
Протокол № 2  

от заседание на Научния съвет  

на Института за български език, проведено на 30.01.2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Приемане на нов проект в научноизследователския план. 

2. Гласуване на предложение за книги с национално значение на Института за 

български език за 2019 г. 

3. Откриване на процедура по защита на докторска дисертация. 

4. Доклад на Ръководния съвет на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ във връзка с 

връчването на ежегодните награди. 

5. Разни. 

 

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

д.ф.н. М. Цибранска, проф. д.ф.н. А. Чолева, проф. д-р Д. Благоева, доц. д-р Т. Александрова, 

проф. д-р М. Китанова, доц. д-р М. Витанова, доц. д-р А. Кочева, проф. д-р Л. Антонова, 

проф. д-р Сл. Керемидчиева, доц. д-р Хр. Дейкова;  

Отсъстващи: проф. д-р С. Колковска, доц. д-р М. Томов, доц. д-р В. Мичева, доц. д-р Я. 

Милтенов. 

 

 

По първа точка от дневния ред: 

Проф. А. Чолева представи проекта „Личните имена в България в началото на 21-ви век“, 

който е спечелил финансиране от ФНИ. Членовете на Научния съвет бяха информирани за 

предстоящите дейности и предвидените резултати.  

 

По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

Приема включването на проекта „Личните имена в България в началото на 21-ви 

век“, финансиран от ФНИ, в научноизследователския план на Института за български 

език.  

 

По втора точка от дневния ред: 

Проф. Е. Мирчева припомни критериите, приети от Общото събрание на БАН, за 

монография с национално значение и представи предложенията на Директорския съвет: 

„Езиковите нагласи на днешните българи. Езиково поведение и кодификация на книжовните 



норми днес“ (колективен труд на ССБЕ) и „Местни и родови имена от Царибродско“ на 

проф. А. Чолева.  

 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

Предложенията на Института за български език за монография с национално значение 

са колективният труд „Езиковите нагласи на днешните българи. Езиково поведение и 

кодификация на книжовните норми днес“ и трудът на проф. А. Чолева „Местни и 

родови имена от Царибродско“. 

 

По трета точка от дневния ред: 

Проф. Е. Мирчева информира членовете на Научния съвет, че на семинара за отчисляване 

след изтичане на срока за обучение докторантът в СКЛ Тодор Лазаров е представил 

завършен дисертационен труд и заседанието е прераснало до вътрешна защита на труда 

„Българо-английски граматични паралели с оглед на машинния превод“, като са били 

представени и три писмени отзива. 

 

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

3.1. Отчислява задочния докторант в Секцията по компютърна лингвистика Тодор 

Лазаров с право на защита до 2 години.  

3.2. Открива процедура за публична защита на дисертационния труд на Тодор Лазаров 

„Българо-английски граматични паралели с оглед на машинния превод“ (научен 

ръководител: проф. д-р Св. Коева). 

3.3. Утвърждава състава на научното жури по защитата: проф. д.ф.н. Максим 

Стаменов, проф. д-р Радка Влахова-Руйкова, проф. д-р Красимира Алексова, проф. д-

р Йовка Тишева, доц. д-р Екатерина Търпоманова; резервни членове: проф. д-р Диана 

Благоева и проф. д-р Велка Попова.  

 

По четвърта точка от дневния ред: 

Проф. Е. Мирчева информира членовете на Научния съвет за предложените книги за 

наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“: „Речник на народната духовна култура 

на българите“ (авторски колектив от Института за български език) и „Езиковедите 

българисти през първото десетилетие на социализма (1944 – 1954)“ на Красимир Стоянов, 

които са били разгледани от Ръководния съвет на Фонда. След проведено тайно гласуване 

книгата на Красимир Стоянов е получила 4 гласа, а „Речникът на народната духовна култура 



на българите“ – 3 гласа. Въз основа на резултатите Ръководният съвет предлага първа 

награда да се присъди на книгата на Красимир Стоянов. Изборът следва да бъде утвърден 

от Научния съвет на Института за български език (протоколът от заседанието на 

Ръководния съвет беше прочетен).  

Председателят на Научния съвет направи процедурно предложение гласуването в 

Института за български език също да бъде тайно, което беше прието единодушно. След това 

членовете на Научния съвет направиха изказвания.  

 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

Отхвърля предложението на Ръководния съвет на Фонд „Академик Владимир 

Георгиев“ за присъждане на награда за значим труд в областта на езикознанието. 

Награда за 2019 г. не се присъжда.  

 

По пета точка от дневния ред: 

Проф. Е. Мирчева запозна членовете на Научния съвет с предложението, внесено от СБЛЛ, 

за главен редактор на том 17. на „Речник на българския език“ да бъде избрана проф. д-р Д. 

Благоева; предлагат се за утвърждаване и двама нови членове на редакционната колегия: 

доц. д-р Цв. Георгиева и доц. д-р Н. Костова.  

Проф. Е. Мирчева представи и предложението на проф. М. Цибранска за избор на външен 

рецензент по плановия проект на СИБЕ „Езикови ресурси от оригинални и преводни творби 

на Българското средновековие“ – предлага се на Научния съвет да утвърди проф. Иван 

Билярски като рецензент на монографичния труд на проф. Цибранска, посветен на 

старославянския превод на Прохирон – Закон градски. 

 

По т. 5 Научният съвет РЕШИ: 

5.1. Утвърждава проф. д-р Д. Благоева за главен редактор на том 17. на „Речник на 

българския език“ и двама нови членове на редакционната колегия: доц. д-р Цв. 

Георгиева и доц. д-р Н. Костова. 

5.2. Утвърждава проф. Иван Билярски за рецензент на монографичния труд на проф. 

М. Цибранска, посветен на старославянския превод на Прохирон – Закон градски, 

който е част от изпълнението на плановия проект на СИБЕ „Езикови ресурси от 

оригинални и преводни творби на Българското средновековие“. 

Проф. Е. Мирчева информира членовете на Научния съвет, че е постъпил протокол от 

КМНЦ за успешното приключване на проекта „Песнивецът на цар Иван Александър. 



Изследване и издание (втори етап)“ с участието на проф. д-р Ивона Карачорова от 

Института за български език.  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

30.01.2020 г.                                                                    Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 

                                                                                         Председател на НС: 

(проф. д-р Е. Мирчева) 


