Решения по протокол №3 - НС на ИА с НАО (29 юни 2020 г.)

РЕШЕНИЯ
по Протокол № 3
от заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с НАО - БАН
състояло се на 29 юни 2020 г.
Присъстват:
проф. дфн Р. Заманов
проф. дфн И. Илиев
проф. дфн Д. Кирилова
проф. дфн Н. Томов
проф. д-р Св. Жеков
проф. д-р Е. Семков
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
проф. д-р Т. Бонев (външен)
гл. ас. д-р А. Куртенков (без право на глас)
Отсъстващи: проф. д-р Р. Бачев и доц. д-р А. Антонова
Списъчен състав: 16 души с право на глас
Присъстват: 14 души с право на глас
На 29-ти юни 2020 г. от 14:00 в ИА с НАО, се проведе 3-то редовно заседание на Научния
съвет (НС) на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория Българска академия на науките (ИА с НАО - БАН) със следния дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на протокол №2/01.06.2020 г. на НС
2. Продължаване на трудовото правоотношение на доц. д-р Петър Духлев
3. Продължаване на трудовото правоотношение на проф. дфн Невена Маркова
4. Продължаване на трудовото правоотношение на доц. д-р Борис Комитов
5. Разкриване на процедура по защита на дисертационен труд на тема
"Космическият климат през Холоцена, големите слънчеви минимуми и
връзката Слънце-Земя" на доц. д-р Борис Комитов за придобиване на
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научната степен „Доктор на науките” – докладва доц. д-р Камен Козарев

6. Актуализиране на Договора за сътрудничество между ИА с НАО и Шуменски
университет „Епископ Константин Преславски“ – докладва проф. д-р Евгени
Семков

7. Обсъждане

на предложение на Софийска община за изграждане на

планетариум в район Овча купел – докладва проф. д-р Евгени Семков

8. Предложение за кандидатстване на ИА с НАО-БАН като водеща организация в
6-та тръжна процедура по програмата PECS за България на Европейската
космическа агенция – докладва доц. д-р Росица Митева

9. Възражение

от

разпределението

проф.

на

д-р

Ренада

наблюдателно

Константинова-Антова

време

относно

на 60-см телескоп на АО

Белоградчик – докладва проф. д-р Ренада Константинова-Антова

10.

Удължаване срока на подготовка на докторант Асен Мутафов – докладва

доц. д-р Иванка Статева
11.

Докторантски въпроси

12.

Разни

По точка 1 от дневния ред:
НС на ИА с НАО прие Протокол №2 от заседанието на НС на ИА с НАО, проведено
на 1 юни 2020 г.

По точка 2 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО продължава трудовото правоотношение на доц. д-р
Петър Духлев с една година.

По точка 3 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО продължава трудовото правоотношение на проф. дфн
Невена Маркова с една година.

По точка 4 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО продължава трудовото правоотношение на доц. д-р
Борис Комитов с една година.
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По точка 5 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО отлага решението за разкриване на процедура по
защита на дисертационен труд на тема "Космическият климат през Холоцена,
големите слънчеви минимуми и връзката Слънце-Земя" на доц. д-р Борис
Комитов за придобиване на научната степен „Доктор на науките” за
следващото си заседание и възлага на доц. д-р Камен Козарев да направи справка
относно изпълнение на изискванията от страна на кандидата.

По точка 6 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО продължава Договора за сътрудничество между ИА с
НАО и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ в
съответствие с Рамковото споразумение, сключено между БАН и Шуменския
университет на 25.01.2001 г. Текстът на Договора се прилага към настоящия
протокол.

По точка 7 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО подкрепя предложението на Софийска община за
изграждане на планетариум в парк „Кукуряка" в район Овча купел. ИА с НАО има
готовност да излъчи работна група, която да консултира проекта при
необходимост.

По точка 8 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО подкрепя предложението за кандидатстване на ИА с
НАО-БАН като водеща организация в 6-та тръжна процедура по програмата
PECS за България на Европейската космическа агенция.

По точка 9 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО приема за сведение възражението от проф. д-р Ренада
Константинова-Антова относно разпределението на наблюдателно време на
60-см телескоп на АО Белоградчик. НС на ИА с НАО напомня на Комисията за
разпределение на наблюдателно време да уведомява на страницата си
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своевременно при промяна на апаратурата. НС на ИА с НАО напомня на
отговорниците на телескопите при проблеми с апаратурата да уведомяват
своевременно заявителите, на които предстоят наблюдения.

По точка 10 от дневния ред:
Решение: Н
 С на ИА с НАО удължава срока на подготовка на докторант Асен
Мутафов с една година без право на стипендия съгл. чл. 4, ал. 7, т. б) от
Правилника за условията и реда на придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в БАН.

По точка 11 от дневния ред:
Решение 1: Н
 С на ИА с НАО приема обща част „Звездни атмосфери и звездна
еволюция“ и специална част „Магнитно динамо и активност при звездите“ на
конспект за докторантски минимум по специалността 01.04.02 (Астрофизика и
звездна астрономия) на редовния докторант Стефан Асенов Георгиев.
Решение 2: НС на ИА с НАО приема плана за работа за 2020 г. на редовния
докторант Васил Желев.

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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