
Протокол № 15 

от дистанционно заседание на Научния съвет  

на Института за български език, проведено на 26 юни 2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Избор на представител на Института за български език в Съвета за 

чуждестранна българистика. 

2. Удължаване на срока за изпълнение на проекти, финансирани от ФНИ. 

3. Становище на Института за български език относно предложен 

законопроект за изменение на Кодекса на труда. 

4. Разни. 

 

В дистанционното заседание участваха: 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, проф. д-р Сл. Керемидчиева, проф. д-р Л. Антонова, доц. д-р А. Кочева, 

доц. д-р В. Мичева, доц. д-р Я. Милтенов, доц. Хр. Дейкова. 

В заседанието на Научния съвет не участва доц. д-р М. Витанова. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Директорският съвет предлага за представител на Института за български език 

в Съвета за чуждестранна българистика да бъде избран доц. д-р Явор 

Милтенов поради изтичане на мандата на досегашния представител. Не 

постъпиха възражения за кандидатурата на доц. Милтенов, както и други 

предложения. 

 

По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

Избира доц. д-р Явор Милтенов за представител на Института за 

български език „Проф. Л. Андрейчин“ в Съвета за чуждестранна 



българистика към Управителния съвет на Българската академия на 

науките. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Във връзка с предвиденото двумесечно удължаване на срока за изпълнение на 

всички текущи проекти, финансирани от ФНИ, са постъпили предложения за 

удължаване на срока на три проекта: проектът „Семантична мрежа с широк 

спектър от семантични отношения“ се удължава до 17.08.2020 г., проектът 

„Лингвогеографски изследвания на взаимовръзки между българските и 

европейските диалекти“ се удължава до 12.08.2021 г., проектът „Езикова и 

етнокултурна динамика на традиционните и нетрадиционните ценности в 

славянския свят“ в рамките на Програмата ERA NET RUS PLUS – Call 2018 се 

удължава до 24.09.2020 г.  

 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

2.1. Удължава срока на проекта „Семантична мрежа с широк спектър от 

семантични отношения“, финансиран от ФНИ, до 17.08.2020 г. 

2.2. Удължава срока на проекта „Лингвогеографски изследвания на 

взаимовръзки между българските и европейските диалекти“, финансиран 

от ФНИ, до 12.08.2021 г. 

2.3. Удължава срока на проекта „Езикова и етнокултурна динамика на 

традиционните и нетрадиционните ценности в славянския свят“ в 

рамките на Програмата ERA NET RUS PLUS – Call 2018, финансиран от 

ФНИ, до 24.09.2020 г. 

 

По трета точка от дневния ред: 

В Института за български език е постъпило искане за становище относно 

законопроект за изменение на Кодекса на труда, който засяга промяна на 

името на празника, честван на 24 май. Във връзка с това искане е изработено 



становище, което беше обсъдено. В хода на дискусията членовете на Научния 

съвет се обединиха около предложението за прецизиране на крайното 

заключение на становището: Становището на Института за български език 

е, че е необходимо да бъдат внимателно преценени всички последствия от 

предлаганата промяна, за да може да бъде взето разумно и държавническо 

решение с отчитане на всички значими исторически факти. С предложената 

поправка становището беше прието. 

 

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

Приема Становище на Института за български език „Проф. Л. 

Андрейчин“ относно предложен законопроект за изменение на Кодекса на 

труда (вх. номер 054-01-49/03.06.2020 г.). 

 

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

дистанционното заседание на Научния съвет.  

 

26.06.2020 г.                                                                             Протоколирал: 

(И. Кунева) 

                                                                                                   Председател на НС: 

(проф. д-р Елка Мирчева) 


