
Протокол № 17 

от заседание на Научния съвет на Института за български език, 

проведено на 16 юли 2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Приемане на завършени научноизследователски проекти (СЕ: „Властта на 

езика и медийния дискурс. Мониторинг“; ССБЕ: „Нормативна граматика на 

съвременния български книжовен език. Етап 1“). 

2. Приемане за печат на т. 33 на ИИБЕ. 

3. Избор на отговорен редактор на ИИБЕ. 

4. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „главен 

асистент“ за нуждите на СБЛЛ. 

5. Избор на НЖ по процедурата за публична защита на дисертационния труд 

на Адриана Христова. 

6. Избор на НЖ по обявения конкурс за адакемичната длъжност „професор“ за 

нуждите на СБДЛГ. 

7. Откриване на процедура за публична защита на дисертационен труд в 

СБДЛГ. 

8. Избор на ръководство на ИБЕ. 

9. 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. А. Чолева, проф. д-р С. Колковска, проф. д-р М. Китанова, доц. 

д-р М. Витанова, доц. д-р Т. Александрова, доц. д-р М. Томов, доц. д-р Хр. Дейкова, 

проф. д-р Л. Антонова, проф. д-р Сл. Керемидчиева, доц. д-р В. Мичева; 

Доц. д-р Р. Станчева, гл. ас. д-р Цв. Димитрова, гл. ас. д-р Е. Петкова, гл. ас. д-р И. 

Кунева. 

Отсъстващи: проф. д.ф.н. М. Цибранска, проф. д-р Д. Благоева, доц. д-р А. Кочева, доц. 

д-р Я. Милтенов. 

.  

 

По първа точка от дневния ред: 

Проф. Е. Мирчева запозна членовете на Научния съвет с постъпилите 

материали от проведените обсъждания на плановите колективни проекти от 

научноизследователския план на Института за български език – „Властта на 

езика и медийния дискурс. Мониторинг“ с ръководител проф. М. Георгиева 

(разработван в Секцията по етнолингвистика) и „Нормативна граматика на 

съвременния български книжовен език. Етап 1“ с ръководител доц. д-р Р. 

Станчева (разработван в Секцията за съвременен български език). Членовете 

на Научния съвет направиха изказвания и по двата проекта и зададоха 

уточняващи въпроси. 



По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

1.1.  Приема плановия колективен проект „Властта на езика и медийния 

дискурс. Мониторинг“, разработван в Секцията по етнолингвистика, за 

успешно завършен. 

1.2. Приема сборника със студии по проекта „Властта на езика и 

медийния дискурс. Мониторинг“ за печат с логото на Института. 

1.3. Приема плановия колективен проект на Секцията за съвременен 

български език „Нормативна граматика на съвременния български 

книжовен език. Етап 1“ за успешно завършен. 

1.4. Приема монографията по проекта „Нормативна граматика на 

съвременния български книжовен език. Етап 1“ за печат с логото на 

Института.  

 

По втора точка от дневния ред: 

Проф. М. Стаменов представи т. 33 на „Известията на Института за 

български език“, приложени са и две рецензии. 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

Приема за печат том 33 на „Известията на Института за български език“. 

 

По трета точка от дневния ред: 

Проф. М. Стаменов представи предложението на редакционната колегия на 

„Известията на Института за български език“ да се увеличи обемът на 

публикуваните материали от 70 на 90 стандартни страници, а по изключение и 

след решение на редакционния комитет – до 120 стандартни страници. 

Обсъдена е и кандидатурата за нов отговорен редактор – предложено е проф. 

д-р Св. Коева да заеме поста от 1 януари 2021 г. 

И двете предложения на редакционната колегия на „Известията на Института 

за български език“ бяха приети. 

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

3.1. Приема предложението обемът на публикуваните в „Известията на 

Института за български език“ материали да се увеличи от 70 на 90 

стандартни страници, а по изключение и след решение на редакционния 

комитет – до 120 стандартни страници. 

3.2. Избира проф. д-р Св. Коева за отговорен редактор на „Известията на 

Института за български език“, смятано от 01.01.2021 г. 



По четвърта точка от дневния ред: 

Проф. Е. Мирчева представи предложението за обявяване на конкурс за 

заемане на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на СБЛЛ и 

мотивите за него. Потенциален кандидат е д-р Михаела Кузмова, за която има 

положително становище от Атестационната комисия, че отговаря на всички 

необходими изисквания за заемане на длъжността. 

Проф. С. Колковска се изказа положително за работата на д-р М. Кузмова и 

за необходимостта от обявяване на конкурса. 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен 

асистент“ по направление „Филология“, научна специалност „Български 

език“ за нуждите на Секцията по българска лексикология и 

лексикография.  

 

По пета точка от дневния ред: 

Проф. Е. Мирчева даде думата на гл. ас. Е. Петкова да представи състава на 

журито по процедурата за защита на дисертационния труд на Адриана 

Христова. Налага се прегласуване, тъй като част от членовете на гласуваното 

жури не отговарят на изискванията според НАЦИД.  

Гл. ас. Е. Петкова представи новото предложение за състав на журито: 

външни членове – доц. Валентина Георгиева, доц. Татяна Илиева, проф. Ирена 

Василева; резервен член: доц. Цветанка Аврамова; вътрешни членове – проф. 

Марияна Цибранска и доц. Марияна Витанова; резервен член: доц. Илияна 

Гаравалова. 

По т. 5 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява състава на Научното жури по процедурата за защита на 

дисертационния труд на Адриана Христова (тема „Лингвистична 

характеристика на българската философска терминология“): външни 

членове – доц. Валентина Георгиева, доц. Татяна Илиева, проф. Ирена 

Василева; резервен член: доц. Цветанка Аврамова; вътрешни членове –  

проф. Марияна Цибранска и доц. Марияна Витанова; резервен член: доц. 

Илияна Гаравалова.  

 

По шеста точка от дневния ред: 

Проф. Е. Мирчева представи предложението на СБДЛГ за състав на 

Научното жури по обявения конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор“: вътрешни членове – проф. Лучия Антонова-Василева, проф. Елка 



Мирчева, проф. Анна Чолева-Димитрова; външни членове – доц. Владислав 

Маринов (ВТУ), проф. Красимира Алексова (СУ), проф. Елена Каневска-

Николова (ПУ), доц. Радослав Цонев (ЮЗУ); резервни членове – доц. Лиляна 

Василева (вътрешен) и доц. Гергана Падарева-Илиева (ЮЗУ – външен). 

По т. 6 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява състава на Научното жури по обявения конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор“ за нуждите на Секцията за българска 

диалектология и лингвистична география: вътрешни членове – проф. 

Лучия Антонова-Василева, проф. Елка Мирчева, проф. Анна Чолева-

Димитрова; външни членове – доц. Владислав Маринов (ВТУ), проф. 

Красимира Алексова (СУ), проф. Елена Каневска-Николова (ПУ), доц. 

Радослав Цонев (ЮЗУ); резервни членове – доц. Лиляна Василева 

(вътрешен) и доц. Гергана Падарева-Илиева (ЮЗУ – външен). 

 

По седма точка от дневния ред: 

В Секцията за българска диалектология и лингвистична география се е 

състояло вътрешно обсъждане на дисертационния труд на Снежана 

Александрова на тема „Названия, свързани с облеклата и тяхното изработване. 

Лексикосемантична характеристика“. За труда има четири отзива. В резултат 

от обсъждането е взето решение да бъде предложено на Научния съвет да 

открие процедура по публична защита на труда. 

Проф. Л. Антонова и проф. Сл. Керемидчиева се изказаха положително за 

представения труд. 

Членовете на Научния съвет единодушно решиха да бъде открита процедура 

по защита на труда. 

СБДЛГ предлага следния състав на Научното жури: вътрешни членове – проф. 

Лучия Антонова-Василева, доц. Илияна Гаравалова; външни членове – доц. 

Татяна Илиева (КМНЦ), проф. Йорданка Захариева (УниБИТ), доц. Ани 

Кемалова (ПУ); резервни членове – доц. Йоанна Кирилова (вътрешен) и проф. 

Маргарет Димитрова (СУ – външен). 

Доц. М. Витанова уточни, че всички предложени членове на журито са 

специалисти, които имат публикации, свързани с темата на дисертацията.  

По т. 7 Научният съвет РЕШИ: 

7.1. Отрива процедура по публична защита на дисертационния труд на 

Снежана Александрова на тема „Названия, свързани с облеклата и 

тяхното изработване. Лексикосемантична характеристика“. 

7.2. Одобрява състава на Научното жури по процедурата за публична 

защита на труда: вътрешни членове – проф. Лучия Антонова-Василева, 



доц. Илияна Гаравалова; външни членове – доц. Татяна Илиева (КМНЦ), 

проф. Йорданка Захариева (УниБИТ), доц. Ани Кемалова (ПУ); резервни 

членове – доц. Йоанна Кирилова (вътрешен) и проф. Маргарет 

Димитрова (СУ – външен). 

 

По осма точка от дневния ред: 

Проф. Е. Мирчева даде думата на директора проф. Л. Антонова да представи 

предложението си за ръководство на Института за български език. 

Проф. Л. Антонова предложи доц. Хр. Дейкова за заместник-директор на 

Института, а гл. ас. Цв. Димитрова да бъде назначена за изпълняваща 

длъжността научен секретар. 

По т. 8 Научният съвет РЕШИ: 

Утвърждава избора на доц. Христина Дейкова за заместник-директор на 

Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“. 

 

По девета точка от дневния ред: 

От Секцията за етнолингвистика е постъпило предложение за нова планова 

индивидуална тема „Когнитивни аспекти на изречението“ с изпълнител проф. 

М. Георгиева. Проф. Е. Мирчева представи анотацията на предлаганата нова 

тема. 

Членовете на Научния съвет се обединиха около мнението, че анотацията е 

твърде кратка, за да представи достатъчно добре научната проблематика и 

начина на нейното изследване. Беше взето решение проектът да бъде отново 

разгледан и приет, след като проф. Георгиева представи по-подробно описание 

на целите, задачите и очакваните резултати, а не само формата на представяне 

на резултатите. 

 

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

заседанието. 

 

 

16 юли 2020 г.                                                                            Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 

                                                                                                     Председател на НС: 

  (проф. д-р Е. Мирчева) 


