
Протокол № 10 

от дистанционно заседание на Научния съвет  

на Института за български език, проведено на 28 и 29 април 2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Предложение на Директорския съвет за начина на разпределение на средствата по 

Компонент 2. 

2. Решение за допълнително възнаграждение от К 2 да се заделят 60% от цялата сума. 

3. Решение за начина на разпределение на остатъка от сумата по К 2. 

4. Решение индивидуалните възнаграждения по К 2 да бъдат изплащани на 2 пъти (през 

месеците юни и декември). 

5. Гласуване на целия бюджет на Института за български език за 2020 г. 

 

Проф. д-р Елка Мирчева обяви следната процедура за провеждане на дистанционното 

заседание: 

1. Регистрация, отправяне на въпроси и мнения – до 24 ч. на 28 април (вторник). 

2. Отговор на възникнали въпроси – до 12 ч. на 29 април (сряда). 

3. Гласуване на предложенията – от 12 ч. до 17 ч. на 29 април. 

За дистанционното заседание се регистрираха всички членове на Научния съвет: проф. 

д-р Е. Мирчева, проф. д.ф.н. М. Стаменов, проф. д-р Св. Коева, проф. д.ф.н. М. 

Цибранска, проф. д.ф.н. А. Чолева, проф. д-р Д. Благоева, проф. д-р С. Колковска, доц. 

д-р Т. Александрова, доц. д-р М. Томов, проф. д-р М. Китанова, доц. д-р М. Витанова, 

доц. д-р В. Мичева, доц. д-р Хр. Дейкова, проф. д-р Сл. Керемидчиева, проф. д-р Л. 

Антонова, доц. д-р А. Кочева, доц. Я. Милтенов. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Директорският съвет внася предложение разпределението на средствата по 

Компонент 2, предвидени да се изплащат като допълнителни възнаграждения, 

да се изчислява въз основа на индивидуалните научни показатели на всеки 

сътрудник по категории.  

Във връзка с това предложение доц. Т. Александрова предложи точките за 

монография да не се разделят поравно между авторите, а според приноса им. 

Доц. Хр. Дейкова обърна внимание, че разпределение според участието на 

авторите може да се направи при предоставен разпределителен протокол. 

В резултат на това доц. Т. Александрова внесе за обсъждане и гласуване 

следното прецизирано предложение: „Разпределението на точките от 

колективна монография, включително и монография с национално значение,  

става спрямо протокол за дялово разпределение между авторите“. 

 



По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

1.1. При определянето на индивидуалния научен принос на всеки 

сътрудник по Компонент 2 разпределението на точките от колективна 

монография, включително и монография с национално значение,  да 

става спрямо протокол за дялово разпределение между авторите. 

1.2. Одобрява предложението на Директорския съвет допълнителните 

възнаграждения по Компонент 2 от бюджета да се изчисляват въз основа 

на индивидуалния научен принос на всеки сътрудник.  

 

По втора точка от дневния ред: 

Членовете на Научния съвет разгледаха доклада от главния счетоводител с 

предложение 60% от сумата по Компонент 2 (след приспадане на сумата за 

изплащане на възнагражденията за научна степен) да бъдат разпределени 

между сътрудниците на Института като допълнителни възнаграждения въз 

основа на отчетените от тях резултати. Това предложение е съобразено с 

изискването най-малко 50% от сумата по Компонент 2 да се разпределят за 

допълнителни възнаграждения.  

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява предложението 60% от сумата по Компонент 2 от бюджета да се 

разпределят за допълнителни възнаграждения на сътрудниците на 

Института въз основа на научните им резултати. 

 

По трета точка от дневния ред: 

Проф. Св. Коева направи процедурно предложение т. 3, т. 4 и т. 5 от дневния ред да се 

гласуват едновременно. 

Съгласно доклада на главния счетоводител остатъкът от сумата по Компонент 

2 се разпределя за възнаграждения за допълнителни функции и за покриване 

на разходи, свързани с издръжката на Института, включително режийни, 

текущи ремонти, командировки и такси правоучастие, организиране на 

конференции, членски внос. 

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

3.1. Приема процедурното предложение на проф. Св. Коева т. 3, т. 4 и т. 5 от дневния 

ред да се гласуват едновременно. 

 

3.2. Одобрява предложението остатъкът от сумата по Компонент 2 да се 

отдели като резерв на Института, с който да се покриват разходи, 

свързани с издръжката на Института, включително режийни, текущи 

ремонти, командировки и такси правоучастие, организиране на 



конференции, членски внос, както и за възнаграждения за допълнителни 

функции. 

 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

Допълнителните възнаграждения по Компонент 2, определени въз основа 

на индивидуалния научен принос на всеки сътрудник, да се изплащат на 

равни части два пъти годишно – през месеците юни и декември.  

 

По т. 5 Научният съвет РЕШИ: 

Приема бюджета на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ за 2020 г. 

 

Поради изчерпване на дневния ред проф. д-р Елка Мирчева обяви края на 

дистанционното заседание. 

 

 

28 – 29.04.2020 г.                                                                       Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 

                                                                                                     Председател на НС: 

  (проф. д-р Е. Мирчева) 

 


