
Протокол № 27 

от заседание на Научния съвет на Института за български език, 

проведено на 10 декември 2020 г. 
 

Дневен ред: 

1. Заявление за продължаване срока за изпълнение на проекта „Европейски лингвистичен 

атлас“. 

2.Заявление за  продължаване срока за изпълнение на проекта „Проблеми при 

етимологизуване на българска и сръбска лексика“ (2020 – 2022). 

3. Представяне на проектно предложение за издаване на Речник на новите думи в българския 

език за участие конкурс, обявен от Столичната програма „Култура“. 

4. Избор на комисия за разпределението на допълнителни стипендии на редовните 

докторанти за 2020 г.  

 

Присъстват 14 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, 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. 

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

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

р В. Мичева. 

 

По първа точка: 

Доц. д-р И. Гаравалова, ръководител на проекта по ЕБР „Европейски лингвистичен атлас“, 

от името на целия екип е внесла заявление текущият срок на първата година на проекта да 

бъде удължен до 30.06.2021 г. По този начин ще бъде възможно да се реализира онази част 

от задачите, свързана с участие в ежегодните срещи на националните комитети, работещи 

по ЕЛА, която не бе възможно да се изпълни през тази година поради усложнената 

епидемична обстановка в страната и света. 

По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

Удължава се текущият срок на първата година от изпълнението на проекта 

„Европейски лингвистичен атлас“ с 6 месеца (до 30.06.2021 г.). 

 

По втора точка: 

Във връзка с получената  информация от отдел „Международна дейност“ на БАН, че всички 

проекти по ЕБР могат да бъдат удължени до края на м. юни 2021 г., доц. д-р Хр. Дейкова 

също е внесла заявление до Научния съвет за удължаване до посочения срок на работата 

през първата година по съвместния проект със Сръбската академия на науките и изкуствата 

„Проблеми при етимологизуване на българска и сръбска лексика“ (2020 – 2022 г.). 



По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

Удължава се срокът на работата през първата година от изпълнението на проекта 

„Проблеми при етимологизуване на българска и сръбска лексика“ (2020 – 2022)  с 6 

месеца (до 30.06.2021 г.). 

 

 

По трета точка: 

За разглеждане в Научния съвет е внесено проектно предложение за издаване на Речник на 

новите думи в българския език. Проектното предложение беше одобрено за участие в 

конкурс на Столичната програма „Култура“.  

По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

Подкрепя участието на проекта „Издаване на Речник на новите думи в българския 

език“ в конкурс, обявен от Столичната програма „Култура“. 

 

По четвърта точка: 

Във връзка с разпределението на допълнителни стипендии на редовните докторанти за 2020 

г. Директорският съвет на Института за български език предлага да се сформира комисия в 

състав: гл. ас. д-р Цветана Димитрова, научен секретар на ИБЕ – председател, доц. д-р 

Цветелина Георгиева, член на Атестационната комисия на ИБЕ, доц. д-р Илияна Гаравалова, 

член на Атестационната комисия на ИБЕ. 

По т. 4 Научният съвет РЕШИ: 

Утвърждава състава на комисията за разпределението на допълнителни стипендии на 

редовните докторанти за 2020 г.: гл. ас. д-р Цветана Димитрова, доц. д-р Цветелина 

Георгиева, доц. д-р Илияна Гаравалова. 

 

 

 

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

Научния съвет. 

 

10.12.2020 г.                                                                           Председател на НС:  

(проф. д-р Е. Мирчева) 

                                                                                                 Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 


