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ПРОТОКОЛ № 1 
 

от проведено първо заседание (по електронен път чрез е мейли) на Научното жури 

назначено със Заповед З-РК-271 от 13.07.2022 на Ректора на НБУ 

по конкурс за академична длъжност професор в професионално направление 8.3. 

Музикално и танцово изкуство (дирижиране, композиция, музикален фолклор) 

теория) към факултет ФДЕНО, департамент „Музика“,  

обявен в ДВ бр. 44 от 14.06.2022 
 

В периода 18-23.8.2022 на основание на Вашите отговори, изпратени по е-мейл в 

указания срок, се проведе Първото заседание на назначеното със Заповедта на Ректора 

на НБУ Научно жури в състав: 

Вътрешни членове 

1. проф. д-р Симо Лазаров – почетен професор на НБУ 

2. проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. 

3. проф. Явор Конов, д.н. 

Външни членове 

1. проф. Филип Павлов, д.н. (ЮЗУ) 

2. проф. Марияна Булева-Петрова, д.н. (ВТУ) 

3. проф. Румен Потеров, д.н. (ЮЗУ) 

4. проф. д-р Светла Калудова-Станилова (АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“) 

В заседанието (електронна кореспонденция) участваха всички членове на журито. 

Кандидат по конкурса доц. д-р Георги Петков 
 

Изпращам Ви в резюме, отговорите в проведеното виртуално заседание, които са 

следните (по реда на получаването им по е-мейл): 
1). проф. Филип Павлов, д.н.: 

Кандидатът отговаря на изискванията на ЗРАСРБ. 
Председател на комисията - проф. Явор Конов д.н.,  

а рецензенти: проф. Вълчинова д.н.; проф. Марияна Булева, д.н. и проф. д-р Симо Лазаров. 
2). проф. Марияна Булева, д.н.: 

Във връзка с конкурса за академичната длъжност "професор" като член на научното жури и в 
отговор на Вашата молба давам следните предложения: 
1. Документите на единствения кандидат доц. д-р Георги Петков да бъдат допуснати до 
оценяване на основание изпълнени от кандидата минимални национални изисквания. 
2. Предлагам за председател на научното жури проф. дн Явор Конов – НБУ; 
3. Предлагам следните рецензенти: 

− проф. дн Елисавета Вълчинова - НБУ 

− проф. д-р Светла Станилова - АМТИИ 

− проф. дн Филип Павлов - ЮЗУ 
3). проф. Явор Конов, д.н.: 

Запознах се с приложената документация – доц. д-р Георги Петков има основания да участва във 
въпросния конкурс за заемане на академичната длъжност професор. 
Виждам, че би следвало аз да съм председател на научното жури, в този смисъл го и предлагам. 
За рецензенти предлагам проф. д.н. Елисавета Вълчинова-Чендова, проф. д.н. Филип Павлов и 
проф. д-р Светла Калудова-Станилова. 
4). проф. д-р Светла Георгиева Калудова-Станилова: 

Предложените материали на доц. д-р Георги Петков отговарят на минималните национални 
изисквания за допускане в процедура за професор - ПН8.3.Музикално и танцово изкуство 
(дирижиране, композиция и музикален фолклор). 
За председател на Научното жури предлагам: проф. д-р Симо Леонов Лазаров. 
За рецензенти от вътрешна квота: проф. д-р Елисавета Борисова Вълчинова- Чендова и проф. д-
р Симо Леонов Лазаров. От външна квота: проф. д-р Светла Георгиева Калудова-Станилова. 
Успех на процедурата! 

5). проф. Ели Вълчинова-Чендова, д.н.: 
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1. Разгледах приложената документация, тя представя дейността на кандидата, която познавам, 

и отговаря напълно на условията за изпълнение на минималните национални изисквания. 
Заключението ми е, че доц. д-р Георги Петков има всички основания да бъде допуснат за 
оценяване в обявения конкурс за академичната длъжност "професор". 
2. За председател на научното жури предлагам проф. д.н. Явор Конов (вътрешен член). 
3. Съгласна съм с предложението на проф. Конов за рецензенти да бъдат предложени проф. д.н. 
Филип Павлов (външен член), проф. д-р Светла Калудова-Станилова (външен член) и проф. д.н. 
Елисавета Вълчинова-Чендова (вътрешен член). 

Желая успех на процедурата! 
6). Проф. д-р Симо Лазаров 

Запознах се с приложената документация. Доц. д-р Георги Метев Петков отговаря напълно на 
условията за изпълнение на минималните национални изисквания и е възможно допускането му 
до оценяване. Подкрепям предложението за рецензенти да бъдат предложени проф. д.н. Филип 
Павлов (външен член), проф. д-р Светла Калудова-Станилова (външен член) и проф. д.н. 
Елисавета Вълчинова-Чендова (вътрешен член). За председател на научното жури предлагам 

проф. Явор Конов д.н. 
Пожелавам успех на процедурата! 
7). Проф. Румен Потеров, д.н. 

Моето предложение за председател е – проф. Я. Конов, а за рецензенти – проф. Вълчинова, 
проф. Станилова и проф. Павлов. 
 

След като съпоставихме Вашите отговори стана ясно следното 

Научно жури Кандидатът 
отговаря на 
изискванията 
по ЗРАСРБ 

Председател Рецензии Становища 

Ф. Павлов ДА Я. Конов проф. Вълчинова 
проф. Булева 

проф. С. Лазаров 

Останалите колеги 

М. Булева ДА Я. Конов проф. Вълчинова 
проф. Станилова  
проф. Ф. Павлов 

Останалите колеги 

Я. Конов ДА Я. Конов проф. Вълчинова 
проф. Станилова 
проф. Ф. Павлов 

Останалите колеги 

С. Станилова ДА С. Лазаров проф. Вълчинова 
проф. Станилова 
проф. С. Лазаров 

Останалите колеги 

Е. Вълчинова ДА Я. Конов проф. Вълчинова 
проф. Станилова 
проф. Ф. Павлов 

Останалите колеги 

С. Лазаров ДА Я. Конов проф. Вълчинова 
проф. Станилова 
проф. Ф. Павлов 

Останалите колеги 

Р. Потеров ДА Я. Конов проф. Вълчинова 
проф. Станилова 
проф. Ф. Павлов 

Останалите колеги 

Избор на НЖ ДА Я. Конов проф. Вълчинова 
проф. Станилова 
проф. Ф. Павлов 

проф. Булева 
проф. С. Лазаров 

проф. Потеров 
проф. Конов 

 

От Вашите изказвания става ясно следното: 

1. Кандидат по конкурса доц. д-р Георги Петков отговаря на наукометричните 

изисквания на ЗРАСРБ по конкурса за професор (дирижиране, композиция, 

музикален фолклор) и може да бъде допуснат за оценяване от научното жури. 
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2. Рецензии пишат колегите: проф. Е. Вълчинова-Чендова, д.н. (музиколог); проф. 

Филип Павлов, д.н. (композиция); проф. д-р Светла Калудова-Станилова 

(фолклор). 

3. Останалите колеги пишат становища. 

4. Краен срок за подаване на написаните рецензии и становища – 25 октомври 2022 

по мейл на abayraktar@nbu.bg  

5. Вероятен период на провеждане на последното заседание на Научното жури – 

28.11.2022 до 5.12.2022. 

 

Следваща кореспонденция с Вас по конкурса ще води проф. Явор Конов, д.н. 

yavor_konov@abv.bg  

 

Проф. д-р Милена Шушулова-Павлова 

Ръководител на департамент „Музика в НБУ 

23.8.2022 
Лист с е-мейли на научното жури 

slazarov@nbu.bg 
elivalchinova@gmail.com 
yavor_konov@abv.bg 
fpmusic49@abv.bg 
mar_bul@abv.bg 
poterov@abv.bg 
svetla_stanilova@abv.bg 

 
е-мейл на кандидата доц. д-р Г. Петков 
gpetkov@abv.bg 
 
е-мейли на административно подпомагащи процедурата: 
mshushulova@gmail.com  
abayraktar@nbu.bg 
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