
Решения по протокол №18 (19.04.2022 г.) - НС на ИА с НАО

РЕШЕНИЯ
по ПРОТОКОЛ № 18

от заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с НАО - БАН,
състояло се в хибридна форма на 19.04.2022 г.

Участват:
проф. дфн Р. Заманов
проф. дфн И. Илиев - дистанционно
проф. дфн Д. Кирилова
проф. дфн Н. Томов - дистанционно
проф. д-р Р. Бачев - дистанционно
проф. д-р Т. Бонев
проф. д-р Св. Жеков
проф. д-р Е. Семков
доц. д-р А. Антонова
доц. д-р К. Козарев
доц. д-р Р. Митева
доц. д-р Б. Михов
доц. д-р Л. Славчева-Михова
доц. д-р И. Статева
доц. д-р К. Стоянов
доц. д-р М. Томова - дистанционно

Отсъстват:
гл. ас. д-р А. Куртенков (без право на глас)

Списъчен състав: 16 с право на глас.
Участват: 16 с право на глас - 12 присъствено и 4 дистанционно.

Заседанието се провежда в Института по астрономия с Национална
астрономическа обсерватория (ИА с НАО) и онлайн чрез платформата zoom.
Доцент д-р Люба Славчева-Михова като Председател на НС на ИА с НАО откри
заседанието със следния:
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Приемане на протокол № 17/21.03.2022 г.
2. Избор на секретар на Научния съвет на ИА с НАО.
3. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност „главен
асистент” за нуждите на отдел „Слънце и Слънчева система” по
тематика „Моделиране на магнитните и топологични свойства на
избухващи области на Слънцето” - докладва доц. д-р Камен Козарев.
4. Продължаване на трудовото правоотношение на проф. дфн Николай
Томов.
5. Докторантски въпроси.
6. Разни.

По точка 2 от дневния ред:

…

Участващите присъствено 12 члена на НС гласуваха тайно и единодушно взеха
следното

Решение: НС на ИА с НАО избира доц. д-р Мима Томова за свой секретар.

По точка 3 от дневния ред:

…

Участващите присъствено 12 члена на НС гласуваха тайно предложението на доц.
К. Козарев и с 11 гласа „за“ и 1 „против“ взеха следното

Решение: НС на ИА с НАО избира д-р Антония Стефанова Савчева на
академичната длъжност „главен асистент” по тематика „Моделиране на
магнитните и топологични свойства на избухващи области на Слънцето” за
нуждите на отдел „Слънце и Слънчева система” по конкурс, обявен в ДВ
109/21.12.2021 г.
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По точка 4 от дневния ред:

…

Единодушно, участващите 16 члена на НС взеха следното

Решение: НС на ИА с НАО предлага на Директора на ИА с НАО да продължи
трудовото правоотношение на проф. дфн Николай Томов с една година.

Поради 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 Мима Томова/
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