
Протокол № 26 

от заседание на Научния съвет на Института за български език, 

проведено на 4 декември 2020 г. 
 

Дневен ред: 

1. Отчет на проект на СБДЛГ. 

2. Отчет на проект на СО. 

3. Избор по обявен конкурс за академичната длъжност „професор“ в СБДЛГ. 

4. Предложение за разширен състав на ССБЕ във връзка с приключил етап от 

изпълнението на планов проект. 

5. Обявяване на конкурс за заемане на длъжността „главен асистент“ за нуждите 

на ССБЕ. 

6. Обявяване на конкурс за заемане на длъжността „главен асистент“ за нуждите 

на СЕ. 

7. Предложение за награда на Г. С. Баранкова. 

8. Разни. 

 

Присъстват 15 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 

Хр. Дейкова, доц. д-р В. Мичева, проф. д-р Л. Антонова-Василева, доц. д-р А. 

Кочева, проф. д-р Сл. Керемидчиева, 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. 

Отсъстват двама членове на НС: доц. д-р М. Томов, доц. д-р Я. Милтенов. 

 

По първа точка: 

 На 19.11.2020 г. се е провело заседание на Секцията по българска диалектология и 

лингвистична география за обсъждане на постигнатите резултати след приключилия 

тригодишен етап на плановия проект по ЕБР „Общославянски лингвистичен атлас“ (2018 – 

2020 г.) с ръководител проф. д-р Славка Керемидчиева. Рецензенти на проекта са проф.  д-р 

Лучия Антонова-Василева и проф. д-р Мария Китанова. В резултат на обсъждането всички 

присъстващи единодушно са решили, че проектът е успешно завършен. 

Проф. Л. Антонова-Василева и проф. М. Цибранска-Костова се изказаха положително 

за извършената работа по проекта. 

 

По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

Приема тригодишния етап на плановия проект по ЕБР „Общославянски 

лингвистичен атлас“ (2018 – 2020 г.) за успешно завършен. 

 



По втора точка: 

На 26.11.2020 г. се е провело разширено заседание на Секцията по ономастика за обсъждане 

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

България)“ – III етап: „Мода на личните имена в българските градове“ с ръководител проф. 

д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова и рецензенти: доц. д-р Катя Исса, гл. ас. д-р Гергана Петкова. 

В резултат на обсъждането е било решено проектът да бъде приет за успешно завършен и 

трудът да бъде отпечатан като издание на Института за български език. 

Доц. А. Кочева даде висока оценка за изпълнението на проекта. 

 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

2.1. Приема проекта „Съвременната българска антропонимна система (Мода на 

личните имена в България)“ – III етап: „Мода на личните имена в българските 

градове“ за успешно завършен. 

2.2. Приема за печат труда „Мода на личните имена в българските градове“ като 

издание на Института за български език.  

 

По трета точка: 

На 26.11.2020 г. се е провело второто заключително заседание на Научното жури по 

обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в СБДЛГ. Всички 

членове са изразили подкрепата си за кандидатурата на д-р Ана Кочева-Лефеджиева. В 

резултат Научното жури предлага на Научния съвет да избере д-р Ана Кочева-Лефеджиева 

на академичната длъжност „професор“ в Секцията по българска диалектология и 

лингвистична география.  

Проф. М. Цибранска сподели мнението си, че кандидатката е изключително подходяща за 

заемане на длъжността „професор“ и процедурата е навременна.  

Проф. Сл. Керемидчиева изрази задоволството си от високата оценка, която членовете на 

журито са дали за кандидатурата на д-р А. Кочева, тъй като тя я заслужава. 

Проф. Е. Мирчева изтъкна и забележителната и разностранна научна продукция с много 

приноси, която кандидатката има за относително краткия период между двете хабилитации. 

 

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

Избира д-р Ана Иванова Кочева-Лефеджиева на академичната длъжност „професор“ 

в Секцията по българска диалектология и лингвистична география в Института за 

български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН.  

 

По четвърта точка: 

Във връзка с предстоящото обсъждане на плановия колективен проект „Езикова култура и 

езикова политика. Електронни ресурси за езикови консултации“ (2018 – 2020) Секцията за 



съвременен български език предлага следния разширен състав на звеното: проф. д-р Диана 

Благоева (рецензент), проф. д-р Сия Колковска, доц. д-р Надежда Костова (рецензент), доц. 

д-р Христина Дейкова, доц. д-р Мая Влахова. 

 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

Утвърждава разширения състав на ССБЕ за обсъждането на проекта „Езикова 

култура и езикова политика. Електронни ресурси за езикови консултации“ (2018 – 

2020): проф. д-р Диана Благоева (рецензент), проф. д-р Сия Колковска, доц. д-р 

Надежда Костова (рецензент), доц. д-р Христина Дейкова, доц. д-р Мая Влахова. 

 

По пета точка: 

Директорът на Института внася предложение за обявяване на конкурс за заемане на 

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

език. Постъпило е и положително становище на Атестационната комисия, че евентуалният 

кандидат д-р Жанета Златева отговаря на изискванията за заемане на длъжността. 

Проф. Л. Антонова-Василева и доц. Т. Александрова мотивираха предложението за 

откриване на конкурса. 

 

По т. 5 Научният съвет РЕШИ: 

Открива конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите 

на Секцията за съвременен български език. 

 

По шеста точка: 

Директорът на Института внася предложение за обявяване на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на Секцията по етнолингвистика. 

Предложението е подкрепено и с положително становище на Атестационната комисия, че 

евентуалният кандидат д-р Цветелина Ангелова отговаря на изискванията за заемане на 

длъжността. 

Проф. Л. Антонова-Василева и проф. М. Китанова мотивираха предложението за 

откриване на конкурса. 

 

По т. 6 Научният съвет РЕШИ: 

Открива конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите 

на Секцията по етнолингвистика. 

 

 



По седма точка: 

До членовете на Научния съвет е внесено мотивирано предложение за присъждане на 

наградата Почетен знак на БАН на синя лента на проф. Галина Серафимовна Баранкова по 

повод нейния 75-годишен юбилей през 2021 г. Членовете на Научния съвет подкрепиха 

предложението. 

 

 

По т. 7 Научният съвет РЕШИ: 

Предлага на проф. Галина Серафимовна Баранкова да бъде присъден Почетният знак 

на БАН със синя лента по повод 75-годишния ѝ юбилей през 2021 г. 

 

По осма точка: 

Постъпила е молба от гл. ас. д-р Светлозара Лесева за удължаване срока на проекта по ЕБР 

с Румънската академия „Обогатяване на лингвистични ресурси с деривационно свързани 

несвободни фрази“ до 30 юни 2021 г. – за това време се предвижда активно сътрудничество 

с екипа от румънска страна, пряк резултат от което ще бъдат нови съвместни публикации и 

участия в конференции, както и усъвършенстване и обогатяване на постигнатите резултати. 

Удължаването на срока беше одобрено от членовете на Научния съвет. 

Секцията по компютърна лингвистика внася ново проектно предложение на тема 

„Многоезиков корпус на анотирани изображения 2021 / Multilingual Image Corpus 2021 

(MIC21)“. Предвиденият срок за изпълнение на проекта е 01.03.2021 г. – 28.02.2022 г. с 

финансиране по линията на Пилотни проекти на Европейската езикова мрежа ELG – 

European Language Grid Grant Agreement No. 825627 – H2020, ICT 2018-2020 FSTP – Pilot 

Projects Open Call 2. Ръководител на проекта е проф. д-р Светла Коева и участват всички 

членове на СКЛ. Предложението беше подкрепено от членовете на Научния съвет. 

 

По т. 8 Научният съвет РЕШИ: 

8.1. Удължава срока на проекта по ЕБР с Румънската академия „Обогатяване на 

лингвистични ресурси с деривационно свързани несвободни фрази“ до 30 юни 2021 г. 

8.2. Подкрепя проектното предложение на Секцията по компютърна лингвистика 

„Многоезиков корпус на анотирани изображения 2021 / Multilingual Image Corpus 2021 

(MIC21)“. 

 

 

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

Научния съвет. 

04.12.2020 г.                                                                           Председател на НС: 

(проф. д-р Е. Мирчева) 

                                                                                                 Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 


