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РЕШЕНИЕ:  Във връзка с обявен в ДВ – бр. 52 / 05.07.2022 г., конкурс за 
заемане на академична длъжност „Доцент“ по „Гайда и методика на 
преподаването й“, в област на висше образование 8. Професионално 
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. Във Факултет „Музикален 
фолклор и хореография“, катедра „Музикален фолклор“, Факултетният 
съвет УТВЪРЖДАВА научно жури в следния състав:  

 
Вътрешни членове: 

 /името е заличено съгласно ЗЗЛД/,  

 /името е заличено съгласно ЗЗЛД/,  

 /името е заличено съгласно ЗЗЛД/,  

 /името е заличено съгласно ЗЗЛД/,  

 резервен член –/името е заличено съгласно ЗЗЛД/  
Външни членове: 
• /името е заличено съгласно ЗЗЛД/– БАН 
• /името е заличено съгласно ЗЗЛД/– НБУ 
• /името е заличено съгласно ЗЗЛД/– БАН  
Резерва: /името е заличено съгласно ЗЗЛД/– Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски” 
 
 

 
РЕШЕНИЕ:  Във връзка с обявен в ДВ – бр. 52 / 05.07.2022 г., конкурс за 
заемане на академична длъжност „Доцент“ по специалност „Балетно 
изкуство“, в област на висше образование 8. Професионално направление 
8.3. Музикално и танцово изкуство. Във Факултет „Музикален фолклор и 
хореография“, катедра „Хореография“, Факултетният съвет УТВЪРЖДАВА 
научно жури в следния състав:  

 
Вътрешни членове: 

 /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ 

 /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ 



 /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ 

Резерва : 

 /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ 

 
Външни членове: 

 /името е заличено съгласно ЗЗЛД/– ЮЗУ „Неофит Рилски“- 

Благоевград 

 /името е заличено съгласно ЗЗЛД/- ВСУ „Черноризец Храбър“- Варна 

 /името е заличено съгласно ЗЗЛД/-  ВСУ „Черноризец Храбър“- Варна 

 /името е заличено съгласно ЗЗЛД/– Нов български университет- 

София 

Резерва: 

 /името е заличено съгласно ЗЗЛД/– НСА „ Васил Левски“ – София 

 
 

 
РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ИЗБИРА /името е заличено съгласно 

ЗЗЛД/ на академичната длъжност „Доцент“ в област на висше образование 
8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово 
изкуство, специалност специалност „Кавал и камерни инструментални 
ансамбли „ към катедра „Музикален фолклор“.   
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 


