
Протокол № 13 

от заседание на Научния съвет на Института за български език, 

проведено на 11 юни 2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Избор на ръководители на секции. 

2. Промени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в Института за български език.  

3. Предложение на Атестационната комисия относно предстоящата атестация 

на служители на Института и предложение за корекции на атестационната 

карта. 

4. Предложение за външни рецензенти на планов проект на СЕ. 

5. Приемане за печат на сборника „Аксиологични проблеми на славянските 

езици (традиция и съвременност)“, разработен по проекта „Езикова и 

етнокултурна динамика на традиционните и нетрадиционните ценности в 

славянския свят“ в рамките на Програмата ERA NET RUS PLUS. 

6. Разни. 

 

Присъстващи членове на НС: 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 Хр. Дейкова, проф. д-р Л. Антонова, доц. д-р А. 

Кочева, доц. д-р Я. Милтенов. 

Гл. ас. д-р И. Кунева 

Отсъстващи: проф. д-р Сл. Керемидчиева, доц. д-р В. Мичева.  

 

По първа точка от дневния ред: 

От всички секции са постъпили предложения за избор на ръководител. 

Секцията по терминология и терминография предлага за ръководител да бъде 

назначена по изключение гл. ас. д-р Кр. Симеонова, тъй като в Секцията не 

работи хабилитирано лице. Не постъпиха други предложения. 

Членовете на Научния съвет гласуваха тайно за предложените ръководители 

на секции. Комисията в състав доц. д-р Я. Милтенов, доц. д-р М. Томов и доц. 

д-р М. Витанова преброи гласовете и обяви резултатите. 

По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

1.1. Избира доц. д-р Т. Александрова за ръководител на Секцията за 

съвременен български език. 

1.2. Избира проф. д-р Д. Благоева за ръководител на Секцията за 

българска лексикология и лексикография. 



1.3. Избира доц. д-р А. Кочева за ръководител на Секцията за българска 

диалектология и лингвистична география. 

1.4. Избира проф. д.ф.н. М. Цибранска за ръководител на Секцията за 

история на българския език. 

1.5. Избира проф. д-р М. Китанова за ръководител на Секцията за 

етнолингвистика. 

1.6. Избира доц. д-р Хр. Дейкова за ръководител на Секцията за българска 

етимология. 

1.7. Избира проф. д.ф.н. А. Чолева за ръководител на Секцията по 

ономастика. 

1.8. Избира проф. д-р Св. Коева за ръководител на Секцията по 

компютърна лингвистика. 

1.9. Подкрепя предложението гл. ас. д-р Кр. Симеонова да бъде назначена 

по изключение за ръководител на Секцията по терминология и 

терминография. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Доц. Хр. Дейкова представи предложение за допълнение към чл. 26, ал. 1 от 

Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в Института за български език, който се отнася до процедурите за 

придобиване на научни степени. Предложеното допълнение беше обсъдено и 

одобрено. Поправката се отнася и до чл. 36, ал. 5 от същия правилник, който 

засяга процедурите за заемане на академични длъжности.  

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

2.1. Приема допълнение към чл. 26, ал. 1 от Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в Института за български език, който се отнася до 

процедурите за придобиване на научни степени, като новият текст е 

следният (допълнението е подчертано): 

Чл. 26. (1) Заседанията на НЖ, назначено по чл. 25, са редовни, ако на тях присъстват всички 

членове. При необходимост решенията на журито може да се вземат и неприсъствено, като 

в тези случаи съгласно чл. 2, ал. 5 от ППЗРАСРБ обсъждането и гласуването се извършват 

чрез осъществена с помощта на съответни технически средства конферентна връзка по 

интернет или по телефон. Откритото заседание е редовно и при отсъствието на 1 

вътрешен и на 1 външен член (по смисъла на § 4 от Допълнителните разпоредби към този 

Правилник), които се заменят от резервните членове по чл. 25, ал. 3. При включване на 

резервен член в откритото заседание за защитата на дисертационния труд по препоръка на 

отсъстващия член преди провеждането на заседанието НЖ взема решение да се признае 

рецензията (становището) на отсъстващия член или да се представи нова рецензия (ново 

становище) от включения резервен член. В първия случай резервният член участва в 

дискусията по защитата, като представя устно становище за дисертацията (в този случай 

авторът на рецензията или становището получава 70% от предвидения хонорар, а 

заместващият го резервен член – 30%). В случай че по обективни причини е невъзможно да се 



извърши замяна на редовен член на НЖ с резервен член, по изключение може да се допусне 

неприсъствено участие на не повече от един от членовете на НЖ в откритото заседание. 

Неприсъственото участие на член на НЖ се осъществява чрез конферентна връзка с 

помощта на съответни технически средства (така че всички присъстващи да се запознаят с 

мнението на отсъстващия член) и се отразява в протокола от заседанието и в 

заключителния доклад. Член на журито, участвал в откритото заседание чрез конферентна 

връзка, подписва протокола от заседанието в срок до 7 дни от датата на провеждането на 

заседанието.  

2.2. Приема допълнение към чл. 36, ал. 5 от Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в Института за български език, който засяга процедурите за 

заемане на академични длъжности, като новият текст е следният 

(допълнението е подчертано): 

Чл. 36. (5) Решенията на НЖ се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство. 

Заседанията на НЖ са редовни, ако на тях присъстват всички членове. Решенията на 

журито може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и 

гласуването се извършват чрез конферентна връзка, осъществена чрез съответни 

технически средства по интернет или телефон, съгласно чл. 2, ал. 5 от ППЗРАСРБ. 

Заключителното заседание е редовно и при отсъствието на 1 вътрешен и на 1 външен член 

(по смисъла на § 4 от Допълнителните разпоредби към този Правилник), които се заменят 

от резервните членове. При включване в заседанието на резервен член на мястото на редовен 

по препоръка на отсъстващия член преди провеждането на заседанието НЖ взема решение 

да се признае рецензията (становището) на отсъстващия член или да се представи нова 

рецензия (ново становище) от включения резервен член. В първия случай резервният член 

участва в заключителното заседание, като представя свое устно становище (в този случай 

авторът на рецензията или становището получава 70% от предвидения хонорар, а 

заместващият го резервен член – 30%). В случай че по обективни причини е невъзможно да се 

извърши замяна на редовен член на НЖ с резервен член, по изключение може да се допусне 

неприсъствено участие на не повече от един от членовете на НЖ в заключителното 

заседание. Неприсъственото участие на член на НЖ се осъществява чрез конферентна 

връзка с помощта на съответни технически средства (така че всички присъстващи да се 

запознаят с мнението на отсъстващия член) и се отразява в протокола от заседанието и в 

заключителния доклад. Член на журито, участвал в заключителното заседание чрез 

конферентна връзка, подписва протокола от заседанието в срок до 7 дни от датата на 

провеждането на заседанието. 

 

По трета точка от дневния ред: 

Във връзка с постъпилото предложение на Атестационната комисия за 

промяна на атестационната карта членовете на Научния съвет се обединиха 

около мнението, че при предстоящата атестация ще се ползва старата 

атестационна карта, тъй като с нея е била съобразена работата на служителите 

досега. Научният съвет препоръчва Атестационната комисия да направи 

конкретни предложения за промяна на картата, които ще бъдат разгледани 

преди бъдещо атестиране. 

 



По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

3.1. През 2020 г. на задължителна атестация подлежат само 

нехабилитираните служители на Института.  

3.2. През 2020 г. учените, подлежащи на атестиране, ще се оценяват по 

последно приетата атестационна карта.  

 

По четвърта точка от дневния ред: 

Секцията за етнолингвистика предлага за рецензенти на плановия колективен проект 

„Властта на езика и медийният дискурс. Мониторинг“ проф. д.ф.н. Донка Александрова, 

СУ „Св. Климент Охридски“, и доц. д-р Владислав Миланов, СУ „Св. Климент 

Охридски“. 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява проф. д.ф.н. Донка Александрова, СУ „Св. Климент Охридски“, 

и доц. д-р Владислав Миланов, СУ „Св. Климент Охридски“, за 

рецензенти на плановия колективен проект „Властта на езика и 

медийният дискурс. Мониторинг“. 

 

По пета точка от дневния ред: 

Проф. М. Китанова направи кратко представяне на сборника „Аксиологични 

проблеми на славянските езици (традиция и съвременност)“. Членовете на 

Научния съвет направиха положителни изказвания за труда и го одобриха за 

печат. 

По т. 5 Научният съвет РЕШИ: 

Приема за печат сборника „Аксиологични проблеми на славянските 

езици (традиция и съвременност)“ с логото на Института за български 

език. 

 

По шеста точка от дневния ред: 

Проф. М. Стаменов представи предложенията си за промени в Правилника за 

устройството и дейността на Научния съвет на Института за български език, 

които се отнасят до чл. 26: на откритото обсъждане да присъстват поне 7 

хабилитирани учени (вместо петима); разширеният състав се предлага от 

ръководителя на проекта, ръководителя на секцията и научния секретар и се 

приема с решение на Научния съвет, въз основа на което директорът издава 

заповед; на обсъждането право на глас имат всички присъстващи доктори, 

главни асистенти и хабилитирани лица; рецензентите се одобряват от Научния 

съвет (а не само външните). В хода на обсъждането постъпи и допълнително 



предложение в правилника да се включи текст, с който се уточнява, че 

рецензенти могат да бъдат главни асистенти доктори и хабилитирани лица. 

Предложението за гласуване на разширения сътав беше преформулирано: 

Разширеният състав се обсъжда и предлага от секцията и се приема с решение 

на Научния съвет, въз основа на което директорът издава заповед.  

По предложенията беше проведена продължителна дискусия. Доц. Хр. 

Дейкова направи процедурно предложение гласуването на поправките да бъде 

отложено до постигане на консенсус, тъй като бяха изказани различни мнения. 

Процедурното предложение беше отхвърлено и поправките бяха подложени на 

гласуване. Предложението на откритото обсъждане да присъстват мининум 7 

хабилитирани лица, беше отхвърлено, останалите предложения бяха одобрени 

от членовете на Научния съвет и бяха приети принципно. 

По т. 6 Научният съвет РЕШИ: 

6.1. Приема поправка към чл. 26 от Правилника за устройството и 

дейността на Научния съвет на Института за български език, която гласи: 

Всички рецензенти се одобряват от Научния съвет. 

6.2. Приема допълнение към чл. 26 от Правилника за устройството и 

дейността на Научния съвет на Института за български език: Рецензенти 

могат да бъдат главни асистенти доктори и хабилитирани лица. 

6.3. Приема допълнение към чл. 26 от Правилника за устройството и 

дейността на Научния съвет на Института за български език: 

Разширеният състав се обсъжда и предлага с протокол от секцията.  

6.4. Приема допълнение към чл. 26 от Правилника за устройството и 

дейността на Научния съвет на Института за български език: 

Разширеният състав се приема с решение на Научния съвет, въз основа на 

което директорът издава заповед. 

6.5. Приема допълнение към чл. 26 от Правилника за устройството и 

дейността на Научния съвет на Института за български език: На 

обсъждането право на глас имат всички присъстващи доктори, главни 

асистенти и хабилитирани лица. 

 

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

заседанието. 

 

11 юни 2020 г.                                                                            Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 

                                                                                                     Председател на НС: 

  (проф. д-р Е. Мирчева) 


