
Протокол № 3  

от заседание на Научния съвет  

на Института за български език, проведено на 06.02.2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Обсъждане на заявки за докторантури. 

2. Приемане на Правилник за провеждане на научните практики и специализации в 

ИБЕ. 

3. Приемане на Общи критерии за оценка на проектните предложения по 

Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ и на комисия по 

класирането на кандидатите. 

4. 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, проф. д-р С. Колковска, 

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; 

Гл. ас. д-р Цв. Димитрова, гл. ас. д-р И. Кунева; 

Отсъстващи: доц. д-р М. Томов, доц. д-р В. Мичева, доц. д-р Я. Милтенов. 

 

 

По първа точка от дневния ред: 

Проф. Е. Мирчева запозна членовете на Научния съвет с постъпилите заявки за 

докторантури за предстоящия прием – 2 заявки за редовна докторантура за специалност 

„Общо и сравнително езикознание“ (СОСЕ и СБЕ) и 1 заявка за редовна докторантура за 

специалност „Български език“ (ССБЕ).  

 

По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

 За предстоящия прием на докторанти да бъдат заявени: 

- 2 места за редовна докторантура по специалност „Общо и сравнително 

езикознание“; 

- 1 място за редовна докторантура по специалност „Български език“. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Проф. Е. Мирчева представи подробно депозирания Правилник за провеждане на научните 

практики и специализации в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.  



Проф. Е. Мирчева информира членовете на Научния съвет и за постъпилата кандидатура на 

Данил Христов за специализация в Института за български език на тема „Синтактична 

анотация във формализма на универсалните зависимости“ по специалност „Компютърна и 

математическа лингвистика“.  

Проф. Св. Коева представи кандидата и програмата за специализацията му.  

 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

2.1. Приема Правилник за провеждане на научните практики и специализации в 

Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. 

2.2. Зачислява на специализация в СКЛ Данил Христов с тема „Синтактична анотация 

във формализма на универсалните зависимости“ по специалност „Компютърна и 

математическа лингвистика“ за периода 01.01.2020 г.  – 31.03.2020 г. с наставник проф. 

д-р Светла Коева.  

 

По трета точка от дневния ред: 

Проф. Е. Мирчева представи предложението за оценяване на кандидатите по Националната 

научна програма „Млади учени и постдокторанти“ да бъдат прилагани  миналогодишните 

критерии, както и  състава на комисията, която ще оценява проектните предложения: проф. 

д.ф.н. М. Стаменов, проф. д-р Л. Антонова-Василева, гл. ас. д-р Цв. Димитрова, гл. ас. д-р 

В. Стефанова, проф. д-р Е. Мирчева.  

 

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

3.1. Приема Общи критерии за оценка на проектните предложения по Националната 

научна програма „Млади учени и постдокторанти“. 

3.2. Утвърждава състава на комисията за оценяване на проектните предложения по 

Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“: проф. д.ф.н. 

Максим Стаменов, проф. д-р Лучия Антонова-Василева, проф. д-р Елка Мирчева, гл. 

ас. д-р Цветана Димитрова, гл. ас. д-р Валентина Стефанова. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

Членовете на Научния съвет се запознаха с последните редакции по изработеното 

Становище на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ във връзка с 

официалния език на Република Северна Македония. След това проф. Елка Мирчева даде 



думата на присъстващите за изказвания. Бяха направени предложения за прецизиране на 

части от текста, които бяха приети с консенсус. След приключване на обсъждането текстът 

беше подложен на гласуване.  

 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

Приема Становище на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при 

БАН във връзка с официалния език на Република Северна Македония. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

06.02.2020 г.                                                                    Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 

                                                                                         Председател на НС: 

(проф. д-р Е. Мирчева) 


