РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  НАБЛЮДАТЕЛНОТО  ВРЕМЕ  НА  2-м  ТЕЛЕСКОП
В  НАО  РОЖЕН  ЗА  ПЕРИОДА   01  ЮНИ  2010 г.  –  31  ЯНУАРИ  2011  г.



Фокус	Дати		Наблюдателна програма							Отг. наблюдател	Брой нощи, забележки

Coude	01.06 - 03.06	Взаимодействащи двойни системи						Томов Н.		3
	04.06 - 06.06	Магнитна активност при единични късни гиганти				К.-Антова Р.		3
																			
R-C	07.06 		Търсене и изследване на
новооткрити и слабоизучени променливи звезди и екзопланети		Димитров Д.		1, СМАРТНЕТ
08.06 - 11.06	Краткосрочна и дългосрочна променливост на радиотихи активни
галактични ядра и кампанийни наблюдения на блазари		Михов Б.		4
●12	12.06		Променливи и проеволюирали
звезди в разсеяни звездни купове от нашата Галактика			Георгиев Цв.		1
13.06 - 14.06	Активни ядра на далечни галактики и нови в близки галактики:
оптична променливост и физически параметри				Овчаров Евг.		2, КА
15.06 - 17.06	Технически нощи (C/2009 R1 McNaught в сутрешния полумрак)		Борисов Г.		3х1/3, ФРедуктор
																			
Coude	18.06 - 20.06	Спектрално отъждествяване на пулсационни моди при звезди от тип
				Beta Cep								Статева Ив.		3х2/3
	18.06 - 20.06	Високодисперсионна спектроскопия на кометата C/2009R1 (McNaught)		Борисов Г.		3х1/3
	21.06 - 22.06	Изследване на новооткрити затъмнително-двойни системи oEA и dM		Димитров Д.		2, СМАРТНЕТ
	23.06 - 25.06	Изследване на активни звезди от късен спектрален клас			Димитров Д.		3, СМАРТНЕТ
○26	26.06 - 28.06	Взаимодействащи двойни системи						Томов Н.		3
	29.06 - 01.07	Изследване на тесни двойни системи						Кюркчиева Д.		3, ШУ, СМАРТНЕТ
																			
R-C	02.07 - 03.07	Изследване на катаклизмични звезди						Кюркчиева Д.		2, ШУ, СМАРТНЕТ
	04.07 - 08.07	Повърхностна фотометрия на Сийфъртови галактики				Михов Б.		5
●11	09.07 - 11.07	Фликеринг на симбиотични и катаклизмични звезди				Боева Св.		3, ФРедуктор
12.07		Търсене и изследване на
новооткрити и слабоизучени променливи звезди и екзопланети		Димитров Д.		1, СМАРТНЕТ
	13.07 - 14.07	Кратковременна оптична
променливост на различни класове активни галактични ядра		Семков Евг.		2, Българо-индийски 
	15.07 - 18.07	Фотометрични наблюдения на звезди преди главната последователност	Семков Евг.		4
																			
Coude	19.07		Директорска нощ								…………………		1
	20.07 - 23.07	Взаимодействащи двойни системи						Томов Н.		4
	24.07 - 25.07	Магнитна активност при единични късни гиганти				К.-Антова Р.		2
○26	26.07 - 29.07	Спектрални изследвания на химически пекулярни звезди			Илиев Ил.		4
	30.07 - 02.08	Взаимодействащи двойни системи						Томов Н.		4	
																			
R-C	03.08 - 04.08	Краткосрочна и дългосрочна променливост на радиотихи активни
галактични ядра и кампанийни наблюдения на блазари		Михов Б.		2
05.08 		Търсене и изследване на
новооткрити и слабоизучени променливи звезди и екзопланети		Димитров Д.		1, СМАРТНЕТ
06.08 - 08.08	Повърхностна фотометрия на Сийфъртови галактики				Михов Б.		3
●10	09.08 - 11.08 	Polarimetric imaging and low dispersion spectroscopy of
comet Hartley 2: characterization of the dust and gas coma			Бонев Т.		3, ФРедуктор
12.08 - 15.08	Фликеринг на симбиотични и катаклизмични звезди				Боева Св.		4, ФРедуктор
16.08 - 18.08	Photometric search for new CP stars in far distant clusters				Илиев Ил.		3
																			
Coude	19.08 - 20.08	Спектрално отъждествяване на пулсационни моди при звезди от тип
				Beta Cep								Статева Ив.		2
	21.08 - 22.08	Изследване на спектрално-двойни от тип SB2					Илиев Ил.		2
	23.08		Директорска нощ								…………………		1
○24	24.08 - 25.08	Спектрални прояви на взаимодействие между компонентите на избрани
				системи от тип Алгол							Илиев Л.		2
	26.08 - 27.08	Спектрално изследване на Ве-звезди в преходни фази				Илиев Л.		2
	28.08 - 29.08	Променливост на вятъра у горещи звезди					Маркова Н. 		2
	30.08 - 31.08	Взаимодействащи двойни системи						Томов Н.		2
																			
R-C	01.09		Директорска нощ								…………………		1
02.09 - 03.09	Изследване на нискомасивни и средномасивни звезди с UV ексцес		Vennes St.		2, ФРедуктор
04.09 - 06.09	Polarimetric imaging and low dispersion spectroscopy of
comet Hartley 2: characterization of the dust and gas coma			Бонев Т.		3, ФРедуктор
●08	07.09 - 10.09	Визуално двойни звезди							Цветкович З.		4x1/2
	07.09 - 10.09	Фликеринг на симбиотични и катаклизмични звезди				Боева Св.		4x1/2
11.09		Търсене и изследване на
новооткрити и слабоизучени променливи звезди и екзопланети		Димитров Д.		1, СМАРТНЕТ
12.09 - 14.09	Активни ядра на далечни галактики и нови в близки галактики:
оптична променливост и физически параметри				Овчаров Евг.		3, КА
15.09		Изследване на катаклизмични звезди						Кюркчиева Д.		1, ШУ, СМАРТНЕТ
																			
Coude	16.09 - 17.09	Изследване на тесни двойни системи						Кюркчиева Д.		2, ШУ, СМАРТНЕТ
	18.09 - 20.09	Изследване на новооткрити затъмнително-двойни системи oEA и dM		Димитров Д.		3, СМАРТНЕТ
○23	21.09 - 27.09	Променливост на вятъра у горещи звезди					Маркова Н. 		7
	28.09 - 30.09	Спектрални изследвания на химически пекулярни звезди			Илиев Ил.		3
																			
R-C	01.10 - 03.10 	Изследване на малки планети чрез фотометрични наблюдения			Апостоловска Г.	3
04.10 - 05.10 	Polarimetric imaging and low dispersion spectroscopy of
comet Hartley 2: characterization of the dust and gas coma			Бонев Т.		2, ФРедуктор
●07	06.10 - 07.10	Търсене и изследване на
новооткрити и слабоизучени променливи звезди и екзопланети		Димитров Д.		2, ФРедуктор, СМАРТНЕТ
08.10 - 13.10	Звездна активност породена от магнитно динамо				Антов Ал.		6, ЕлектроФ
14.10		Директорска нощ								…………………		1
																			
Coude	15.10 - 17.10	Изследване на активни звезди от късен спектрален клас			Димитров Д.		3, СМАРТНЕТ
	18.10		Директорска нощ								…………………		1
	19.10 - 22.10	Взаимодействащи двойни системи						Томов Н.		4
○23	23.10 - 24.10	Магнитна активност при единични късни гиганти				К.-Антова Р.		2
	25.10 - 26.10	Изследване на спектрално-двойни от тип SB2					Илиев Ил.		2
	27.10 - 28.10	Спектрално отъждествяване на пулсационни моди при звезди от тип
				Beta Cep								Статева И.		2
																			
R-C	29.10		Кратковременна оптична
променливост на различни класове активни галактични ядра		Семков Евг.		1, Българо-Индийски
	30.10 - 01.11	Фотометрични наблюдения на звезди преди главната последователност	Семков Евг.		3
●06	02.11 - 06.11	Polarimetric imaging and low dispersion spectroscopy of
comet Hartley 2: characterization of the dust and gas coma			Бонев Т.		5x1/2, ФРедуктор.
	02.11 - 06.11	A Close-up Look at Comet 103P/Hartley - the Target of NASA’s EPOXI Mission	Waniak W.		5x1/2, ФРедуктор, платени
07.11 - 09.11	Фликеринг на симбиотични и катаклизмични звезди				Боева Св.		3, ФРедуктор
10.11 - 12.11	Променливи и проеволюирали
звезди в разсеяни звездни купове от нашата Галактика			Георгиев Цв.		3
13.11 - 14.11	Технически нощи								…………………		2
																			
Coude	15.11 - 16.11	Спектрално изследване на Ве-звезди в преходни фази				Илиев Л.		2
	17.11		Спектрални прояви на взаимодействие между компонентите на избрани
				системи от тип Алгол							Илиев Л.		1
	18.11 - 19.11	Променливост на вятъра у горещи звезди					Маркова Н. 		2
○21	20.11 - 24.11	Взаимодействащи двойни системи						Томов Н.		5
	25.11 - 27.11	Спектрални изследвания на химически пекулярни звезди			Илиев Ил.		3
	28.11		Спектрално отъждествяване на пулсационни моди при звезди от тип
				Beta Cep								Статева Ив.		1
																			
R-C	29.11	 	Търсене и изследване на
новооткрити и слабоизучени променливи звезди и екзопланети		Димитров Д.		1, СМАРТНЕТ
30.11	 	Директорска нощ								…………………		1
01.12 - 02.12	Polarimetric imaging and low dispersion spectroscopy of
comet Hartley 2: characterization of the dust and gas coma			Бонев Т.		2x1/2, ФРедуктор
01.12 - 02.12	Краткосрочна и дългосрочна променливост на радиотихи активни
галактични ядра и кампанийни наблюдения на блазари		Михов Б.		2x1/2, ФРедуктор
03.12 - 04.12 	Изследване на малки планети чрез фотометрични наблюдения			Апостоловска Г.	2
●05	05.12 - 08.12	Оптическо търсене на останки на свръхнови в М81, М82 и NGC 3077		Ставрев К.		4
09.12 - 11.12	Търсене и изследване на
новооткрити и слабоизучени променливи звезди и  екзопланети	Димитров Д.		3
12.12 - 13.12	Изследване на катаклизмични звезди						Кюркчиева Д.		2, ШУ, СМАРТНЕТ
																			


Coude	14.12 - 16.12	Изследване на тесни двойни системи						Кюркчиева Д.		3, ШУ, СМАРТНЕТ
	17.12 - 18.12	Магнитна активност при единични късни гиганти				К.-Антова Р.		2
○21	19.12 - 22.12	Взаимодействащи двойни системи						Томов Н.		4
	23.12 - 24.12	Изследване на новооткрити затъмнително-двойни системи oEA и dM		Димитров Д.		2, СМАРТНЕТ
	25.12 - 26.12	Изследване на активни звезди от късен спектрален клас			Димитров Д.		2, СМАРТНЕТ
	27.12 - 28.12	Изследване на спектрално-двойни от тип SB2					Илиев Ил.		2
																			
R-C	29.12 - 31.12	Фликеринг на симбиотични и катаклизмични звезди				Боева Св.		3, ФРедуктор
01.01 - 03.01	Търсене и изследване на
новооткрити и слабоизучени променливи звезди и екзопланети		Димитров Д.		3, ФРедуктор, СМАРТНЕТ
●04	04.01 - 05.01 	Изследване на малки планети чрез фотометрични наблюдения			Апостоловска Г.	2
06.01 - 08.01	Кратковременна оптична
променливост на различни класове активни галактични ядра		Семков Евг.		3, Българо-Индийски
	09.01 - 12.01	Фотометрични наблюдения на звезди преди главната последователност	Семков Евг.		4
																			
Coude	13.01 – 14.01	Спектрално изследване на Ве-звезди в преходни фази				Илиев Л.		2
	15.01		Спектрални прояви на взаимодействие между компонентите на избрани
				системи от тип Алгол							Илиев Л.		1
	16.01 – 17.01	Магнитна активност при единични късни гиганти				К.-Антова Р.		2
○20	18.01 – 21.01	Взаимодействащи двойни системи						Томов Н.		4
	22.01		Изследване на спектрално-двойни от тип SB2					Илиев И.		1
	23.01		Спектрални изследвания на химически пекулярни звезди			Илиев И.		1
	24.01 – 25.01	Спектрално отъждествяване на пулсационни моди при звезди от тип
				Beta Cep								Статева Ив.		2
	26.01		Директорска нощ								…………………		1
																			
R-C	27.01		Търсене и изследване на
новооткрити и слабоизучени променливи звезди и  екзопланети	Димитров Д.		1, СМАРТНЕТ
28.01 - 29.01	Променливи и проеволюирали
звезди в разсеяни звездни купове от нашата Галактика			Георгиев Цв.		2
30.01 - 31.01	Активни ядра на далечни галактики и нови в близки галактики:
оптична променливост и физически параметри				Овчаров Евг.		2, КА





AA/ИИ/ии/бм                                                                                                                                                                ДИРЕКТОР:.......................................................................

(ст.н.с.  д-р  Т. Бонев)

