
Протокол № 8 

от дистанционно заседание на Научния съвет 

на Института за български език, проведено на 21 и 22 април 2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Приемане за печат на сборника Доклади от Международната годишна конференция 

на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската 

академия на науките (2020 г.). 

2. Отчет на специализанта на СКЛ Данил Христов. 

3. Заявка за специализация в СЕ – кандидат Даниел Томов. 

4. Предложение за тематичен курс за учители по български език в основното 

(прогимназиален етап) и средното образование (гимназиален етап). 

5. Проектно предложение на СКЛ. 

6. Отчет на проф. М. Китанова за работата ѝ до края на м. април. 

7. Предложение на Директорския съвет за увеличаване на възнаграждението за 

длъжността специалист „Човешки ресурси“. 

 

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

заседание: 

1. Регистрация, отправяне на въпроси и мнения до 24 ч. на 21 април (вторник). 

2. Отговор на възникнали въпроси – до 12 ч. на 22 април (сряда). 

3. Гласуване на предложенията – от 12 ч. до 14 ч. на 22 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: 

Проф. Св. Коева изказа огромното си задоволство от работата на редакторите и главните 

редактори на сборника и им благодари от името на Ръководството на Института. 

Проф. Сл. Керемидчиева предложи в предговора да се уточни, че поради форсмажорни 

обстоятелства заплануваната конференция не се е състояла. 

Доц. Хр. Дейкова отправи предложение към редакционната колегия разделът Общо и 

сравнително езикознание да стане Общо и съпоставително езикознание, обърна 

внимание и на следния пропуск – в предговора е изпуснат Институтът по славянознание 

към РАН. 

 



По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

Приема за печат сборника Доклади от Международната годишна конференция на 

Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската 

академия на науките (2020 г.). 

 

По втора точка от дневния ред: 

Членовете на Научния съвет одобриха представения отчет от Данил Христов, 

специализант в Секцията по компютърна лингвистика. 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

Приема отчета на Данил Христов за специализацията му в Секцията по 

компютърна лингвистика на тема „Синтактична анотация във формализма на 

универсалните зависимости“ с ръководител проф. д-р Светла Коева. 

 

По трета точка от дневния ред: 

Членовете на Научния съвет разгледаха кандидатурата на д-р Даниел Томов за 

специализация в Секцията по етнолингвистика и дискутираха въпроси, свързани с писмо 

от проф. М. Георгиева относно избора на кандидата къде да проведе специализацията си. 

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

3.1. Зачислява на специализация в Секцията за етнолингвистика д-р Даниел Томов 

с тема „Фразеологизми, представящи концептуалното поле на емоциите в 

балканските езици“ за срок от 12 месеца. 

3.2. Одобрява проф. д-р Мария Китанова за наставник на специализанта. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

Членовете на Научния съвет разгледаха и одобриха предложението за нов тематичен 

курс за учители. 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява предложението за нов тематичен курс за учители по български език от 

основното (прогимназиален етап) и средното образование (гимназиален етап) на 

тема „Приложение на изследователски подходи, интердисциплинарни методи и 

нови технологии в проектноориентираното обучение по български език“ с лектори: 

проф. д-р Светла Коева, гл. ас. д-р Мария Тодорова и д-р Ивелина Стоянова. 

 

 



По пета точка от дневния ред: 

Предложението за нов проект на СКЛ беше разгледано във връзка с участието му в 

конкурс и одобрено от членовете на Научния съвет. 

По т. 5 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява проектното предложение „Разширяване на веригата за компютърна 

обработка на български текстове Extention of NLP Pipeline for Bulgarian (BG-

pipeline)“ със срок за изпълнение 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г. и участници: проф. д-р 

Св. Коева – ръководител, гл. ас. д-р Валентина Стефанова, гл. ас. д-р Цветана 

Димитрова, гл. ас. д-р Светлозара Лесева, гл. ас. д-р Мария Тодорова, д-р Ивелина 

Стоянова, Христина Кукова, Никола Обрешков, Мартин Ялъмов. 

 

По шеста точка от дневния ред: 

Проф. М. Китанова е представила отчет за извършената от нея работа до края на м. април 

2020 г. във връзка с навършването на пенсионна възраст.  

По т. 6 Научният съвет РЕШИ: 

Приема отчета на проф. М. Китанова за работата ѝ до края на м. април 2020 г. 

 

По седма точка от дневния ред: 

Директорският съвет предлага към решението за разпределение на възнагражденията по 

Компонент 1 да се добави и увеличение на възнаграждението за длъжността специалист 

„Човешки ресурси”. Предложението е съгласувано с главния счетоводител и е за сметка 

на длъжността „Оперативен счетоводител“.  

По т. 7 Научният РЕШИ: 

Утвърждава размера на месечното възнаграждение за длъжността специалист 

„Човешки ресурси“ според предложението на Директорския съвет, смятано от 

01.01.2020 г. 

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

дистанционното заседание. 

 

21 – 22.04.2020 г.                                                                   Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 

                                                                                                 Председател на НС: 

(проф. д-р Е. Мирчева) 


