
Протокол № 1 

от заседание на Научния съвет на Института за български език, 

проведено на 18 и 19 януари 2021 г. 

 

Дневен ред: 

1. Предложение за състав на разширено звено за обсъждане на труд на доц. д-р Явор 

Милтенов. 

2. Приемане на нови индивидуални теми на доц. д-р Явор Милтенов и на доц. д-р Георги 

Митринов. 

3. Приемане на нов етап от проект на СБДЛГ с ръководител проф. д-р Сл. Керемидчиева. 

4. Приемане на нов проект на СКЛ. 

5. Зачисляване на докторант в ССБЕ. 

6. Отчет за работата на доц. д-р Ваня Мичева. 

7. Предложение на директора за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Ваня Мичева. 

8. Избор на нов председател и заместник-председател на Научния съвет. 

9. Приемане на отчет на приключил проект. 

10. Разни. 

 

Присъстват всички 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 Я. Милтенов, 

проф. д-р Л. Антонова-Василева, проф. д-р А. Кочева, проф. д-р Сл. 

Керемидчиева, проф. д-р М. Китанова, доц. д-р М. Витанова, доц. д-р В. Мичева. 

Присъстват без право на глас: гл. ас. д-р Цв. Димитрова, гл. ас. д-р И. Кунева. 

 

Заседанието се проведе на 18.01.2021 г. чрез видеоконферентна връзка, а 

гласуванията по т. 7 и т. 8 се проведоха на 19.01.2021 г. в Института за 

български език. За двете тайни гласувания беше избрана комисия по 

преброяването в състав доц. д-р Милен Томов, доц. д-р Христина Дейкова и доц. 

д-р Марияна Витанова. 

 

По първа точка: 

Във връзка с организиране на обсъждането на труда на доц. д-р Я. Милтенов „Слова от 

колекцията Златоструй с неизвестен гръцки източник“ ръководителят на СИБЕ проф. д.ф.н. 

М. Цибранска-Костова внася предложение за разширен състав на звеното: проф. д.ф.н. Вася 

Велинова, Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, проф. д.ф.н. 

Искра Христова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Анета 



Димитрова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Марияна Витанова, 

доц. д-р Калина Мичева-Пейчева. 

Предложението беше подкрепено единодушно от членовете на Научния съвет. 

 

По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

Утвърждава разширения състав на Секцията за история на българския език за 

обсъждането на труда на доц. д-р Явор Милтенов „Слова от колекцията Златоструй с 

неизвестен гръцки източник“: проф. д.ф.н. Вася Велинова, Център за славяно-

византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, проф. д.ф.н. Искра Христова, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Анета Димитрова, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Калина Мичева-Пейчева, 

доц. д-р Марияна Витанова. 

 

По втора точка: 

Секцията за история на българския език внася предложение за включване в 

научноизследователския план на две нови индивидуални теми към проекта „Езикови 

ресурси от оригинални и преводни творби на Българското средновековие“. Първата тема е 

с изпълнител доц. д-р Явор Милтенов: „Преславските лексикални маркери (втора част)“ 

(2021 – 2023).  

Доц. Я. Милтенов даде подробна информация за проучванията, които се предвиждат по 

темата, и очакваните резултати. 

Втората предлагана тема е с изпълнител доц. д-р Георги Митринов: „Езикови свидетелства 

за българския характер на населението в Южните Родопи и Беломорието през XVI век (Ч. 

3. Неврокопска каза)“ (2021 – 2023). 

Проф. М. Цибранска и доц. В. Мичева се изказаха в подкрепа на предлаганите теми и 

дадоха допълнителни разяснения. 

 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

2.1. Приема включването на нова тема в научноизследователския план на Института 

за български език: „Преславските лексикални маркери (втора част)“ (2021 – 2023) с 

изпълнител доц. д-р Явор Милтенов. 

2.2. Приема включването на нова тема в научноизследователския план на Института 

за български език: „Езикови свидетелства за българския характер на населението в 

Южните Родопи и Беломорието през XVI век (Ч. 3. Неврокопска каза)“ (2021 – 2023) с 

изпълнител доц. д-р Георги Митринов. 

 



По трета точка: 

Секцията по диалектология и лингвистична география предлага да се поднови 

многогодишният международен проект „Общославянски лингвистичен атлас“ с нов 

тригодишен етап (2021 – 2023). Ръководител на проекта е проф. д-р Славка Керемидчиева.  

Проф. Сл. Керемидчиева представи дейностите, които ще се извършват по проекта. 

 

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

Приема включването в научноизследователския план на Института за български език 

на нов етап от проекта „Общославянски лингвистичен атлас“ (2021 – 2023) с 

ръководител проф. д-р Славка Керемидчиева. 

 

По четвърта точка: 

Секцията по компютърна лингвистика предлага проектът „Онтология на ситуациите за 

състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски“ 

да бъде включен в научноизследователския план на Института за български език. Проектът 

е спечелил финансиране от Фонд „Научни изследвания“ и ще се изпълнява съвместно със  

Санктпетербургския държавен университет за срок от две години (декември 2020 – 

декември 2022). 

Проф. Св. Коева представи анотацията на проекта. 

 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

Приема включването на нов проект в научноизследователския план на Института за 

български език: „Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. 

Съпоставително изследване за български и руски“ (декември 2020 – декември 2022), 

финансиран от ФНИ, с ръководител проф. д-р Светла Коева. 

 

По пета точка: 

Постъпило е предложение от конкурсната комисия на кандидатдокторантския изпит, 

проведен в Секцията за съвременен български език на 7 декември 2020 г., за зачисляване на 

докторантката Малина Георгиева Стойчева в редовна форма на обучение. За научен 

ръководител се предлага доц. д-р Руска Станчева. Темата на дисертацията ще бъде 

предложена допълнително за утвърждаване от Научния съвет  при спазване на двумесечния 

срок от зачисляването на докторантката съгласно чл. 7, ал. 8 от Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института 

за български език при БАН. 



Доц. Т. Александрова, като председател на конкурсната комисия, даде информация за 

докторантката и проведения изпит. 

 

По т. 5 Научният съвет РЕШИ: 

Зачислява на редовна докторантура Малина Георгиева Стойчева в Секцията за 

съвременен български език с научен ръководител доц. д-р Руска Станчева, смятано от 

01.01.2021 г.  

По шеста точка: 

Във връзка с навършването на пенсионна възраст доц. д-р В. Мичева е представила отчет за 

работата си през 2020 г. Отчетът беше приет без забележки. 

 

По т. 6 Научният съвет РЕШИ: 

Приема отчета на доц. д-р Ваня Мичева за извършената от нея работа през 2020 г. 

 

По седма точка: 

Бяха изказани много положителни мнения за работата на доц. В. Мичева – от проф. М. 

Стаменов, проф. М. Цибранска, проф. Л. Антонова, проф. М. Китанова, проф. Сл. 

Керемидчиева, доц. Хр. Дейкова и доц. Я. Милтенов, и в подкрепа на предложението за 

продължаването на трудовия ѝ договор с 1 година. 

С пълно мнозинство от 16 гласа (доц. В. Мичева не участва в гласуването) членовете на 

Научния съвет подкрепиха предложението. 

 

По т. 7 Научният съвет РЕШИ: 

Подкрепя предложението на директора на Института за български език трудовият 

договор на доц. д-р Ваня Мичева да бъде продължен с 1 година. 

 

По осма точка: 

Проф. Е. Мирчева е подала оставка като председател на Научния съвет. Членовете на 

Научния съвет изразиха признателността си за дългогодишната ѝ работа. Проф. М. 

Стаменов също подаде оставка като заместник-председател. Във връзка с избирането на 

ново ръководство на Научния съвет проф. М. Стаменов даде думата за предложения за нов 

председател и нов заместник-председател. 



Постъпи едно предложение за нов председател на Научния съвет – проф. Е. Мирчева 

предложи кандидатурата на проф. Св. Коева, като изтъкна административния и 

организационния ѝ опит.  

За заместник-председател постъпиха последователно три кандидатури. Проф. М. Стаменов 

предложи кандидатурата на доц. Т. Александрова. Доц. Т. Александрова отказа да участва 

в избора поради голямата си натовареност с други дейности в Института. Доц. Т. 

Александрова от своя страна предложи кандидатурата на проф. Д. Благоева, която също си 

направи отвод по лични причини. Проф. Л. Антонова предложи кандидатурата на доц. Я. 

Милтенов като представител на по-младите членове на Научния съвет.  

С мнозинство от 13 гласа ЗА проф. д-р Светла Коева беше избрана за председател на 

Научния съвет.  

С мнозинство от 15 гласа ЗА доц. д-р Явор Милтенов беше избран за заместник-председател 

на Научния съвет. 

 

По т. 8 Научният съвет РЕШИ: 

8.1. Избира проф. д-р Светла Коева за председател на Научния съвет на Института за 

български език  „Проф. Любомир Андрейчин“. 

8.2. Избира доц. д-р Явор Милтенов за заместник-председател на Научния съвет на 

Института за български език  „Проф. Любомир Андрейчин“. 

 

По девета точка: 

Проф. М. Китанова даде информация за проведеното обсъждане на темата „Изработване 

на корпус на устойчивите сравнения в български език за съпоставителни цели (върху 

материал от Българския национален корпус)“, разработвана от ас. Теодора Кръстева. Като 

резултат от обсъждането се предлага Научният съвет да приеме темата за успешно 

изпълнена. 

 

По т. 9 Научният съвет РЕШИ: 

Приема индивидуалната тема на ас. Теодора Кръстева „Изработване на корпус на 

устойчивите сравнения в български език за съпоставителни цели (върху материал от 

Българския национален корпус)“ за успешно изпълнена. 

 

 



По десета точка: 

Постъпил е доклад от комисията за разпределение на допълнителни стипендии на редовните 

докторанти за 2020 г. Докторантката Виктория Петрова е изпълнила изискванията за 

получаване на пълния размер на допълнителната стипендия. Гл. ас. д-р Цв. Димитрова 

информира членовете на Научния съвет, че има някои неизяснени въпроси около 

документите на докторантката Кристина Петрова, която също покрива изискванията за 

допълнителна стипендия. Поради тази причина членовете на Научния съвет отложиха 

решението за отпускане на допълнителната стипендия на Кристина Петрова. 

 

По т. 10 Научният съвет РЕШИ: 

Приема доклада на комисията за разпределение на допълнителни стипендии на 

редовните докторанти за 2020 г. за отпускане на допълнителна стипендия в пълен 

размер на Виктория Петрова – редовна докторантка в Секцията по компютърна 

лингвистика. 

 

Поради изчерпване на дневния ред проф. д.ф.н. М. Стаменов закри заседанието на Научния 

съвет. 

 

19.01.2021 г.                                                                      Зам.-председател на НС: 

(проф. д.ф.н. М. Стаменов) 

                                                                                            Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 

 


