Протокол №12 (25 октомври 2021 г.) - НС на ИА с НАО

РЕШЕНИЯ
по ПРОТОКОЛ № 12
от онлайн заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с
НАО - БАН, състояло се на 25 октомври 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 Р. Митева
доц. д-р Б. Михов
доц. д-р Л. Славчева-Михова
доц. д-р К. Стоянов
доц. д-р М. Томова
проф. д-р Т. Бонев
гл. ас. д-р А. Куртенков (без право на глас)
Отсъстват:
проф. д-р Р. Бачев, проф. дфн И. Илиев, доц. д-р К. Козарев, доц. д-р И. Статева
Списъчен състав: 16 с право на глас
Участват: 12 с право на глас
Заседанието се провежда онлайн чрез платформата zoom.
Доцент д-р Люба Славчева-Михова като Председател на НС на Института по астрономия
с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО) откри заседанието и обяви
следния обновен:

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на протокол №11/29.09.2021 г.
2. Избор на комисия по конкурса за заемане на длъжността „асистент“ докладва проф. д-р Евгени Семков.
3. Предложение на атестационната комисия в ИА с НАО за разпределяне на
допълнителната субсидия за редовните докторанти в ИА с НАО за 2021 г. докладва проф. дфн Радослав Заманов.
4. Предложение на Комисията за разпределение на наблюдателното време
за полугодие 2022А – докладва доц. д-р Бойко Михов.
5. Актуализиране цените за пребиваване на външни посетители в НАО
Рожен – докладва проф. д-р Евгени Семков.
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6. Докторантски въпроси.
7. Разни.

Заместник-председателят предложи за гласуване дневния ред, който бе приет
единодушно от участващите 11 члена на НС на ИА с НАО.
По точка 1 от дневния ред:
НС на ИА с НАО прие протокол №11 от заседанието на НС на ИА с НАО, проведено
на 29 септември 2021 година.

По точка 2 от дневния ред:
...единодушно, участващите 12 члена на НС на ИА с НАО взеха следното
Решение: НС на ИА с НАО предлага комисия по конкурса за заемане на длъжността
„асистент“ в състав: проф. дфн Радослав Заманов, доц. д-р Кирил Стоянов, доц.
д-р Камен Козарев.

По точка 3 от дневния ред:
...единодушно, участващите 12 члена на НС на ИА с НАО взеха следното
Решение: НС на ИА с НАО приема предложението на Атестационната комисия за
разпределяне на допълнителна субсидия на всеки от докторантите редовна форма
на обучение държавна поръчка в ИА с НАО в размер на 469 лв. на месец съгласно
приложения протокол от заседанието на комисията.

По точка 4 от дневния ред:
...единодушно, участващите 12 члена на НС на ИА с НАО взеха следното
Решение: НС на ИА с НАО приема предложението на Комисията за разпределение на
наблюдателното време за семестър 2022А.

По точка 5 от дневния ред:
...единодушно, участващите 12 члена на НС на ИА с НАО взеха следното
Решение: НС на ИА с НАО приема следните актуализирани цени за пребиваване на
външни посетители в НАО Рожен: 20 лв. на човек за ползване на стая и 30 лв. на
човек за ползване на апартамент. Допуска се отстъпка за групи.
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По точка 6 от дневния ред:
...единодушно участващите 12 члена на НС на ИА с НАО взеха следните решения:
Решение 1: НС на ИА с НАО приема отчета за работа през второто тримесечие и
отчета за работа през третото тримесечие на 2021 г. на редовния докторант
Антоанета Антонова Аврамова-Бончева.
Решение 2: НС на ИА с НАО приема отчета за работа през второто тримесечие и
отчета за работа през третото тримесечие на 2021 г. на редовния докторант Мохамед
Недал Мохамед.
Решение 3: НС на ИА с НАО приема плана за първата година от обучението на
редовния докторант Нестор Георгиев Арсенов.

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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