
Протокол № 7 

от дистанционно заседание на Научния съвет 

на Института за български език, проведено на 14 и 15 април 2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Приемане на разпределението на бюджетната субсидия за 2020 г. по 

Компонент 1 и определяне размера на месечните възнаграждения за придобита 

научна степен. 

 

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

дистанционното заседание: 

1. Регистрация, отправяне на въпроси и мнения – до 24 ч. на 14 април (вторник). 

2. Отговор на възникнали въпроси - до 12  ч. на 15 април. 

3. Гласуване на предложението – от 12 ч.  до 14 ч. на 15 април. 

За участие в дистанционното заседание на НС се регистрираха всички членове на 

Научния съвет: проф. д-р Елка Мирчева, проф. д-р Светла Коева, проф. д.ф.н. 

Марияна Цибранска, проф. д.ф.н. Анна Чолева, проф. д.ф.н. Максим Стаменов, 

проф. д-р Диана Благоева, проф. д-р Лучия Антонова, проф. д-р Сия Колковска, 

проф. д-р Славка Керемидчиева, проф. д-р Мария Китанова, доц. д-р Марияна 

Витанова, доц. д-р Ваня Мичева, доц. д-р Татяна Александрова, доц. д-р Явор 

Милтенов, доц. д-р Милен Томов, доц. д-р Ана Кочева, доц. д-р Христина 

Дейкова. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Председателят на НС проф. д-р Елка Мирчева изпрати до членовете на Научния съвет 

материалите с предложение за разпределение на бюджетната субсидия и за размера на 

месечните възнаграждения за придобита научна степен. 

В предвиденото време членовете на Научния съвет изказаха мнения и зададоха въпроси, 

които бяха уточнени. 

 

По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

1.1. Утвърждава размера на месечното възнаграждение за длъжностите 

„директор“, „заместник-директор“, „професор“, „доцент“, „асистент“ и 

„специалист с висше образование“, както е гласуван в Общото събрание на 

БАН, и утвърждава размера на месечното възнаграждение за длъжностите 



„главен асистент“, „научен секретар“, „главен счетоводител“ и „помощник-

директор“ според предложението на Директорския съвет, съгласувано с 

главния счетоводител. 

1.2. Утвърждава възнагражденията за научните степени „доктор“ и „доктор 

на науките“ през 2020 година, както са гласувани от Общото събрание на 

БАН.  

 

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

дистанционното заседание. 

 

 

16.04.2020 г.                                                                                           Протоколирал: 

(проф. д-р Елка Мирчева) 


