Решения по протокол №4 - НС на ИА с НАО (5 октомври 2020 г.)

РЕШЕНИЯ
по Протокол № 4
от заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с НАО - БАН
състояло се на 5 октомври 2020 г.
Присъстват:
проф. д-р Р. Бачев
проф. д-р Св. Жеков
проф. дфн Р. Заманов
проф. дфн И. Илиев
проф. дфн Д. Кирилова
проф. д-р Е. Семков
проф. дфн Н. Томов
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 М. Томова
проф. д-р Т. Бонев (външен)
гл. ас. д-р А. Куртенков (без право на глас)
Отсъства: доц. д-р К. Стоянов
Списъчен състав: 16 с право на глас
Присъстват: 15 с право на глас
На 5-ти октомври 2020 г. от 14:00 в ИА с НАО, се проведе 4-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 №3/29.06.2020 г. на НС.
2. Разпределяне на допълнителната субсидия за редовните докторанти в ИА с
НАО за 2020 г. - докладва проф. д-р Евгени Семков.
3. Разкриване на процедура по защита на дисертационен труд на доц. д-р Борис
Комитов за придобиване на научната степен „Доктор на науките” - докладва
доц. д-р Камен Козарев.
4. Предложение за продажба на автомобил марка УАЗ, ползван в НАО Рожен докладва проф. д-р Евгени Семков.
1

Решения по протокол №4 - НС на ИА с НАО (5 октомври 2020 г.)
5. Докторантски въпроси.
6. Разни.

По точка 1 от дневния ред:
НС на ИА с НАО прие Протокол №3 от заседанието на НС на ИА с НАО, проведено
на 29 юни 2020 г.

По точка 2 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО прави следната промяна в атестационната комисия:
Асен Мутафов се заменя от Стефан Георгиев като представител на редовните
докторанти. НС на ИА с НАО възлага на атестационната комисия да направи
предложение за разпределение на допълнителната субсидия за редовните
докторанти в ИА с НАО за 2020 г. до следващото заседание на НС.

По точка 3 от дневния ред:
По тази точка не беше гласувано решение.

По точка 4 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО утвърждава предложението на Директора за продажба
на автомобил, ползван в НАО Рожен, марка УАЗ, регистрационен номер СА2112АТ
в съответствие с чл. 44 (2), т. 5 от Устава на БАН.

По точка 5 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО приема отчетите за второто тримесечие на 2020 г. на
докторантите Антоанета Антонова Аврамова-Бончева (Вх. №260 от 30.09.2020
г.) и Мохамед Мохамед (Вх. №323 от 10.07.2020 г.).
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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