
Протокол № 20 

от заседание на Научния съвет на Института за български език, 

проведено на 10 септември 2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Отчет на проект към ФНИ на Секцията по компютърна лингвистика. 

2. Отчет на проф. д-р Славка Керемидчиева. 

3. Предложение на директора на Института за български език за удължаване 

на трудовия договор на проф. д-р Славка Керемидчиева. 

4. Обсъждане на предложенията за програмата за студентски практики 

(СБДЛГ, СИБЕ, СКЛ, ССБЕ, СЕ). 

5. Разглеждане на предложения за нови проекти в научноизследователския 

план от Секцията за етнолингвистика с ръководител проф. д.ф.н. Мариана 

Георгиева. 

6. Проектно предложение на СКЛ с участници д-р Ивелина Стоянова и ас. 

Христина Кукова. 

7. Отчисляване на  докторант на СКЛ (Георги Джумайов). 

8. Предложение за откриване на процедура по защита на дисертационен труд 

на докторант на СКЛ (Георги Джумайов). 

9. Удължаване срока за изпълнение на проекти по ЕБР със Словакия с 

ръководители доц. д-р Надежда Костова и гл. ас. д-р Велислава Стойкова. 

10. Разни. 

 

Присъстват 13 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-Костова, проф. д-р 

Д. Благоева, проф. д-р С. Колковска, проф. д-р М. Китанова, доц. д-р М. 

Витанова, доц. д-р М. Томов, доц. д-р Хр. Дейкова, проф. д-р Л. Антонова-

Василева, доц. д-р В. Мичева, доц. д-р Я. Милтенов; 

Присъстват без право на глас: гл. ас. д-р И. Кунева, гл. ас. д-р В. Стойкова. 

Отсъстват 4 членове на НС: проф. д.ф.н. А. Чолева, проф. д-р Сл. 

Керемидчиева, доц. д-р А. Кочева, доц. д-р Т. Александрова. 

 

По първа точка: 

 

Проф. Св. Коева представи изчерпателно резултатите от изпълнението на 

проекта „Семантична мрежа с широк спектър от семантични релации“. 

От присъстващите 13 членове на Научния съвет 13 гласуваха ЗА приемането 

на отчета по проекта. 

 

 



По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

Приема научния отчет за втория етап (17.12.2018 – 17.08.2020) на проекта 

„Семантична мрежа с широк спектър от семантични релации“, 

финансиран от Фонд „Научни изследвания“. 

Приема цялостния отчет на проекта „Семантична мрежа с широк спектър 

от семантични релации“ (първи етап 14.12.2016 – 14.06.2018 и втори етап 

17.12.2018 – 17.08.2020). 

 

По втора точка: 

Постъпил е отчет от проф. Сл. Керемидчиева (СБДЛГ) за извършената работа 

от началото на 2020 г., който тя представя във връзка с навършването на 

пенсионна възраст. Членовете на Научния съвет единодушно одобриха отчета. 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

Приема отчета на проф. Сл. Керемидчиева за извършената работа от 

01.01.2020 г. до 01.09.2020 г. 

 

По трета точка: 

Проф. Е. Мирчева даде думата за изказвания по предложението на директора 

на Института за продължаване на трудовия договор на проф. д-р Сл. 

Керемидчиева с 1 година. Представено е и мотивирано писмо от ръководителя 

на СБДЛГдоц. д-р А. Кочева в подкрепа на предложението. 

Изказвания направиха доц. Хр. Дейкова, проф. Св. Коева и проф. Л. Антонова-

Василева. 

При проведеното тайно гласуване от 13 присъстващи членове на Научния 

съвет 11 гласуваха ЗА предложението, 1 ПРОТИВ и 1 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

Приема предложението на директора на Института за български език да 

бъде продължен трудовият договор на проф. д-р Славка Керемидчиева с 

една година. 

 

По четвърта точка: 

От 5 секции са постъпили 8 предложения за обявяване на теми за провеждане 

на студентски практики в Института: 1. „Дигитализиране и обработка на 

диалектни материали“ (СБДЛГ), 2. „Средновековно славянско писмено 

наследство“ (СИБЕ), 3. „Работа с лексикално-семантични мрежи“ (СКЛ), 4. 



„Анотиране и съотнасяне на изречения и прости изречения в състава на 

сложното в различни езици“ (СКЛ), 5. „Участие в разработването на база 

данни за национална онлайн платформа за езикови ресурси“ (ССБЕ), 6. 

„Въвеждане на въпроси и отговори в базата данни „Езикови справки“ (ССБЕ), 

7. „Език, етнос, култура“ (СЕ), 8. „Етнолингвистична терминология“ (СЕ). 

Членовете на Научния съвет единодушно подкрепиха направените 

предложения. 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява темите за провеждането на студентски практики в Института за 

български език: 

4.1. „Дигитализиране и обработка на диалектни материали“ (СБДЛГ) 

4.2. „Средновековно славянско писмено наследство“ (СИБЕ)  

4.3. „Работа с лексикално-семантични мрежи“ (СКЛ)  

4.4. „Анотиране и съотнасяне на изречения и прости изречения в състава 

на сложното в различни езици“ (СКЛ)  

4.5. „Участие в разработването на база данни за национална онлайн 

платформа за езикови ресурси“ (ССБЕ)  

4.6. „Въвеждане на въпроси и отговори в базата данни „Езикови справки“ 

(ССБЕ)  

4.7. „Език, етнос, култура“ (СЕ)  

4.8. „Етнолингвистична терминология“ (СЕ). 

 

По пета точка: 

Членовете на Научния съвет проведоха продължителна дискусия върху 

предложението за нова индивидуална тема на проф. М. Георгиева 

„Когнитивни аспекти на изречението“. Темата се внася наново с разширена 

анотация по искане на Научния съвет. Преобладаващото мнение беше, че 

анотацията не е разширена по същество, и по тази причина окончателното 

приемане на темата беше повторно отложено. 

Проф. С. Колковска направи предложение да се премине към разглеждане на 

колективния проект на проф. М. Георгиева, внесен от Секцията за 

етнолингвистика. 

Проф. Е. Мирчева представи анотацията на проекта „Езикова личност и 

езиково пространство в медийния дискурс“ с ръководител проф. М. Георгиева. 

Членовете на Научния съвет приеха анотацията като удовлетворителна и не 

бяха изказани възражения по проекта. 

12 членове на Научния съвет гласуваха ЗА приемането на проекта и 1 гласува 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  



В заключение на продължителната дискусия върху индивидуалния проект на 

проф. М. Георгиева проф. Л. Антонова предложи да бъдат изпратени в 

писмен вид въпроси по предложената анотация и тези въпроси да бъдат основа 

за разширяване на описанието на проекта по същество. Проф. М. Стаменов, 

като зам.-председател на НС и като специалист в научната проблематика по 

проекта, се ангажира да представи пред членовете на Научния съвет 

уточняващите въпроси, които след обсъждане и евентуално допълване да 

бъдат изпратени на проф. М. Георгиева.  

Предложението беше прието с консенсус и Научният съвет реши да изпрати 

на проф. М. Георгиева в писмен вид въпроси по анотацията на проекта 

„Когнитивни аспекти на изречението“ поради възникналата дискусия и 

неясноти в предложеното описание. Въпросите да послужат за 

разширяване на анотацията на проекта по същество. 

По т. 5 Научният съвет РЕШИ: 

Включва плановия колективен проект „Езикова личност и езиково 

пространство в медийния дискурс“ с ръководител проф. д.ф.н. М. 

Георгиева и участници ас. Теодора Кръстева и доц. д-р Владислав 

Миланов (СУ) в научноизследователския план на ИБЕ със срок за 

изпълнеие 01.09.2020 г. – 31.08.2023 г. 

 

По шеста точка: 

Проф. Св. Коева представи проекта с външно финансиране „Интегрирана 

система за автоматизиран превод и класификация на документи“ с участници 

от Института за български език д-р Ивелина Стоянова и ас. Христина Кукова. 

Проектът участва в конкурс за финансиране от структурните фондове на ЕС. 

По т. 6 Научният съвет РЕШИ: 

Подкрепя проектното предложение „Интегрирана система за 

автоматизиран превод и класификация на документи“ с участници от 

Института за български език д-р Ивелина Стоянова и ас. Христина 

Кукова. 

 

По седма точка: 

Проф. Е. Мирчева представи доклада от разширеното заседание на СКЛ за 

обсъждане на дисертационния труд на Георги Джумайов. Докторантът е 

изпълнил всички изисквания за отчисляване с право на защита и е представил 

завършен дисертационен труд. Заседанието е прераснало във вътрешна 

защита. Представени са и три положителни писмени отзива. 



Проф. Св. Коева, научен ръководител на докторанта, даде допълнителна 

информация за проведеното заседание. На него са присъствали специалисти по 

научната проблематика на дисертационния труд, които впоследствие са 

предложени и за членове на Научното жури за защитата. 

По т. 7 Научният съвет РЕШИ: 

Отчислява с право на защита Георги Джумайов – задочен докторант в 

Секцията по компютърна лингвистика. 

 

По осма точка: 

На основание на взетото решение на разширеното заседание на СКЛ 

дисертационният труд на Георги Джумайов да бъде насочен към публична 

защита, членовете на Научния съвет единодушно решиха процедурата да бъде 

открита. Проф. Е. Мирчева представи и предложението за състав на Научното 

жури: проф. д.ф.н. Максим Стаменов (ИБЕ – БАН), проф. д-р Татяна Ангелова 

(СУ), проф. д-р Петя Осенова (СУ), доц. д-р Веселка Ненкова (ПУ), доц. д-р 

Цветомира Венкова (СУ); резервни членове: доц. д-р Цветелина Георгиева 

(ИБЕ – БАН), доц. д-р. Екатерина Търпоманова (СУ), което беше одобрено без 

възражения. 

По т. 8 Научният съвет РЕШИ: 

8.1. Открива процедура за публична защита на дисертационния труд на 

Георги Джумайов „Приложение на съвременните технологии в езиковото 

обучение“. 

8.2. Утвърждава състава на Научното жури за защитата: проф. д.ф.н. 

Максим Стаменов (ИБЕ), проф. д-р Татяна Ангелова (СУ), проф. д-р Петя 

Осенова (СУ), доц. д-р Веселка Ненкова (ПУ), доц. д-р Цветомира Венкова 

(СУ); резервни членове: доц. д-р Цветелина Георгиева (ИБЕ – БАН), доц. 

д-р. Екатерина Търпоманова (СУ). 

 

По девета точка: 

Ръководителите на два съвместни проекта със Словашката академия на 

науките са изявили желание да се възползват от възможността срокът за 

изпълнение на проектите да бъде удължен до 30 юни 2021 г. Промяната в 

срока за изпълнение беше единодушно приета и за двата проекта: „Българско-

словашката междуезикова омонимия в контекста на славянските езици“ с 

ръководител от ИБЕ доц. д-р Н. Костова и „Изследване на българска и 

словашка лексика със средствата на информационните технологии“ с 

ръководител от ИБЕ гл. ас. д-р В. Стойкова. 

 



По т. 9 Научният съвет РЕШИ: 

9.1. Удължава срока за изпълнение на проекта „Българско-словашката 

междуезикова омонимия в контекста на славянските езици“ с 

ръководител доц. д-р Н. Костова до 30.06.2021 г. 

9.2. Удължава срока за изпълнение на проекта „Изследване на българска 

и словашка лексика със средствата на информационните технологии“  с 

ръководител гл. ас. д-р В. Стойкова до 30.06.2021 г. 

 

По десета точка: 

Проф. Е. Мирчева представи предложението на СБЛЛ за състав на журито по 

открития конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ за 

нуждите на Секцията: вътрешни членове – проф. д-р Диана Благоева, проф. д-р 

Сия Колковска и проф. д-р Елка Мирчева; външни членове – проф. д-р 

Маргарита Младенова (СУ) и проф. д-р Петя Осенова (СУ); резервни членове: 

доц. д-р Надежда Костова и доц. д-р Емилия Недкова (Русенски университет). 

Предложението беше прието единодушно. 

За сведение на членовете на Научния съвет беше представено намерението на 

директора на ИБЕ проф. Л. Антонова-Василева да назначи като проучвател в 

Секцията за етнолингвистика д-р Цветелина Георгиева-Ангелова на срочен 

трудов договор за шест месеца от 1 октомври 2020 г. Предложението е въз 

основа на доклад на ръководителя на Секцията проф. М. Китанова за 

качествата на д-р Цв. Георгиева-Ангелова и перспективата за нейното бъдещо 

кариерно развитие. 

По т. 10 Научният съвет РЕШИ: 

Утвърждава състава на Научното жури по открития конкурс за заемане 

на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на Секцията за 

българска лексикология и лексикография: вътрешни членове – проф. д-р 

Диана Благоева, проф. д-р Сия Колковска и проф. д-р Елка Мирчева; 

външни членове – проф. д-р Маргарита Младенова (СУ) и проф. д-р Петя 

Осенова (СУ); резервни членове: доц. д-р Надежда Костова и доц. д-р 

Емилия Недкова (Русенски университет). 

 

 

10.09.2020 г.                                                               Председател на НС: 

(проф. д-р Елка Мирчева) 

                                                                                     Протоколирал: 

(гл. ас. д-р Илияна Кунева) 


