
Протокол № 24 

от заседание на Научния съвет на Института за български език, 

проведено на 10 ноември 2020 г. 

 

Дневен ред: 

1. Приемане на нова тема в научноизследователския план на ИБЕ. 

2. Удължаване срока на атестацията в ИБЕ. 

3. Отчисляване на докторант в ССБЕ (Лора Желева). 

4. Предложение за създаване на Анекс към Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИБЕ. 

5. Предложение за утвърждаване на рецензенти за изтичащ проект в СКЛ. 

6. Предложение за утвърждаване състава на комисия за провеждане на 

кандидатдокторантски изпит в ССБЕ. 

7. Проектно предложение на СКЛ за съвместен проект с партньори от Сърбия. 

8. Предложение на СИБЕ за разширен състав на звеното във връзка с обсъждане 

на изтичащ проект. 

9. Предложение на СБДЛГ за разширен състав на звеното във връзка с обсъждане 

на изтичащ проект. 

10. Предложение на СО за разширен състав на звеното във връзка с обсъждане на 

изтичащ проект. 

11. Разни. 

 

Присъстват 16 членове на НС: проф. д-р Е. Мирчева, проф. д.ф.н. М. Стаменов, 

проф. д.ф.н. М. Цибранска-Костова, 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 

М. Томов, 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: гл. ас. д-р Цв. Димитрова, гл. ас. д-р И. Кунева, 

доц. д-р Цв. Георгиева, гл. ас. д-р С. Лесева. 

Отсъства 1 член на НС: доц. д-р Я. Милтенов. 

 

По първа точка: 

Пред Научния съвет е представена допълнената бланка на предлаганата нова тема 

„Когнитивни аспекти на изречението“ с изпълнител проф. д.ф.н. М. Георгиева. Бланката се 

внася отново поради изискването да бъдат направени допълнения към анотацията. 

Членовете на Научния съвет одобриха предлаганата нова тема да бъде включена в 

научноизследователския план. 

 



По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

Приема включването на темата „Когнитивни аспекти на изречението“ в 

научноизследователския план на Института за български език в рамките на проекта 

„Етнокултура и национален комуникативен стил“ с изпълнител проф. д.ф.н. М. 

Георгиева и срок за изпълнение 16.07.2020 – 15.07.2023 г.  

 

По втора точка: 

Постъпил е доклад от председателя на Атестационната комисия доц. д-р Р. Станчева, в който 

уведомява Научния съвет, че е в болнични. Поради възпрепятстването на работата на 

Атестационната комисия доц. д-р Р. Станчева предлага срокът на атестацията да бъде 

удължен до 15 декември. 

Директорът на Института проф. д-р Л. Антонова подкрепи предложението, тъй като 

удължаването на срока се налага поради неизбежност предвид създалата се ситуация. 

Заместник-директорът доц. д-р Хр. Дейкова уточни, че този срок трябва да се смята за краен 

и при възможност атестацията да приключи преди изтичането му. 

 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

Удължава срока за провеждане на атестацията на нехабилитираните служители до 15 

декември 2020 г. 

 

По трета точка: 

На 29.10.2020 г. се е провело заседание на Секцията за съвременен български език за 

обсъждане на работата на задочната докторантка Лора Желева във връзка с изтичане срока 

на докторантурата. Докторантката е представила подробен отчет и отговаря на изискванията 

за отчисляване. Бил е обсъден и изработеният материал по темата на дисертацията. В 

резултат присъстващите единодушно са решили да предложат на Научния съвет да отчисли 

Лора Желева с право на защита. Постъпило е и предложение от научния ръководител на 

докторантката за промяна на заглавието на труда, като новата формулировка е „Семантична 

структура на съществителните имена, образувани с наставка -ик, в българския език“. 

Доц. Т. Александрова и доц. Хр. Дейкова се изказаха положително за работата на 

докторантката. 

 

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

3.1. Утвърждава новата формулировка на темата на дисертационния труд на Лора 

Желева: „Семантична структура на съществителните имена, образувани с наставка -

ик, в българския език“. 

3.2. Отчислява задочната докторантка в ССБЕ Лора Желева с право на защита. 



 

По четвърта точка: 

Членовете на Научния съвет обсъдиха подробно внесеното предложение за Анекс към 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в ИБЕ. В него се предвижда възможността за дистанционно провеждане на 

публични защити на дисертационни трудове и на заседания на научни журита по конкурси 

за заемане на академични длъжности при извънредни обстоятелства.  

 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

Приема Анекс към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени 

и заемане на научни длъжности в Института за български език „Проф. Любомир 

Андрейчин“ за заседанията на научните журита по защити и конкурси в условията на 

извънредна обстановка и заплаха за здравето и живота на населението.  

 

По пета точка: 

Гл. ас. д-р Светлозара Лесева, ръководител на изтичащия проект „Обогатяване на 

лингвистични ресурси с деривационно свързани несвободни фрази“, предлага за рецензенти 

доц. д-р Екатерина Търпоманова (СУ) и гл. ас. д-р Росица Декова (ПУ) във връзка с 

предстоящото обсъждане.  

 

По т. 5 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява доц. д-р Екатерина Търпоманова (СУ) и гл. ас. д-р Росица Декова (ПУ) за 

рецензенти на съвместния българо-румънски проект „Обогатяване на лингвистични 

ресурси с деривационно свързани несвободни фрази“. 

 

По шеста точка: 

Във връзка с предстоящия кандидатдокторантски изпит през декември Секцията за 

съвременен български език предлага на Научния съвет да утвърди следния състав на 

комисията: доц. д-р Христина Дейкова, доц. д-р Татяна Александрова и доц. д-р Руска 

Станчева. 

 

По т. 6 Научният съвет РЕШИ: 

Утвърждава състава на комисията за провеждане на кандидатдокторантския изпит в 

ССБЕ: доц. д-р Христина Дейкова, доц. д-р Татяна Александрова и доц. д-р Руска 

Станчева.  

 



По седма точка: 

Проф. Св. Коева представи намерението на СКЛ за съвместен проект с две институции от 

Република Сърбия: Университета в Белград и Общество за езикови ресурси и технологии 

(неправителствена организация). Темата на проекта е „Автоматично откриване на събития 

в индустриалната сфера, основано на концептуални фреймове“. Проектът е за трансфер на 

знания и се предвижда да се осъществи за 2 години. 

 

По т. 7 Научния съвет РЕШИ: 

Подкрепя проектното предложение на СКЛ „Автоматично откриване на събития в 

индустриалната сфера, основано на концептуални фреймове“ (съвместно с партньори 

от Република Сърбия). 

 

По осма точка: 

Постъпило е предложение за разширен състав на Секцията за история на българския език 

във връзка с обсъждането на проекта „Езикови ресурси от оригинални и преводни творби 

на Българското средновековие“ (2018 – 2020): проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, 

проф. д-р Елка Мирчева, доц. д-р Георги Митринов, доц. д-р Явор Милтенов, гл. ас. д-р 

Магдалена Абаджиева, проф. д-р Мария Китанова, проф. д-р Славка Керемидчиева, доц. д-

р Марияна Витанова, доц. д-р Христина Дейкова, доц. д-р Ана Кочева, гл. ас. д-р Цветана 

Димитрова. 

 

По т. 8 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява разширения състав на СИБЕ за обсъждането на проекта „Езикови ресурси 

от оригинални и преводни творби на Българското средновековие“ (2018 – 2020): проф. 

д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, проф. д-р Елка Мирчева, доц. д-р Георги 

Митринов, доц. д-р Явор Милтенов, гл. ас. д-р Магдалена Абаджиева, проф. д-р Мария 

Китанова, проф. д-р Славка Керемидчиева, доц. д-р Марияна Витанова, доц. д-р 

Христина Дейкова, доц. д-р Ана Кочева, гл. ас. д-р Цветана Димитрова. 

 

По девета точка: 

От ръководителя на проекта „Общославянски лингвистичен атлас“ проф. д-р Сл. 

Керемидчиева е постъпило предложение за разширен състав на заседанието на Секцията по 

българска диалектология и лингвистична география за обсъждане на отчета за тригодишния 

етап (2018 – 2020). Съставът се разширява със следните хабилитирани лица: проф. д.ф.н. 

Марияна Цибранска-Костова, проф. д-р Елка Мирчева, проф. д.ф.н. Анна Чолева, доц. д-р 

Калина Мичева-Пейчева, доц. д-р Георги Митринов. 



По т. 9 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява разширяването на състава на СБДЛГ за обсъждането на тригодишния етап 

(2018 – 2020) на проекта „Общославянски лингвистичен атлас“ със следните 

хабилитирани лица: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, проф. д-р Елка 

Мирчева, проф. д.ф.н. Анна Чолева, доц. д-р Калина Мичева-Пейчева, доц. д-р Георги 

Митринов. 

 

По десета точка: 

Постъпило е предложение за разширяване състава на Секцията по ономастика във връзка с 

предстоящото обсъждане на изтичащия проект „Съвременната българска антропонимна 

система (Мода на личните имена в България)“ – III етап. Съставът се разширява със следните 

хабилитирани лица: проф. д-р Сия Колковска, доц. д-р Ана Кочева, доц. д-р Марияна 

Витанова, доц. д-р Милен Томов и доц. д-р Калина Мичева-Пейчева. 

 

По т. 10 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява разширяването на състава на Секцията по ономастика за обсъждането на 

проекта „Съвременната българска антропонимна система (Мода на личните имена в 

България)“ – III етап със следните хабилитирани лица: проф. д-р Сия Колковска, доц. 

д-р Ана Кочева, доц. д-р Марияна Витанова, доц. д-р Милен Томов и доц. д-р Калина 

Мичева-Пейчева.  

 

По единадесета точка: 

Проф. Е. Мирчева информира членовете на Научния съвет за приемането на нова, 

актуализирана атестационна карта от Общото събрание на БАН, както и за финансовото 

състояние на Академията. 

 

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

съвет. 

 

10.11.2020 г.                                                                   Председател на НС: 

(проф. д-р Е. Мирчева) 

                                                                                         Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 

 


