Решения по протокол №15 (24 януари 2022 г.) - НС на ИА с НАО

РЕШЕНИЯ
по ПРОТОКОЛ № 15
от онлайн заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с
НАО - БАН, състояло се на 24 януари 2022 г.
Участващи чрез конферентна връзка:
проф. д-р Р. Бачев
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 И. Статева
доц. д-р К. Стоянов
доц. д-р М. Томова
Отсъстват:
проф. д-р Т. Бонев, проф. дфн Р. Заманов, 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 и в Института по астрономия с
Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО). Заседанието на НС следва това
на Общото Събрание на Учените (ОСУ) на ИА с НАО.
Доцент д-р Люба Славчева-Михова като Председател на НС на ИА с НАО откри
заседанието със следния:

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на годишния научен и финансов отчет на ИА с НАО за 2021 г. съвместно с ОС на учените.
2. Приемане на протокол № 14/20.12.2021 г.
3. Предложение за назначаване на асистент - докладва доц. д-р Иванка
Статева.
4. Избор на научно жури по конкурса за заемане на длъжността „главен
асистент“ на тема „Моделиране на магнитните и топологични свойства на
избухващи области на Слънцето” за нуждите на отдел „Слънце и
Слънчева система” - докладва проф. д-р Евгени Семков.
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5. Проекти.
6. Докторантски въпроси.
7. Разни.
Точка 1 е в съответствие и в изпълнение на чл. 36, (4) от Устава на БАН и беше
разгледана съвместно с Общото Събрание на Учените (ОСУ) на ИА с НАО като е
подробно отразена в протокола на ОСУ.
Решение 1: Общото събрание на учените съвместно с НС на ИА с НАО приема
годишния научен и финансов отчет на ИА с НАО за 2021 г.
Решение 2: Общото събрание на учените съвместно с НС на ИА с НАО приема за
най-значимо научно постижение на ИА с НАО за 2021 г. описаното в публикацията
„Unusual polarimetric properties for interstellar comet 2I/Borisov” с автори Bagnulo, S.,
Cellino, A., Kolokolova, L., Nežič, R., Santana-Ros, T., Borisov, G., Christou, A. A.,
Bendjoya, Ph., Devogèle, M. (Nature Communications, Volume 12, article id. 1797).

По точка 2 от дневния ред:
…единодушно, чрез участващите 14 члена
НС на ИА с НАО прие протокол №14 от заседанието на НС на ИА с НАО, проведено
на 20 декември 2021 година.

По точка 3 от дневния ред:
…единодушно, участващите 14 члена на НС на ИА с НАО взеха следното
Решение: НС на ИА с НАО предлага на Директора да назначи Асен Мутафов на
длъжност „асистент” за срок от 2 години считано от 01.02.2022 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 4 от дневния ред:
…единодушно, участващите 14 члена на НС на ИА с НАО взеха следното
Решение: НС на ИА с НАО предлага на Директора научно жури по конкурса за
заемане на длъжността „главен асистент“ на тема „Моделиране на магнитните и
топологични свойства на избухващи области на Слънцето” за нуждите на отдел
„Слънце и Слънчева система” в следния състав:
- вътрешни членове: доц. д-р Камен Козарев, доц. д-р Никола Петров, доц. д-р
Росица Митева;
- външни членове: проф. д-р Драгомир Марчев, доц. д-р Евгени Овчаров;
- резервни членове: доц. д-р Владимир Божилов, доц. д-р Галин Борисов.
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По точка 5 от дневния ред:
…единодушно, участващите 14 члена на НС на ИА с НАО взеха следното решение:
Решение 1: НС на ИА с НАО приема следните предложения за нови проекти:
- с Национален изследователски институт по астрономия и геофизика към
Египетската академия за научни изследвания и технологии на тема „Ефекти на
космическото време в околоземна среда - от дистанционни наблюдения и
прогнозиране на частици до влиянието върху спътници“ с ръководител доц. д-р
Росица Митева;
- с Национален изследователски институт по астрономия и геофизика към
Египетската академия за научни изследвания и технологии на тема „Изследване на
джетове на блазари чрез оптична микропроменливост на базата на съвместни
астрономически наблюдения в България и Египет“ с ръководител доц. д-р Бойко
Михов.
…единодушно участващите 14 члена на НС на ИА с НАО взеха следното решение:
Решение 2: НС на ИА с НАО приема отчетите по следните проекти:
- с Факултет по математика на Университета в Белград на тема „Оптично търсене на
остатъци от свръхнови и HII региони в близки галактики (IC 342 и NGC 5585)“ с
ръководител доц. д-р Никола Петров;
- с Астрономическа обсерватория Белград 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 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.

По точка 6 от дневния ред:
…единодушно участващите 14 члена на НС на ИА с НАО взеха следните решения:
Решение 1: Съгласно писмо от Центъра за обучение на БАН, ИА с НАО заявява 3
(три) докторантури в редовна форма – 2 за докторска програма Астрофизика и
звездна астрономия и 1 за докторска програма Хелиофизика – за редовния конкурс
за учебната 2022/2023 г.
Решение 2: Съгласно писмо от Центъра за обучение на БАН, ИА с НАО заявява 2
(две) докторантури в редовна форма – 1 за докторска програма Астрофизика и
звездна астрономия и 1 за докторска програма Хелиофизика – за допълнителния
конкурс за учебната 2021/2022 г.
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Решение 3: НС на ИА с НАО приема Конспект за докторантски минимум по
специалността 01.04.02 (Астрофизика и звездна астрономия) на тема „Магнитна
активност на хладни звезди от Главната последователност” на редовния докторант
Антоанета Аврамова-Бончева.
Решение 4: НС на ИА с НАО приема отчета за четвъртото тримесечие на 2021 г. и
годишния отчет за 2021 г. на редовния докторант Мохамед Недал.
Решение 5: НС на ИА с НАО приема отчета за четвъртото тримесечие на 2021 г. на
редовния докторант Нестор Арсенов.
Решение 6: НС на ИА с НАО приема плана за обучение на редовния докторант
Йовелина Василева Зинкова за първата година от докторантурата (2022 г.).
Решение 7: НС на ИА с НАО приема отчета за четвъртото тримесечие на 2021 г. и
годишния отчет за 2021 г. на редовния докторант Антоанета Аврамова-Бончева.

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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