
Протокол № 2 

от заседание на Научния съвет на Института за български език, 

проведено на 25 – 27 януари 2021 г. 

 

Дневен ред: 

1. Заявление на докторантката Кристина Петрова за прекратяване на редовната ѝ 

докторантура. 

2. Решение във връзка с отпускане на допълнителна стипендия на докторантката Кристина 

Петрова. 

3. Разни. 

 

В заседанието взеха участие всички членове на НС: проф. д-р Св. Коева, проф. 

д.ф.н. М. Стаменов, проф. д.ф.н. М. Цибранска, проф. д-р Е. Мирчева, проф. 

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

Милтенов, доц. д-р Т. Александрова, доц. д-р М. Томов, доц. д-р Хр. Дейкова, 

доц. д-р В. Мичева, проф. д-р Л. Антонова, проф. д-р А. Кочева, проф. д-р Сл. 

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

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

 

По първа точка: 

На 20.01.2021 г. Кристина Петрова е подала молба за прекратяване на редовната 

докторантура, по която се обучава в Секцията по ономастика. Като причина за решението 

си е посочила неразбирателство с научната си ръководителка. 

На 22.01.2021 г. в писмо до Научния съвет проф. Анна Чолева, научна ръководителка на 

докторантката, изрази изумлението си от посочената причина за решението на Кристина 

Петрова и заяви, че не е имало конфликт между нея и докторантката ѝ. 

Доц. Христина Дейкова, заместник-директор на Института, изрази мнението си, че молбата 

на Кристина Петрова за прекратяване на докторантурата е плод на нейно лично решение, 

тъй като не са налице писмено документирани факти за посоченото от нея неразбирателство 

и тя не е подавала жалба до Научния съвет за смяна на научния ръководител. Освен това 

при атестиране докторантката винаги е получавала положителна оценка за работата си от 

проф. Анна Чолева. Предвид изложените факти липсва основание да се приеме, че има 

обективна причина, поради която докторантката е възпрепятствана да завърши 

докторантурата си, освен личното ѝ желание. 

15 членове на Научния съвет взеха участие в гласуването по т. 1. Гласуването приключи 

на 26.01.2021 г., като бяха получени 15 гласа „за“ прекратяване на докторантурата на 

Кристина Петрова по нейно желание. 



По т. 1 Научният съвет РЕШИ: 

Прекратява редовната докторантура на Кристина Петрова в Секцията по ономастика, 

смятано от 01.02.2021 година, на основание на чл. 5, ал. 4 от договора на докторантката.  

Научният съвет на Института за български език възлага на Ръководството на 

Института да предприеме действия за възстановяване на получените от Кристина 

Петрова стипендии на основание на чл. 4, ал. 9 от договора на докторантката. 

 

 

По втора точка: 

Постъпил е доклад от комисията за атестиране чрез точкуване на работата на редовните 

докторанти през 2020 г. по зададените критерии за оценка за отпускане на допълнителните 

стипендии, чрез който членовете на комисията информират Научния съвет, че до 25 януари 

2021 г. докторантката Кристина Иванова Петрова не е внесла в комисията лично научен 

отчет според зададените критерии за оценка за отпускане на допълнителни стипендии, нито 

е отговорила по някакъв начин на отправените към нея искания за предоставяне на такъв 

отчет. Научната ѝ ръководителка също не може да осъществи връзка с докторантката. Въз 

основа на тези обстоятелства комисията не може да предложи на Научния съвет на 

Института за български език при БАН да се отпусне допълнителна стипендия на Кристина 

Иванова Петрова като редовен докторант. 

15 членове на Научния съвет взеха участие в гласуването по т. 2. Гласуването приключи 

на 26.01.2021 г., като бяха получени 15 гласа „за“ приемане на доклада на комисията за 

разпределение на допълнителни стипендии на редовните докторанти за 2020 г. с 

предложението да не се отпуска допълнителна стипендия на Кристина Петрова. 

 

По т. 2 Научният съвет РЕШИ: 

НЕ се отпуска допълнителна стипендия на Кристина Петрова – редовна докторантка 

в Секцията по ономастика, въз основа на доклада на комисията за разпределение на 

допълнителни стипендии на редовните докторанти за 2020 г.   

 

По трета точка: 

Постъпили са две предложения за обявяване на нови докторантски конкурси – от проф. 

Максим Стаменов и доц. Христина Дейкова. Проф. Максим Стаменов заявява две места за 

редовна докторантура – едно място за редовната сесия за 2021 г. и едно място за 

допълнителната сесия за неусвоените места от 2020 г. Доц. Христина Дейкова заявява едно 

място за редовна докторантура за редовната сесия за 2021 г. 

Членовете на Научния съвет единодушно одобриха направените заявки. 



По т. 3 Научният съвет РЕШИ: 

Одобрява заявките за докторантските конкурси през 2021 година: 

- две места за редовна докторантура в научното направление 2.1. Филология (общо и 

сравнително езикознание) за редовната конкурсна сесия през 2021 година; 

- едно място за редовна докторантура в научното направление 2.1. Филология (общо и 

сравнително езикознание) за допълнителната конкурсна сесия за неусвоени бройки от 

2020 година. 

 

Поради изчерпване на дневния ред проф. Светла Коева закри заседанието на 

Научния съвет. 

 

27.01.2021 г.                                                                           Председател на НС: 

(проф. д-р Св. Коева) 

                                                                                                 Протоколирал: 

(гл. ас. д-р И. Кунева) 

 

 


