Решения по протокол №6 - НС на ИА с НАО (21 декември 2020 г.)

РЕШЕНИЯ
по Протокол № 6
от заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с НАО - БАН
състояло се на 21 декември 2020 г.
Участващи чрез конферентна връзка:
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 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 К. Стоянов
доц. д-р М. Томова
Отсъстват:
проф. д-р Р. Бачев
проф. д-р Т. Бонев
доц. д-р И. Статева
гл. ас. д-р А. Куртенков (без право на глас)
Списъчен състав: 16 с право на глас
Участват: 13 с право на глас
Доцент д-р Люба Славчева-Михова като Председател на НС на ИА с НАО откри
заседанието със следния дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на протокол №4/5.10.2020 г. и протокол №5/9.11.2020 г. на НС.
2. Зачисляване на Гроздан Колев Широв в редовна форма на докторантура в
ИА с НАО по специалността “Хелиофизика” на тема “Слънчева активност и
космическо време” с научен ръководител доц. д-р Никола Петров - докладва
доц. д-р Камен Козарев.
3. Молба за ползване на неплатен годишен отпуск от доц. д-р Светла Цветкова.
4. Докторантски въпроси.
5. Разни.
По точка 1 от дневния ред:
След проведеното гласуване от участващите, единодушно
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НС на ИА с НАО прие Протокол №4 от заседанието на НС на ИА с НАО, проведено
на 5 октомври 2020 г. и Протокол №5 от заседанието на НС на ИА с НАО,
проведено на 9 ноември 2020 г.

По точка 2 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО зачислява Гроздан Колев Широв в редовна форма на
докторантура в ИА с НАО по 4.1 Физически науки, научна специалност
“Хелиофизика” на тема “Слънчева активност и космическо време” с научен
ръководител доц. д-р Никола Петров, считано от 01.01.2021 г.
По точка 3 от дневния ред:
Решение: Н
 С на ИА с НАО препоръчва да се удовлетвори молбата на доц. д-р
Светла Цветкова за ползване на неплатен отпуск с продължителност 10
месеца, считано от 01.01.2021 г.
По точка 4 от дневния ред:
Решение 1: НС на ИА с НАО приема тримесечния отчет за периода октомври –
декември 2020 г. с Вх.№ 418 от 11.12.2020 г. и годишен отчет за 2020 г. с Вх.№ 419
от 11.12.2020 г. на редовния докторант Антоанета Антонова Аврамова-Бончева.
Решение 2: НС на ИА с НАО приема тримесечните отчети за периода
юли-септември 2020 г. Вх.№ 340 от 16.10.2020 г. и октомври – декември 2020 г.
Вх.№ 426 от 16.12.2020 г. на редовния докторант Стефан Асенов Георгиев.

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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