Българска Академия на Науките
Институт по астрономия с Национална астрономическа
обсерватория
НАУЧЕН СЪВЕТ
РЕШЕНИЯ по протокол № 32
от заседанието, състояло се на 07.10.2019 г.
Присъстват: проф. дфн Д. Кирилова, проф. дфн И. Илиев, проф.
дфн Л. Аврамов, проф. дфн Н. Маркова, проф. дфн Н. Томов, проф.
дфн Р. Заманов, проф. д-р Е. Семков, проф. д-р Р. Бачев, проф. д-р Р.
Константинова-Антова, проф. д-р Св. Жеков, проф. д-р Т. Бонев,
доц. д-р А. Антов, доц. д-р А. Стригачев, доц. д-р Б.Михов, доц. д-р
И. Статева, доц. д-р К. Стоянов, доц. д-р Л. Славчева-Михова, доц.
д-р П. Духлев, гл. ас. д-р Мая Белчева (без право на глас)
Отсъстват: няма отсъстващи
Списъчен състав: 18 души с право на глас
Присъстват: 18 души с право на глас
Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на протокол №31/01.07.2019г.
2. Приемане на правила за атестация и атестационна карта –
докладва доц. Б. Михов
3. Преминаване на хабилитиран учен от ИКИТ в ИА с НАО –
докладва доц. К. Стоянов
4. Продължаване на трудовото правоотношение на проф. И.
Илиев
5. Молба за неплатен отпуск от една година
6. Молба за освобождаване като приемащ редактор
7. Докторантски въпроси (тримесечни отчети, работни
програми и конспекти)
8. Разни

По т. 2 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО приема “Правилник за провеждане на
атестация на служителите в ИА с НАО” и “Атестационна
карта” за периода 2017-2019г. с приетите поправки към тях,
като разпределението на финансовите средства се определя от
общия брой точки от двете групи дейности.
По т. 3 от дневния ред
Решение: На основание на представените документи НС на ИА с
НАО изразява съгласие за преминаване на д-р Росица Стойчева
Митева, доцент в секция “Космически климат” към ИКИТ, на
същата длъжност в ИА с НАО.
По т. 4 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО продължава трудовото
правоотношение на проф. дфн Илиан Илиев с една година.
По т. 7 от дневния ред
Решение 1: НС на ИА с НАО причислява докторанта Асен
Мутафов към състава на Атестационната комисия за
разпределение на субсидията за допълнителни стипендии за
редовните докторанти.
Решение 2: НС на ИА с НАО приема изброените по-горе
индивидуални отчети, работни програми и конспекти на
редовните докторанти Асен Славчев Мутафов и Стефан Асенов
Георгиев.
След изчерпване на дневния ред Председателят закри
заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
/проф. дфн Илиан Илиев/
СЕКРЕТАР НА НС:
/проф. дфн Николай Томов/

