Решения по протокол №20 (11.07.2022 г.) - НС на ИА с НАО

РЕШЕНИЯ
по ПРОТОКОЛ № 20
от заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с НАО - БАН,
състояло се в хибридна форма на 11.07.2022 г.

Участват:
проф. дфн И. Илиев - дистанционно
проф. д-р Т. Бонев
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 И. Статева
доц. д-р К. Стоянов
Отсъстват:
проф. дфн Р. Заманов, проф. дфн Д. Кирилова, проф. дфн Н. Томов, проф. д-р Р.
Бачев, проф. д-р Св. Жеков, доц. д-р К. Козарев, доц. д-р М. Томова, гл. ас. д-р А.
Куртенков (без право на глас)
Списъчен състав: 16 с право на глас.
Участват: 9 с право на глас.
Доцент д-р Люба Славчева-Михова като Председател на НС на ИА с НАО откри
заседанието със следния:
ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на протокол № 19/16.05.2022 г.
2. Избор на научно жури по конкурса за заемане на длъжността
„професор“ на тема „Физика на квазарите” за нуждите на отдел
„Галактики и космология" – докладва проф. д-р Евгени Семков.
3. Избор на научно жури по конкурса за заемане на длъжността
„доцент“ на тема „Еруптивни процеси в слънчевата атмосфера” за
нуждите на отдел „Слънце и Слънчева система" – докладва проф. д-р
Евгени Семков.
4. Обявяване на конкурс за заемане на длъжността „главен асистент“
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за нуждите на отдел „Слънце и Слънчева система" – докладва проф.
д-р Евгени Семков.
5. Продължаване на трудовото правоотношение на доц. д-р Любомир
Илиев.
6. Докторантски въпроси.
7. Разни.

По точка 2 от дневния ред:
…
Участващите 9 члена на НС единодушно взеха следното
Решение: НС на ИА с НАО предлага на Директора на ИА с НАО научно жури
по конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ на тема
„Физика на квазарите” за нуждите на отдел „Галактики и космология" в
следния състав:
вътрешни членове: проф. дфн Радослав Костадинов Заманов, проф. д-р
Евгени Христов Семков, доц. д-р Антоанета Емилова Антонова, доц. д-р
Кирил Атанасов Стоянов; външни членове: проф. дфн Цветан Борисов
Георгиев – НБУ, пенсионер, проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев – ШУ, доц.
д-р Сунай Ибрямов Ибрямов – ШУ; резервни членове: проф. дфн Даниела
Петрова Кирилова, доц. д-р Галин Николаев Гюлчев – СУ.

По точка 3 от дневния ред:
…
Единодушно, участващите 9 члена на НС взеха следното
Решение: НС на ИА с НАО предлага на Директора научно жури по конкурса за
заемане на академичната длъжност „доцент“ на тема „Еруптивни процеси в
слънчевата атмосфера” за нуждите на отдел „Слънце и Слънчева система"
в следния състав:
вътрешни членове: проф. дфн Радослав Костадинов Заманов, доц. д-р
Камен Асенов Козарев, доц. д-р Росица Стойчева Митева, доц. д-р Никола
Иванов Петров; външни членове: проф. д-р Боян Борисов Киров – ИКИТ,
проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев – ШУ, доц. д-р Симеон Недков Асеновски
– ИКИТ; резервни членове: доц. д-р Иванка Кирчева Статева, проф. д-р Катя
Янчева Георгиева – ИКИТ.
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По точка 4 от дневния ред:
…
Единодушно, участващите 9 члена на НС взеха следното
Решение: НС на ИА с НАО обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност „главен асистент“ на тема „Еволюция на кометните ядра” за
нуждите на отдел „Слънце и Слънчева система".

По точка 5 от дневния ред:
…
Участващите 9 члена на НС единодушно взеха следното
Решение: НС на ИА с НАО предлага на Директора на ИА с НАО да продължи
трудовото правоотношение на доц. д-р Любомир Илиев с една година.

По точка 6 от дневния ред:
…
Участващите 9 члена на НС единодушно взеха следните решения:
Решение 1: НС на ИА с НАО приема плана за обучение на редовния
докторант Антоанета Аврамова-Бончева за третата година от докторантурата
(2022 г.).
Решение 2: НС на ИА с НАО приема плана за обучение на редовния
докторант Мохамед Недал за третата година от докторантурата (2022 г.).
Решение 3: НС на ИА с НАО приема отчета за първото тримесечие на 2022 г.
на редовния докторант Мохамед Недал.
Решение 4: НС на ИА с НАО приема отчета за второто тримесечие на 2022 г.
на редовния докторант Мохамед Недал.
Решение 5: НС на ИА с НАО приема конспект за докторантски минимум на
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редовния докторант Мохамед Недал.
Решение 6: НС на ИА с НАО приема плана за обучение на редовния
докторант Владислав Марчев за втората година от докторантурата (2021 г.).
Решение 7: НС на ИА с НАО приема отчета за първото тримесечие на 2021 г.
на редовния докторант Владислав Марчев.
Решение 8: НС на ИА с НАО приема отчета за второто тримесечие на 2021 г.
на редовния докторант Владислав Марчев.
Решение 9: НС на ИА с НАО приема отчета за третото тримесечие на 2021 г. на
редовния докторант Владислав Марчев.
Решение 10: НС на ИА с НАО приема отчета за четвъртото тримесечие на
2021 г. на редовния докторант Владислав Марчев.
Решение 11: НС на ИА с НАО приема отчета за първото тримесечие на 2022 г.
на редовния докторант Владислав Марчев.

Поради 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 Мима Томова/
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