Решения по протокол №10 (28 юни 2021 г.) - НС на ИА с НАО

РЕШЕНИЯ
по ПРОТОКОЛ № 10
от онлайн заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с
НАО - БАН, състояло се на 28 юни 2021 г.
Участващи чрез конферентна връзка:
проф. дфн Р. Заманов
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 И. Статева
доц. д-р К. Стоянов
доц. д-р М. Томова
проф. д-р Т. Бонев
Отсъстват:
проф. дфн И. Илиев, проф. д-р Р. Бачев, гл. ас. д-р А. Куртенков (без право на глас)
Списъчен състав: 16 с право на глас
Участват: 14 с право на глас
Заседанието се провежда онлайн чрез платформата zoom. В началото на заседанието
отсъства доц. д-р Камен Козарев.
Доцент д-р Люба Славчева-Михова като Председател на НС на ИА с НАО откри
заседанието със следния:

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на протокол №9/26.05.2021 г.
2. Продължаване на трудовото правоотношение на проф. дфн Невена
Маркова.

3. Проекти (отчети).
4. Отчисляване на редовен докторант Стефан Асенов Георгиев - докладва
доц. д-р И. Статева.
5. Предложение за назначаване на асистент - докладва доц. д-р И. Статева
6. Отчисляване на редовен докторант Асен Славчев Мутафов - докладва
доц. д-р И. Статева.
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7. Докторантски въпроси (отчети).
8. Разни.
Председателят предложи за гласуване дневния ред, който бе приет единодушно от
участващите 13 члена на НС на ИА с НАО.

По точка 1 от дневния ред:
НС на ИА с НАО прие протокол №9 от от заседанието на НС на ИА с НАО, проведено
на 26 май 2021 година.

По точка 2 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО продължава трудовото правоотношение на проф. дфн
Невена Маркова с една година.

По точка 3 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО приема отчетите по следните проекти:
- с Университет „Николай Коперник”, Торун, Полша на тема „Спектрално и
фотометрично изследване на променливи звезди” с ръководител доц. д-р Кирил
Стоянов;
- с Академия за научни изследвания и технологии на арабска република Египет на
тема „Изследване на спектралното и фотометричното поведение на катаклизмите в
множество дължини на вълните” с ръководител проф. д-р Евгени Семков;
- с Академия на науките на чешката република на тема „Изследване на времеви
редове при проявите на активност на ранни звезди и техните околозвездни
обвивки” с ръководител доц. д-р Любомир Илиев;
- с Астрономическа обсерватория Белград, Сърбия на тема „Активни процеси на
Слънцето. Каталогизация на електронни и протонни събития, рентгенови,
ултравиолетови и радио сигнатури” с ръководител гл. ас. д-р Момчил Дечев;
– с Факултет по математика на Университета в Белград, Сърбия на тема „Оптично
търсене на остатъци от свръхнови и НII региони в близки галактики (IC 342 и NGC
5585)” с ръководител доц. д-р Никола Петров;
- с Факултет по математика на Университета в Белград на тема „Отражателно
картографиране на квазари в поляризирана светлина“ с ръководител доц. д-р Люба
Славчева-Михова;
- с Фламандски фонд за научни изследвания, Белгия на тема „Наблюдателно
валидиране и базирано на данни числено моделиране на еруптивни протуберанси и
слънчеви високоенергетични частици” с ръководител доц. д-р Камен Козарев;
- с Астрономическа обсерватория Белград на тема „Астрометрия и фотометрия на
визуално двойни и кратни звезди“ с ръководител гл. ас. д-р Георги Латев;
- с Астрономическа обсерватория Белград на тема „Gaia Celestial Reference Frame
(CRF) и бързопроменливи астрономически обекти“ с ръководител проф. д-р Румен
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Бачев.

По точка 4 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО отчислява редовния докторант Стефан Асенов Георгиев с
право на защита в съответствие с чл. 4, ал. 7, т. в) от Правилника за условията и
реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в
БАН, действащ към момента на зачисляване на докторанта.

По точка 5 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО предлага на Директора да назначи Стефан Асенов
Георгиев на длъжност „асистент” за срок от 2 години считано от 01.07.2021 г.
съгласно чл. 9 ал. 10 от Правилника за условията и реда за придобиване на
академични степени и за заемане на академични длъжности в БАН.

По точка 6 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО отчислява редовния докторант Асен Славчев Мутафов с
право на защита в съответствие с чл. 4, ал. 7, т. в) от Правилника за условията и
реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в
БАН, действащ към момента на зачисляване на докторанта.

По точка 7 от дневния ред:
Решение: НС на ИА с НАО приема годишния отчет за периода юли 2019 г. - юни 2020
г., годишния отчет за периода юли 2020 г. - юни 2021 г., отчета за първото и отчета за
второто тримесечие на 2021 г. на редовния докторант Стефан Асенов Георгиев.

След изчерпване на дневния ред Председателят на НС 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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