
Протокол № 9 

от дистанционно заседание на Научния съвет  

на Института за български език, проведено на 23 и 24 април 2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Предложение на директора на Института за български език проф. д-р Светла 

Коева за удължаване на трудовия договор на проф. д-р Мария Китанова с 1 

година. 

2. Приемане на Вътрешни правила за кандидатстване, изпълнение и 

отчитане на проекти по национални, европейски и международни 

финансиращи програми и договори с външни възложители. 

3. Доклад на научния секретар на Института за български език доц. д-р 

Христина Дейкова във връзка с актуалното състояние на изпълнението на 

научноизследователския план и във връзка с предстоящи обсъждания на 

изтекли проекти. 

4. Приемане на Процедура за дистанционно заседание при обсъждане на 

завършен научноизследователски проект чрез използване на електронната 

поща в условията на извънредно положение и на други форсмажорни 

обстоятелства. 

 

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

заседание: 

1. Регистрация, отправяне на въпроси и мнения – до 24 ч. на 23 април (четвъртък). 

2. Отговор на възникнали въпроси – до 12 ч. на 24 април (петък). 

3. Гласуване на предложенията – от 12 ч. до 16 ч. на 24 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. 

Проф. М. Китанова не взе участие в дистанционното заседание при обсъждането и 

гласуването на т. 1 от дневния ред.  

 

По първа точка от дневния ред: 

Членовете на Научния съвет одобриха предложението „По време на 

извънредната ситуация решения за удължаване на трудовия договор на 

хабилитирани лица се вземат с явно гласуване по електронната поща, като 



гласовете се изпращат до председателя, заместник-председателя и секретаря на 

Научния съвет“.  

Бяха изказани мнения в подкрепа на предложението на директора на Институа 

за удължаване трудовия договор на проф. М. Китанова след навършване на 

пенсионна възраст, свързани с приноса на проф. Китанова за развитието на 

етнолингвистиката и ключовата ѝ роля в работата на Секцията. 

 

По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

1.1. По време на извънредната ситуация решенията за удължаване на 

трудовия договор на хабилитирани лица да се вземат с явно гласуване по 

електронната поща, като гласовете се изпращат до председателя, 

заместник-председателя и секретаря на Научния съвет. 

1.2. Трудовият договор на проф. д-р Мария Китанова да бъде продължен с 

1 година след навършване на пенсионна възраст.  

 

По втора точка от дневния ред: 

Постъпиха следните предложения за прецизиране на правилата за работа по проекти с 

външно финансиране от проф. Сл. Керемидчиева и доц. Я. Милтенов:  

Чл. 5. (3) Участие на отделни учени от Института за български език „Проф. Любомир 

Андрейчин“, получили индивидуална покана за участие в проекти с външно 

финансиране на други институции, се съгласува с директора и с ръководителя на 

съответната секция. Когато това участие е към планови проекти на други институти на 

БАН, решението за участие се гласува от Научния съвет. 

Чл. 13. (1) Размерът на почасовата ставка на отделните категории участници в 

проекти (договори) с външно финансиране (за които е приложимо) се предлага 

от ръководителя на проекта в рамките на предвидените за целта бюджет и 

план-сметка и се одобрява от Директорския съвет и главния счетоводител.  

 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

2.1. Приема предложените поправки в текста на правилата, както следва: 

Чл. 5. (3) Участие на отделни учени от Института за български език 

„Проф. Любомир Андрейчин“, получили индивидуална покана за участие 

в проекти с външно финансиране на други институции,  се съгласува с 

директора и с ръководителя на съответната секция. Когато това участие е 

към планови проекти на други институти на БАН, решението за участие 

се гласува от Научния съвет. 



Чл. 13. (1) Размерът на почасовата ставка на отделните категории 

участници в проекти (договори) с външно финансиране (за които е 

приложимо) се предлага от ръководителя на проекта в рамките на 

предвидените за целта бюджет и план-сметка и се одобрява от 

Директорския съвет и главния счетоводител. 

2.2. Приема актуализацията на Вътрешните правила за кандидатстване, 

изпълнение и отчитане на проекти по национални, европейски и 

международни финансиращи програми и договори с външни възложители. 

 

По трета точка от дневния ред: 

Във връзка с предстоящото отчитане на изтичащите планови проекти през 2020 г. и 

графика за тяхното обсъждане е постъпило писмено предложение от доц. д-р Р. Станчева 

срокът за отчитане да бъде удължен със срока на въведеното извънредно положение в 

страната. Доц. Александрова, като член на Научния съвет, формулира текста на 

предложението, който да се обсъди и гласува. 

Проф. Св. Коева направи процедурно предложение предложението на доц. Александрова 

да не се гласува, тъй като е в противоречие с действащите нормативни разпоредби.  

След като предложението беше обсъдено и бяха изказани мнения в подкрепа и против 

него, доц. Александрова предложи да се гласува следната прецизирана формулировка: 

„До края на 2020 г. по мотивирано предложение на ръководителя и с решение на Научния 

съвет срокът за отчитане на вътрешноинститутски проект може да бъде удължен, но не 

повече от 2 месеца“. 

Първо беше подложено на гласуване процедурното предложение на проф. Коева, което 

е внесено и първо по ред. 

 

По т. 3. Научният съвет РЕШИ: 

Приема процедурното предложение на проф. Светла Коева да не се 

гласува предложението на доц. Татяна Александрова за удължаване срока 

за отчитане на проекти във връзка с извънредното положение, въведено в 

страната. 

Предложението на доц. Т. Александрова не беше подложено на гласуване. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

Доц. Я. Милтенов предложи прецизиране на формулировката в заглавието на документа: 

вместо „в условия на извънредно положение или други форсмажорни обстоятелства“ да 

стане „в условия на въведени мерки за социално дистанциране или други извънредни 

обстоятелства“.  



По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

4.1. Приема предложението за прецизиране на формулировката в 

заглавието на документа: вместо „в условия на извънредно положение 

или други форсмажорни обстоятелства“ да стане „в условия на въведени 

мерки за социално дистанциране или други извънредни обстоятелства“. 

4.2. Приема Процедура в Института за български език за дистанционно 

заседание при обсъждане на завършен научноизследователски проект чрез 

използване на електронна поща в условия на въведени мерки за социално 

дистанциране или други извънредни обстоятелства.  

 

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

дистанционното заседание. 

 

 

23 – 24.04.2020 г.                                                      Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 

                                                                                    Председател на НС: 

(проф. д-р Е. Мирчева) 

 

 


