
Решения по протокол №1 - НС на ИА с НАО (18 май 2020 г.) 

РЕШЕНИЯ 
по Протокол № 1 

от заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с НАО - БАН 
състояло се на 18 май 2020 г. 

 
Присъстват: 
проф. дфн Р. Заманов 
проф. дфн И. Илиев 
проф. дфн Д. Кирилова 
проф. дфн Н. Томов 
проф. д-р Р. Бачев  
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 
д-р Т. Бонев 
гл. ас. д-р А. Куртенков (без право на глас)  
 
Няма отсъстващи 
 
Списъчен състав: 16 души с право на глас 
Присъстват: 16 души с право на глас  
 
Заседанието протече при следния 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Избор на председател на НС на ИА с НАО 
2. Избор на заместник-председател на НС на ИА с НАО 
3. Избор на секретар на НС на ИА с НАО 
4. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност „гл. асистент” за           

нуждите на отдел „Звезди и звездни системи” на тема “Звездни купове”,           
обявен в ДВ 97/10.12.2019 г. 

5. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност „гл. асистент” за           
нуждите на отдел „Звезди и звездни системи” на тема “Рентгенови двойни           
звезди”, обявен в ДВ 97/10.12.2019 г. 
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6. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност „гл. асистент” за           
нуждите на отдел „Слънце и Слънчева система” на тема “Активни процеси в            
слънчевата атмосфера”, обявен в ДВ 97/10.12.2019 г. 

7. Гласуване на резултатите от проведената атестация в ИА с НАО 
8. Докторантски въпроси 
9. Разни 

 
По точка 1 от дневния ред: 
 
Решение: Доцент д-р Люба Славчева-Михова е избрана от членовете на НС на ИА             
с НАО за председател на НС на ИА с НАО. 
 
По точка 2 от дневния ред: 
 
Решение: Доцент д-р Иванка Статева е избрана от членовете на НС на ИА с НАО               
за заместник председател на НС на ИА с НАО. 
 
По точка 3 от дневния ред: 
 
Решение: Доцент д-р Росица Митева е избрана от членовете на НС на ИА с НАО               
за секретар на НС на ИА с НАО. 
 
По т. 4 от дневния ред 
 
Решение: НС на ИА с НАО избра д-р Григор Николов за главен асистент. 
 
По т. 5 от дневния ред 
 
Решение: НС на ИА с НАО избра д-р Янко Николов за главен асистент. 
 
По т. 6 от дневния ред 
 
Решение: НС на ИА с НАО избра д-р Цветан Цветков за главен асистент. 
 
По точка 7 от дневния ред: 
 
Решение: НС на ИА с НАО прие доклада на атестационната комисия представен            
от доц. д-р Бойко Михов за проведената в ИА с НАО атестация на научния              
състав. 
 
По точка 8 от дневния ред: 
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Решение 1: НС на ИА с НАО прие плана за обучение през първата година на               
докторантурата на Мохамед Мохамед. 
 
Решение 2: НС на ИА с НАО прие плана за обучение през първата година на               
докторантурата на Владислав Драгомиров Марчев. 
 
Решение 3: НС на ИА с НАО прие отчета за третото тримесечие от             
докторантурата през 2019 г. от Васил Желев. 
 
Решение 4: НС на ИА с НАО прие отчета за първото тримесечие от             
докторантурата през 2020 г. от Антоанета Антонова Аврамова-Бончева. 
 
Решение 5: НС на ИА с НАО прие отчета за първото тримесечие от             
докторантурата през 2020 г. на Владислав Драгомиров Марчев. 
 
По точка 9 от дневния ред: 
 
Решение: Няма гласувания и взети решения. 
 
След изчерпване на дневния ред председателят 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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