
Протокол № 23 

от заседание на Научния съвет на Института за български език, 

проведено на 30 октомври 2020 г. 
 

Дневен ред: 

1. Изслушване на проф. д.ф.н. Мариана Георгиева във връзка с предложението ѝ 

за индивидуален проект. 

2. Избор на главен асистент в СБЛЛ. 

3. Отчисляване на докторант в СИБЕ. 

4. Избор на рецензенти на планови проекти в ССБЕ, СБЛЛ, СБДЛГ и СО. 

5. Предложение на СБЛЛ за избор на редактор на „Речник на активната 

фразеология в българския и полския език“. 

6. Приемане на конспект за конкурсен изпит за докторанти (ССБЕ). 

7. Разни. 

 

Присъстват 13 членове на НС: проф. д-р Е. Мирчева, проф. д-р Св. Коева, проф. 

д.ф.н. А. Чолева, проф. д-р Д. Благоева, проф. д-р С. Колковска, доц. д-р Т. 

Александрова, доц. д-р Хр. Дейкова, доц. д-р В. Мичева, доц. д-р А. Кочева, 

проф. д-р Сл. Керемидчиева, проф. д-р Л. Антонова-Василева, проф. д-р М. 

Китанова, доц. д-р М. Витанова. 

Присъстват без право на глас: проф. д.ф.н. М. Георгиева, гл. ас. д-р Цв. 

Димитрова, гл. ас. д-р И. Кунева. 

Отсъстват 4 членове на НС: проф. д.ф.н. М. Стаменов, проф. д.ф.н. М. Цибранска-

Костова, доц. д-р М. Томов, доц. д-р Я. Милтенов. 

 

По първа точка: 

Проф. Е. Мирчева даде думата на проф. М. Георгиева да отговори на зададените от 

Научния съвет въпроси във връзка с предложението ѝ за нов индивидуален проект. 

Проф. М. Георгиева в продължителното си изказване направи уточнения за изследванията, 

които предвижда да направи по темата на предлагания проект. 

Членовете на Научния съвет приеха отговорите като удовлетворителни. Проф. М. Георгиева 

се ангажира да добави към анотацията на проекта конкретните уточнения и анотацията да 

бъде представена пред Научния съвет чрез ръководителя на Секцията за етнолингвистика 

проф. М. Китанова. 

 

По втора точка: 

На 16.10.2020 г. се е провело заседание на Научното жури по обявения конкурс за заемане 

на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на СБЛЛ. Единствен кандидат е 

била д-р Михаела Кузмова, която отговаря на минималните национални изисквания за 

заемане на длъжността и се е представила отлично по избраната от нея тема „Фразеологията 

в тълковните речници на българския език“. В резултат членовете на Научното жури 

предлагат на Научния съвет да избере д-р Михаела Кузмова на академичната длъжност 

„главен асистент“ в Секцията за българска лексикология и лексикография. 



Проф. Д. Благоева се изказа положително за представянето на кандидатката. 

Проф. Св. Коева и доц. Т. Александрова споделиха отличните си впечатления от работата 

на д-р Кузмова. 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

Избира д-р Михаела Кузмова на длъжността „главен асистент“ в Секцията за 

българска лексикология и лексикография. 

 

По трета точка: 

На 12.10.2020 г. се е провело заседание на Секцията за история на българския език за 

отчисляване на задочната докторантка Димитрия Иванова с тема на дисертацията 

„Лексикална характеристика на Софийската книжовна школа през XVI век“ и с научен 

ръководител проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова. Докторантката е събрала 

необходимия брой кредити за срока на обучение. В писмен отзив проф. Е. Мирчева е дала 

положителна оценка за работата ѝ. В резултат всички присъстващи единодушно са взели 

решение да предложат на Научния съвет да отчисли Димитрия Иванова с право на защита. 

Доц. В. Мичева мотивира предложението на Секцията за отчисляване на докторантката, 

като се изказа положително за работата и качествата на Димитрия Иванова. 

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

Отчислява с право на защита задочната докторантка в СИБЕ Димитрия Иванова с 

тема на дисертацията „Лексикална характеристика на Софийската книжовна школа 

през XVI век“. 

 

По четвърта точка: 

Във връзка с предстоящото отчитане на проекти от научноизследователския план са 

постъпили следните предложения за утвърждаване на рецензенти: ССБЕ предлага проф. 

Диана Благоева и доц. Надежда Костова за рецензенти на проекта „Езикова култура и 

езикова политика. Електронни ресурси за езикови консултации“; за рецензенти на проекта 

по ЕБР „Българско-словашката междуезикова омонимия в контекста на славянските езици“ 

се предлагат проф. Диана Благоева и проф. Сия Колковска; за рецензенти на проекта 

„Общославянски лингвистичен атлас“ се предлагат проф. Лучия Антонова-Василева и проф. 

Мария Китанова; Секцията по ономастика предлага доц. Катя Исса и гл. ас. Гергана Петкова 

за рецензенти на проекта „Мода на личните имена в българските градове“. 

Членовете на Научния съвет единодушно одобриха предложенията за рецензенти на 

изтичащите проекти. 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

4.1. Утвърждава проф. д-р Диана Благоева и доц. д-р Надежда Костова за рецензенти 

на проекта „Езикова култура и езикова политика. Електронни ресурси за езикови 

консултации“. 



4.2. Утвърждава проф. д-р Диана Благоева и проф. д-р Сия Колковска за рецензенти 

на проекта по ЕБР „Българско-словашката междуезикова омонимия в контекста на 

славянските езици“. 

4.3. Утвърждава проф. д-р Лучия Антонова-Василева и проф. д-р Мария Китанова за 

рецензенти на проекта „Общославянски лингвистичен атлас“. 

4.4. Утвърждава доц. д-р Катя Исса и гл. ас. д-р Гергана Петкова за рецензенти на 

проекта „Мода на личните имена в българските градове“. 

 

По пета точка: 

СБЛЛ предлага за редактор на подготвяния „Речник на активната фразеология в българския 

и полския език“ да бъде избран проф. д-р Петър Сотиров от Университета „Мария 

Склодовска-Кюри“ в Люблин. Предложението беше одобрено единодушно. 

По т. 5 Научният съвет РЕШИ: 

Избира проф. д-р Петър Сотиров от Университета „Мария Склодовска-Кюри“ в 

Люблин за редактор на „Речник на активната фразеология в българския и полския 

език“. 

 

По шеста точка: 

По повод предстоящия конкурс за докторанти ССБЕ предлага конспект за изпита. 

Актуализираният конспект беше одобрен единодушно от членовете на Научния съвет. 

По т. 6 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява Програмата за конкурсния изпит за докторанти по специалност 05.04.17 

„Български език“ (съвременен български книжовен език). 

 

Поради изчерпване на дневния ред проф. д-р Е. Мирчева закри заседанието на Научния 

съвет. 

 

 

30.10.2020 г.                                                                   Председател на НС: 

(проф. д-р Е. Мирчева) 

                                                                                         Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 


