
Протокол № 12 

от дистанционно заседание на Научния съвет  

на Института за български език, проведено на 26 и 27 май 2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Приемане на отчета по проекта „Разработване на иновативна услуга 

в направление Езикови технологии“ с придружителен текст от проф. д-р Св. 

Коева. 

2. Предложение на ССБЕ за външен рецензент на  проекта „Нормативна 

граматика на съвременния български език“. 

3. Приемане на нов проект на СКЛ в научноизследователския план на ИБЕ. 

4. Предложение на проф. д-р Светла Коева за обявяване на конкурс за 

академичната длъжност „професор“ за нуждите на СБДЛГ.  

5. Предложение за промяна в Правилника за устройството и дейността на 

Научния съвет. 

6. Писмо на проф. д.ф.н. Мариана Георгиева до проф. д-р Светла Коева и 

проф. д-р Мария Китанова, насочено от проф. д-р Св. Коева до НС с отговор, 

консултиран с адв. Мая Златева. 

 

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

дистанционното заседание: 

1. Регистрация, отправяне на въпроси и мнения – до 24 ч. на 26 май (вторник). 

2. Отговор на възникнали въпроси – до 12 ч. на 27 май (сряда). 

3. Гласуване на предложенията – от 13 ч. на 27 май. 

За дистанционното заседание се регистрираха следните 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, проф. д-р Сл. Керемидчиева, проф. д-р Л. Антонова, доц. д-р А. 

Кочева, доц. Я. Милтенов. 

В заседанието на Научния съвет не участва доц. д-р Хр. Дейкова. 



По първа точка от дневния ред: 

Членовете на Научния съвет се запознаха с отчета по проекта „Разработване на 

иновативна услуга в направление Езикови технологии“, изпратен от неговия 

координатор г-жа Анелия Белогай от „Тетраком Интерактивни решения“ ООД, 

както е представен пред Оперативната програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. към Министерството на икономиката. 

По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

Приема отчета по проекта „Разработване на иновативна услуга в 

направление Езикови технологии“ по Оперативната програма „Иновации 

и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. с ръководител от Института за 

български език проф. Тинко Тинчев. 

 

По втора точка от дневния ред: 

От Секцията за съвременен български език е постъпило предложение 

Научният съвет да одобри проф. д-р Красимира Алексова от Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ за външен рецензент на плановия 

колективен проект „Нормативна граматика на съвременния български език“. 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява проф. д-р Красимира Алексова от Софийския университет за 

външен рецензент на плановия колективен проект на ССБЕ „Нормативна 

граматика на съвременния български език“. 

 

По трета точка от дневния ред: 

Секцията по компютърна лингвистика предлага в научноизследователския 

план на Института да бъде включен проектът „Колекция от многоезикови 

ресурси за CEF.AT (CURLICAT)“ с ръководител проф. д-р Св. Коева и 

участници: гл. ас. д-р Цв. Димитрова, гл. ас. д-р В. Стефанова, М. Ялъмов, Н. 

Обрешков, проф. д-р Т. Тинчев. Проектът е със срок за изпълнение 1.06.2020 – 

31.05.2022 г. 



По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

Приема в научноизследователския план на Института да бъде включен 

проектът  „Колекция от многоезикови ресурси за CEF.AT (CURLICAT)“ с 

участници: проф. д-р Св. Коева – ръководител, гл. ас. д-р Цв. Димитрова, 

гл. ас. д-р В. Стефанова, М. Ялъмов, Н. Обрешков, проф. д-р Т. Тинчев, и 

със срок за изпълнение 1.06.2020 – 31.05.2022 г. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

Внесено е предложение от проф. д-р Св. Коева за обявяване на конкурс за 

заемане на академичната длъжност „професор“ за нуждите на Секцията за 

българска диалектология и лингвистична география. 

По предложението гласуваха 15 членове на Научния съвет, от които 12 ЗА 

предложението, 2 ПРОТИВ и 1 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ за 

нуждите на Секцията за българска диалектология и лингвистична 

география. 

 

По пета точка от дневния ред: 

Внесено е предложение от проф. д.ф.н. М. Стаменов за прецизиране на чл. 26, 

ал. 5 от Правилника за устройството и дейността на Научния съвет, което беше 

формулирано от проф. д-р Св. Коева: 

(5) Най-късно две седмици преди откритото обсъждане ръководителят на 

проекта изпраща по електронната поща съобщение до всички членове на 

Института за насрочване на обсъждането и осигурява достъп до материалите 

по обсъждането в подходящо секционно работно помещение. Материалите по 

обсъждането задължително включват резултатите от изпълнението на проекта 

според чл. 25, ал. 13 и двете рецензии. 

 



По т. 5 Научният съвет РЕШИ: 

Приема допълнение към чл. 26, ал. 5 от Правилника за устройството и 

дейността на Научния съвет: 

Материалите по обсъждането задължително включват резултатите от 

изпълнението на проекта според чл. 25, ал. 13 и двете рецензии. 

 

По шеста точка от дневния ред: 

Членовете на Научния съвет приеха за сведение писмото на проф. д.ф.н. М. 

Георгиева-Бенчева във връзка с текстове от правилниците на Института, 

засягащи приемането на завършени проекти, и отговора от адв. М. Златева. 

 

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

дистанционното заседание. 

 

26 – 27.05.2020 г.                                                                       Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 

                                                                                                     Председател на НС: 

  (проф. д-р Е. Мирчева) 


