
Решения по протокол №14 (20 декември 2021 г.) - НС на ИА с НАО

РЕШЕНИЯ
по ПРОТОКОЛ № 14

от заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с
НАО - БАН, състояло се в хибридна форма на 20 декември 2021 г.

Участващи чрез конферентна връзка:
проф. д-р Р. Бачев
проф. д-р Т. Бонев
проф. дфн Р. Заманов
проф. дфн И. Илиев
проф. дфн Н. Томов
проф. д-р Св. Жеков
проф. д-р Е. Семков
доц. д-р А. Антонова
доц. д-р Р. Митева
доц. д-р Б. Михов
доц. д-р Л. Славчева-Михова
доц. д-р К. Стоянов
доц. д-р М. Томова
доц. д-р К. Козарев

Отсъстват:
доц. д-р И. Статева, проф. дфн Д. Кирилова, гл. ас. д-р А. Куртенков (без право на глас)

Списъчен състав: 16 с право на глас
Участват: 14 с право на глас

Заседанието се провежда онлайн чрез платформата zoom и в Института по астрономия с
Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО).

Доцент д-р Люба Славчева-Михова като Председател на НС ИА с НАО откри заседанието
със следния обновен:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Приемане на протокол №13/6.12.2021 г.
2. Зачисляване на Йовелина Василева Зинкова в редовна форма на

докторантура в ИА с НАО - докладва доц. д-р Кирил Стоянов.
3. Проекти.
4. Докторантски въпроси.
5. Разни.

Председателят на НС предложи за гласуване дневния ред, който бе приет единодушно от
участващите 15 члена на НС на ИА с НАО.
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По точка 1 от дневния ред:

...единодушно, чрез участващите 14 члена

НС на ИА с НАО прие протокол №13 от заседанието на НС на ИА с НАО, проведено
на 6 декември 2021 година.

По точка 2 от дневния ред:
…единодушно, участващите 14 члена на НС на ИА с НАО взеха следното

Решение: НС на ИА с НАО зачислява Йовелина Василева Зинкова в редовна форма
на докторантура в ИА с НАО за учебната 2021/2022 г., считано от 01.01.2022 г., по
специалността „Хелиофизика” на тема „Модел на ускоряване на слънчевата плазма
в слънчевата корона” с научен ръководител доц. д-р Никола Петров.

По точка 3 от дневния ред:
…единодушно, участващите 14 члена на НС на ИА с НАО взеха следното

Решение: НС на ИА с НАО приема отчетите по следните проекти:
- с Астрономическа обсерватория Белград на тема „Астрометрия и фотометрия на
визуално двойни и кратни звезди“ с ръководител гл. ас. д-р Георги Латев;
- с Астрономическа обсерватория Белград на тема „Gaia Celestial Reference Frame
(CRF) и бързопроменливи астрономически обекти“ с ръководител проф. д-р Румен
Бачев;
- с Факултет по математика на Университета в Белград на тема „Отражателно
картографиране на квазари в поляризирана светлина“ с ръководител доц. д-р Люба
Славчева-Михова.

По точка 4 от дневния ред:
…единодушно участващите 14 члена на НС на ИА с НАО взеха следните решения:

Решение 1: НС на ИА с НАО приема отчета за работа през четвъртото тримесечие на
2021 г. на редовния докторант Гроздан Колев Широв.

Решение 2: НС на ИА с НАО приема отчета за работа през първата година от
обучението на редовния докторант Гроздан Колев Широв.

След изчерпване на дневния ред Председателят на НС закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на НС на ИА с НАО:
/доц. д-р Люба Славчева-Михова/

СЕКРЕТАР на НС на ИА с НАО:
/доц. д-р Росица Митева/
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