Българска Академия на Науките
Институт по астрономия с Национална астрономическа
обсерватория
НАУЧЕН СЪВЕТ
РЕШЕНИЯ по протокол № 34
от заседанието, състояло се на 09.12.2019 г.
Присъстват: проф. дфн Д. Кирилова, проф. дфн И. Илиев, проф.
дфн Л. Аврамов, проф. дфн Н. Маркова, проф. дфн Р. Заманов, проф.
д-р Е. Семков, проф. д-р Р. Бачев, проф. д-р Р. КонстантиноваАнтова, 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. др К. Стоянов, доц. д-р Л. Славчева-Михова, доц. д-р П. Духлев, гл.
ас. д-р Мая Белчева (без право на глас)
Отсъстват: проф. дфн Н. Томов
Списъчен състав: 18 души с право на глас
Присъстват: 17 души с право на глас
Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на протокол 33/15.11.2019г.
2. Разпределение на наблюдателното време на 50/70 cm Шмид
телескоп за полугодие 2020А – докладва доц. Б. Михов
3. Зачисляване на редовен докторант, обучаван по проект,
финансиран от ЕКА
4. Приемане на годишните отчети на участниците в проекта
за подкрепа на млади учени и постдокторанти в БАН
5. Текуща информация за проекта РАЦИО – докладва
проф.Е.Семков
6. Молба за ползване на неплатен годишен отпуск от доц.
Галин Борисов
7. Избор на Апелативна комисия - докладва проф. Е. Семков
8. Зачисляване на редовен докторант
9. Проекти (отчети)
10. Разни

По т. 2 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО приема предложеното разпределение
на наблюдателното време за 50/70cm Шмид телескоп за
полугодие 2020А.
По т. 3 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО зачислява редовния докторант
Мохамед Ел-Сайед Недал Абул-Аинаин Мохамед за учебната
2019/2020г. в ИА с НАО по докторска програма „Хелиофизика“ на
тема „Слънчева коронална активност в частици, радио и
далечен ултравиолет“ с научен ръководител доц.д-р Камен
Козарев по проект, финансиран от ЕКА с тема „Solar Particle
Radiation Environment Analysis and Forecasting – Acceleration and
Scattering Transport (SPREAdFAST)“. Таксата за обучение за
целия срок на обучението да бъде платена от проекта.
По т. 4 от дневния ред
Решение 1: НС на ИА с НАО приема отчета за първата година,
плана за втората година на гл.ас.д-р Александър Куртенков и
поддържа участието му в програмата за подпомагане на
постдокторанти за следващата година.
Решение 2: НС на ИА с НАО приема отчета д-р Цветан
Цветков.
Решение 3: НС на ИА с НАО приема отчета д-р Янко Николов.
По т. 6 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО разрешава на доц. Галин Борисов
ползването на неплатен годишен отпуск с продължителност 1
година, считано от 1.01.2020г. до 31.12.2020г. включително.
По т. 7 от дневния ред

Решение: НС на ИА с НАО избира Апелативна комисия в състав:
проф. Евгени Семков, проф. Илиан Илиев, доц. Люба СлавчеваМихова, доц. Бойко Михов, доц. Иванка Статева.
По т. 8 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО зачислява Владислав Марчев в редовна
докторантура за учебната 2019/2020г. в ИА с НАО по
специалността „Астрофизика и звездна астрономия“ на тема
„Акреционни потоци в двойни звезди“ с научен ръководител
проф. Радослав Заманов.
По т. 9 от дневния ред
Решение 1: НС на ИА с НАО приема предложенията за нови
проекти:
- с Катедра астрономия, Факултет по математика на
Университета в Белград на тема „Оптично търсене на
остатъци от свръхнови и HII региони в близки галактики
(IC342 и NGC5585)“ с ръководител доц. Никола Петров
- с Астрономическа обсерватория Белград на тема
„Активни процеси на Слънцето. Каталогизация на
протонни събития и сигнатури в X-ray, UV и радио
диапазона от електронни събития. Влияние на ударното
взаимодействие върху оптичните свойства на плътна
водородна плазма“ с ръководител гл. ас. Момчил Дечев
- с Катедра астрономия, Факултет по математика на
Университета в Белград на тема „Отражателно
картографиране на квазари в поляризирана светлина“ с
ръководител доц. Люба Славчева-Михова
- с Астрономическа обсерватория Белград на тема
„Астрометрия и фотометрия на визуално двойни и
кратни звезди“ с ръководител гл. ас. Георги Латев
- с Астрономическа обсерватория Белград на тема „Gaia
Celestial Reference Frame (CRF) и бързопроменливи
астрономически обекти“ с ръководител проф. Румен Бачев.
Решение 2: НС на ИА с НАО приема отчетите по проекти:
- с Катедра астрономия, Факултет по математика на
Университета в Белград на тема „Оптично търсене на
остатъци от свръхнови и HII региони в близки галактики
(M81 и IC342 групи от галактики)“ с ръководител доц.
Никола Петров
- с Астрономическа обсерватория Белград на тема
„Развитие и приложение на астрономически бази данни.
Взаимодействие между Виртуалните обсерватории на

български и сръбски астрономически центрове за данни“ с
ръоводител гл. ас. Момчил Дечев
- с Астрономическа обсерватория Белград на тема
„Изследване на визуално двойни и кратни звезди“ с
ръководител гл. ас. Георги Латев
- с Астрономическа обсерватория Белград на тема
„Изследване на ICRF радиоизточници и обекти с бърза
променливост“ с ръководител проф. Румен Бачев.
След изчерпване на дневния ред Председателят закри
заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
/проф. дфн Илиан Илиев/
СЕКРЕТАР НА НС:
/доц. д-р Иванка Статева/

