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Академия за Музикално, Танцово  

и Изобразително Изкуство  

„Проф. Асен Диамандиев”- Пловдив 
 

Факултет „Музикална педагогика” 
 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ДЕКАНА 

ЗА 2021 г. 

 

 

Уважаеми колеги,  

 

Както и в миналия отчетен доклад, ще се придържам безпристрастно към 

обективните ноторни (а и не дотам) факти, изграждащи цялостната картина на дейността 

на Факултет „Музикална педагогика‖. Динамичната сложност на външните промени и 

следващата ги рязко, постоянно завишаваща изискванията си нормативна уредба 

(отговорът на които изискваше светкавично бързи реакции, понякога в много кратки 

срокове) е успешно преодолян, системно проблемен фактор, пряко свързан с качеството 

на образование и икономическа стабилност на висшите училища. При нас желязно 

доказателство за това е отличната оценка от 3,98 (при възможен максимум 4,00), която 

получи Ректорът на Академията проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак от Министъра на 

образованието и науката за изпълнение на Договора за управление и политики за 

развитието на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев‖ – Пловдив. Това постижение естествено 

маркира работата и на нашия Факултет, като базисно звено от структурата на Академията. 

Програмната акредитация в професионално направление 8.3 Музикално и танцово 

изкуство, в област на висше образование 8. Изкуства и одита на специалностите 

попадащи в този обсег, премина без забележки от експертната комисия от НАОА. Това 

автоматично отговаря на въпроса относно характера на добрата оценка при прилагането 

на стандартите и насоките за осигуряване на качеството, приети в Европейското 

пространство за висше образование /ESG/.  

Актуализирането на целия програмен масив, дело на всички колеги и с особена 

заслуга на ръководителите на катедри, както и попълване на липсващата в сайта на 

Академията достатъчно пълна информация в тази посока (с неоценимата помощ на 

факултетната Комисия по учебна дейност) е наистина добро постижение, като се има 

предвид обема на този вид работа. Въведоха се някои малки промени в кандидат-

студентския справочник с оглед актуализация, нужна за рационалното и по-ясно 

представяне на част от информацията в него. Технологията на провеждане на кандидат-

студентските изпити, вече проверена през предишната кампания, отново доказа 

ефективността си. Освен че нямаше дефицит на кандидати, то броят на явилите се позволи 
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да класираме най-достойните от тях и така да избегнем лошия привкус от прием на всяка 

цена.  

Нормативната заетост на всички преподаватели е осигурена на 100%. Извън това, 

като голямо достижение за Факултета отчитам изпълнението на заложеното в мандатната 

платформа на Ректора намерение за категорично решение на наболелия от десетилетия 

въпрос, свързан с неравнопоставения спрямо другите преподаватели статут на 

корепетиторите. Също така може само да ни радва видимата постъпателност в диапазона 

на финансова стабилност и просперитет на Академията и на Факултета, като част от нея. 

Да не забравяме все пак, че в днешно време това са крехки състояния, които не търпят 

никакво отпускане. Това от своя страна подчертава дебело тенденцията към засилване на 

личната отговорност и ангажираност към абсолютно всяка дейност на Факултета и 

Академията, към опазване на техния престиж и високо академично ниво.  

Лично аз смятам, че тук няма низши степени на значение по отношение на нито една 

от поставените и възникващи в процеса на дейността ни ежедневни предизвикателства, а 

пренебрегването и на най-малките на пръв поглед задължения би се отразило и нарушило 

качеството на общия ритъм. Има какво да се желае още по отношение на прецизността на 

представяните данни във връзка с преподавателската ни дейност, прегледността, 

пълнотата и навременността им.  

Към портфейла на материалната база, с която разполагаме, се прибави цялостно 

ремонтирания орган в Концертната зала, който вече тържествено прозвуча. 

Преместването на рояла, дарен от първия ректор на Академията проф. Владимир Аврамов 

(сякаш в тежест стоеше неизползван извън пределите на Академията) в къщата на 

художниците „Верен Стамболян‖ в Стария град създаде ново духовно пространство за 

културна креация и беше ритуално осветен в съвместна творческа изява с Факултета по 

изобразително изкуство.  

Проектният принцип, на чиято основа се подпомага научната и художествено-

творческа дейност на преподавателите, отново е приложен смислено в доказаната му 

ефективност. Факултетът ни вече е с ясно позиционирани отношения и работен контакт с 

Департамента за езикова и специализирана подготовка и перспективата за съвместната ни 

дейност оттук нататък е трайно положителна.  

Добрият мениджмънт, стриктното проследяване и отговор на пластичните по своята 

същност изисквания в регламента по отношение провеждането на VIII Национален 

академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие‖ отвори врата и привлече рекорден 

брой участници, между които и студенти от Китай, Италия, Германия и Тайван. Така 

практиката изпревари намеренията и създаде предпоставката за качествен скок в 

следващото издание на конкурса, превръщайки го в международен. Не може да не се 

отбележи Шестият национален конкурс за написване на училищна и детска песен, станал 

традиционен в дейността на катедра „Музикална педагогика и дирижиране‖. 

Мултижанровият проект, изнесен във фестивален формат „Made at the Academy‖, стана 

част от културния календар на града ни и достояние на българската общественост чрез 

хилядите почитатели на изкуството, които се докоснаха до него. Даде се тласък и се 

направи видим в цялост творческия потенциал на Академията и високото художествено 

ниво на нейните изпълнители и състави. Факултет „Музикална педагогика‖ беше 

достойно представен от Академичния оперен театър, Академичен смесен хор 

„Гаудеамус‖, квартет „Интро‖, Студентска поп и джаз формация, Хорът на студентите, 

изпълненията на орган, класическо пиано и глас, „Борислав Ясенов квартет‖ и т.н.  
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Като успешни и престижни събития в по-мащабен план следва да се отбележат 

провеждането на V международен фестивал „Кръстопът‖ и турнетата на ансамбъл 

„Академика‖ и АСХ „Гаудеамус‖ в чужбина. Засиленото присъствие на преподаватели и 

студенти в III-та международна научна конференция „Наука, образование и иновации в 

областта на изкуството‖ респектира и с резултатите си, и с готовността, с която е 

прекрачена психологическата бариера за участие в отговорни научни форуми. Пилотното 

издание на мащабния проект „Проекции на диалога‖, в който за гости на Академията са 

поканени изтъкнати творци и интелектуалци ни даде (чрез директно предложена 

опитност) силен мотивационен, а също така и образователно многоаспектен стимул – 

проект, стартирал отново с наше участие. 

Засиленият интерес на чуждестранни студенти към наши магистърски и докторски 

програми изисква нова степен на активност и отговорност от преподавателите и научните 

ръководители. Вече има ясно установени предписания за отчетност, по които ще се движи 

дейността им. Видимостта на тези процеси е гаранция, която Академията дава по 

отношение на качеството на този вид дейност, като същевременно това облекчава самите 

научни ръководители откъм възможни нежелани пропуски. Перспективите в тази посока 

са такива, че не е изключено някой ден да достигнем пълния капацитет на възможностите 

си да им отговорим. Пролетните научни четения и Годишникът на Академията, с изцяло 

обновена визия в отпечатаната си част, отново преминаха с наше дейно участие.  

Тази година представям в доклада си годишните отчети на всички факултетни 

комисии. По този начин членовете на нашия факултет, освен максимално ясната 

представа за детайлите в работата им, могат да набележат свои предложения, с които да 

подпомогнат и обогатят дейността им. Факултетът ни притежава доказателства за много 

награди на преподаватели и студенти, за участие в най-престижни научни форуми, 

презентации на монографии, речници, златни медали, за дейност с международно 

признание, участие в респектиращи с нивото си наши и международни журита, творческа 

дейност извън страната, звукозаписи и т.н. Пълният формат на целокупната ни дейност 

следва в приложените по-нататък в доклада материали.  

Затова, независимо от хибридната форма на обучение, която така или иначе не е 

тази, която образованието естествено предполага, то смятам, че изминалата 2021 г. е една 

много успешна година за всички нас.  
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АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ, УЧЕБНА ДЕЙНОСТ, 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ, КОМИСИИ 

 

СПИСЪК 

Н А ОБЩОТО СЪБРАНИЕ       

 

І. Хабилитирани преподаватели: 

1. проф.  д-р Людмил Борисов Петков     -      Д е к а н 

2. проф. д-р Юлиян Стоянов Куюмджиев 

3. проф. д-р Ромео Александров Смилков 

4. проф. д-р Капка Езекиева Солакова 

5. проф. д-р Полина Георгиева Куюмджиева 

6. проф. д-р Тони Димитрова Шекерджиева – Новак 

7. проф.  д-р Стела Благоева Митева – Динкова 

8. проф. Магдалена Георгиева Чикчева 

9. доц. д-р Весела Иванова Гелева 

10. доц. д-р Зорница Димитрова Петрова 

11. доц. д-р Красимира Георгиева Русева 

12. доц. д-р Велислава Ангелова Карагенова 

13. доц. д-р Цветанка Костадинова Коловска – Змеева 

14. доц. д-р Веселин  Иванов Койчев 

15. доц. д-р Борислав Александров Ясенов  

16. доц. д-р Светослав Петров Карагенов 

17. доц. д-р Милена Иванова Богданова 

18. доц. д-р Надежда Козма Кузманова 

19. доц. Малина Любенова Малинова  

20. доц. Жан Стефанов Пехливанов 

 

 ІІ. Нехабилитирани преподаватели: 

1. асист. д-р Петър Веселинов Койчев 

2. асист. д-р Тихомир Петров Радев 

3. асист. д-р Лилия Виткова Бабакова 

4. асист. Яна Иванова Делирадева 

5. асист. Юлияна Василева Бояджиева 

6. асист. Пенчо Димитров Пенчев 

7. асист. Едуард Мъгърдич Сарафян 

8. асист. Петър Димитров Салчев 

9. асист. Марина Иванова Господинова 

10. преп. Мирослав Иванов Турийски 

11. ст. преп. Калина Иванова Дечева – Петкова 

 

       ІІІ. Администрация: 

1. Маргарита Петкова Вълчанова 
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       IV. Представители на студентската общност: 

1. Иванка Тодорова Илиева - 2-ри курс, „ПОМ― 

2. Росица Стойчева Перева - 1-ви курс, „ИИ-поп и джаз― 

3. Алис Ахмедова Ахмедова - 1-ви курс, „ПОМ― 

4. Маломир Стоянов Ингилизов - 2-ри к., „ИИ-поп и джаз― 

5. Калин Веселинов Иванов - 4-ти курс, „ПОМ― 

6. Билгин  Байрям Каравели - магистър, „ПОМ― 

7. Мартин Лазаров Евтимов - магистър, „Тонрежисура― 

8. Иван Стефанов Гърбачев - докторант 

 

Председател на Общото събрание – проф. д-р Стела Митева-Динкова 

Зам. председател – доц. д-р Велислава Карагенова 

 

През 2021 г. Общото събрание на факултет „Музикална педагогика‖ проведе 

ежегодната си сесия в срок и в съгласие със ЗВО и Правилника за устройството и 

дейността на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев‖.  

Въз основа на Протокол № 2/ 02.03.2021 г. предлагам на вниманието Ви гласуваното 

единодушно решение по т. 1 от дневния ред от заседанието на ФОС. 

 

Общо събрание  

Дата Решение 

02.03.2021 г. 
Факултетното общо събрание приема годишния отчетен доклад на Декана 

на Факултет „Музикална педагогика― за 2020 г.  

 

По т.2 от дневния ред бяха представени новите колеги в състава на ФОС -  петима 

преподаватели и петима студенти. 

 

 

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 

 

СПИСЪК 

Н А ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ       

 

І. Хабилитирани преподаватели 

1. проф. д-р Людмил Борисов Петков -      Декан 

(mailto:lyudmil.petkov@artacademyplovdiv.com) 

2. проф. д-р Тони Димитрова Шекерджиева-Новак 

3. проф. д-р Юлиян Стоянов Куюмджиев 

4. проф. д-р Ромео Александров Смилков 

5. проф. д-р Капка Езекиева Солакова 

6. проф. д-р Полина Георгиева Куюмджиева 

7. проф.  д-р Стела Благоева Митева-Динкова 

8. проф. д-р Весела Иванова Гелева 

9. доц. д-р Зорница Димитрова Петрова 

10. доц. д-р Красимира Георгиева Русева 

mailto:lyudmil.petkov@artacademyplovdiv.com
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11. доц. д-р Велислава Ангелова Карагенова 

12. доц. д-р Цветанка Костадинова Коловска-Змеева 

13. доц. д-р Веселин  Иванов Койчев 

14. проф. д-р Борислав Александров Ясенов  

15. доц. д-р Светослав Петров Карагенов 

16. доц. д-р Милена Иванова Богданова 

17. доц. д-р Надежда Козма Кузманова 

18. доц. Малина Любенова Малинова 

19. доц. д-р Жан Стефанов Пехливанов 

 

ІІ. Нехабилитирани преподаватели: 

1. ас. Едуард Мъгърдич Сарафян  

2. ас. Яна Иванова Делирадева 

 

ІІІ. Представител на студентската общност: 

1. Мартин Лазаров Евтимов – магистър, „Тонрежисура― 

 

Факултетният съвет провеждаше заседанията си онлайн, съгласно законовите 

разпоредби на Министерството на здравеопазването в Република България и заповедите и 

инструкциите по безопасност на Ректора на Академията. Нямаше отлагане на текущи 

задачи или просрочване на законоустановените, за която и да било дейност срокове. 

 

Предлагам на вниманието Ви всички решения на Факултетния съвет, извлечени от 

протоколите на проведените заседания.  

 

А М Т И И „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив 

ФАКУЛТЕТ „МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА“ 

 

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 

Протокол  №7 от 28.01.2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ:Във връзка с обявен конкурс за заемане на академична длъжност „Професор― 

в ПН 8.3 „Музикално и танцово изкуство―, специалност: „Пиано― към катедра „Пиано и 

акордеон―, Факултетният съвет УТВЪРЖДАВА състав на научно жури /имената са 

заличени, съгласно ЗЗЛД/. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА годишния отчет на /името е заличено, 

съгласно ЗЗЛД/, докторант в самостоятелна форма на обучение, в област на висше 

образование 8. „Изкуства―, ПН 8.3 „Музикално и танцово изкуство―, докторска програма 

„Музикознание и музикално изкуство― с тема на дисертационния труд: „Песенното 

вокално творчество на Рейналдо Ан и прилагане на френската фонетична транскрипция 

при интерпретация на френски, за сметка на практическата транскрипция и 

транслитерацията на български език― с научен ръководител /името е заличено, съгласно 

ЗЗЛД/. 
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РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет приема и ПРЕДЛАГА на Академичен съвет да 

УТВЪРДИ /името е заличено, съгласно ЗЗЛД/като хоноруван преподавател за летен 

семестър за учебната 2020/2021 г. по дисциплината „Звукорежисура – 2― в специалност 

„Тонрежисура―. 

 

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 

Протокол  № 8 от 19.02.2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетния съвет ПРИЕМА годишните  катедрени отчети за 2020 г., 

както и годишния отчетен доклад на Факултет „Музикална педагогика― за 2020 г.   и 

предлага на Факултетното общо събрание да приеме годишния отчетен доклад за 2020 г. 

на факултет „Музикална педагогика―. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет  ПРЕДЛАГА на Академичен съвет да УТВЪРДИ за 

летен семестър на учебната 2020/2021 г.хонорувани преподаватели към Катедра 

„Музикална педагогика и дирижиране―. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобрява свикване на Общо събрание на Факултет 

„Музикална педагогика― на 2.03.2021 г. от 12.00 ч. по предложение на неговия 

Председател. 

 

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 

Протокол  № 9 от 2.03.2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет на Факултет „Музикална педагогика‖ определя 

структурен състав на Общото събрание на факултета, както следва: 

 В състава на  Общото събрание на   Факултет „Музикална педагогика‖ участват 

всички членове на академичния състав на основен трудов договор във факултета, които 

съставляват не по-малко от 75 на сто и не повече от 84 на сто от състава на общото 

събрание, като не по-малко от една четвърт от тях са нехабилитирани преподаватели. 

 Членовете, представляващи студентите и докторантите съставляват не по-малко от 

15 на сто от състава на Общото събрание;  

 Представителите на административния персонал са не повече от 5 на сто от състава 

на общото събрание, като имат поне един представител. 

 

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 

Протокол  № 10 от31.03.2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ:Факултетният съвет ОПРЕДЕЛЯ състав на Научно жури за защита на 

дисертационния труд на /името е заличено, съгласно ЗЗЛД/ –  докторант, редовна форма 

на обучение в ПН 8.3 „Музикално и танцово изкуство―, докторска програма 

„Музикознание и музикално изкуство―  с тема на дисертационния труд: „Теоретико-

аналитични аспекти на единството между поезия и музика в соловите художествени песни 

на Иван Спасов―. 
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РЕШЕНИЕ: 

 ЗАЧИСЛЯВА /името е заличено, съгласно ЗЗЛД/ – чуждестранен гражданин, като 

докторант в редовна форма на обучение на основание чл. 95, ал. 8 от ЗВО в 

професионално направление 8.3 „Музикално и танцово изкуство―, докторска програма 

„Музикознание и музикално изкуство― към катедра „Класическо и поп и джаз 

изпълнителско изкуство― с тема на дисертационния труд „Влиянието и референциите на 

европейските класически художествени песни върху китайските вокални произведения―. 

 ПРИЕМА индивидуалния учебен план на докторанта. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ОТЧИСЛЯВА с право на защита /името е заличено, 

съгласно ЗЗЛД/ – докторант в самостоятелна форма на обучение в ПН 8.3 „Музикално и 

танцово изкуство―, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство― с тема на 

дисертационния труд: „Песенното вокално творчество на Рейналдо Ан и прилагане на 

френската фонетична транскрипция при интерпретация на френски, за сметка на 

практическата транскрипция и транслитерацията на български език―. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРОМЕНЯ формата на обучение за придобиване на 

ОНС „доктор― от самостоятелна в редовна на девет докторанти – китайски граждани. 

 

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 

Протокол  № 11 от29.04.2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ:Факултетният съвет ИЗБИРА /името е заличено съгласно ЗЗЛД/на 

академична длъжност „Професор―в област на висше образование 8.Изкуства, ПН 8.3 

„Музикално и танцово изкуство―, специалност „Пиано― към катедра „Пиано и акордеон―. 

 

РЕШЕНИЕ:Факултетният съвет  ИЗБИРА /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ за член на 

Комисията по атестиране към факултет „Музикална педагогика―. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 ЗАЧИСЛЯВА докторант в редовна форма, платено обучение, в ПН 8.3 

„Музикално и танцово изкуство―, докторска програма „Музикознание и музикално 

изкуство― с тема на дисертационния труд:„Универсално и национално в китайската 

клавирна музика през XX век―,с научен ръководител/името е заличено съгласно ЗЗЛД/– 

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив, към катедра „Пиано и акордеон― при 

Факултет „Музикална педагогика―. 

 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 ЗАЧИСЛЯВА докторант, редовна форма – платен обучение,в професионално 

направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство―, докторска програма „Музикознание и 

музикално изкуство―,  с тема на дисертационния труд: „Исторически аспекти в развитието 

на китайското цигулково изкуство след 1919 г. До наши дни― с научен ръководител/името 

е заличено съгласно ЗЗЛД/– АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, към катедра „Класическо 

и поп и джаз изпълнителско изкуство― при Факултет „Музикална педагогика―. 
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 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта. 

 

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 

Протокол  №12 от20.05.2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявен в ДВ – бр. 26 / 30.03.2021 г., конкурс за заемане на 

академична длъжност „Доцент― в област на висше образование 8. „Изкуства― ПН 8.3 

„Музикално и танцово изкуство―, специалност „История на поп и джаз музиката― към 

катедра „Музикална педагогика и дирижиране―,Факултетният съвет УТВЪРЖДАВА 

състав на научно жури /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/. 

 

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 

Протокол  №13 от21.06.2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избира и предлага на Академичния съвет да утвърди за 

учебната 2021/2022 година хонорувани преподаватели, при наличие на часове, към 

катедра „Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство― /имената са заличени 

съгласно ЗЗЛД/. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвети избира и предлага на Академичния съвет да утвърди за 

учебната 2021/2022 година хонорувани преподаватели, при наличие на часове, към 

катедра „Музикална педагогика и дирижиране―/имената са заличени съгласно ЗЗЛД/. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избира и предлага на Академичния съвет да утвърди за 

учебната 2021/2022 година хонорувани преподаватели, при наличие на часове, към 

катедра „Пиано и акордеон― /имената са заличени съгласно ЗЗЛД/. 

 

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 

Протокол  № 14 от29.06.2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 ЗАЧИСЛЯВА /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ като докторант – редовна форма, 

платено обучение, ПН 8.3 Музикално и танцово изкуство, докторска програма 

„Музикознание и музикално изкуство― към катедра Музикална педагогика и 

дирижиране―. 

 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта.                                          

 

РЕШЕНИЕ: 

 ЗАЧИСЛЯВА /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ като докторант – редовна форма, 

платено обучение, ПН 8.3 Музикално и танцово изкуство, докторска програма 

„Музикознание и музикално изкуство― към катедра „Музикална педагогика и 

дирижиране―. 

 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта.                                          

 

РЕШЕНИЕ: 
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 ЗАЧИСЛЯВА /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ като докторант – самостоятелна 

форма на обучение, ПН 1.3 Педагогика на обучението по…, докторска програма 

„Методика на обучението по музика― към катедра „Музикална педагогика и 

дирижиране―. 

 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта.                                          

 

РЕШЕНИЕ: 

 ЗАЧИСЛЯВА/името е заличено съгласно ЗЗЛД/ като докторант – самостоятелна 

форма на обучение, ПН 8.3 Музикално и танцово изкуство―, докторска програма 

„Музикознание и музикално изкуство― към катедра „Пиано и акордеон―. 

 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта.                                          

 

РЕШЕНИЕ: 

 ЗАЧИСЛЯВА/името е заличено съгласно ЗЗЛД/ като докторант – редовна форма, 

платено обучение, ПН 8.3 Музикално и танцово изкуство, докторска програма 

„Музикознание и музикално изкуство― към катедра „Класическо и Поп и джаз 

изпълнителско изкуство―. 

 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта.                                          

 

РЕШЕНИЕ: 

 ЗАЧИСЛЯВА/името е заличено съгласно ЗЗЛД/ като докторант – редовна форма, 

платено обучение, ПН 8.3 Музикално и танцово изкуство, докторска програма 

„Музикознание и музикално изкуство― към катедра „Класическо и Поп и джаз 

изпълнителско изкуство―. 

 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 ЗАЧИСЛЯВА/името е заличено съгласно ЗЗЛД/ като докторант – редовна форма, 

платено обучение, ПН 8.3 Музикално и танцово изкуство, докторска програма 

„Музикознание и музикално изкуство― към катедра „Класическо и Поп и джаз 

изпълнителско изкуство―. 

 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 ЗАЧИСЛЯВА/името е заличено съгласно ЗЗЛД/ като докторант – редовна форма, 

платено обучение, ПН 8.3 Музикално и танцово изкуство, докторска програма 

„Музикознание и музикално изкуство― към катедра „Класическо и Поп и джаз 

изпълнителско изкуство―. 

 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 ЗАЧИСЛЯВА/името е заличено съгласно ЗЗЛД/ като докторант – редовна форма, 

платено обучение, ПН 8.3 Музикално и танцово изкуство, докторска програма 

„Музикознание и музикално изкуство― към катедра „Класическо и Поп и джаз 

изпълнителско изкуство―. 
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 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта. 

 

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 

Протокол  №15 от29.09.2021 г. 

 

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 „История на 

поп и джаз музиката― към катедра „Музикална педагогика и дирижиране―.   

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРЕДЛАГА двама представители на факултета в 

състава на Комисията за организацията, провеждането и отчитането на конкурсите. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА: 

 годишния отчет на докторант в редовна форма платено обучение, в област на 

висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство―. 

 годишния отчет на докторант в редовна форма платено обучение, в област на 

висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство―. 

 годишния отчет на докторант в самостоятелна форма на обучение, в област на 

висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство―. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ИЗБИРА и ПРЕДЛАГА на Академичния съвет да 

утвърди за учебната 2021/2022 година хонорувани преподаватели, при наличие на часове, 

към катедра „Музикална педагогика и дирижиране―. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ИЗБИРА и ПРЕДЛАГА на Академичния съвет да 

утвърди за учебната 2021/2022 година хонорувани преподаватели, при наличие на часове, 

към катедра „Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство―. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА промяна на темата на дисертационния труд 

на докторант към катедра „Музикална педагогика и дирижиране―, редовна форма на 

обучение в ПН 1.3 Педагогика на обучението по…, докторска програма „Методика на 

обучението по музика― 

 

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 

Протокол  №16 от21.10.2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА и ПРЕДЛАГА на Академичния съвет да 

УТВЪРДИ следните промени в условията за прием в специалностите към Факултет 

„Музикална педагогика―, ОКС „Бакалавър―,  за предстоящата кандидатстудентска 

кампания 2022 – 2023: 

 Педагогика на обучението по музика  
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Приемът е по документи.  

Балът се образува от утроената оценка от ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация за кандидат-студенти от националните музикални училища. 

За кандидатите от средните училища с профилирана подготовка по музика 

балообразуването е от удвоената оценка от ДЗИ по музика и оценката по специален 

предмет от дипломата. 

 Изпълнителско изкуство  (класически инструменти или класическо пеене) 

Изпитът е по посочена в Справочника за кандидат-студенти програма. 

Формиране на бала: 

Утроената оценка от приемния изпит. 

 Изпълнителско изкуство (поп и джаз) 

Изпитът е по посочена в Справочника за кандидат-студенти програма. 

Формиране на бала: 

Утроената оценка от приемния изпит. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА годишния отчет на докторант към катедра 

„Пиано и акордеон―, редовна форма на обучение, в ПН 8.3 Музикално и танцово изкуство, 

докторска програма „Музикознание и музикално изкуство―, с тема на дисертационния 

труд „Особености и развитие на клавирния акомпанимент във вокалната музика на 

китайските композитори от XX век до наши дни―, с научен ръководител /името е заличено 

съгласно ЗЗЛД/.   

 

РЕШЕНИЕ:  

 ЗАЧИСЛЯВА докторант към катедра „Музикална педагогика и дирижиране― – 

редовна форма, платено обучение, в ПН 8.3 Музикално и танцово изкуство, докторска 

програма „Музикознание и музикално изкуство―, с тема на дисертационния труд 

„Историческо развитие и особености на музикалната култура и изкуство в Китай през XX 

и XXI век―,  с научен ръководител/името е заличено съгласно ЗЗЛД/.  

 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта. 

 

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 

Протокол  №17 от25.11.2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ОПРЕДЕЛЯ състав на научно жури за публична 

защита на дисертационния труд на докторант към катедра „Пиано и акордеон―, редовна 

форма на обучение, в ПН 8.3 Музикално и танцово изкуство, докторска програма 

„Музикознание и музикално изкуство―, с тема на дисертационния труд Пианото в 

соловата клавирна и камерно-ансамблова музика на Иван Спасов―: 

Вътрешна квота: 

/името е заличено във връзка със ЗЗЛД/ 

/името е заличено във връзка със ЗЗЛД/ 

Резервен член - /името е заличено във връзка със ЗЗЛД/ 

Външна квота: 

/името е заличено във връзка със ЗЗЛД/ 

/името е заличено във връзка със ЗЗЛД/ 



14 

 

/името е заличено във връзка със ЗЗЛД/ 

Резервен член - /името е заличено във връзка със ЗЗЛД/ 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА годишния отчет на докторант към катедра 

„Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство―, в редовна форма (платено обучение) 

в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство―, с тема на 

дисертационен труд „Изследване на динамиката на вокалните техники в китайското 

академично народно пеене. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Факултетният съвет: 

 ПРИЕМА годишния отчет на докторант към катедра „Класическо и Поп и джаз 

изпълнителско изкуство―, самостоятелна форма на обучение, в област на висше 

образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, 

докторска програма „Музикознание и музикално изкуство―. 

 ОТЧИСЛЯВА с право на защита докторант към катедра „Класическо и Поп и джаз 

изпълнителско изкуство―, самостоятелна форма на обучение, в област на висше 

образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, 

докторска програма „Музикознание и музикално изкуство―, с тема на дисертационния 

труд „Посоки за композиране и аранжиране на съвременни състави―, с научен 

ръководител /името е заличено във връзка със ЗЗЛД/. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ИЗБИРА и ПРЕДЛАГА на Академичния съвет да 

утвърди за учебната 2021/2022 година нов хоноруван преподавател /базов учител/ по 

дисциплината „Педагогическа практика по виолончело― при наличие на часове, към 

катедра „Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство―. 

 

 

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 

Протокол  № 18 от 20.12.2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ:Факултетният съвет: 

 ПРИЕМА годишния отчет на докторант в редовна форма на обучение по област на 

образование „Педагогически науки―, професионално направление: 1.3 „Педагогика на 

обучението по…―, докторска програма „Методика на обучението по музика― към катедра 

„Музикална педагогика и дирижиране―, с научен ръководител /името е заличено съгласно 

ЗЗЛД/, с тема на дисертационния труд: „Сравнително изследване на държавните 

образователни стандарти по „Музика― в училищното образование в Китай и в България―.   

 ПРИЕМА актуализация на индивидуалния план на докторанта - нереализираните 

дейности по индивидуалния план за първата година „Осъществяване на публикация в 

специализирано издание― и „Педагогическа дейност― да бъдат прехвърлени в плана за 

втората година от докторантурата.   
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РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА годишния отчет на докторант в редовна 

форма на обучение по област на образование „Изкуства―, професионално направление: 

8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално 

изкуство― към катедра „Музикална педагогика и дирижиране―, с научен ръководител 

/името е заличено съгласно ЗЗЛД/, с тема на дисертационния труд: „Народните белези и 

диригентските интерпретации в китайските хорови произведения―. 

 

РЕШЕНИЕ:Факултетният съвет: 

 ПРИЕМА годишния отчет на докторант в редовна форма на обучение в област на 

образование „Педагогически науки―, професионално направление: 1.3 „Педагогика на 

обучението по…―, докторска програма „Методика на обучението по музика― към катедра 

„Музикална педагогика и дирижиране―, с научен ръководител /името е заличено съгласно 

ЗЗЛД/, с тема на дисертационния труд: „Педагогически технологии за изграждане на 

певчески умения при работата с деца на възраст от 7 до 10 години в извънучилищна 

вокална група―.   

 ПРИЕМА актуализация на индивидуалния план на докторанта - полагането на 

изпит по чужд език да бъде прехвърлено в индивидуалния план на обучение за третата 

година от докторантурата. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет  

 ПРИЕМА годишния отчет за първата година на обучение на докторант в редовна 

форма на обучение по област на образование „Педагогически науки―, професионално 

направление: 1.3 „Педагогика на обучението по…―, докторска програма „Методика на 

обучението по музика― към катедра „Музикална педагогика и дирижиране―, с научен 

ръководител /името е заличено съгласно ЗЗЛД/, с тема на дисертационния труд: 

„Сравнително изследване на училищното музикално образование в Китай и България през 

призмата на националните особености―. 

 ПРИЕМА актуализация на индивидуалния план на докторанта - нереализираната 

дейност от първата година на обучение „Педагогическа дейност― да бъде прехвърлена в 

индивидуалния план на обучение през втората година на обучение. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет  

 ПРИЕМА годишния отчет на докторант в редовна форма на обучение по област на 

образование „Изкуства―, професионално направление: 8.3. Музикално и танцово изкуство, 

докторска програма „Музикознание и музикално изкуство― към катедра „Музикална 

педагогика и дирижиране―, с научен ръководител /името е заличено съгласно ЗЗЛД/, с 

тема на дисертационния труд: „Музикалната интерпретация в детско-юношеския хор - 

специфика, процесуалност, психологически аспекти―.   

 ПРИЕМА актуализация на индивидуалния план на докторанта - нереализираните 

дейности по индивидуалния план за първата година „Осъществяване на публикация в 

специализирано издание― и посещаването на дисциплините „Законодателство в 

изкуството― и „Култура на съвремието― да бъдат прехвърлени в индивидуалния план за 

втората година от докторантурата. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет  
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 ПРИЕМА годишния отчет на докторант в самостоятелна форма на обучение по 

област на образование „Изкуства―, професионално направление: 8.3. Музикално и танцово 

изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство― към катедра 

„Музикална педагогика и дирижиране―, с научен ръководител /името е заличено съгласно 

ЗЗЛД/, с тема на дисертационен труд „Глобализация на музикалната структура― (Научно-

практически метод за универсален анализ на формообразуващите структури в 

европейската музика). 

 ПРИЕМА актуализация на индивидуалния план на докторанта - нереализираните 

дейности за първата година– полагане на изпит по специалността и полагане на изпит по 

чужд език, да бъдат прехвърлени във втората година на обучение. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА годишния отчет за първата година на 

обучение на докторант в редовна форма на обучение по област на образование 

„Педагогически науки―, професионално направление: 1.3 „Педагогика на обучението 

по…―, докторска програма „Методика на обучението по музика― към катедра „Музикална 

педагогика и дирижиране―, с научен ръководител /името е заличено съгласно ЗЗЛД/, с 

тема на дисертационен труд „Технологии за развитие на творческите умения на учениците 

от прогимназиален етап в обучението по музика―. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА годишния отчет на докторант в редовна 

форма на обучение по област на образование „Изкуства―, професионално направление: 

8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално 

изкуство― към катедра „Музикална педагогика и дирижиране―, с научен ръководител 

/името е заличено съгласно ЗЗЛД/, с тема на дисертационния труд: „Приложни аспекти на 

творчеството на Иван Спасов при аналитико-структурен подход към музикалната 

диктовка в професионалното слухово обучение―. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет: 

 ПРИЕМА годишния отчет на докторант, гражданин на Китайската република, в 

редовна форма на обучение по област на образование „Педагогически науки―, 

професионално направление: 1.3 „Педагогика на обучението по…―, докторска програма 

„Методика на обучението по музика― към катедра „Музикална педагогика и дирижиране―, 

с научен ръководител /името е заличено съгласно ЗЗЛД/, с тема на дисертационния труд: 

„Сравнително изследване на идеите за музикално образование на Сяо Юмей и Золтан 

Кодай―.  

 ПРИЕМА актуализация на индивидуалния план на докторанта - нереализираната 

дейност от първата година на обучение „Педагогическа дейност― да бъде прехвърлена в 

индивидуалния план на обучение през втората година на обучение. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет:  

 ПРИЕМА годишния отчет на за първата година на обучение на докторант в 

редовна форма на обучение по област на образование „Изкуства―, професионално 

направление: 8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и 

музикално изкуство― към катедра „Музикална педагогика и дирижиране―, с научен 
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ръководител /името е заличено съгласно ЗЗЛД/, с тема на дисертационен труд 

„Изследване върху оркестровата музика от китайския композитор Гао Вейджи―. 

 ПРИЕМА актуализация на индивидуалния план на докторанта - дисциплината 

„Хоспитиране и преподаване―, нереализирана от първата година година на обучение, да 

бъде прехвърлена във втората година на обучение. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет: 

 ЗАЧИСЛЯВА докторант към катедра „Музикална педагогика и дирижиране― в 

редовна форма на обучение, професионално направление 8.3 „Музикално и танцово 

изкуство―, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство―, с научен 

ръководител /името е заличено съгласно ЗЗЛД/, с тема на дисертационния труд „Ролята на 

камерни ансамбли и хор в обучението по народно пеене в прогимназиален и гимназиален 

етап―. 

 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ОПРЕДЕЛЯ следния състав на научно жури за 

публична защита на дисертационния труд на докторант в самостоятелна форма на 

обучение, в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. 

Музикално и танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално 

изкуство― с тема на дисертационния труд „Песенното вокално творчество на Рейналдо Ан 

и прилагане на френската фонетична транскрипция при интерпретация на френски, за 

сметка на практическата транскрипция и транслитерацията на български език―, с научен 

ръководител /името е заличено съгласно ЗЗЛД/, както следва:  

Вътрешна квота  /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ 

/името е заличено съгласно ЗЗЛД/ 

Резервен член: /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ 

Външна квота  /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ 

/името е заличено съгласно ЗЗЛД/ 

/името е заличено съгласно ЗЗЛД/ 

Резервен член: /името е заличено съгласно ЗЗЛД/ 

/всички от външната квота от НМА „Проф. П. Владигеров―, София/ 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет 

 ЗАЧИСЛЯВА докторант към катедра „Класическо и Поп и джаз изпълнителско 

изкуство― - в редовна форма на обучение, в област на висше образование 8. Изкуства, 

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска програма 

„Музикознание и музикално изкуство―, с тема на дисертационния труд „Функция на 

десния палец при свирене на кларинет. Методически насоки и алтернативни способи за 

превенция―, с научен ръководител  /името е заличено съгласно ЗЗЛД/. 

 ПРИЕМА индивидуалния план на докторанта. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА годишния отчет на докторант към катедра 

„Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство― в самостоятелна форма на обучение, 

област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство―, с тема на 
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дисертационния труд „Ролята на ансамбловото свирене в началните етапи на обучение 

при оркестровите инструменти― и научен ръководител /името е заличено съгласно ЗЗЛД/. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет ПРИЕМА годишния отчет на докторант към катедра 

„Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство― в самостоятелна форма на обучение, в 

област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство―, с тема на 

дисертационен труд „Характерни особености и специфика на клавирната интерпретация в 

модерния джаз― и научен ръководител /името е заличено съгласно ЗЗЛД/. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет 

ПРИЕМА годишния отчет на докторант към катедра „Класическо и Поп и джаз 

изпълнителско изкуство―, в редовна форма на обучение, в област на висше образование 8. 

Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска 

програма „Музикознание и музикално изкуство―, с тема на дисертационен труд 

„Китарното изкуство в Пловдив след 1950 г.―, с научен ръководител /името е заличено 

съгласно ЗЗЛД/. 

 УДЪЛЖАВА срока на докторантурата с една година. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет 

 ПРИЕМА годишния отчет на докторант към катедра „Класическо и Поп и джаз 

изпълнителско изкуство―, редовна форма на обучение, в област на висше образование 8. 

Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска 

програма „Музикознание и музикално изкуство―, с тема на дисертационен труд „Връзката 

между бибоп идиома и скат импровизацията в музикалния език на джаз вокалистите―, с 

научен ръководител /името е заличено съгласно ЗЗЛД/. 

 УДЪЛЖАВА срока на докторантурата с една година. 

 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет 

 ПРИЕМА годишния отчет на докторант към катедра „Класическо и Поп и джаз 

изпълнителско изкуство―, в редовна форма на обучение, в област на висше образование 8. 

Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска 

програма „Музикознание и музикално изкуство― с тема на дисертационния труд 

„Обучението по китара на деца със специални образователни потребности – проблеми и 

предизвикателства пред съвременната методика―, с научен ръководител /името е заличено 

съгласно ЗЗЛД/. 

 ПРИЕМА актуализация на индивидуалния план на докторанта. 
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КОМИСИЯ ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ 

 

В насоките на своята работа КККО следваше стандартите и насоките за осигуряване 

на качеството на обучение в европейското висше образование (ESG) и приетите в 

Академията инструкции, спомагащи дейността й. 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ  

КЪМ ФАКУЛТЕТ „МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА‖ ЗА 2021 Г.  

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПРОФ. Д-Р ЛЮДМИЛ ПЕТКОВ 

 

Състав на комисията:  

1. Председател: проф. д-р Людмил Петков 

2. Зам. председател: доц. д-р Светослав Карагенов 

Членове: 

3. проф. д-р Борислав Ясенов 

4. доц. д-р Зорница Петрова 

5. доц. д-р Цветанка Коловска (секретар) 

6. д-р Поля Паунова - НУМТИ „Добрин Петков‖ - Пловдив 

7. г-жа Нели Спасова - РИО Пловдив 

8. Мартин Евтимов – магистър „Тонрежисура‖ 

9. Мая Йорданова - докторант 

 

През изминалата 2021 г. бяха проведени три заседания: на 23.01.; на 29.05. и на 

20.12. Всички решения, които бяха взети, са в духа на актуалната политика на АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев‖ по отношение на изискванията на МОН.  

Въз основа на направен одит на специалността „Православна църковна музика‖, 

попадаща в кръга на специалностите, реално нефункциониращи повече от 3 години, на 

заседанието от 23.01.2021 г. беше взето следното решение:  

КККО приема предложението специалност „Православна църковна музика” 

(дирижиране на църковен хор, източно църковно пеене) магистърска програма 

(едногодишна) редовно обучение да се редуцира от академичния списък с актуални 

форми на обучение и предлага на Академичната КККО и на Академичния съвет да 

одобрят предложението. 

На заседанието от 29.05.2021 г. след разглеждане на предложенията относно 

застъпените теми, единодушно беше взето следното решение:  

КККО към факултет „Музикална педагогика“ одобрява и предлага на 

Академичната комисия по ККО да одобри предложението за нова учебна програма за 

обучение на докторанти със заглавие „Анализ и интерпретация в музикалното 

изкуство“ с автор доц. д-р Светослав Карагенов. 

Авторът на програмата доц. д-р Св. Карагенов изрази съгласие с препоръките 

относно уточнение във формулировката на заглавието на учебната дисциплина, 

провеждане на програмата в приетия академичен стандарт и допълване на списъка с 

препоръчителна литература.  
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На последното за годината заседание се взе съгласувано с Академичната комисия по 

качество решение: одитите, касаещи учебната документация, да се правят в края на м. 

март и в края на м. септември. 

Втората точка от дневния ред засегна уточняване на работните групи, пряко 

ангажирани в този процес. Така те придобиха следния вид:  

1. проф. д-р Борислав Ясенов и доц. д-р Зорница Петрова 

2. доц. д-р Цветанка Коловска и докторант Мая Йорданова 

3. доц. д-р Светослав Карагенов и магистър Мартин Евтимов 

Извън изнесената от заседанията на Комисията дейност, инициирано от 

председателя й и с помощта на членовете на факултетната комисия по учебната дейност, 

бяха попълнени някои липсващи до момента в сайта на Академията данни за учебните 

програми на отделните дисциплини. Също така, подобно на миналогодишната кампания 

за пълна актуализация по отношение на учебната документация на специалността ПОМ, 

сега същото се извърши и за специалностите „Изпълнителско изкуство (класически 

инструмент или класическо пеене)‖ и „Изпълнителско изкуство (поп и джаз)‖. 

Всички учебни програми бяха приравнени и съгласувани с единния академичен 

стандарт за изготвяне на учебни програми за ОКС „Бакалавър‖ и ОКС „Магистър‖. 

 

 

21.12.2021 г.       Председател на комисията по контрол 

       на качеството на обучение: 

       проф. д-р Людмил Петков 

 

 

 

 

 

 

АТЕСТИРАНЕ  

 

По обективни причини функциите на председател на Комисията беше временно поета 

от проф. д-р Весела Гелева. 

ОТЧЕТ 

от проф. д-р Весела Гелева, председател на КА 

за дейността на Комисията по атестиране на преподавателите от факултет „Музикална 

педагогика и дирижиране― за периода 15.09.2020 – 05.06.2021г 

 

На 01.03.2021. г в качеството ми на Председател на Комисията по атестиране на 

преподавателите от факултет „Музикална педагогика и дирижиране― получих от експерт 

„Трудова заетост― списък на преподавателите, подлежащи на атестиране през учебната 

2020/2021г: 

Катедра „Музикална педагогика и дирижиране“: 

проф. името е заличено съгласно ЗЗЛД 

ст. преп. името е заличено съгласно ЗЗЛД 
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Катедра „Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство” 

ас. името е заличено съгласно ЗЗЛД 

ас. името е заличено съгласно ЗЗЛД 

Преподавателите, подлежащи на атестиране, както и ръководителите на катедри са 

уведомени писмено, което е отразено в Протокол № 1 на КА от 2021г. 

На свое второ заседание КА се запозна с материалите по атестиране, предоставени от 

съответните представители на катедрите, както и с предоставените протоколи от 

заседанията на катедрите. 

Съгласно Правилника, КА се запозна и с резултатите от анкетирането, проведено със 

студентите. 

Въз основа на представените материали и резултатите от анкетите КА присъди точки 

по всеки показател за всеки от подлежащите на атестиране преподаватели и формира 

комплексната оценка. 

МНОГО ДОБРА ОБЩА АТЕСТАЦИОННА ОЦЕНКА получават преподавателите:  

Катедра „Музикална педагогика и дирижиране“: 

проф. името е заличено съгласно ЗЗЛД – 190 точки. По видове дейности: 

1.1 Преподавателска дейност – 85т. 

1.2 Научно-изследователска и художествено-творческа дейност – 76 т. 

1.3 Административна дейност, квалификация и академична етика -29т. 

Ст.преп. името е заличено съгласно ЗЗЛД -78 точки. По видове дейности: 

1.1 Преподавателска дейност-42т. 

1.2 Научно-изследователска и художествено-творческа дейност –17 т. 

1.3.Административна дейност, квалификация и академична етика – 19 т. 

 

Катедра „Класическо и поп и джаз изпълнителско изкуство“  

ас. името е заличено съгласно ЗЗЛД - 92 точки. По видове дейности: 

1.1 Преподавателска дейност –29 т. 

1.2. Научно-изследователска и художествено-творческа-49 т. 

1.3. Административна дейност, квалификация и академична етика-14 т. 

Ас. името е заличено съгласно ЗЗЛД -133 точки. По видове дейности: 

1.2 Преподавателска дейност – 41т. 

1.2. Научно-изследователска и художествено-творческа –63т. 

1.3. Административна дейност, квалификация и академична етика-19т. 

Няма преподаватели, получили „задоволителна― и „незадоволителна― обобщена 

комплексна оценка. 

КА няма писмени препоръки или предложения към Факултетния съвет. 

 

Дата: 27.05. 2021 г.                                                     Председател: 

                                                                                  проф. д-р Весела Гелева 

 

 

ОТЧЕТ 

от проф. д-р Весела Гелева, председател на КА 

за дейността на Комисията по атестиране на преподавателите от факултет „Музикална 

педагогика и дирижиране― за периода 13.09.2021 – 06.12.2021г 
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На 13.09.2021г. в качеството ми на Председател на Комисията по атестиране на 

преподавателите от факултет „Музикална педагогика― получих от експерт „Трудова 

заетост― списък на преподавателите, подлежащи на атестиране през учебната 2021/2022г: 

Катедра „Музикална педагогика и дирижиране“: 

проф. д-р името е заличено съгласно ЗЗЛД 

Катедра „Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство” 

 ас. името е заличено съгласно ЗЗЛД 

ас. името е заличено съгласно ЗЗЛД 

Преподавателите, подлежащи на атестиране, както и ръководителите на катедри са 

уведомени писмено, което е отразено в Протокол № 2 на КА от 2021г. 

На свое второ заседание КА се запозна с материалите по атестиране, предоставени от 

съответните представители на катедрите, както и с предоставените протоколи от 

заседанията на катедрите. 

Съгласно Правилника, КА се запозна и с резултатите от анкетирането, проведено със 

студентите. 

Въз основа на представените материали и резултатите от анкетите КА присъди точки 

по всеки показател за всеки от подлежащите на атестиране преподаватели и формира 

комплексната оценка. 

МНОГО ДОБРА ОБЩА АТЕСТАЦИОННА ОЦЕНКА получават преподавателите:  

Катедра „Музикална педагогика и дирижиране“: 

проф.д-р името е заличено съгласно ЗЗЛД –122 т.  По видове дейности: 

1.1 Преподавателска дейност –87 т. 

1.2 Научно-изследователска и художествено-творческа дейност – 11 т. 

1.3 Административна дейност, квалификация и академична етика -24 т. 

Катедра „Класическо и поп и джаз изпълнителско изкуство“  

ас. името е заличено съгласно ЗЗЛД - 105 точки. По видове дейности: 

1.1. Преподавателска дейност –58 т. 

1.2. Научно-изследователска и художествено-творческа- 25 т. 

1.3. Административна дейност, квалификация и академична етика- 22 т. 

Ас. името е заличено съгласно ЗЗЛД -151 точки. По видове дейности: 

1.1. Преподавателска дейност – 48 т. 

1.2. Научно-изследователска и художествено-творческа –84 т. 

1.3. Административна дейност, квалификация и академична етика-19 т. 

Няма преподаватели, получили „задоволителна― и „незадоволителна― обобщена 

комплексна оценка. 

КА няма писмени препоръки или предложения към Факултетния съвет. 

 

 

 

Дата: 06.12.2021 г.                                                    Председател: 

                                                                                  проф. д-р Весела Гелева 
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СТУДЕНТИ 

 

СТУДЕНТИ, 2021 г. 

 Новоприети Общ брой Напуснали Прекъснали 

Бакалаври 41 148 9 15 

Магистри 25 43 - 1 

 

Има положителен баланс спрямо изминалата отчетна година при напуснали и 

прекъснали студенти – 30 за 2020 г. срещу 24 за 2021 година. Това е резултат на особеното 

внимание и личен контрол спрямо всеки отделен случай на заплашени от изпадане наши 

студенти. 

 

ДОКТОРАНТИ, 2021 г. 

Действащи Отчислени Успешни защити Общо 

38 12 2 50 

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ 

 

СПИСЪК 

на преподавателите 

ФАКУЛТЕТ „Музикална педагогика” 

 

Катедра „Музикална педагогика и дирижиране” 

 

1. доц. д-р Цветанка Коловска – Ръководител катедра 

mailto:tsvetana.kolovska@artacademyplovdiv.com 

2. гл.ас. д-р Лилия Бабакова – секретар на катедра 

3. проф. д-р Капка Солакова 

4. проф. д-р Полина Куюмджиева 

5. проф. д-р Юлиян Куюмджиев 

6. проф. д-р Весела Гелева 

7. доц. д-р Светослав Карагенов 

8. доц. д-р Милена Богданова 

9. гл.ас. д-р Тихомир Радев 

10. доц. д-р Жан Пехливанов 

11. ас. Яна Делирадева 

12. ст.преп. Калина Дечева-Петкова 

13. ас. д-р Борис Мирчев 

 

Катедра „Пиано и акордеон” 

 

1. доц. д-р Зорница Петрова – Ръководител катедра 

mailto:zornica.petrova@artacademyplovdiv.com 

mailto:tsvetana.kolovska@artacademyplovdiv.com
mailto:zornica.petrova@artacademyplovdiv.com
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2. проф. д-р Ромео Смилков  

3. проф. д-р Людмил Петков  

4. доц. д-р Красимира Филева 

5. доц. д-р Велислава Карагенова 

6. доц. д-р Надежда Кузманова 

7. доц. Малина Малинова 

8. ас. Ангел Маринов 

9. ас. Стефан Чапликов 

 

Катедра „Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство” 

 

1. проф. д-р Борислав Ясенов – Ръководител катедра 

mailto:borislav.yasenov@artacademyplovdiv.com 

2. ас. Едуард Сарафян – секретар на катедрата 

3. проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак 

4. проф. д-р Стела Митева-Динкова 

5. доц. д-р Веселин Койчев 

6. гл.ас. д-р Петър Койчев 

7. ас. д-р Алия Хансе 

8. ас. Петър Салчев 

9. ас. Марина Господинова 

10. ас. Ивайло Михайлов 

11. ас. Евгений Шевкенов 

12. ас. Живко Братанов 

13. ас. Йордан Тоновски 

14. ст.преп. Елвира Матева 

15. ст. преп. Пенчо Пенчев 

16. ст. преп. Мирослава Серафимова-Манолова 

17. преп. Мирослав Турийски 

18. кореп. Камелия Примова 

 

През 2021 г. няма пенсионирани  преподаватели. 

Новоназначени преподаватели: 

ас. Стефан Чапликов – катедра „Пиано и акордеон‖ 

ас. Евгений Шевкенов – катедра „Класическо и поп и джаз изпълнителско изкуство‖ 

 

Преподаватели от ½ на цял щат: 

ас. Ангел Маринов – катедра „Пиано и акордеон‖ 

 

От корепетитори в асистенти: 

ас. Живко Братанов  

ас. Йордан Тоновски 

 

 

 

 

mailto:borislav.yasenov@artacademyplovdiv.com
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РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ 

 

ФАКУЛТЕТ „МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА“ 

ЗАЕТИ АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ „ДОЦЕНТ“ ПРЕЗ 2021 ГОД. 

д-р Жан Стефанов Пехливанов 

Професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство  

Специалност „История на поп и джаз музиката‖ 

Към катедра „Музикална педагогика и дирижиране― 

ЗАЕТИ АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ „ПРОФЕСОР“ ПРЕЗ 2021 ГОД. 

доц. д-р Людмил Борисов Петков  

Професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство 

Специалност „Пиано―  

катедра „Пиано и акордеон― 

 

 

 

ФАКУЛТЕТНИ КОМИСИИ 

 

СПИСЪК 

на членовете на факултетните комисии 

към факултет „Музикална педагогика‖ 

 

І. Художествено-творческа дейност 

Председател: доц. д-р Надежда Кузманова 

Членове: 

 проф. д-р Стела Митева-Динкова 

 проф. д-р Весела Гелева 

 

ОТЧЕТ 

за работата на  

Комисията по художествено-творческа дейност  

към факултет „Музикална педагогика“ 

за 2021 година 

 

Уважаеми Г-н Декан, 

Представям на Вашето внимание първия по рода си отчет за дейността на комисията по 

художествено-творческа дейност, която въпреки пандемичната ситуация и наложените 

мерки успя да направи своите регулярни срещи и да изпълни някои мероприятия, касаещи 

спецификата на  работата на студенти и преподаватели. 

1. Организиране и провеждане на V Международен Младежки Фестивал „Кръстопът‖ 

– АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев‖, с ръководител проф. д-р Стела Митева-

Динкова. 
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2. Ремонт и почистване на механичния орган в Концертна зала за нуждите на 

ежегодния Бахов конкурс и концертната дейност в Академията. 

3. Клавирен рецитал и майсторски клас на пианиста Иван Дончев, включващ 

студенти от Академията и ученици от Музикалното училище. Проектът е 

реализиран със съдействието на ръководството на АМТИИ. 

Комисията по художествено-творческа дейност ще реализира първата си среща за 

годината в началото на летен семестър и ще представи плановете за настоящата 

календарна година. 

 

С уважение: доц. д-р Надежда Кузманова, председател 

12.01.2022 г 

 

ІІ. Учебна дейност 

Председател: доц. д-р Милена Богданова 

Членове: 

 ас. Едуард Сарафян 

 ас. Яна Делирадева 

Годишен отчет  

на Комисията по учебна дейност  

към факултет „Музикална педагогика“ 

 

През 2021 година  

Комисията по учебна дейност към факултет „Музикална педагогика“: 

1. прегледа (по определени критерии/параметри) учебните програми на 

специалностите „Музикознание – теоретично, историческо, естетика“, 

„Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)“, 

„Изпълнителско изкуство (поп и джаз)“, публикувани на сайта на АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“; 

2. подреди в списък учебните програми от посочените специалности, в едно с 

липсващите, за всяка, изискуеми елементи; 

3. подготви три учебни програми по зададени параметри (Солфеж I, Дирижиране 

на хор от клавир, Специален предмет), в които с червен цвят оформи фон на текстовете 

за публикуване в сайта на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“; 

4. осъществи работа над актуализацията на учебните програми, необходима за 

стандартизиране на същите по повод тяхното публикуване на сайта на АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев“; 

5. изготви становище, включващо допълнения към учебна програма по теоретико-

практическа дисциплина „Анализ и интерпретация“, предложена като  – избираема в 

докторските степен на обучение, насочена предимно към студенти от специалност 

Инструментално изкуство. 

10. 01. 2022 г.    Изготвил:   

гр. Пловдив     /доц. д-р Милена Богданова   

    председател на КУД към факултет „Музикална педагогика/ 
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ІІІ. Научна дейност 

Председател: доц. Велислава Карагенова 

Членове: 

 доц. д-р Светослав Карагенов 

 Дайана Рачева - докторант 

 

 

ОТЧЕТ 

на  

КОМИСИЯ ПО НАУЧНА ДЕЙНОСТ 

за календарната година 2021 

 

В отчетния период дейността на комисия се изразява в следното: 

 

- Оказване на съдействие на чуждестранни студенти, желаещи да продължат обучението 

си в докторска степен в АМТИИ. Запитвания са отправени от китайски граждани от 

Италия и Китай във връзка с възможността за съкращаване на сроковете, предвидени за 

реализиране на докторантурата, във връзка с видове докторантури и условия за 

записването им. 

- Членове от комисията са осъществили съдействие на докторанти за получаване на 

достъп до специфични източници, литература и информация. 

- Членове на комисията са осъществили консултации на докторанти, включително от 

други факултети, с цел подпомагане на работата им по труда. Съдействали са на 

студенти за участие в научни форуми, конкурси. 

- Членове от комисията са участвали  с предложения в организираната от зам. Ректора по 

научната дейност проф. д-р Г. Лардева среща за промяна в критериите за начина на 

отчитане на извънаудиторната заетост на докторантите и получените кредити. 

- По настояване на колеги от факултета за нуждите на докторската програма към 

факултета е изготвена учебна програма на нова дисциплина, вече застъпена в списъка с 

възможни избираеми дисциплини от докторантите. 

- Научната комисия към факултет Музикална педагогика е в непрекъснат контакт със 

зам. Ректора по научната дейност, с експертите ни по докторски програми г-жа 

Т.Джонева и Х. Папазова за получаване на актуална информация относно решения и 

промени в условията за зачисляване на докторанти, в изискванията за публикуване на 

научни материали, в промяна на стандарти.Комисията се информира и приема 

изисквания и решения, приети от Научната комисия към Академията. 

 

                                                                                  Доц. д-р В.Карагенова 
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РАБОТА ПО УЧЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Извърши се актуализация на всички учебни програми в специалност Изпълнителско 

изкуство (класически инструмент или класическо пеене) и Изпълнителско изкуство (поп и 

джаз) ОКС „Бакалавър‖ и ОКС „Магистър‖, а също така се разработиха нови учебни 

програми.  

Учебните планове се огледаха внимателно и забелязаните, пропуснати до момента  

технически грешки бяха коригирани. 

При някои дисциплини бяха синхронизирани наименованията с оглед адекватната им 

връзка с преподавания материал. Също така се стандартизира числовото изражение на 

лекциите и кредитите в тях, предпоставено от контекста и логиката на действащите 

учебни планове. 

 

Други образователни дейности 

 Подготовка и изготвяне на информационен пакет за онлайн кандидат-студентските 

изпити в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев‖ - 2021/2022 г. 

 Участие в приемни изпити в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев‖ 

 Участие в зрелостни комисии в НМУ „Любомир Пипков‖ - София. 

 Научно-методическа подкрепа на студенти в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев‖-

2021. 

 Експертна дейност към Постоянната комисия по педагогически науки и социални 

дейности към НАОА за програмна акредитация. 

 Участия в семинари, обучителни курсове и уъркшопи.  

 Въвеждане в сила на новия конспект за писмен държавен изпит на студенти 

специалност ПОМ, ОКС „Бакалавър‖. 

 Въвеждане в сила на новия конспект за практически държавен изпит „Дирижиране 

и художествен анализ на песен‖ на студенти специалност ПОМ, ОКС „Бакалавър‖. 

 Изготвяне на конспекти за приемни изпити по докторски програми. 

 Участие в държавни изпити 

 Редакция на проекти 

 Подготовка на студенти за наши и международни конкурси 

 

 

 

ДЕЙНОСТТА НА ФАКУЛТЕТ МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА 

ИЗВЕДЕНА ОБОБЩЕНО 

 

Вид дейност / изява Брой 

Монографии 2 

Студии 1 

Учебници - 

Учебни пособия/помагала - 
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Вид дейност / изява Брой 

Книга на базата на защитен дисертационен труд 4 

Публикации в специализирани издания в областта на науката и изкуствата 49 

Публикации в реферирани и индексирани издания -  Scopus и Web of Science 2 

Публикации в реферирани и индексирани издания  в други бази данни с научна 

информация 
3 

Участия в научни форуми у нас 25 

Участия в научни форуми в чужбина 14 

Ръководство на национален научен/образователен проект 2 

Ръководство на международен научен/образователен проект - 

Участия в национален научен/образователен проект като част от ръководния екип 3 

Участия в международен научен/образователен проект като част от ръководния 

екип 
- 

Ръководство на национален /международен художественотворчески проект  9 

Участие в национален /международен художественотворчески проекти като част 

от ръководния екип 
5 

Водеща творческа изява 128 

Поддържаща творческа изява 31 

Академичен обмен /програма Erasmus, Fulbright, DAAD и др. 2 

Образователна и методическа дейност 21 

Участие в научно жури по процедури за придобиване на степени и заемане на 

академични длъжности 
51 

Членство в научни организации, редколегии 6 

Ръководство на обучителен курс/ семинар, уъркшоп в страната  7 

Художествено-творчески изяви с международно признание 22 

Участие в художествено жури 54 

Членство в творчески  организации/ Асоциации 6 

Ръководство на докторанти 11 

Звукозаписна дейност 7 

Композиции, аранжимент и редакции 14 

Ръководство на теоретични разработки на студенти ОКС „бакалавър― и ОКС 

„магистър― 
15 

Участие в комисия за държавни изпити на студенти 17 

Участие в програмни комитети 4 
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Вид дейност / изява Брой 

Концерти с участие на студенти и докторанти 118 

Редакторска работа върху публикационна дейност на студенти и докторанти 22 

Награди на студенти 46 

Награди на преподаватели 22 

Преаранжиране и адаптация на оперета 1 

Спектакли 9 

Режисьорска дейност 3 

Музика за филми и куклен театър 2 

Номинации 2 
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ДЕЙНОСТ ПО КАТЕДРИ 

 

ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ ПО КАТЕДРИ: 

 

  „ПИАНО И АКОРДЕОН” 

 

  „МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА И ДИРИЖИРАНЕ”  

 

  „КЛАСИЧЕСКО И ПОП И ДЖАЗ ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО” 
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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

на 

доц. д-р Зорница Петрова – ръководител катедра „Пиано и акордеон“ 

за дейността на катедрата през календарната 2021 г. 

 

 

Уважаеми колеги, 

Измина още една трудна, изпълнена с пандемични  проблеми и вълнения календарна 

година. Срещахме се рядко, говорихме помежду си дистанционно и все по- дистанцирано. 

Извършвахме усърдно служебните си задължения, но нещо винаги липсваше за да се 

почувстваме вътрешно удовлетворени, горди от професионалните си  постижения и 

достатъчно мотивирани за реалните ползи от нашите педагогически умения. Бих  се 

радвала, ако това е само мое, лично усещане. За съжаление, подобни настроения споделят  

мнозина от нас, а това ни отделя един от друг още по- сигурно и по-сковаващо от Covid- 

ситуацията в нашата държава. 

И все пак, макар и крехка, надеждата, че с Новата 2022 година за нашите семейства, за 

нашите близки, за нашите професионални въжделения идват по-добри времена, тази едва 

споделена надежда, е витална. С нея в душата, отправям най- сърдечните си пожелания 

към всеки от вас. 

 За Катедра „Пиано и акордеон― учебната 2021-2022 година започна по познатата 

противоепидемична схема на смесено присъствие-  на живо (за индивидуалните часове) и 

дистанционно за груповите занятия. Възможностите на Зелените сертификати или PCR- 

тестовете бяха използвани частично, така че Google-meet и Google classroom продължиха 

да са нашите платформи за връзка с голяма част от студентите.В този смисъл отчитането 

на часовете в електронна среда беше навременно и точно. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ 

 

 Преди всичко искам да засегна въпроса за кадровия статус на нашата катедра. През 

месец септември  колегата- акордеонист Ангел Маринов беше назначен на цяла щатна 

единица. На половин щатна единица  при нас дойде нов преподавател- младият и много 

талантлив пианист- Стефан Чапликов.На колежките Камелия Примова и Мирослава 

Серафимова бяха предоставени часове по пиано –зад. инструмент,а часовете по 

теоретичните клавирни дисциплини бяха поверени на проф. д-р  Явор Конов (НБУ).ст.  

През изтеклата календарна година беше реализирана (след дълго закъснение) 1 

професура - колегата ни Людмил Петков зае академичната длъжност „Професор по 

пиано“.Като му честитя  отново заслуженото признание, бих искала да вярвам, че то 

отвори възможности за нови хабилитации в нашата неголяма, но много интензивно 

работеща катедра. Високият  авторитет на Катедра „Пиано и акордеон― е напълно логичен 

и правдив. Нещо повече, този професионален престиж следва да се пази и развива  на 

базата на 2 основни принципа : 

1. Принципа на уважение и етика към възрастовия порядък в нашите редици. 

2. Принципа на спазване и възстановяване смисъла на длъжностните характеристики, 

заложени в академичното звание на всеки от нас. 



33 

 

Знам, че подобно виждане  звучи неприемливо по отношение на личната амбиция на 

отделния преподавател, но знам, също така, че то внася необходимия за всяка 

професионална общност порядък и заедно с това  предпазва от естествената субективност 

на нашите оценки и самооценки. 

 

                                       УЧЕБНИ ПРОЦЕСИ 

Продължава учебната работа, свързана с ръководството на докторанти, които 

понастоящем са трима – двама китайски граждани и един българин .Съвсем предстояща е 

защитата на Димитър Наков , а в недалечен момент и тази, на доц. Малина Малинова. 

Много  успешно завърши специализацията по Еразъм на Айча Чабук от Турция. През  

учебната 2021-2022 година в нашата катедра се обучават трима  магистри - един в класа 

на проф. д-р Людмил Петков и две  китайки в класа на доц. д-р Велислава Карагенова. 

Дистанционното обучение на чуждестранните магистри ,признавам, е много трудно. То  

поставя пред нас като методично звено редица належащи въпроси, на които смятам да 

отделя специално внимание на следващата ни катедра. 

 Пианистите от специалност ИИК-Бакалаври са 8 на брой, а пианото (з.и.) за 

студентите от ПОМ (1-ви и 2-ри курс) продължава да се изучава по схемата 2-ма за 1 

учебен час. На този фон не намерих за уместно да поставя въпроса за възстановяването на 

часовете по клавирен съпровод, които бяха  намалени с непрофесионален замах от 

предходното  катедрено ръководство.Въпреки всичко, искам ясно да подчертая, че 

колегията като цяло  положи усилия за провеждане на възможно най-пълноценен учебен 

процес. Тук следва да се мотивирам с  безпристрастната фактология, която ни насочва към 

индивидуалните педагогически постижения на всеки от нас.  

Проведеният и тази година с успех  НАК ―Й.С.Бах и неговото съвремие― завърши с 

положителни емоции за студентите от катедрата :1 втора и 2 трети награди за нашите 

възпитаници от специалност ИИК, 2 първи, 1 втора и 2 трети награди на ежегодния 

преглед по пиано (з.и.), 1 първа и 1 втора награда в категория „Акордеон―. Това е 

градивния труд на редица наши колеги, които поздравявам искрено : проф. д-р Людмил 

Петков, доц. д-р Надежда Кузманова, доц. д-р Велислава Карагенова, ас Ангел Маринов и 

себе си в това число. 

На международния конкурс „Проф. Асен Диамандиев „- Боровец, Айча Чабук завоюва 

първа награда,  Мартин Даскалов- 2-ра награда, Събка Събева- втора награда , Меглена 

Костова- трета награда, акордеонистът Георги Иванов –първа награда. 

Втора награда бе присъдена на Илиян Тиганев от класа на доц. д-р Велислава 

Карагенова на Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика 

MAGIC, 24.05.21(при неприсъдена първа). Акордеонистът Георги Иванов от класа на ас. 

Ангел Маринов завоюва втора награда от международния конкурс в Плевен – 

„Акордеомания― и втора награда от националния конкурс „Танцуващи клавиши― в Нови 

Пазар. Активна беше и концертната дейност на студентите от катедра „Пиано и  

акордеон―: 4 рецитала –държавни изпити, 7 класови концерта,2 катедрени концерта на 

пианистите от специалност ИИК, 1 обща продукция по пиано (з.и.), участие на наши 

студенти в концерт на Община –Пловдив за 24. Май, участие на студента Мартин 

Даскалов  като солист на орк. Симфониета - Враца. Подготвя се и сборен концерт на 

студенти с линкове от техния учебен репертоар през зимния семестър. 
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НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

През изтеклата 2021 година в катедра „Пиано и акордеон― бяха изготвени 8  нови 

учебни програми, 1 студия,11 публикации в наши и международни реферирани издания, 1 

учебно пособие. Преподавателите  ни участваха активно в Третата международна 

конференция ―Наука, образование и иновации―, в публикации на  Годишника на АМТИИ 

и академичното издание „Арт Спектър―. Те са членове на 4 редакционни колектива, три от 

които международни. Доцентите и професорите са  участвали в 11 научни журита в 

различни висши училища в страната. 

 

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

По традиция  Катедра „Пиано и акордеон― е подчертано  концертна катедра. И през 

изтеклата 2021 година са реализирани десетки ярки творчески изяви, спечелени са 2 

художествено-творчески проекта, написана и издадена е авторска музика за пиано, за 

акордеон, създадена е приложна музика за филм.  

Тук е мястото да спомена радостното събитие на „завръщането на рояла Стайнвег―, 

собственост на първия ректор на нашата академия - проф. Владимир Аврамов. Този 

инструмент, дарение от сина на професора е с рядка историческа ценност и не мога да 

скрия радостта си, че отново е на разположение на преподавателите и студентите от 

АМТИИ. Намира се  сред  платната на Димитър Киров, в артистичната атмосфера на 

възрожденската къща „Верен Стамболян― и чака нашите творчески пориви. Искам да 

отдам благодарност към Ръководството на Академията, че ме подкрепи активно- 

организационно и финансово, с професионално разбиране и чувство за историческа памет, 

щото този роял да получи заслужения си шанс да звучи, да присъства в музикалната 

хроника на  Пловдивската култура. 

С това бих искала да завърша. Нашият град и нашата академична „Алмаматер― 

заслужават музикалната ни хроника да продължи да се създава с качество, подобаващо на 

тази ярка и неповторима артистична алтернативност, която  добре познаваме. Която ние 

като Пловдивска клавирна общност сме призвани да съхраним и развиваме, въпреки 

всичко. 

 

10.01.2022г., Пловдив        

(докладът е приет с пълно болшинство на Кат. Съвет-10.01.22г.) 

 

ОТЧЕТ 

на дейността на катедра „Пиано и акордеон“ 

за периода януари – декември 2021 година 

Професионално направление 8.3 

Специалности: ПОМ, ИИК, ИИФ, ИИПД 

Монографии 

2021 

доц. д-р Красимира Филева 

Развитие на въображението на учащия изпълнител на музика, Фаст Принт Букс, 2021, 

ISBN 978-619-236-326-0 

Студии 

2021 
проф. д-р Ромео Смилков: 

В. А. Моцарт. 15 вариационни цикли за пиано, АМТИИ, 2021, 81 стр. 
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Учебници 

2021  

Учебни пособия/помагала 

2021  

Книга на базата на защитен дисертационен труд 

2021  

Публикации в специализирани издания в областта на науката и изкуствата 

2021 

проф. д-р Людмил Петков 

 VIII национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие – Кратък 

поглед отвътре‖, Академично издание „Арт Спектър‖, бр. 56, XII.2021г., стр. 

16-18,  ISSN 1314-0000 

 

доц. Малина Малинова: 

 Годишник на АМТИИ „Проф. А.Диамандиев‖, Пловдив, Малина Малинова,  

„Тема на Звездата и Кръста‖ в клавирния цикъл „Двадесет погледа към 

Младенеца Иисус‖  от Оливие Месиан, изд. АМТИИ „Проф. А.Диамандиев‖, 

2021, ISSN 1313-6526 (print), ISSN 2738-7712 (online) – под печат 

 Folia Palliatrica, в съавторство с Мария Малинова, ―Творчество на композитори на 

класическа музика и техните заболявания‖ , изд. ―Bulgarian Long-term and 

Palliative Care Society.‖, 2021, ISSN 2535-0463 (print), ISSN 2603-3224 (online) – 

под печат 

 

доц. д-р Надежда Кузманова: 

 Годишник на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев‖, Пловдив, Надежда Кузманова, 

„За Петер Фойхтвангер и неговите подходи за естествено свирене на пиано―, изд. 

АМТИИ „Проф. А.Диамандиев‖, 2021, ISSN 1313-6526(print), ISSN 2738-7712 

(online) – под печат 

 

доц. д-р Велислава Карагенова: 

 Галерия на думите, Велислава Карагенова, „За личността и дейността на Теодор 

Лешетицки―, 10.03.2021, ISSN2534-8793 

https://galerianadumite.bg/index.php/za-lichnostta-i-dejnostta-na-teodor-leshetitski-

1830-1915/ 

 Академично издание, в съавторство с С. Карагенов, „Концерт на Млади таланти с 

оркестър Симфониета Враца― , Арт Спектър бр.54/април21, ISSN 

1314-0000, стр. 26-27 

 Академично издание, Велислава Карагенова, „Фани Бумфийлд – една от 

наследниците на Т. Лешетицки― (представена за печат в Годишник 21) 

 

доц. д-р Красимира Филева: 

 International Journal Knowledge, vol. 44.3 – Invited Scientific Papers―TEACHING 

THE AESTHETIC MEANING OF MUSICAL FORMS (ПРЕПОДАВАНЕ НА 

ЕСТЕТИЧЕСКИЯ СМИСЪЛ НА МУЗИКАЛНИТЕ ФОРМИ)‖, Institute of 

Knowledge Management, 2021, ISSN - 2545-4439 

https://galerianadumite.bg/index.php/za-lichnostta-i-dejnostta-na-teodor-leshetitski-1830-1915/
https://galerianadumite.bg/index.php/za-lichnostta-i-dejnostta-na-teodor-leshetitski-1830-1915/
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Публикации в реферирани и индексирани издания -  Scopus и Web of Science 

2021 1.  

Публикации в реферирани и индексирани издания  в други бази данни  

с научна информация 

2021  

Участия в научни форуми у нас 

2021 

проф. д-р Ромео Смилков: 

 ,3-та Международна конференция – доклад 85 години от рождението на 

Николай Стойков, АМТИИ, октомври 2021г., 9 стр. (под печат) 

Ас. Ангел Маринов 

 Участие в III Международна научна конференция "Наука, образование и 

иновации в областта на изкуството" – статия „Бандонеон в съвременната 

музикална практика―,октомври ,2021,(под печат) 

Участия в научни форуми в чужбина 

2021 

ас. Ангел Маринов: 

 Участие на семинар на световната акордеона организация „The Confédération 

Internationale des Accordéonistes― (CIA ) от 13 до 17 октомври в Мюнхен Германия 

– изнесен доклад за участия на българските акордеонисти  в конкурси и 

фестивали  

 

доц. д-р Красимира Филева: 

 Участие в Международна конференция ―Music is what people do‖, Фрайбург, 

Германия, 25 – 26.03.2021 - „THE COMPARISONS IN A MUSIC TEXTBOOK FOR 

7TH GRADE OF THE SECONDARY SCHOOL IN BULGARIA (Съпоставки в 

учебник по музика за 7. клас на общообразователното училище в България)‖,  

Изд.  Institute of Knowledge Management, ISSN - 2545-4439, (с публикация, под 

печат) 

 Участие в Международна конференция Knowledge in practice, Банско, България, 

17 – 18.12.2021 - „SYSTEM OF MUSIC EDUCATION BASED ON BULGARIAN 

MUSICAL FOLKLORE(СИСТЕМА ЗА МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ НА 

ОСНОВАТА НА БЪЛГАРСКИЯ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР)― , Изд.  Institute of 

Knowledge Management, ISSN - 2545-4439, (с публикация, под печат) 

Ръководство на национален научен/образователен проект 

2021  

Ръководство на международен научен/образователен проект 

2021  

Участия в национален научен/образователен проект като част от ръководния екип 

2021  

Участия в международен научен/образователен проект като част от ръководния екип 

2021  

Ръководство на национален /международен художественотворчески проект  
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2021 

Доц. д-р Зорница Петрова 

Ръководител на проекта-НАК ―Й.С.Бах и неговото съвремие‖ - Конкурс с 

международно участие За изпълнение на творби от Й.С.Бах и композитори от 

епохата на Барока,.№6/2021 от 17.03.2021год,АМТИИ 

 

доц. д-р Надежда Кузманова: 

Ръководител на проект „Органови концерти в концертна зала АМТИИ― - Във връзка 

с нуждите на Национален конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие―, както и 

повишаване на качеството на обучение на студентите, изучаващи изпълнителско 

изкуство, се извърши ремонт на механичния орган, монтиран в Концертната зала на 

Академията. 

 

ас. Ангел Маринов: 

Автор на проекта - „Композиции за акордеон― - финансираща организация  

„Национален фонд култура―Договор № TI – 136 - 864/10.11.2020 г. 

Участие в национален /международен художественотворчески 

проекти като част от ръководния екип 

2021 

ас. Ангел Маринов: 

 Проект към фонд „Национален фонд култура― проект „Детски песни― – като 

композитор на песни, „Национален фонд култура―Договор № SP-136-

321/25.05,2020г. 

 Участие в проект към фонд „Национален фонд култура― с група Монтуно, 

„Национален фонд култура―; https://www.youtube.com/watch?v=vNGxGHgEs5w; 

http://krassijeliazkov.com/bands-and-projects/montuno/ 

 Зукозапис и видеоклип  в проект с Димитър Налбантов „Rivers of dreems―-  Частен 

проект: https://www.youtube.com/watch?v=GeNeqeTFPZg 

Водеща творческа изява 

2021 

проф. д-р Людмил Петков 

 11.06.2021 г., Античен театър-Пловдив, Made at the Academy  

 06.08.2021 г., Момчиловци, джаз-концерт  - соло пиано и вокалисти: П. Одажиев, 

Л. Велева, К. Жечкова 

 

Доц. д-р Зорница Петрова 

 15.06.2021г., Етнографски музей, Пловдив, Клавирен рецитал ―Големият свят на 

Микрокосмос‖,  (140 год. от рождението на Бела Барток) 

 11.08.2021г., Художествена галерия гр. Казанлък, Клавирен концерт- Ноктюрни 

от Фр. Шопен,  (посветен на Ростислав Йовчев) 

 18.03. 2021г.,Етнографски музей, Пловдив,Камерен концерт- „Закъснял юбилей- 

Саверио Меркаданте― , съвм. с Андрей Найденов( тенор алтино) 

 27.08.2021г. Момчиловци, Заключителен концерт на Лятна академия за музикален 

театър-фрагменти из оп.―Евридика―на Джулио Качини 

 

доц. д-р Надежда Кузманова: 

 28.06.21 – „Музикално пътешествие с четири ръце― – съвместен концерт с 

Маринела Маринова, зала „Тракарт―, Пловдив. 

https://www.youtube.com/watch?v=vNGxGHgEs5w
http://krassijeliazkov.com/bands-and-projects/montuno/
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 29.05 – „Вълкът и седемте козлета― – премиера на Пловдивска опера с пиано, парк 

Рибница, Пловдив 

 9.06 – Участие в представителен концерт на АМТИИ, Античен театър, Пловдив 

 22.04 – „Малката песен в големия Бродуей― - премиера, участие в проект 

финансиран от НФК, Културен център „Тракарт―, Пловдив. 

 24.04 – „Малката песен в големия Бродуей―, участие в проект финансиран от 

НФК, Художествена галерия, Казанлък. 

 5.05 – „Малката песен в големия Бродуей―, участие в проект финансиран от НФК, 

Регионална библиотека „Петър Стъпов―, Търговище. 

 6.05 -„Малката песен в големия Бродуей―, участие в проект финансиран от НФК,  

Регионален исторически музей – музеен комплекс Панчо Владигеров―, Шумен. 

 7.05 - „Малката песен в големия Бродуей―, участие в проект финансиран от НФК, 

Народно читалище „Алеко Константинов – 1884―, Провадия. 

 2,3 и 4.09 – Изложба-концерт с традиционни японски песни, съвместно с Нели 

Койчева и съдействието на Японското посолство в България, Културен център 

„Тракарт―, Пловдив. 

 3.10 – „Вълкът и седемте козлета― – постановка на Пловдивска опера с пиано, 

парк "Бунарджика", Пловдив. 

 

ас. Ангел Маринов: 

 21.09.21,София,  Арт фестивал "Реките на София 

 24.09.21, Пловдив, сцена „Контрабас― „Френски шансони― в стария град, 

 25.06.21, Котел, „Акордеонен концерт в НУФИ – Котел― 

 2-4.07.21,Фестивал „Acercamiento Tango― 

 

доц. д-р Велислава Карагенова: 

 09.09.21 Габрово, зала Възраждане - Концерт  на фестивален ансамбъл в Дни на 

камерната музика Габрово 

 08.04.21 АМТИИ - Участие в Младежки международен фестивал, в Камерен трио 

концерт  

 27.03.21 НУМТИ Д. Петков -  Участие в Национален радио конкурс Класик ФМ 

(като партньор) 

Поддържаща творческа изява 

2021 

доц. д-р Надежда Кузманова: 

 2.10 – „Песните на Верди и Белини – предшественици на великите им шедьоври― 

– премиера, участие със солисти на Пловдивска опера в проект, финансиран от 

НФК, Културен център „Тракарт―, Пловдив. 

 11.10 - „Песните на Верди и Белини – предшественици на великите им шедьоври― 

– участие със солисти на Пловдивска опера в проект, финансиран от НФК, 

Художествена галерия, Казанлък. 

 14.10 - „Песните на Верди и Белини – предшественици на великите им шедьоври― 

– участие със солисти на Пловдивска опера в проект, финансиран от НФК, НЧ 

„Зора―, Хасково. 

 17.10. – „Песните на Верди и Белини – предшественици на великите им 

шедьоври― – участие със солисти на Пловдивска опера в проект, финансиран от 
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НФК, Регионален исторически музей – музеен комплекс „Панчо Владигеров―, 

Шумен. 

 18.10 – „Песните на Верди и Белини – предшественици на великите им 

шедьоври― – участие със солисти на Пловдивска опера в проект, финансиран от 

НФК,  НЧ „Алеко Константинов – 1884―, Провадия. 

 19.10 - „Песните на Верди и Белини – предшественици на великите им шедьоври― 

– участие със солисти на Пловдивска опера в проект, финансиран от НФК , 

Регионална библиотека „Петър Стъпов―,Търговище 

 

Академичен обмен /програма Erasmus, Fulbright, DAAD и др. 

2021  

ДРУГИ 

Създаване на нови и актуализации на стари учебни програми 

Проф. д-р Людмил Петков 

Програма по пиано за ДЕСП – нова – ноември 2021 г. 

 

Доц. д-р Зорница Петрова 

Програма по пиано за подготвителен курс на магистри и кандидат докторанти  към ДЕСП – 

нова - Ноември 2021г 

 

доц. д-р Надежда Кузманова - нови програми:  

 Дирижиране (хор или орк.), маг, „Свирене на пиано―; 

 Композиция, маг, „Пиано― 

 Композиция, маг 5 сем, „Пиано― 

 Музикознание – солфеж, маг 3 сем, „Пиано― 

 ПОМ, маг 3 сем, „Пиано /зад. Инстр./― 

 ИИК – пиано, маг, „Орган― 

 ИИК – пиано, маг, „Акордиране―  

 Музикотерапия, маг, „Музика в терапевтични 

 Актуализация на стари учебни програми: 

 Музикална естетика, маг 3 сем, „Пиано― 

 Музикознание, маг 3 сем, „Пиано― 

 ИИК – пиано, бак, „Орган― 

 

доц. д-р Красимира Филева: 

 Учебна програма по Анализ и интерпретация на клавирна литература – образователно-

квалификационна степен: ―Магистър‖, Специалност: ИИ пиано, 1,5 годишен курс на 

обучение 

 Учебна програма по Анализ и интерпретация на клавирна литература – образователно-

квалификационна степен: ―Магистър‖, Специалност: ИИ пиано, 1 годишен курс на 

обучение 

 Учебна програма по Съвременна клавирна култура – образователно-квалификационна 

степен: ―Магистър‖, Специалност: ИИ пиано, 1,5 годишен курс на обучение 

 Учебна програма по Съвременна клавирна култура – образователно-квалификационна 



40 

 

степен: ―Магистър‖, Специалност: ИИ пиано, 1 годишен курс на обучение 

Образователна и методическа дейност 

 

Участие в НАУЧНО ЖУРИ по процедури за придобиване на степени и заемане на 

академични длъжности 

Проф. д-р Людмил Петков 

 Рецензия за Жан Стефанов Пехливанов за заемане на академична длъжност Доцент по 

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „История 

на поп и джаз музиката‖ 

 

Доц. д-р Зорница Петрова 

 Становище за Симеон Гошев, Интерпретационни подходи в клавирните версии на 

балетното творчество от Игор Стравински, изпълнителско изкуство- пиано, НМА 

„Инструментален факултет‖ 

 Рецензия за Гергана Маринова, Ролята на блг. Педагози и бълг. Музика в изграждането на 

съвременна контрабасова школа в Мексико, изпълнителско изкуство- контрабас, НМА 

„Инструментален факултет‖ 

 Становище за Мария Василева,  Клавирните триа на Л. Пипков, Л. Николов и Ив. Спасов- 

изпълнителски прочит, изпълнителско изкуство- Камерна музика, НМА „Инструментален 

факултет‖ 

 Становище за Георги Бойкин, Полифоничната фактура като интерпретационен проблем в 

клавирните сонати на Прокофиев, изпълнителско изкуство -пиано, НМА 

„Инструментален факултет‖ 

 Становище за Диен Ютинг, Китайската опера, развитие и влияние от Европ. 

Тенденции.Творч. Път на световната оперна певица Хъ Хуей, изпълнителско изкуство- 

класическо пеене, НМА „Вокален факултет‖ 

 Рецензия за Людмил Петков, Професор по пиано по т. 8.3, АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев‖, Факултет „Музикална педагогика‖ 

 Становище за Жан Пехливанов, Доцент по история на поп и джаза по т.8.3, АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев‖, Факултет „Музикална педагогика‖ 

 

доц. д-р Велислава Карагенова: 

 Становище за Георги Бойкин – НМА, София, 28.05.21 Полифоничната фактура като 

интерпретационен проблем в клавирните сонати на С. Прокофиев – дисертационен труд 

за присъждане на образователна степен Доктор, НМА „Инструментален факултет‖ 

 Становище за Кристина Стоянова –НМА.12.21 „Музикалният слух и многогласът: 

методи, теория и актуални практики в солфежа― – дисертационен труд за присъждане на 

образователна степен Доктор, НМА ТКДФ 

 

доц. д-р Красимира Филева: 

 Становище за кандидат Люба Златкова, Конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент―  по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по музика), 

ШУ „Епископ Константин Преславски, Педагогически факултет,катедра Музикална 

https://www.shu.bg/faculties-pf/departments?info=МУЗИКАЛНА%20ЕСТЕТИКА,%20МУЗИКАЛНО%20ВЪЗПИТАНИЕ%20И%20ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО#МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО
https://www.shu.bg/faculties-pf/departments?info=МУЗИКАЛНА%20ЕСТЕТИКА,%20МУЗИКАЛНО%20ВЪЗПИТАНИЕ%20И%20ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО#МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО
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естетика, музикално възпитание и изпълнителство 

Членство в научни организации, редколегии 

доц. д-р Зорница Петрова: 

Член на редакционната колегия на електронното списание ―Галерия на думите‖( до юни 

2021г.) 

проф. д-р Людмил Петков: 

Член на редакционната колегия на академичното издание „Арт Спектър‖ – ISSN 1314-0000 

доц. д-р Красимира Филева – член на:  

 ISME – International Society for Music Education 

 Член на редакционния съвет на Вестник  Томского государственного университета, Русия 

(отразен от Web of Science) 

 Член на редакционния съвет на Международный научный журнал – Украйна (отразен от 

Google Scholar) 

Ръководство на обучителен курс/ семинар, уъркшоп в страната 

Проф. д-р Людмил Петков 

01-06.08.2021г., Момчиловци, уъркшоп „Джаз под падащите звезди‖ – техника на 

изпълнение и интерпретация на джаз-стандарти и евъргрийни 

 

Доц. д-р Зорница Петрова 

22-27 август 2021год., Лятна академия за музикален театър ( операта  ―Евридика‖ от  Джулио 

Качини- акомпанятор) 

Художествено- 

творчески изяви с международно признание 

ас. Ангел Маринов: 

 Три концерта на акордеонния фестивал в Истамбул 28.09 – 3.10 Доказателство - статия от 

вестник 

https://www.facebook.com/107726587929616/photos/a.167465501955724/285083763527230/ 

https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-

6/251886490_1794654844076404_6771510372284744860_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-

5&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=dGqxLpPOITQAX9Azg66&_nc_ht=scontent.fsof1-

1.fna&oh=00_AT9ghUr7HeWU5nQSnFZ0Ua_2mRfeHLa3uv4QJ2Y81C8Wmw&oe=61DFF8

B2 

 Телевизионно участие в турската телевизия Halk TV 

 

проф. д-р Ромео Смилков: 

 11. 11.2021год., Будапеща, БКИ – рецитал с творби на Моцарт, Лист, Ненов 

 05. 12.2021год., Берлин, Фриденскирхе - рецитал  „Моцарт-Вариации за пиано( 1766- 

1788) 

Участие в художествено жури 

проф. д-р Людмил Петков - Председател на жури:  

  26-27.06.2021г., Боровец, V международен конкурс за камерни ансамбли и индивидуални 

изпълнители  

 16-17.07.2021г., Пловдив, „Орфееви таланти‖ – национален конкурс за музикално, 

https://www.shu.bg/faculties-pf/departments?info=МУЗИКАЛНА%20ЕСТЕТИКА,%20МУЗИКАЛНО%20ВЪЗПИТАНИЕ%20И%20ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО#МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО
https://www.facebook.com/107726587929616/photos/a.167465501955724/285083763527230/
https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/251886490_1794654844076404_6771510372284744860_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=dGqxLpPOITQAX9Azg66&_nc_ht=scontent.fsof1-1.fna&oh=00_AT9ghUr7HeWU5nQSnFZ0Ua_2mRfeHLa3uv4QJ2Y81C8Wmw&oe=61DFF8B2
https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/251886490_1794654844076404_6771510372284744860_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=dGqxLpPOITQAX9Azg66&_nc_ht=scontent.fsof1-1.fna&oh=00_AT9ghUr7HeWU5nQSnFZ0Ua_2mRfeHLa3uv4QJ2Y81C8Wmw&oe=61DFF8B2
https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/251886490_1794654844076404_6771510372284744860_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=dGqxLpPOITQAX9Azg66&_nc_ht=scontent.fsof1-1.fna&oh=00_AT9ghUr7HeWU5nQSnFZ0Ua_2mRfeHLa3uv4QJ2Y81C8Wmw&oe=61DFF8B2
https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/251886490_1794654844076404_6771510372284744860_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=dGqxLpPOITQAX9Azg66&_nc_ht=scontent.fsof1-1.fna&oh=00_AT9ghUr7HeWU5nQSnFZ0Ua_2mRfeHLa3uv4QJ2Y81C8Wmw&oe=61DFF8B2
https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/251886490_1794654844076404_6771510372284744860_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=dGqxLpPOITQAX9Azg66&_nc_ht=scontent.fsof1-1.fna&oh=00_AT9ghUr7HeWU5nQSnFZ0Ua_2mRfeHLa3uv4QJ2Y81C8Wmw&oe=61DFF8B2
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танцово и изобразително изкуство 

 04.12.2021г., Пловдив, VIII Национален академичен конкурс  „Й. С. Бах и неговото 

съвремие‖ 

 

Доц. д-р Зорница Петрова 

 26-27 юни  2021год. , Боровец ,Международен конкурс ―Асен Диамандиев‖  

 04.декември 2021год., НАК ―Й.С.Бах и неговото съвремие‖  

 

доц. Малина Малинова: 

 4.12.2021 г. в АМТИИ „Проф. А.Диамандиев‖, Пловдив.  Участие в жури на Осми 

Национален Академичен конкурс „Й.С.Бах и неговото съвремие‖: в категория „Пиано – 

Музикални училища и школи‖ и в категория „Класическа китара‖ 

 

ас. Ангел Маринов: 

 Жури организиран от CMI на световния он-лайн конкурс „Trofhee Mondial― 2021. 

 Жури на конкурса в гр. Мюнхен „Coupe Mondiale― (световната купа) 

 Жури на XIII Национален детско-юношески конкурс"Песенна дъга над Кутев" 26 юни 

2021 година 

 Жури на акордеонен конкурс Акордеомания 2021 Плевен 

 Жури на конкурса в гр. Нови пазар „Танцуващи клавиши― 

 Жури на конкурса в гр. Созопол „Радост на брега― 

 Жури на националния онлайн конкурс в Турция организиран от „Акордер― 

 Жури на американския онлайн конкурс „Accordion Star International competition-festival― 

 Жури на Нац.академичен конкурс ―Й. С. Бах и неговото съвремие― 

 

доц. д-р Велислава Карагенова: 

 Участие в жури в Национален конкурс Бах и неговото съвремие 04.12.21 АМТИИ 

 

проф. д-р Ромео Смилков: 

 Председател на  жури в конкурс „Шалом Алейхем―, 05. 2021 год. 

Членство в творчески  организации/ Асоциации 

проф. д-р Людмил Петков – член на СБМТД 

доц. д-р Зорница Петрова – член на СБМТД 

ас. Ангел Маринов – делегат за България в световната акордеонна организация CMI и  в 

световната акордеонна организация CIA 

проф. д-р Ромео Смилков - Академик в БАНИ 

Ръководство на докторанти 

проф. д-р Людмил Петков 

Бойю Хуанг,  Музикознание и музикално изкуство, „Китайската художествена песен‖,  

Период на развитие и подем (от началото на политиката за реформи от 1978 г. до наши дни) 

Ръководство на теоретични разработки на студенти ОКС „бакалавър“ и ОКС 

„магистър“ 
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Участие в комисия за държавни изпити на студенти 

 

Участие в програмни комитети 

 

Звукозаписна дейност 

проф. д-р Людмил Петков 

 Два студийни записа на „Ламико бенд‖ с участие на студентска вокална група, студио 

Драгиев 42 

 

доц. д-р Красимира Филева: 

 Онлайн Koncert hall в рамките на Международна конференция „Music is what people do‖, 

Фрайбург, Германия, 

25 – 26. 03. 2021 съвместно със студента Дамян Йорданов (V курс ДНС, кавал). 

Композиции, аранжименти, редакции 

ас. Ангел Маринов: 

 Три пиеси за акордеон по проект  - „Композиции за акордеон― Национален фонд култура 

 Композиране на музика към филма―Театрален романс― с режисьор Теодора Косара 

 

проф. д-р Ромео Смилков: 

 Клавирна Транскрипция по творба на П. Стайнов „ Нощ―, 12.2021год. 

Концерти с участие на студенти и докторанти 

проф. д-р Людмил Петков 

 17.06.2021г., Пловдив, Концертна зала АМТИИ, 56 международен фестивал на камерната 

музика, АйчаЧабук (Турция)  

 

доц. д-р Зорница Петрова 

 08.05. 2021год., Зала ―Ю. Буков‖,АМТИИ,‖Микрокосмос-артефакт или взрив в 

клавирната дидактика‖-изп.Иван Андонов и Гроня Скали 

 15.05.2021год.,Зала ―Ю. Буков‖,АМТИИ,‖Микрокосмос-артефакт или взрив в клавирната 

дидактика‖-изп. Иван Андонов, Любомир Толумбаджиев,Цветомир Лазаров 

 22.05.2021год.,Зала ―Ю. Буков‖,АМТИИ,‖Микрокосмос-артефакт или взрив в клавирната 

дидактика‖- изп.СъбкаСъбева,Вили Христева 

 23.06.2021год.,Регионална библиотека- Асеновград, Клавирен концерт на АйчаЧабук и 

Събка Събева 

 29.08.2021год., Момчиловци,Клавирен концерт на Величка Христева 

 

доц. Малина Малинова: 

 27.05.2021  Концертна зала  на АМТИИ „Проф. А.Диамандиев‖, Пловдив.   Участие на 

Илин Папазян (китара) и Благослав Бохоров (пиано) в концерт на студенти от Катедра 

„Пиано и акордеон‖ с  Концерт за китара и оркестър в D dur от Вивалди и Скерцо от 

Росен Балкански 

 

доц. д-р Надежда Кузманова: 

 26 май - Участие на студентките Меглена Костова и Айча Чабук в концерт на студенти от 
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специалност ИИК 

 3 юни – Участие на 6 студента в продукция на класовете по пиано /зад. инстр./ 

 

ас. Ангел Маринов: 

 24. 05. 2021г., Пред Община –Пловдив, Георги Иванов - участие в концерт със студентите 

от АМТИИ  

 

доц. д-р Велислава Карагенова: 

 Концерт на Мартин Даскалов – с оркестър Симфониета Враца, 18.03.2021 

 Концерт на студенти от класовете по пиано, чембало и камерна музика на В.Карагенова – 

Айча Чабук, Илиян Тиганев, Мартин Даскалов – 14.05.21, АМТИИ 

 Участие на студенти в Концерт посветен на 24 май – община Пловдив, 24.05.21 

 Участие на студенти по пиано в Концерт на катедра Пиано и акордеон, 26.05.21 

 Участие на студенти по пиано-зад. инструмент Концерт на катедра Пиано и акордеон 

03.06.21 

 Концерт – държавен изпит по камерна музика на Мартин Даскалов – 07.06.21, АМТИИ 

 Концерт –държавен изпит по пиано на М.Даскалов – 21.09.21, АМТИИ 

 Участие на Гуо Руй като партньор акомпанятор в 17 Международен конкурс Арт Дуо – 

Чехия, 11.21 

 Участие на Илиян Тиганев – в Национален радиоконкурс на Класик ФМ, за наградите на 

Кантус фирмус  27.03 

 

проф. д-р Ромео Смилков: 

 Концерт на студенти „Клавирни импресии―- НР-Пловдив, 19.12. 2021 год. 

Редакторска работа върху публикационна дейност на студенти и докторанти 

 

Придобита нова квалификация 

Людмил Петков - професор, професионално направление 8.3. Музикално и танцово 

изкуство, специалност „Пиано‖, 29.04.2021 г. 

НАГРАДИ 

проф. д-р Людмил Петков – награди на студенти 

 АйчаЧабук – първа награда(пиано) от V международен конкурс за камерни ансамбли и 

индивидуални  изпълнители –  Боровец, 26-27-06.2021 г.  

 Мартин Даскалов – втора награда(пиано) от VIII Национален академичен конкурс  „Й. С. 

Бах и неговото съвремие‖ – Пловдив, 04.12.2021 г.  

 Николай Петров – трета награда (пиано задължителен инструмент)от Ежегоден 

академичен преглед за изпълнение на творби от Й. С. Бах към Национален академичен 

конкурс  „Й. С. Бах и неговото съвремие‖ – Пловдив, 04.12.2021 г. 

 

доц. д-р Зорница Петрова 

 Събка Събева- 1-ви курс, втора  награда на международен конкурс ―Асен 

Диамандиев‖Боровец, юни.2021г. 

 БелославаТанчева-1-ви курс, трета награда на НАК ‖Й.С.Бах и неговото 

съвремие‖,АМТИИ,Декември.2021г. 
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 Величка Христева- специализант,  трета награда на НАК ‖Й.С.Бах и неговото 

съвремие‖,АМТИИ,Декември.2021г. 

 

доц. д-р Надежда Кузманова: 

 Василена Дойкина - Първа награда (2 курс  ПОМ в категория „Пиано – зад. инстр.―) на 

Осми национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие― 

 Никол Николова - първа награда ( 2 курс ПОМ в категория „Пиано – зад. инстр.―) на Осми 

национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие―  

 

ас. Ангел Маринов – лични награди: 

 Награда на Ангел Маринов  от фестивала „София филм фест―1-3 март на документалния 

филма в което участвам като изпълнител на бандонеон 

„Танда―https://www.facebook.com/tandashortfilm/photos/pcb.114483034046441/11448298737

9779/ 

ас. Ангел Маринов - награди на студенти:  

 Георги Иванов - първа награда от Осми академичен конкурс ―Й. С. Бах и неговото 

съвремие― 

 Георги Иванов – втора награда от международния конкурс в Плевен – „Акордеомания― 

 Георги Иванов  - втора награда от националния конкурс „Танцуващи клавиши― Нови 

Пазар 

 

доц. д-р Велислава Карагенова: 

 Илиян Тиганев - втора награда на Международен конкурс за изпълнение на немска и 

австрийска музика MAGIC, 24.05.21(при неприсъдена първа) 

 Мартин Даскалов - втора награда на Пети конкурс за камерни и индивидуални 

изпълнители –Боровец, 26.06.21 

 Георги Филипов - трета награда (пиано-задължителен инструмент) на Осми национален 

академичен конкурс Бах и неговото съвремие 04.12.21 

 Гуо Руй - поощрение на Осми национален академичен конкурс , 04.12.21 

 

доц. д-р Красимира Филева -лични награди: 

 Първа награда от международния конкурс Sopravista International Online Contest ―Future 

Stars‖ - януари 2021, камерен състав със студента Дамян Йорданов (V курс ДНС, кавал) 

 2. Почетно споменаване от MAP International Music Competition 2021 , камерен състав със 

студента Дамян Йорданов (V курс ДНС, кавал)  

 

доц. д-р Красимира Филева  - награди на студенти: 

 Габриела Хубенов - втора награда (IV курс ПОМ, пиано задължителен инструмент) от 

Академичен преглед за изпълнение на творби от Й. С. Бах в рамките на Осми национален 

академичен конкурс ‖Й.С.Бах и неговото съвремие‖, 04.12.2021 
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Катедра „Пиано и акордеон“ 

годишен отчет за 2021г.- обобщение 

 

 

Монографии- 1 

Студии- 1 

Публикации в спец. Издания- 8 

Участие в научни форуми у нас- 2 

Участие в научни форуми в чужбина- 2 

Ръководство на художествено-творчески проект- 3 

Участие в худ.-творчески проект- 3 

Водеща творческа изява- 24 

Поддържаща творческа изява- 6 

Програми- нови- 17 

Участие в научно жури- 11 

Редколегии- 4 ( участие на 2 души) 

Уъркшопи- 2 

Художествена дейност с международно признание- 4 

Художествено жури- 17 

Членство в организации- 4 (сбмтд, бани и 2 международни) 

Ръководство на докторанти- 1 

Звукозаписна дейност- 3 

Композиции- 3 

Концерти на студенти- 20 

Придобита нова квалификация- 1 професура 

Награди на студенти- 16 

Награди на преподаватели- 3 

 



47 

 

ОТЧЕТ 

за дейността на катедра „Музикална педагогика и дирижиране“ 

при факултет „Музикална педагогика“ 

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

за периода януари – декември 2021 година 

Подготвил отчета:  

доц. д-р Цветанка Коловска – ръководител катедра „Музикална 

педагогика и дирижиране“ 

 

 

Уважаеми колеги, 

Представям на Вашето внимание отчет за дейността на катедра „Музикална 

педагогика и дирижиране― за периода януари – декември 2021 година. Реализираната 

научноизследователска и художественотворческа продукция на преподавателите от 

катедрата е показателна за положените усилия и качеството на работата. Разнообразна и 

богата е дейността по отделните критерии, което говори, че в условията на пандемия 

вдъхновението на преподавателите не намалява, търсят се нови полета за творчески изяви 

и контакти. 

И през 2021 година в катедра „Музикална педагогика и дирижиране― има значителен 

брой научна продукция като статии в специализирани издания в областта на изкуството, 

публикации в реферирани и индексирани издания в други бази данни с научна 

информация,публикации в Scopus и Web of Science, една монография и 3 книги на база 

защитен дисертационен труд. Активна е публикационната дейност на студенти ОКС 

„бакалавър― и ОКС „магистър―, както и на докторанти под научното ръководство на 

преподаватели от катедрата. 

Прави впечатление големият брой участия в научни форуми – в страната и в чужбина, 

участия в изяви с национално и международно признание.През тази година 

преподавателите от катедрата са активни и като участие в ръководните екипи на 

национални и международни научни/ образователни и художествени проекти. Увеличена 

активност може да се констатира и по отношение на организираните самостоятелни 

обучителни курсове/ семинари, както и един уъркшоп. 

Отново много голяма е активността на преподавателите, поканени за участие в научно 

или художествено жури по процедури за заемане на ОНС „доктор― и академични 

длъжности, за престижни конкурси на национално и международно ниво. 

Редица самостоятелни и поддържащи творчески изяви на преподаватели от катедрата 

са реализирани през целия период, за което свидетелстват редица награди – грамоти, 

благодарствени писма, благослов, златни медали. 

За отчетения период са осъществени и редица концерти с участието на студенти и 

докторанти. 

Образователната и методическата дейност на преподавателите от катедрата включва 

работа по актуализиране на учебни планове, актуализиране на учебни програми по 

дисциплините, които преподават, създаване на нови учебни програми. 

В обобщение може да се каже, че за отчетния период преподавателите от катедра 
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„Музикална педагогика и дирижиране― са осъществили активна научноизследователска, 

художественотворческа, образователна и методическа дейност. 

Следва подробен отчет на дейността на преподавателите от катедрата, представен в 

табличен вид. 

 

 

ОТЧЕТ 

на дейността на катедра „Музикална педагогика и дирижиране“ 

за периода януари – декември 2021 година 

Професионално направление 1.3 и 8.3 

Монографии 

2021 
Св. Карагенов (2021). „Генералбас и цифрован бас – история, теория, дидактика― ISBN 

978-619-236-325-3, 120 стр. (под печат) 

Студии 

2021  

Учебници 

2021  

Учебни пособия/помагала 

2021  

Книга на базата на защитен дисертационен труд 

2021 

3 броя 

1.М.Богданова (2021). Солфежиране с акомпанимент на пиано – психотехника за 

развитие на музикалния слух, АМТИИ ―Проф.Асен Диамандиев‖, 978-954-2963-89-9, 

126 стр 

 

2.Л.Бабакова (2021). Всекидневни неприятности, стратегии за справяне и 

удовлетвореност от живота през периода на стареене.АМТИИ ―Проф.Асен 

Диамандиев‖, 978-954-2963-80-6, 211 стр. 

 

3.Ж.Пехливанов (2021). История, теория и стилове в поп, рок и джаз музиката. 

Дигитални звукови технологии, цифрови аудио работни станции, АМТИИ 

―Проф.Асен Диамандиев‖, 978-954-2963-73-8, 168 стр. 

Публикации в специализирани издания в областта на науката и изкуствата 

2021 

30 публикации 

проф. д-р П.Куюмджиева 

1. Музикални хоризонти/История на европейската музика в културноисторически 

контекст. СБМТД, 2021,№ 5, ISSN: 1310-0076, стр.24-25 

2. Артспектър/Международен музикологичен симпозиум, организиран от 

„Варненско лято―, в съавт.сЮ.Куюмджиев. АМТИИ „Проф―Асен Диамандиев―, 

2021, брой 55, ISSN: 1314-0000, 23-24 

 

проф.д-р Ю.Куюмджиев 

1. „Артспектър―/Международен музикологичен симпозиум, организиран от 

„Варненско лято―, в съавт.сП.Куюмджиева, АМТИИ „Проф.Асен Диамандиев―, 
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2021, 1314-0000, 23 – 24 

2. XI Академични пролетни научни четения „100 години Национална музикална 

академия―, „Неизвестен документ за творческата дейност на Недялка 

Симеонова―, НМА „Проф. Панчо Владигеров―, 2021, 1314-9261, 118 - 130  

3. „Музикални хоризонти―,„Първият брой―, СБМТД, 2021, № 1,1310-0076, 18 

4. „Музикални хоризонти―, „Разтърсващо преживяване― СБМТД, 2021, № 2, 1310-

0076, 3-4 

5. „Музикални хоризонти―, „Посветени на своята мисия. За новата постановка 

„Капелмайсторът― на Благоевградската камерна опера―, СБМТД, 2021, № 6, 

1310-0076, 10-11 

6. „Музикални хоризонти―, „Власт и съпротива или за свободната композиторска 

воля―,  СБМТД, 2021, № 6, 1310-0076, 31-32 

7. „Музикални хоризонти―, „С пиетет към делото на Владигеров―, СБМТД,2021, 

№ 7, 1310-0076, 12-13 

8. „Музикални хоризонти―, „Мефистофел― от Бойто в Русенската опера―, СБМТД, 

2021, № 8, 1310-0076, 5-6 

 

проф. д-р К.Солакова 

1.„Наука, образование и иновации в областта на изкуството" Сборник доклади от 

Трета международна научна конференция – Солакова, К. Музикотерапията за 

деца – теоретико-приложни аспекти в полето на интердисциплинарността, 

АМТИИ (под печат) 

 

доц. д-р Цв.Коловска 

1. Коловска, Цветанка. Педагогика на обучението по музика и изобразително 

изкуство – нова специалност във висшето педагогическо образование по 

изкуства. „Наука, образование и иновации в областта на изкуствата‖: III 

Международна научна конференция АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – 

Пловдив, 28-30 окт. 2021 (под печат) 

2. Коловска, Цветанка. Електронно обучение на студенти музикални педагози по 

дисциплини от методическия цикъл в условията на промените в глобалния 

свят. „Промените в глобалния свят и новите решения―: VІІI Международна 

научна конференция 30.09-01.11.2021, организирана от Регионална библиотека 

„Л. Каравелов― Русе, том 2, с. 253-260   ISBN 978-619-7404-29-6 

3. Коловска, Цветанка. Обучение на педагогически специалисти по Национална 

програма „Мотивирани учители― в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―. 

Пролетни научни четения АМТИИ 2021, 15.05.2021 (под печат) 

4. Коловска, Цветанка. Поп, джаз и рок музика в епохата на дигитални звукови 

ефекти, цифрови и аудио работни системи. Рецензия на монографичното 

изследване „История, теория и стилове в поп, рок и джаз музиката. Дигитални 

звукови технологии, цифрови аудио работни станции― с автор Жан 

Пехливанов. АртСпектър 2021, АМТИИ „Проф. А. Диамандиев―, Академично 

издание: Пловдив, АМТИИ април-май 2021, бр. 54, с. 33-36. ISSN 1314-0000 

5.  Коловска, Цветанка. Креативност и форми на взаимодействие между учебната 

и извънучебната дейност в педагогическата практика на студентите по музика. 
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Музикален логос: електронно списание. – София: Изд. ателие Аб 7.03.2021, с. 

1-8 ISSN 2534-8973 (online) 

http://galerianadumite.bg/index.php/kreativnost-i-formi-na-vzaimodejstvie-mezhdu-

uchebnata-i-izvn uchebnata-dejnost-v-pedagogicheskata-praktika-na- studentite-po-

muzika/ 

6. Коловска, Цветанка. Проект на Университет Овиедо за ранно музикално 

образование на децата с опера. В: Годишник АМТИИ 2021 (под печат) 

 

доц. д-р Св. Карагенов 

1. „Някои съображения относно прилагането на цифрован бас в обучението по 

хармония в България‖, Годишник на АМТИИ, 2021 (под печат) 

 

доц. д-р М.Богданова 

1.Музикалната диктовка и българският курс за нейното изучаване – В: Сборник 

доклади „Пролетни научни четения― Академия за Музикално, Танцово и 

Изобразително Изкуство „Проф Асен Диамандиев―, Пловдив, 2021 г. (под 

печат) 

2. Дейността „Солфежиране наум и на глас― – психотехника за развитие на 

музикална памет и вътрешен слух – В: сборник доклади от Втора научна 

конференция „Съвременно музикално образование и възпитание―, катедра 

Музика към Педагогически факултет на Велико-Търновски Университет „СВ. 

Св. Кирил и Методии―, Велико Търново, 2021 год. 

3. За дидактичните игри в урока по солфеж – В: сборник доклади от III та 

Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в 

областта на изкуството, Академия за Музикално, Танцово и Изобразително 

Изкуство „Проф Асен Диамандиев―, Пловдив, 2021 г. (под печат) 

 

гл.ас. д-р Л. Бабакова 

1. Koychev, O., Babakova, L. (2021).Women‘sEmotionalExperience to Covid 19 

SocialConstraintsInfluencedByLonelinessFeelings, Optimism and 

NegativeExpectations. Proceedings of  The 4th International Conference on Research 

in Humanities and SocialSciences https://www.dpublication.com/proceeding/4th-

icrhs/#Table-of-Contents, ISBN 978-609-485-149-0, p. 73-82, 

DiamondScientificPublishing, Milan, Italy 

2. Бабакова, Л. (2021). Нагласите на студентите към създаването на нови 

хибридни специалности в областта на изкуството. В сб. ―Пролетни научни 

четения 2021‖, изд. АМТИИ (под печат) 

3. Бабакова, Л. (2021). Психологически ефекти на хоровото пеене върху 

благополучието. VIII Международна научна конференция „ПРОМЕНИТЕ В 

ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ И НОВИТЕ РЕШЕНИЯ Регионална библиотека "Любен 

Каравелов" – Русе, том 1, с. 116-122 ISBN 978-619-7404-28-9 

4. Бабакова, Л. (2021). Мотивацията, свързана с избора на учителската професия – 

кариерна ориентация и подходи. влиянието на училищната организационна 

култура върху избора на учителската професия при младите хора.В  сп. 

Образование и технологии, том 12/2021, част 1,  стр. 95-99. ISSN - 1314-1791 
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5. Бабакова, Л. (2021). Влияние на дистанционното обучение върху избора на 

учителската кариера от студентите, изучаващи специалности в областта на 

изкуството. В „Наука, образование и иновации в областта на изкуствата‖: III 

Международна научна конференция АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – 

Пловдив, 28-30 окт. 2021 (под печат) 

гл.ас. д-р Т.Радев 

1. Радев, Т. Използване на информационни и комуникационни технологии от 

студенти в урока по музика в дистанционна форма на обучение - проблеми и 

мотивация // сп. Образование и технологии, том 12/2021, част 2, стр. 147-149. 

ISSN - 1314-1791 

ас. Я. Делирадева 

1. Делирадева, Яна. Представяне на Техниката на Александър и приложението й в 

сферата на хоровото пеене. Пролетни научни четения АМТИИ Пловдив. 2021. 

(под печат). 

2. Делирадева, Яна. Методът Евритмика на Емил Жак-Далкроз. Общо 

приложение и предимства в хоровата работа с деца и юноши. III Международна 

научна конференция "Наука, образование и иновации в областта на изкуството" 

АМТИИ Пловдив. 2021. (под печат) 

 

ст. преподавател К. Дечева 

1. Дечева, Калина - Как ученето на езика на чуждестранните студенти може да 

подобри преподаването на български език, 2021, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

―Пролетни научни четения‖, АМТИИ, 2021 (под печат) 

2. Дечева, Калина - Защо изучаването на културата на определен народ е важна за 

доброто усвояване на езика му, 2021,"Наука, образование и иновации в 

областта на изкуството" (Международна научна конференция, Пловдив, 2021 г. 

(под печат). 

Публикации в реферирани и индексирани издания -  Scopus и Web of Science 

2021 

2 публикации 

доц. д-р Цв. Коловска 

1. Коловска, Цветанка. (в съавторство - Babakova, Liliya, Kolovska, Tsvetana & 

Konstantinidu, Konstantina.) INFLUENCE OF DISTANCE LEARNING ON THE 

ACADEMIC MOTIVATION OF STUDENTS FROM SPECIALTIES IN THE 

FIELD OF ARTS: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN 

SCIENCE AND EDUCATION (SOCIAL SCIENCES) MARCH 17, 2021, 

PRAGUE, CZECH REPUBLIC (SECTION NAME) p. 22-26. UDC Classification: 

378, DOI: 10.12955/pss.v2.197 

 

гл.ас. д-р Л.Бабакова 

2. Alexandrova,N., Babakova, L., Murtazina, I., Strizhitskaya, O.,Petrash, M., 

Chankova, Yu. (2021).Comparativeanalysis of the experience of 

lonelinessbetweenbulgarians and Russians, INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION (SOCIAL SCIENCES) 

MARCH 17, 2021, PRAGUE, CZECH REPUBLIC (SECTION NAME) p. 1-6. UDC 

Classification: 378, DOI: 10.12955/pss.v2.197 
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3. Babakova, L., Kolovska, Ts. & Konstantinidu, K. (2021). INFLUENCE OF 

DISTANCE LEARNING ON THE ACADEMIC MOTIVATION OF STUDENTS 

FROM SPECIALTIES IN THE FIELD OF ARTS: = Влияние на дистанционното 

обучение върху академичната мотивация при студенти от педагогически и 

непедагогически специалности в областта на „Изкуствата―. INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION (SOCIAL 

SCIENCES) MARCH 17, 2021, PRAGUE, CZECH REPUBLIC (SECTION 

NAME) p. 22-26. UDC Classification: 378, DOI: 10.12955/pss.v2.197 

Публикации в реферирани и индексирани издания  в други бази данни  

с научна информация 

2021 

3 публикации 

доц. д-р Цв.Коловска 

1. Коловска, Цветанка. Интерактивни образователни технологии при певческата 

дейност в професионалната подготовка на бъдещи музиканти – педагози. THE 

POWER OF KNOWLEDGE: 33 Международна научна конференция, 08-

11.10.2021, Кавала, Гърция, публикация в списанието KNOWLEDGE 

International Journal, Vol. 48.2, с. 341-346 ISSN 2545 – 4439. Списанието е 

индексирано в: EBSCO, EuroPub, WorldCat, Crossref, CEEOL, Scilit и 

GlobalImpact&amp; Quality Factor (GIF) и обявен в електронна форма в OJS: 

www.ikm.mk/ojs 

 

доц. д-р Ж.Пехливанов 

1. Пехливанов, Жан. ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКАТА НА 

СТУДЕНТИТЕ МУЗИКАЛНИ ПЕДАГОЗИ. Публикувано в 34 Международна 

научна конференция KNOWLEDGE IN PRACTICE (09 – 12. 12. 2021)  (под 

печат) Списанието е индексирано в: EBSCO, EuroPub, WorldCat, Crossref, 

CEEOL, Scilit и GlobalImpact&amp; Quality Factor (GIF) и обявен в електронна 

форма в OJS: www.ikm.mk/ojs 

 

гл.ас. д-р Л.Бабакова 

1. Стрижицкая, О., Петраш, М., Бабакова, Л., Александрова, Н. (2021). 

Механизмы взаимодействия одиночества и автономии у взрослых в России и 

Болгарии. В Открытое знание: https://scipress.ru/pedagogy/articles/mekhanizmy-

vzaimodejstviya-odinochestva-i-avtonomii-u-vzroslykh-v-rossii-i-bolgarii.html. 

Списанието е индексирано в РИНЦ 

Участия в научни форуми у нас 

2021 

21 участия  

проф. д-р К.Солакова 

1. Трета международна научна конференция "Наука, образование и иновации в 

областта на изкуството", Пловдив: АМТИИ,  28-30.10. 2021, участие с доклад 

на тема:„Музикотерапията за деца – теоретико-приложни аспекти в полето на 

интердисциплинарността― (под печат), водещ секция 29.10.21 

 

доц. д-р Цв.Коловска 

https://scipress.ru/pedagogy/articles/mekhanizmy-vzaimodejstviya-odinochestva-i-avtonomii-u-vzroslykh-v-rossii-i-bolgarii.html
https://scipress.ru/pedagogy/articles/mekhanizmy-vzaimodejstviya-odinochestva-i-avtonomii-u-vzroslykh-v-rossii-i-bolgarii.html
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1.Международна конференция „Промените в глобалния свят и новите решения―: 

VІІI Международна научна конференция, организирана от регионална библ. 

Русе, 30.09-01.11.2021‖, участие с доклад на тема: Електронно обучение на 

студенти музикални педагози по дисциплини от методическия цикъл в 

условията на промените в глобалния свят, т.2, стр. 253-260 ISBN 978-619-7404-

29-6 

2.Международна конференция ―Пролетни научни четения май, 2021 г. АМТИИ 

„Проф. А. Диамандиев―, участие с доклад:Обучение на педагогически 

специалисти по Национална програма „Мотивирани учители― в АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев, водещ секция 29.10.21 

3. Трета международна научна конференция "Наука, образование и иновации в 

областта на изкуството", Пловдив: АМТИИ,  28-30.10. 2021, участие с доклад 

на тема: „Музикотерапията за деца – теоретико-приложни аспекти в полето на 

интердисциплинарността―, водещ секция 28 и 29.10.2021 

4.Участие в национална кръгла маса, организирана от МОН и Европейския съюз 

за иновации (EIT) – 22.10.2021 

5. Участие в семинар „Как да комуникираме наука― 28-29.06.2021. Сертификат 

 

доц. д-р М.Богданова 

1.Национална научна конференция„Пролетни научни четения―; АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев― Пловдив,  Доклад с публикация, .„Музикалната диктовка и 

българският курс за нейното изучаване― .Публикации в специализирани 

издания с научно рецензиране 

2.Национална научна конференция, „Съвременно музикално образование и 

възпитание―, катедра Музика към Педагогически факултет на Великотърновски 

Университет „СВ. Св. Кирил и Методий―, Велико Търново, Доклад с 

публикация―  Дейността „Солфежиране наум и на глас― – психотехника за 

развитие на музикална памет и вътрешен слух―, Публикации в специализирани 

издания с научно рецензиране 

3.Международна научна конференция АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― 

Пловдив, Доклад с публикация „За дидактичните игри в урока по солфеж―, 

Публикации в специализирани издания с научно рецензиране 

 

гл.ас. д-р Л.Бабакова 

1. Международна конференция ―„Промените в глобалния свят и новите решения―: 

VІІI Международна научна конференция, организирана от регионална библ. 

Русе, 30.09-01.11.2021‖, участие с доклад: Психологически ефекти на хоровото 

пеене върху благополучието,том 1, с. 116-122 ISBN 978-619-7404-28-9 

2. Национална конференция ―Пролетни научни четения май, 2021 г. АМТИИ 

„Проф. А. Диамандиев―, участие с доклад на тема: Нагласите на студентите 

към създаването на нови хибридни специалности в областта на изкуството. 

3. Международна конференция „Наука, образование и иновации в областта на 

изкуствата‖: III Международна научна конференция АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев―, участие с доклад на тема: Влияние на дистанционното обучение 

върху избора на учителската кариера от студентите, изучаващи специалности в 
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областта на изкуството. (под печат) 

4. Участие в семинар „Как да комуникираме наука― 28-29.06.2021. Сертификат 

 

гл.ас. д-р Т.Радев 

1.Международна конференция ―Образование и технологии‖, гр. Бургас, 25-

27.08.2021г., участие с доклад: ―Използване на информационни и 

комуникационни технологии от студенти в урока по музика в дистанционна 

форма на обучение - проблеми и мотивация‖, публикувана в  сп. Образование и 

технологии, том 12/2021, част 2,  стр. 147-149. ISSN - 1314-1791 

2.Участие в Единадесети международен есенен научно-образователен форум 

„Оптимизация на образователната среда― с тема: „Музика и технологии― – 

12.11.2021г. 

3. Участие в семинар „Как да комуникираме наука― 28-29.06.2021. Сертификат 

 

ас. Я.Делирадева 

1.Национална научна конференция„Пролетни научни четения―; АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев― Пловдив,  Доклад с публикация: Представяне на Техниката 

Александър и приложението й в сферата на хоровото пеене(под печат) 

2.Трета международна научна конференция "Наука, образование и иновации в 

областта на изкуството", Пловдив: АМТИИ,  28-30.10. 2021, участие с доклад 

на тема: Методът „Евритмика‖ на Емил Жак-Далкроз. Общо приложение и 

предимства в хоровата работа с деца и юноши (под печат) 

3. Участие в семинар „Как да комуникираме наука― 28-29.06.2021. Сертификат 

 

ст. преп. К.Дечева 

1.Национална научна конференция„Пролетни научни четения―; АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев― Пловдив,  Доклад с публикация, Как ученето на езика на 

чуждестранните студенти може да подобри преподаването на български език 

(под печат) 

2.Трета международна научна конференция "Наука, образование и иновации в 

областта на изкуството", Пловдив: АМТИИ,  28-30.10. 2021, участие с доклад 

на тема: Защо изучаването на културата на определен народ е важна за доброто 

усвояване на езика му (под печат) 

 

Участия в научни форуми в чужбина 

2021 

5 участия 

доц. д-р Цв. Коловска 

1. Международна конференция ―International Conference on Innovations in Science 

and Education (SECTION NAME)‖ March 17, 2021, Prague, Czech Republic, 

участие с доклад: INFLUENCE OF DISTANCE LEARNING ON THE 

ACADEMIC MOTIVATION OF STUDENTS FROM SPECIALTIES IN THE 

FIELD OF ARTS, p. 22-26 

 

2. Международна конференция ―THE POWER OF KNOWLEDGE: 33 

Международна научна конференция, Кавала, Гърция‖, с доклад на тема: 
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Интерактивни образователни технологии при певческата дейност в 

професионалната подготовка на бъдещи музиканти – педагози, ISSN 2545 – 

4439, стр 341-346 

 

доц. д-р Жан Пехливанов 

1. Международна научна конференция KNOWLEDGE IN PRACTICE (09 – 12. 12. 

2021). Участие с доклад на тема: ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПОДГОТОВКАТА НА СТУДЕНТИТЕ МУЗИКАЛНИ ПЕДАГОЗИ. (под печат) 

Списанието е индексирано в: EBSCO, EuroPub, WorldCat, Crossref, CEEOL, Scilit и 

GlobalImpact&amp; Quality Factor (GIF) и обявен в електронна форма в OJS: 

www.ikm.mk/ojs 

 

гл.ас. д-р Л.Бабакова 

1. INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN SCIENCE AND 

EDUCATION (SOCIAL SCIENCES) MARCH 17, 2021, PRAGUE, CZECH 

REPUBLIC (SECTION NAME)Alexandrova,N., Babakova, L., Murtazina, I., 

Strizhitskaya, O.,Petrash, M., Chankova, Yu. (2021). Comparativeanalysis of the 

experience of lonelinessbetweenbulgarians and Russians,  p. 1-6. UDC 

Classification: 378, DOI: 10.12955/pss.v2.197 

 

2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN SCIENCE AND 

EDUCATION (SOCIAL SCIENCES) MARCH 17, 2021, PRAGUE, CZECH 

REPUBLIC (SECTION NAME) Babakova, L., Kolovska, Ts. & Konstantinidu, K. 

(2021). INFLUENCE OF DISTANCE LEARNING ON THE ACADEMIC 

MOTIVATION OF STUDENTS FROM SPECIALTIES IN THE FIELD OF ARTS:  

p. 22-26. UDC Classification: 378, DOI: 10.12955/pss.v2.197 

Ръководство на национален научен/образователен проект 

2021 

 2 броя 

доц.д-р Цв.Коловска 

1.„Празник на детската песен―, Договор №3/21 от 17.03.2021 г, финансиран от 

АМТИИ „Проф. А. Диамандиев― – Пловдив 

 

гл.ас. д-р Л.Бабакова 

1. КП-06-М 35/2 от 2020 год., финансиран от ФНИ, ДЕ)МОТИВАЦИОННИ 

ФАКТОРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ИЗБОРА НА УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ 

КАТО КАРИЕРА ПРИ УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ КАРИЕРА ПРИ УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ, 

ОБУЧАВАЩИ СЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И НАЧИНАЕЩИ КАТО 

УЧИТЕЛИ 

Ръководство на международен научен/образователен проект 

2021  

Участия в национален научен/образователен проект като част от  

ръководния екип 
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2021 

 3 участия 

доц. д-р С.Карагенов 

1. Национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев‖. НМУ „Л/ 

Пипков‖, София; Министерство на образованието 

 

доц. д-р Жан Пехливанов 

1„Празник на детската песен―, Договор №3/21 от 17.03.2021 г, финансиран от АМТИИ 

„Проф. А. Диамандиев― – Пловдив 

 

гл.ас. д-р Л.Бабакова 

1. „Празник на детската песен―, Договор №3/21 от 17.03.2021 г, финансиран от 

АМТИИ „Проф. А. Диамандиев― – Пловдив 

 

Участия в международен научен/образователен проект като част от ръководния екип 

2021  

Ръководство на национален /международен художественотворчески проект  

2021 

проф. д-р В.Гелева 

1. „Концертни участия на АКХ‖Гаудеамус‖ във фестивали и концертна дейност в 

България‖ Договор № 4/21 АМТИИ ‖Проф. А. Диамандиев‖ 

 

доц. д-р Ж.Пехливанов 

1. „Музикални инициативи― сесия 2, индивидуални проекти – физически лица на 

НФ „Култура― – 2021г, Аранжимент и оркестрация на 6 инструментални пиеси 

за струнен квартет и брас секция, Договор № MI2-2021-I-69 

Участие в национален /международен художественотворчески  

проекти като част от ръководния екип 

2021  

Водеща творческа изява 

2021 

3 водещи творчески изяви 

проф. д-р В.Гелева 

1. Солов концерт на 21.05.2021г. Концерт на АКХ ‖Гаудеамус‖ в рамките на 

Международния фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща‖. Малка 

базилика, Пловдив 

 

ас.ЯнаДелирадева 

1. Солов концерт на 27.06.21 г., Лятно кино „Орфей‖, Заключителен концерт на 

хор „Детска китка‖. 

2. Солов концерт на 10.09.21 г., НЧ „Родопска искра‖ 1880, Концерт на хор 

„Детска китка‖ 

Поддържаща творческа изява 

2021 

19 изяви 

проф. д-р В.Гелева 

1. Участие в концерт на 24.04.2021г. Участие на АКХ ‖Гаудеамус‖ в концерт по 

инициатива на БХС „България пее‖ 
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2. Участие в концерт на 04.06.2021г. Участие на АКХ ‖Гаудеамус‖ в 10-и 

Международен фестивал „Черноморски звуци‖-Балчик 

3. Участие в концерт на 09.06.2021г. Участие на АКХ‖Гаудеамус‖ в концерт 

„Madeat the Academy‖, Античен театър, Пловдив 

4. Участие в концерт на 11-13.06.2021г.- Участие на АКХ‖Гаудеамус‖ в 17-и 

Международен фестивал на православната музика „Св. Богородица-Достойно 

есть‖, Поморие. 3 концерта 

5. Регулярни богослужения и литургии със Смесен хор при храм „Св. Троица‖-

Пловдив 

 

доц. д-р Ж.Пехливанов 

1. Представителен концерт на АМТИИ, 9 юни 2021, античен театър — Пловдив. 

Made At The Academy 

 

доц. д-р С.Карагенов 

1. Участие във Фестивал на камерната музика (като композитор), Габрово, 

09.09.2021. Пет миниатюри за пиано 

 

ас.Яна Делирадева 

1. Концерт на 22.05.21 г., ДК „Борис Христов‖, Тържествена церемония на 

„Награди Пловдив‖ с Децата от Академията на госпожа Опера. 

2. Концерт на 9.06.21 г., Античен театър, Madeat The Academy – Академията кани 

Пловдив. 

3. Концерт на 14.06.21 г., Античен театър, Откриване на литературен фестивал 

„Пловдив чете― 2021. 

4. Концерт на 3.07.21 г., Зала 1 на НДК, Детският хор на България. 

5. Спектакъл на 20.02.21 г., ДК „Борис Христов‖, Къде ми са детските книжки. 

6. Спектакъл на 29.05.21 г., Парк „Рибница‖, Вълкът и 7те козлета. 

7. Спектакъл на 1.06.21 г., хълм Бунарджика, Къде ми са детските книжки. 

8. Спектакъл на 3.10. 21 г., сцена Бунарджика, Вълкът и 7те козлета. 

 

ас. д-р Б.Мирчев 

1. 28.05.2021 – Бастиен и Бастиена ( В.А. Моцарт ) – концертна зала на АМТИИ 

2. 8.06.2021 – Ба - Та – Клан ( Ж.Офенбах ) – Римски стадион Пловдив 

3. 8.10.2021 – майсторски клас на Найден Тодоров като корепетитор 

4. 6.12 . 2021 – РИТА ( Г.Доницети ) зала на АМТИИ 

Академичен обмен /програма Erasmus, Fulbright, DAAD и др. 

2021 

 

доц. д-р Цв.Коловска- Еразъм+, Испания – образователен проект „Ранно музикално 

образование на 3-годишни деца с с опера― – м. ноември 2021 

 

гл.ас. д-р Л.Бабакова - Република Хърватска, университет в Загреб, Факултет по 

хърватски изследвания, Едномесечна специализация по програма на МОН за 

билатерално сътрудничество – месец май 2021 
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ДРУГИ 

Образователна и методическа дейност 

 

 Всички преподаватели от катедра „Музикална педагогика и дирижиране― в края 

на 2021 година са изпълнили часове по образователен норматив. 

 Работа по учебна документация са осъществили всички преподаватели от 

катедрата. 

 С разработване на нови учебни програми са били ангажирани: доц. д-р Цв. 

Коловска, доц. д-р Св. Карагенов, доц. д-р Ж. Пехливанов, проф. д-р К. 

Солакова, гл. ас. д-р Л. Бабакова, ас. Яна Делирадева, ст. преподавател К. 

Дечева 

 Актуализиране на вече съществуващи програми иучебни планови са 

осъществили всички преподаватели. 

 Лекции и семинари извън учебни планове са провели: проф. д-р К. Солакова, 

проф. д-р П. Куюмджиева, проф. В. Гелева, доц. д-р Цв. Коловска, доц. д-р Св. 

Карагенов, до д-р Ж. Пехливанов, гл. ас. д-р Л. Бабакова, ас. Я. Делирадева 

 За осигуряване процеса на обучение в АМТИИ преподавателите от катедра 

„Музикална педагогика и дирижиране― прилагат съвременни методи на 

преподаване и оценяване постиженията на студенти и докторанти – 

разработване и използване на интерактивни мултимедийни презентации, 

приложими в процеса на обучение; традиционни и интерактивни методи в 

лекционните, аудиторните и извънаудиторните занятия;ролеви игри; 

проектнобазирано обучение; разработване на казуси, реферати, рецензии на 

учебници, учебни програми по музика за средното училище, детска градина и 

др. За оценяване на учебните постижения се прилагат съвременни методи, 

включително електронни ресурси; разработени са и се използват тестове, 

съобразно спецификата на учебните дисциплини, за текущ и семестриален 

контрол; прилагат се различни форми на  писмено и устно изпитване. 

Участие в НАУЧНО ЖУРИ по процедури за придобиване на степени и заемане на 

академични длъжности 

 

19 участия 

проф. д-р Ю. Куюмджиев 

1. НМА, Инструментален факултет, Становище, Гергана Маринова – ОНС 

„Доктор―, „Ролята на българските педагози и българската музика в 

изграждането на съвременна контрабасова школа в Мексико‖ 

2. НМА, Теоретичен факултет, Становище, Григор Григоров – ОНС „Доктор―, 

„Невербална комуникация в диригентската работа― 

3. НМА, Инструментален факултет, Становище, Людмила Георгиева – ОНС 

„Доктор―, „Специфика и организация на работата и особености в статута на 

професионалния оперен хоров певец в Германия (въз основа на практиката в 

Хамбургската държавна опера)― 

4. НМА, Вокален факултет, Становище, Надежда Деведжиева – ОНС „Доктор―, 

„Жанрът на монооперата през 20-и и 21-ви век – вокално-художествена 

интерпретация― 

5. БАН, Институт за изследване на изкуствата, Становище, Росен Николов – ОНС 
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„Доктор―, „Развитие на балетното изкуство в Бургас― 

6. НМА, Вокален факултет, Становище, Емелина Горчева – главен асистент по 

„Камерно пеене―, Гл. ас. д-р Юлияна Панова – „Доцент― по „Педагогика на 

обучението по музика  (Методика на дирижирането)‖ към катедра „Музикална 

естетика, музикално възпитание и изпълнителство‖ 

7. ШУ „Епископ Константин Преславски―, Становище, 

8. НБУ, департамент „Музика―, Становище, Гл. ас. д-р Росица Бечева – „Доцент― 

по(„Компютърна музика и саунд дизайн‖, „Теория на музиката‖) към 

департамент  „Музика― 

9. СУ „Св. Климент Охридски―, Богословски факултет, Становище, Гл. ас. д-р 

Любомир Игнатов – „Доцент― по „Източна църковна музика‖ към катедра 

„Практическо богословие― 

 

проф. д-р П. Куюмджиева 

1. НМА "Проф. Панчо Владигеров"София, Вокален факултет, 

Становище,ДиенЮтинг, „КИТАЙСКАТА ОПЕРА - РАЗВИТИЕ И ВЛИЯНИЕ 

ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕНДЕНЦИИ. ТВОРЧЕСКИЯТ ПЪТ НА 

СВЕТОВНАТА ОПЕРHА ПЕВИЦА ХЪ ХУЕЙ―, дисертационен труд за 

продобиване на ОНС „Доктор―по научна специалност "Музикознание и 

музикално изкуство", професионално направление 8.3. "Музикално и танцово 

изкуство" . 

2. НМА "Проф. Панчо Владигеров"София, Вокален факултет, Становище, 

Людмила Станишева Георгиева, „Специфика и организация на работата и 

особености в статута на професионалния оперен хоров певец в Германия (въз 

основа на практиката в Хамбургска държавна опера)― дисертационен труд за  

придобиване на ОНС „Доктор―по научна специалност "Музикознание и 

музикално изкуство", професионално направление 8.3. "Музикално и танцово 

изкуство" 

3. БАН, Институт за изследване на изкуствата, Становище, Росица Славчева 

Драганова. Процедура за заемане на академичната длъжност „Професор― по 

специалността „Музикознание и музикално изкуство“ (музикална култура и 

образование) в професионално направление 8.3. „Музикално и танцово 

изкуство‖  за нуждите на ИГ Музикална култура и информация, сектор Музика. 

 

проф. д-р В.Гелева 

1. АМТИИ‖Проф. А. Диамандиев‖, Рецензия на Диан Чобанов  „Подробен анализ 

и детайлно структуриране на архитектурата на музикалната форма при работа 

на диригента над партитурата. „ОНС ‖доктор‖ специалност „Музикознание и 

музикално изкуство― 

2. НМА‖Проф. Панчо Владигеров‖, становище на Стоимен Пеев „Ансамблови и 

инструментални проблеми в струнните квартети на Михаил Пеков‖ /ОНС-

доктор специалност „Музикознание и музикално изкуство― 

3. НМА‖Проф. Панчо Владигеров‖, рецензия на Григор Григоров „Невербална 

комуникация в диригентската работа‖ОНС-доктор специалност „Музикознание 

и музикално изкуство― 
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4. НМА‖Проф. Панчо Владигеров‖, становище на Преслав Стоянов „Тенденции в 

третирането на оркестъра в европейската музика от втората половина на 20 и 

началото на 21 век‖/ ОНС-доктор специалност „Музикознание и музикално 

изкуство― 

5. НБУ, становище на Мете Гьокче „Младежките хорове в Турция в края на 20 и 

началото на 21 век-проблеми и перспективи‖ ОНС-доктор специалност 

„Музикознание и музикално изкуство― 

 

доц. д-р Цв.Коловска 

1. АМТИИ „Проф. А. Диамандиев― – Пловдив, фак. Муз. педагогика, становище 

за Жан Стефанов Пехливанов, конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент― по ПН „Музикално и танцово изкуство―, Специалност: "История на 

поп и джаз музиката" към катедра "Музикална педагогика и дирижиране", 

10.09.21 

 

доц. д-р М.Богданова 

1. НМА „Проф. Панчо Владигеров― - София, рецензия на Кристина Стоянова 

„МУЗИКАЛНИЯТ СЛУХ И МНОГОГЛАСЪТ: МЕТОДИ, ТЕОРИЯ И 

АКТУАЛНИ ПРАКТИКИ В СОЛФЕЖА― ОНС „Доктор―  професионално 

направление: 8. 3. „Музикално и танцово изкуство― 

Членство в научни организации, редколегии 

 
Проф. д-р Юлиян Куюмджиев 

Главен редактор на списание „Музикални хоризонти― 

Ръководство на обучителен курс/ семинар, уъркшоп в страната  

 

Ръководство на обучителен курс/ семинар, уъркшоп в страната  

5 участия 

доц. д-р Цв. Коловска 

1. Автор и модератор на двудневен обучителен курс за повишаване на 

квалификацията на педагогическите специалисти в предучилищното и училищното 

образование по тема, одобрена от МОН: „Съвременни подходи, методи и модели в 

образователния процес по изкуствата“ 06-07.04.2021.Участници в обучителния 

курс: учители по музика и изобразително изкуство от СУ „Емилиян Станев― гр. 

Велико Търново и преподаватели от Старопрестолна професионална гимназия по 

икономика, гр.Велико Търново. Обучението се проведе онлайн среда. 

2. Автор и модератор на двудневен обучителен курс за повишаване на 

квалификацията на педагогическите специалисти в предучилищното и училищното 

образование по тема, одобрена от МОН: „Компетентностният подход за възпитание 

на таланти в детската градина“ – 19 – 20.11.2021. Участници в обучителния курс: 

учители по музика от страната. Обучението се проведе онлайн среда. 

3. Автор и модератор на двудневен обучителен курс за повишаване на 

квалификацията на педагогическите специалисти в предучилищното и училищното 

образование по тема, одобрена от МОН: „КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЗА 

АКТИВИЗИРАНЕ КРЕАТИВНОСТТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЧРЕЗ 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРАЗНИЧНИ ДЕЙНОСТИ“ 27-28.11.2021.Участници в 
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обучителния курс: учители от ДГ „Червената шапчица― гр. Пловдив. Обучението се 

проведе присъствено на територията на ДГ. 

 

гл. ас. д-р Л. Бабакова 

Автор и модератор на специализиран курс за обучение и повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти съвместно с Национално училище за 

фолклорни изкуства "Филип Кутев" гр. Котел, 10.06.2021г. Тема „Психологически 

особености на надарени деца. Обучителни програми― 

 

гл.ас. д-р Т.Радев 

30.10.2021г, „Интелигентна музика―, онлайн уъркшоп, съвместно с ас. д-р Милена 

Великова СУ 

Художествено-творчески изяви с международно признание 

 

8 изяви 

проф. д-р Ю. Куюмджиев 

Представяне на Немско-български музикален речник/Българско-немски музикален 

речник на Международния музикален фестивал ―Мартенски музикални дни― 

(съвместно с проф. д-р Полина Куюмджиева) 

 

проф. д-р П. Куюмджиева 

Представяне съвместно с проф. д-р Юлиан Куюмджиев на Немско-български 

музикален речник / Българо-немски музикален речник = Deutsch-Bulgarisches 

Musikwörterbuch / Bulgarisch-Deutsches Musikwörterbuch в рамките на ММФ 

Мартенски музикални дни - ;Русе, 20.септември 2021 г. 

 

проф. д-р В.Гелева 

1. Самостоятелна творческа изява - 21.05.2021г. Концерт на АКХ ‖Гаудеамус‖ в 

рамките на Международния фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща‖. 

Малка базилика, Пловдив 

2. Участие в художественотворческа изява с международно признание на 

01.06.2021г.- Участие на АКХ ‖Гаудеамус‖ в концерт под егидата на Руското 

министерство на културата „Прекрасное далеко‖, Кемерово-Русия- 

3. Участие в художественотворческа изява с международно признание на 9-

11.12.2021г. 3 златни медала за АКХ‖Гаудеамус‖ и Специалната награда за 

най-добро представяне от 2-и международен хоров конкурс „Мелодианум‖, 

Сърбия 

 

ас.Я.Делирадева 

1. Участие в художественотворчески изяви с международно признание на 8.04.21 

г., онлайн издание, Международни детско-юношески хорови празници „Добри 

Войников‖ – Шумен 

2. Участие в художественотворчески изяви с международно признание на 4.06.21 

г., Акведукта на Бунарджика, Международен хоров фестивал „Черноморски 

звуци‖ – Балчик.  

3. Участие в художественотворчески изяви с международно признание на 4-5.06. и 
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8-10.09.21 г., хълм Бунарджика, OPERA OPEN 2021 Кармина Бурана 

4. Участие в художественотворчески изяви с международно признание на 27.11.21 

г., онлайн издание, Международен хоров фестивал „Петко Стайнов‖ 

Участие в художествено жури 

 

Участие в международно ХЖ: 1 участие 

проф. д-р В. Гелева 

1. Член на жури на Международния фестивал на православната музика‖Св. 

Богородица-Достойно есть‖-Поморие 

 

В страната: 5 участия 

проф. д-р Ю.Куюмджиев 

1.Председател на жанрова комисия „Музикална критика и публицистика― за 

присъждане на националните награди „Кристална лира―; 

2.Член на Националната комисия за присъждане на националните награди 

„Кристална лира― 

 

доц. д-р С.Карагенов 

1. 23.06.2021. гр. София, VIII Национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев 

Хаджиев‖ 

 

доц. д-р Ж.Пехливанов 

1.  Председател на жури на национален конкурс за детска забавна песен в 

Пловдив организиран от МОН, 25-26.06.2021 

2. Председател на жури в област „поп и джаз― – Орфееви таланти АМТИИ, 07-

16.07.2021 

Членство в творчески  организации/ Асоциации 

 

проф. д-р Ю. Куюмджиев 

Член на Съюза на българските композитори, секция „Музиколози― 

Член на International MusicologicalSociety 

Член на Съюза на българските музикални и танцови дейци 

Член на Съюза на българските журналисти 

 

проф. д-р П. Куюмджиева 

Член на Съюза на българските композитори, секция „Музиколози― 

Член на Съюза на българските музикални и танцови дейци 

Член на Съюза на българските журналисти 

Ръководство на докторанти 

 

общо 17 докторанти се обучават към катедрата 

проф. д-р В. Гелева 

доц. д-р Цв. Коловска 

доц. д-р Св. Карагенов 

доц. д-р М. Богданова 

хон. преп. Доц. К. Чапликов 
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Ръководство на теоретични разработки на студенти ОКС „бакалавър“ и ОКС 

„магистър“ 

 

7 преподаватели 

проф. д-р П. Куюмджиева – рецензия на дипломна работа 

проф. д-р В. Гелева - рецензия на дипломна работа 

проф. д-р К. Солакова – ръководство на дипломанти; рецензия на дипломна работа 

доц. д-р Цв. Коловска – ръководство на дипломанти, рецензия на дипломни работи 

доц. д-р Милена Богданова – рецензия на дипломна работа 

доц. д-р Жан Пехливанов - ръководство на дипломанти; рецензия на дипломна 

работа 

гл. ас. д-р Т. Радев - рецензия на дипломни работи 

Участие в комисия за държавни изпити на студенти 

 

Общо 9 преподаватели: 

 

доц. д-р Цв. Коловска 

проф. д-р К. Солакова 

проф. д-р П. Куюмджиева 

проф. д-р В. Гелева 

доц. д-р Св. Карагенов 

доц. д-р М. Богданова 

доц. д-р Жан Пехливанов 

гл. ас д-р Лилия Бабакова 

гл. ас. д-р Т. Радев 

Участие в програмни комитети 

 

2 преподаватели/ 4 участия 

проф. д-р Ю. Куюмджиев 

1. Председател на експертна група към НАОА за програмна акредитация на ПУ 

8.3. „Музикално и танцово изкуство― в НБУ. 

2. Председател на експертна група към НАОА за програмна акредитация на ПУ 

8.3. „Музикално и танцово изкуство― в Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски―. 

3. Член на експертна група към НАОА за програмна акредитация на 

професионално направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство― в 

Югозападен университет „Неофит Рилски―. 

 

проф. д-р В. Гелева 

1. Автор на рецензия за проект на проф. д-р Теодора Павлович за ТКДФ при 

НМА‖Проф. Панчо Владигеров‖ –София за издаване на сборник „70 години 

катедра по Хорово дирижиране в НМА‖Панчо Владигеров‖-София‖ 

Концерти с участие на студенти и докторанти 

 

10 концерта 

1. 

16 юни 2021 г. в ЦПЛР - ОДК – Пловдив -докторант Джулия Узунова – участие със 

стажантски състав към хор „Детска китка‖ в заключителен концерт на стажантски 
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състав на хор ―Детска китка― 30.06.21, научен ръководител проф. д-р В. Гелева 

2. 

8.04.21 г., онлайн издание - докторант Яна Делирадева - участие с хор „Детска китка‖ 

в художественотворчески изяви с международно признание на, Международни 

детско-юношески хорови празници „Добри Войников‖ – Шумен, научен ръководител 

проф. д-р В. Гелева 

3. 

4.06.21 г, Акведукта на Бунарджика - докторант Яна Делирадева - участие с хор 

„Детска китка‖ в художественотворчески изяви с международно признание на 

Международен хоров фестивал „Черноморски звуци‖ – Балчик, научен ръководител 

проф. д-р В. Гелева 

4. 

4-5.06. и 8-10.09.21 г., хълм Бунарджика - докторант Яна Делирадева - участие с хор 

„Детска китка‖ в художественотворчески изяви с международно признание на - 

OPERA OPEN 2021 Кармина Бурана, научен ръководител проф. д-р В. Гелева 

5. 

27.11.21,онлайн издание докторант Яна Делирадева - участие с хор „Детска китка‖ - 

участие в художественотворчески изяви с международно признание на г., 

Международен хоров фестивал „Петко Стайнов‖ 

6. 

17-19. 06. 2021 г, Пловдив - докторант Анастасия Баткова – участие с вокална група и 

индивидуални изпълнители на фестивал „Пловдив – СтоЛица на песента―, научен 

ръководител доц. д-р Ц. Коловска. 

ас. д-р Б. Мирчев 

1. 28.05.2021 – Бастиен и Бастиена ( В.А. Моцарт ) – концертна зала на АМТИИ 

2. 8.06.2021 – Ба - Та – Клан ( Ж.Офенбах ) – Римски стадион Пловдив 

3. 8.10.2021 – майсторски клас на Найден Тодоров като корепетитор 

4. 6.12 . 2021 – РИТА ( Г.Доницети ) зала на АМТИИ 

 

Редакторска работа върху публикационна дейност на студенти и докторанти 

 

Общо 14 реализирани публикации 

 

доц. д-р Цв. Коловска 

 за участие в Пролетни научни четения АМТИИ 2021 – студенти ОКС 

„бакалавър“, ОКС „магистър“ и докторанти: 

1. Сонай Юсеин Юсеин, ПОМ, студент IV, тема: МУЗИКАЛНО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ В БЪЛГАРИЯ И 

ИСПАНИЯ. Научен ръководител: доц. д-р Ц. Коловска 

2. Янислав Костов Иванов, ПОМ, магистър, тема: „Безмензурната народна песен в 

учебното съдържание по музика―.Научен ръководител: доц. д-р Ц. Коловска 

3. Мая Иванова Йорданова, докторант, тема:Мотивиране развитието на 

творческите умения на учениците чрез участие в извънкласни дейности по 

музика. Научен ръководител: доц. д-р Ц. Коловска 

4. Анастасия Иванова Баткова, докторант, тема: Формиране и развитие на 

вокалните навици при децата във възрастта от 7 до 10 години при работата с 
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вокална група в извънучилищна среда―. Научен ръководител: доц. д-р Ц. 

Коловска 

5. Андреас Триантавиллидис, докторант, с два доклада: 

1. тема на научния доклад: „Компетентностен и систематичен подход при изграждане 

на педагогическа система за обучение по музика на деца със специални образователни 

потребности. Научен ръководител: доц. д-р Ц. Коловска 

2. тема на научен доклад: Технологичен модел за обучение по музика на деца със 

специални образователни потребности с учебно-възпитателни и терапевтични цели. 

Научен ръководител: доц. д-р Ц. Коловска 

 за участие в III Международна научна конференция АМТИИ 28-

30.10.2021: 

Докторанти: 

1. Анастасия Иванова Баткова, докторант, тема: „Вокалната група – популярна 

форма на извънучилищна музикална дейност. Научен ръководител: доц. д-р Ц. 

Коловска 

2. Андреас Триантафиллидис, докторант, тема: Компетентностен подход към 

подбора на музикален материал за обучение по музика на деца със специални 

образователни потребности с учебно-възпитателни и терапевтични цели и 

мястото на детските народни песни като движеща сила за тяхното емоционално 

стимулиране и психическо освобождаване. Научен ръководител: доц. д-р Ц. 

Коловска 

3. Дай Липинг, докторант, тема: ЗНАЧЕНИЕ НА НАРОДНАТА МУЗИКА ЗА 

СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩНО И УНИВЕРСИТЕТСКО МУЗИКАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЙ И БЪЛГАРИЯ: ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ И 

ПЕРСПЕКТИВИ. Научен ръководител: доц. д-р Ц. Коловска 

4. Тонг Гуинг, докторант, тема: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО И 

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЪЗГЛЕДИТЕ ЗА МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ЗОЛТАН КОДАЙ. Научен ръководител: доц. д-р Ц. Коловска 

 за участие в ГОДИШНИК на АМТИИ 2021 

1. докторант Мая Иванова Йорданова, тема: Познавателната активност – 

предпоставка за развитие на творческите способности на учениците.(след 

одобрение на редакционната колегия). Научен ръководител: доц. д-р Ц. 

Коловска 

 

доц. д-р С. Карагенов 

 за участие в ГОДИШНИК на АМТИИ 2021 

1.Ю Дзяндзюн, докторант, тема: Изследване на композиционните особености в 

камерното произведение ―Гангламедо‖ от китайския композитор 

ГаоВейджи(след одобрение на редакционната колегия) Научен ръководител: 

доц. д-р С. Карагенов 

 

доц. д-р М. Богданова 

 -за участие в Пролетни научни четения АМТИИ 2021 

1. Петя Петрова, докторант, тема: ―Й. С. Бах - тригласна инвенция №9, BWV 

795 - приложение в психотехники за развитие на музикалния слух‖. Научен 
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ръководител: доц. д-р М. Богданова 

 за участие в III Международна научна конференция АМТИИ 28-30.10.2021 

2. Петя Петрова, докторант, тема: ―Явлението модалност в българската 

дидактична литература по солфеж‖ Научен ръководител: доц. д-р М. Богданова 

 

проф. д-р В.Гелева 

 за участие в Пролетни научни четения АМТИИ 2021 

1.Делирадева, Яна. Представяне на Техниката на Александър и приложението й в 

сферата на хоровото пеене. Пролетни научни четения АМТИИ Пловдив. 

2021.Научен ръководител: проф. д-р В. Гелева 

 участие в III Международна научна конференция "Наука, образование и 

иновации в областта на изкуството" АМТИИ Пловдив. 2021 

2.Делирадева, Яна. Методът Евритмика на Емил Жак-Далкроз. Общо приложение и 

предимства в хоровата работа с деца и юноши.Научен ръководител: проф. д-р 

В. Гелева 

НАГРАДИ 

 

доц. д-р Цв.Коловска 

май, 2021г, Наградата на Ректора на АМТИИ за висока активност в учебния процес за 

съответната учебна година и творчески постижения на възпитаници,  

 

проф. д-р В.Гелева 

Диплома за проф.д-р В. Гелева от 17-и Международен фестивал на православната 

музика „Св. Богородица-Достойно есть‖, Поморие. 

 

На колектив- АКХ ‖Гаудеамус‖ с ръководител проф. д-р В. Гелева 

Дипломи от Български хоров съюз, 

10-и Международен фестивал „Черноморски звуци‖-Балчик, Благодарствено писмо от 

Руското министерство на културата, 

Грамота, 

Благослов, 

Дипломи за отлично представяне и високо художествено-изпълнителско майсторство 

на АКХ ‖Гаудеамус‖ и на проф.д-р В. Гелева от 17-и Международен фестивал на 

православната музика „Св. Богородица-Достойно есть‖, Поморие 

Дипломи от Международен хоров фестивал „Мелодианум‖ Сърбия 3 златни медала  в 

кат. Камерни хорове, Musicasacra и Вокално-инструментални ансамбли, 

Специалната награда на журито за най-добро представяне от Международен хоров 

фестивал „Мелодианум‖ Сърбия 

 

Годишният отчет на катедра „Музикална педагогика и дирижиране― е обсъден и приет с 

пълно съгласие на заседание на катедрата с Протокол № 15 от 15.12.2021 г. 
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

на дейността на преподавателите  

от катедра „Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство‖ 

Изготвил:  

проф. д-р Борислав Ясенов – ръководител катедра „Класическо и Поп и 

джаз изпълнителско изкуство“  

за 2021 година 

 

Уважаеми колеги,  

Предоставям на вниманието ви годишен отчет за дейността на преподавателите от 

катедра „Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство― за периода януари – декември 

2021 година. През тази година животът ни изправи пред предизвикателства, които 

наложиха нов стереотип на работа. Това провокира креативност в методиката на 

преподаване, особено при ансамбловите дисциплини. Даде нова психологическа 

настройка и подход към художественотворческата, педагогическата и научната дейност.  

Имайки предвид спецификата на катедрата ще структурирам годишния отчет в три 

основни направления в последователност – художественотворческа, педагогическа и 

научна дейност. 

 

I. ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Затрудненията породени от пандемичната обстановка не оказаха съществено влияние 

върху художественотворческата дейност на преподавателите от катедрата, която през 2021 

година бе по-активна от предходната. В числово изражение картината е следната: 101 

концерта, от които 10 с международно признание и 6 участия изнесени от 11 

преподаватели;9 спектакъла на 2-ма преподаватели (диригент и певец), от които 2 с 

международно признание,3 режисьорски проекта на 1 преподавател;66 концерта на 

студенти и 20 на докторанти, от които 4 с международна значимост; 8 аранжимента за 

класическа китара и 1 за китарно дуо – 1 преподавател;композирана музика за филм и за 

куклен театър – 2 постановки от 1 преподавател; звукозаписна дейност– 1 албум с пиеси 

за класическа китара,1 класически дует, 2 поп и джаз албума и песен осъществени от 3-ма 

преподаватели;1 преаранжиране и адаптация на оперета реализирана от 1 

преподавател;10преподаватели участват в Художествено жури – 17 международни и 14 

национални процедури; 5-ма преподаватели реализират Художественотворчески проекти 

– 4-ма  като ръководители и 2 членства в колектив; 4-ма преподаватели с 9 награди и 2-ма 

с номинация за Кристална лира;  20 награди на студенти и докторанти от международни и 

национални конкурси. 

 

1. Концерти – 101 и 6 участия: 

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак 
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- Участие в представителен концерт – Академията кани Пловдив на АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев― в рамките на фестивала ―Made at the Academy‖ на Античен театър, 

09.06. 2021  

 

Спектакли и концерти на студенти и докторанти:  

Спектакли –4: 

Като вокален консултант на АОТ, за дейност да се считат всички спектакли проведени 

в рамките на 2021 година. Те са подробно описани в отчета на ас. д-р Алия Хансе.  

- 28.05.2021 г. в Концертна зала на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив, оп. 

„Бастиен и Бастиена“ от Моцарт; 

- 08.06.2021 г., Римския стадион по проект на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“,  

Пловдив – „Made at the Academy” Пловдив, Спектакъл на оп. „Ба-та-клан“ от Офенбах 

(https://www.facebook.com/artacademyplovdiv.amtii/videos/330346442155682 ) 

- 06.12.2021 г. в Концертна зала на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ по проект на АОТ 

с ръководител Алия Хансе, Спектакъл на оп. „Рита“ от Доницети 

(https://www.facebook.com/artacademyplovdiv.amtii/videos/967427757513916 

Художественотворчески изяви с международно признание – 1: 

- 02.10.2021 г. на Римския стадион, Приятелски концерт на Симфоничен оркестър към 

Държавна консерватория при Тракийски университет – Одрин и солисти от АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив  

https://drive.google.com/file/d/1OU5LUHDuWjoN3ytksnJ91iCa1_Dn7c5L/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1xwO2SjzR9PX9rBM69IrBH6YgU-JwJEZ4/view?usp=sharing 

  

Концерти на студенти – 5: 

 - 20.04.2021 г. - Концерт на Ал. Миланова, З. Златева, М. Атанасова, Т. Кършевот от 

класа на: проф. д-р Т. Шекерджиева-Нова, ст.преп.Е. Матева, хон, преп. А. Юнлютюрк; 

 - 03.06.2021 г. – Вокален концерт на Е. Сика, Хр. Румелиоти, И. Христодулу; 

 - 04.06. 2021г. – Вокален концерт на студенти от класа на: проф. д-р Т. Шекерджиева-

Новак, хон. ас. А. Юнлютюрк, ас. Ив. Михайлов; 

 - 08.06.2021г. – Вокален концерт на Хр. Румелиоти, И. Христодулу; 

 - 29.06.2021г. – Дипломен концерт на Е. Сика. 

С международно признание – 1:  

- 17.06.2021г. – 56-ти Международен фестивал на КАМЕРНАТА МУЗИКА –Академия 

Музика Пловдив;  

Докторанти:  

Докторантите ми Ли Минхуй, Ванг Йе, Шуайтонг Ванг, Ивайло Михайлов, са 

ангажирани с продукцията на АОТ. Те участват като солисти и режисьори в 

премиерните спектакли. 

 

Награди на студенти и докторанти – 10: 

- Евгения Сика, първа награда в VI група в раздел Класическо пеене на Петия 

международен конкурс за камерна музика и индивидуални изпълнители "Проф. Асен 

Диамандиев", провел се на 26 и 27 юни т.г. в КК "Боровец"; 

- Шуайтонг Ванг – първа награда на Национален конкурс за музикално, танцово и 

изобразително изкуство „Орфееви таланти“, Пловдив, 2021; 



69 

 

- Шуайтонг Ванг- Април 2021, трета награда на „INTERNATIONAL INSTRUMENTAL 

AND VOCAL PERFORMANCE CONTEST ORADEA 2021“ , Румъния; 

- Ли Минхуй - Февруари 2021г., трето място в международен конкурс "Музикални 

фойерверки в Баден-Вюртемберг" в Група за вокално - инструментален ансамбъл; 

- Април 2021 г.- първо място на I международно състезание по музика и изкуства 

пролетта в Лондон; 

- Април 2021 г. - първо място в Московски международен вокален конкурс.  

- Йордан Иванов, декември, 2021г, първо място, Осми национален академичен конкурс 

Йохан Себастиан Бах и неговото съвремие”; 

- Маргарита Атанасова, декември, 2021г, първо място, Осми национален академичен 

конкурс Йохан Себастиан Бах и неговото съвремие”; 

- Зорница Златева, декември, 2021г, второ място Осми национален академичен конкурс 

Йохан Себастиан Бах и неговото съвремие”; 

- Ирини Христодулу-Втора награда  и Христина Румельоти трета награда  от 

международен конкурс в Белград, 12.06.2021 г. и др. 

 

Награди на преподаватели – 3: 

- 11 Международен фестивал и състезание за фолклор, танц и музика "Дрезденски 

зимни звезди", 2021 - сертификат за личен принос за укрепване на международните 

културни отношения, за поддържане на многонационалните традиции и за висок 

професионализъм; 

- Пети международен конкурс за камерна музика и индивидуални изпълнители "Проф. 

Асен Диамандиев" - диплом за високи педагогически постижения; 

- Национален конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство "Орфееви 

таланти", Пловдив, 2021 - грамота за дългогодишно партньорство. 

 

проф. д-р Борислав Ясенов – 3 концерта и 2 участия: 

- 09.05.2021., 18.00 ч., Културен център „Тракарт, Пловдив – участие в концерт „30 

години творческа дейност на Филип Маджаров― с изпълнение на „Песен на славея― – 

произведение за флейта, баритон и пиано (Борислав Ясенов – флейта, Иван Кабамитов 

– баритон и Филип Маджаров – пиано); 

- 20.05.2021 г., 18.30 ч., зала „Съборна― при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – 

Пловдив – концерт „Трибют на Дейв Валентин―, Борислав Ясенов квартет (Борислав 

Ясенов – флейта, Йордан Тоновски – пиано, Радослав Паунов – бас китара и 

Александър Каменов – ударни инструменти); 

- 09.06.2021 г., 20.00 ч,. Античен театър, Пловдив – концерт на АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев― – Пловдив, Борислав Ясенов квартет и Марина Господинова;  

- 24.06.2021 г., 20.30 ч., джаз клуб „В джаза―, Пловдив – концерт в дуо с Йордан 

Тоновски; 

- 03.12.2021 г., 20.30 ч. – джаз клуб „В джаза―, Пловдив – концерт на Борислав Ясенов 

квартет. 

 

Концерти на студенти и докторанти – 9 на студенти и 11 на 2-ма докторанти: 
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- 02.06.2021 г., 13.00 ч. зала „Юрий Буков“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив, Концерт(държавен изпит по Специален инструмент – флейта) на Кристиян 

Христов; 

- 07.06.2021 г., 15.00 ч. зала „Юрий Буков“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив, Концерт (държавен изпит, Камерна музика) на Кристиян Христов и Мартин 

Даскалов; 

- 27.05.2021 г., 18.30 ч., зала „Съборна“, Пловдив, Концерт(държавен изпитПоп и джаз 

формации) на Богомила Цекова и Маломир Ингилизов; 

- 08.06.2021 г., 12.30 ч. зала „Съборна“, Пловдив, при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ 

– Пловдив, Концерт(държавен изпит, Поп и джаз формации) на Димитър Льолев; 

- 02.06.2021 г.,зала „Съборна“, при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, 

Концерти(държавни изпити по Поп и джаз формации): 

- 10.00 ч. – Мишел Варджан Нахабедян; 

- 10.45 ч.– Кристина Жечкова, Петя Тонева, Преслав Пеев, Любомир Попов; 

- 11.30 ч. – Магдалена Славова, Виктория Ангелова, Мартин Ефтимов, Илиас 

Кириакидис, Власиос Комитис; 

- 12.15 ч. – Ванина Тодорова, Пламена Костова Костова; 

- 25.09.2021 г., 10.30 ч. зала „Съборна“, при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив, Концерт (държавен изпит по Поп и джаз формации) на Стефка Секулова. 

Левен Антонов Адрианов – докторант 

- 29.06.2021, 15.30, Измир, Турция, (Онлайн), Клавирното джаз трио и двама от 

емблематичните творци в Модерния джаз“ 

Марина Господинова – докторант 

- 13.03.2021 г., 19:30 ч., Джаз концерт, София, Sveio’s Place 

- 08.06.2021 г., Концерт – Международен франкофонски фестивал „Солей“ – Созопол  

- 09.06.2021 г., 20:30 ч. Концерт – Made аt the Academy, Античен театър / 

Представителен концерт – Академията кани Пловдив    

- 11.06.2021 г., 19:00 ч. Концерт – Джаз форум Стара Загора // Jazz Forum Stara Zagora 

- 25.07.2021 г., 20:00 ч. Лозенец (Lozenets Art and Craft Fest), Концерт Златните години 

на джаза с Марина Господинова 

- 14.08.2021 г., Концерт – Калофер, 20.00 ч. – „JaZZ и дантели“ – Концерт на Марина 

Господинова 

- 26.08.2021 г., Гранд хотел София, Концерт, Grand Jazz Nights – Do The Duke  

- 24.09.2021 г., 19:00 ч. Джаз концерт – Сливен, „Фестивал в куфар“ 

- 23.11.2021 г., 20:00 ч., София, София Лайв Клуб, специален гост на промоцията на 

албума „TURN TO LOVE” на Димитър Карамфилов 

- 21.12.2021 г. – Концерт на студенти от специалност ИИПД в рамките на събитието 

„Весела Коледа в парка“ на Община Пловдив – район Тракия. 

 

проф. д-р Стела Митева-Динкова– 6 концерта и 1 участие: 

- 19.05.2021, Концертна зала АМТИИ „Проф. А. Диамандиев― , 5-ти Международен 

младежки фестивал „Кръстопът―, Концерт на китарен квинтет в състав; Милена 

Вълчева, Калин Георгиев, Йоана Тихолова, Стела  и Костадин Динкови  
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- 24.05.2021, площад Централен, Пловдив – Участие на Китарен ансамбъл „Академика― в 

Празничен концерт на Община Пловдив по случай 24-ти май 

- 09.06.2021, Градска художествена галерия, Пловдив - Концерт - откриване на Годишна 

изложба на факултет Изобразителни изкуства към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― в 

рамките на фестивала ―Made at the Academy‖  

- 17.09. 2021, Дом на културата „Борис Христов―, Пловдив – Китарен концерт „Испански 

нощи― на Арно Дюмон, Елена Сан Роман и Китарен ансамбъл „Академика―  

С международно признание: 

- 05.06.2021 г. катедрала „св. Елизабета Унгарска―, Париж – Концерт на китарен 

ансамбъл „Академика― с участие на студенти от класа по класическа китара на проф. 

Динкова и дуо Стела и Костадин Динкови 

https://www.tvevropa.com/2021/06/plovdivski-kitaren-ansambal-akademika-s-kontsert-v-parizh/ 

https://dcnews.bg/kitaren-ansambal-akademika-s-kontsert-v-parizhkata-katedrala-sv-elizabet-

ungarska/ 

- 23.07.2021, Saint-Etienne-de-Tinee, Франция - Концерт на дуо класически китари 

Благовест Георгиев и Стела Митева-Динкова   

- 24.07.2021, Roya, Франция -  Концерт на дуо класически китари Благовест Георгиев и 

Стела Митева-Динкова. 

 

Концерти на студенти и докторанти– 5: 

- 04.03.2021, НЧ „Хр. Г. Данов – 1904“, Пловдив – Концерт на Диана Димитрова, Симона 

Маринова, Михаил Михайлов, Христос Ефтимиадис, Иван Русев, Илин Папазян и 

Йоргос Лиратзис; 

- 08.05.2021, Концертна зала АМТИИ “Проф. Ас. Диамандиев“, Пловдив - Концерт на 

Диана Димитрова, Симона Маринова, Михаил Михайлов, Христос Ефтимиадис, Иван 

Русев и Илин Папазян; 

- 10.06.2021, НЧ „Ив. Вазов – 1904“, Пловдив – Участие на Диана Димитрова, Симона 

Маринова, Михаил Михайлов и Йоргос Лиратзис във фестивал „Поколения“; 

- 19.06.2021, Къща-музей „П. К. Яворов“, Чирпан – Концерт на Сдружение „Китара“ – 

Пловдив с участието на Диана Димитрова, Симона Маринова и Михаил Михайлов; 

- 19.09.2021, хълм Бунарджика, Пловдив, музикален проект „Пътят към върха. Brass on 

the hill“ на Община Пловдив - с участието на Диана Димитрова, Симона Маринова, 

Михаил Михайлов - http://www.visitplovdiv.com/bg/node/10071. 

 

Награди на студенти– 6: 

- 21-24.05.2021 – IX Международен конкурс „Охрид те сакам“ – Втора награда в III b 

група за Иван Русев и Диана Димитрова 

- http://www.ohridtesakam.com/wb/media/Gitara.pdf; 

- 26-27.06.2021 – Пети международен конкурс за камерни ансамбли и индивидуални 

изпълнители „Проф. Асен Диамандиев“, Боровец – Раздел „Класика“, Индивидуални 

изпълнители,  V-та група - Първа награда за Диана Димитрова и Трета награда за 

Михаил Михайлов 

https://m.facebook.com/musicborovets/photos/pcb.1150365042096620/1150364912096633/?t

ype=3&source=49; 

https://dcnews.bg/kitaren-ansambal-akademika-s-kontsert-v-parizhkata-katedrala-sv-elizabet-ungarska/
https://dcnews.bg/kitaren-ansambal-akademika-s-kontsert-v-parizhkata-katedrala-sv-elizabet-ungarska/
http://www.visitplovdiv.com/bg/node/10071
http://www.ohridtesakam.com/wb/media/Gitara.pdf
https://m.facebook.com/musicborovets/photos/pcb.1150365042096620/1150364912096633/?type=3&source=49
https://m.facebook.com/musicborovets/photos/pcb.1150365042096620/1150364912096633/?type=3&source=49
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- 04.12.2021 – Осми национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие“, 

Категория „Класическа китара“, група В – Първа награда за Илин Папазян и Втора 

награда за Диана Димитрова 

- https://www.artacademyplovdiv.com/jsbach.html. 

 

проф. д-р Веселин Койчев – 11 концерта: 

- 25.10.2021 г., „Есенен салон на изкуствата―, Концертна зала на Военноморски клуб 

Варна - концерт на  акустичното китарно трио „NOVA―, В. Койчев, Цв. Недялков и П. 

Койчев; 

- 07.10.2021 г., „CNVK Progect― - премиера на албума „Тhe Teachers― София Лайв Клуб; 

- 02.10.2021 г., Концерт на „Койчев джаз III―, Светлина Христова, Петър Койчев, 

Веселин Койчев, Клуб „В джаза―, Пловдив; 

- 27.08.2021г.,Светлина Христова и Веселин Койчев, Арт клуб „Мишел―, Созопол; 

- 29.08.2021 г.,Светлина Христова и Веселин Койчев, Арт клуб „Мишел―, Созопол; 

- 15.08.2021г.,„Койчев джаз III―, Арт клуб „Мишел―, Созопол; 

- 21.08.2021 г.,„Койчев джаз III―, Арт клуб „Мишел―, Созопол; 

- 08.08.2021 г., Джаз фест Банско „CNVK Progect― - премиера на албума „Тhe Teachers―; 

- 19.07.2021 г.,„Джаз под звездите на деветашкото плато―, В. Койчев, Светлина 

Христова, В. Благоев, Ялдъз Ибрахимова, Д. Льолев, Я. Миладинов и др.; 

- 12.07.2021 г.,„Койчев джаз III―, Арт клуб Мишел,  Созопол; 

 

Концерти на студенти и докторанти– 9 на докторанти: 

1. Докторант Мирослав Турийски  – Концерт за пиано и глас с Мирослава Кацарова, Дом 

на културата Борис Христов, Пловдив, 14.02.2021 г.    

2. Докторант Мирослав Турийски – Концерт със Мирослава Кацарова джаз трио и 

струнен квартет в Сифия лайв клуб, София, 05.05.2021 г.    

3. Докторант Мирослав Турийски – Концерт със Мирослава Кацарова джаз трио и 

струнен квартет в Бибоп кафе, Пловдив, 08.05.2021 г. 

4. Концерт на докторант Мирослав Турийски  – „Стандарти“ – Турийски стандарт 

трио и Мишел Нахабедян в бар Контрабас, Пловдив (пети концерт от художествено 

творческата докторантура), 28.05.2021 г. 

5. Концерт на Мирослав Турийски  – „Интеракция“ – джаз концерт за пиано и китара – 

Бий Боп кафе, Пловдив, 01.07.2021 г. 

6. Докторанти Мирослав Турийски и Николай Карагеоргиев  – Камерен концерт за пиано 

и китара , Бибоп кафе, Пловдив (шести концерт от художествено-творческата 

докторантура на М. Турийски), 1.07.2021 г.       

7. Концерт на Мирослав Турийски  – Бургас Джаз Фест с Октет Пловдив, Бургас, 

14.07.2021 г.       

8. Докторант Мирослав Турийски – Представяне на албум с авторска музика с Маги 

Алексиева в Пловдив, Варна, Бургас. 

9. Докторант Мирослав Турийски – Русе Джаз Фест с „Октет Пловдив“, 12.12.2021 г. 
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гл. ас. д-р Петър Койчев– 10 концерта: 

- 25.10.2021 г., Военноморски клуб, гр.Варна, ―Есенен салон на изкуствата― Варна 2021, 

концерт на акустично китарно трио ―NOVA―, Веселин Койчев, Цветан Недялков,  

Петър Койчев; 

- 2.10.2021 г., клуб „В джаза―, гр. Пловдив, концерт на „Койчев джаз III― , Светлина 

Христова, Петър Койчев, Веселин Койчев; 

- 18.9.2021 г., Нощ на изкуствата в Казанлък‗ 21, Художествена галерия – Казанлък, 

концерт на „Django Cats‖, Петър Койчев, Илко Градев, Влади Михайлов, Момчил 

Ангелов; 

- 6.09.2021 г., открита сцена на ул. Иван Вазов, гр. Пловдив, концерт „Празнуваме 

заедно― -  програма по повод Съeдинението на България и празник на гр. Пловдив, 

концерт на ―Hot Club de Plovdiv‖, Петър Койчев, Любомир Толумбаджиев, Момчил 

Ангелов, Христо Минчев; 

- 23.08.2021.г., Сцена №2 Безистенъ, гр. Пловдив, концерт на „Ami & Hot Club de 

Plovdiv―, Ами Опренова-Ставроу, Петър Койчев, Любомир Толумбаджиев, Момчил 

Ангелов, Христо Минчев; 

- 23.07.2021 г., етнографски комплекс Дамасцена, Скобелево, ―Sting the Opera‖, 

продукция на Държавна опера - Стара Загора и Военен биг-бенд Стара Загора, солист 

Петър Салчев; 

- 12.07.2021 г., Арт клуб „Мишел―, Созопол, , концерт на „Койчев джаз III―, Светлина 

Христова, Петър Койчев, Веселин Койчев; 

- 18.07.2021 г., Арт клуб „Мишел―, Созопол, , концерт на „Койчев джаз III―; 

- 6.06.2021 г., дом на културата Борис Христов, гр. Пловдив, ―Sting the Opera‖, продукция 

на Държавна опера - Стара Загора и Военен биг-бенд Стара Загора, солист Петър 

Салчев; 

- 28.5.2021 г., клуб „В джаза―, гр. Пловдив, концерт ―Bossa Nova Night‖, Петър Койчев, 

Ивелина Събева. 

 

Концерти на студенти– 3: 

- 03.06.2021 г., зала „Съборна“, при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, 

Концерти (държавни изпити по Специален инструмент):   

- 13.00 ч. – Илиас Йорданис Кириакидис – поп и джаз китара; 

- 14.30 ч. – Мартин Лазаров Ефтимов – поп и джаз китара;  

- 19.06.2021, Къща музей „П. К. Яворов“ гр. Чирпан,  Концерт на класовете по китара 

от АМТИИ „Проф.Асен Диамандиев„,,  с преподаватели: проф. д-р Стела Митева-

Динкова, гл. ас. д-р Петър Койчев, Костадин Динков, Диана Рачева. 

  

ас. Марина Господинова– 8 концерта, 1 участие и запис на клип: 

- 13.03.2021 г., 19:30 ч., Джаз концерт, София, Sveio‘s Place 

- 08.06.2021 г., Концерт – Международен франкофонски фестивал „Солей― – Созопол  

- 09.06.2021 г., 20:30 ч. – участие в концерта Made аt the Academy, Античен театър / 

Представителен концерт – Академията кани Пловдив    

- 11.06.2021 г., 19:00 ч. Концерт – Джаз форум Стара Загора // Jazz Forum Stara Zagora 

- 25.07.2021 г., 20:00 ч. Лозенец (Lozenets Art and Craft Fest), Концерт Златните години на 

джаза с Марина Господинова 
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- 14.08.2021 г., Концерт – Калофер, 20.00 ч. – „JaZZ и дантели― – Концерт на Марина 

Господинова 

- 26.08.2021 г., Гранд хотел София, Концерт, Grand Jazz Nights – Do The Duke  

- 24.09.2021 г., 19:00 ч. Джаз концерт – Сливен, „Фестивал в куфар― 

- 23.11.2021 г., 20:00 ч., София, София Лайв Клуб, специален гост на промоцията на 

албума „TURN TO LOVE‖ на Димитър Карамфилов. 

 

Концерти на студенти– 7: 

- 28.05.2021 г. – АМТИИ зала „Съборна“ – Концерт Държавен изпит: 

- 16.30 ч., Богомила Цекова; 

- 17.15 ч., Маломир Ингилизов; 

- 04.06.2021 г. – АМТИИ зала „Съборна“ – Концерт Държавен изпит: 

- 10.00 ч., Магдалена Славова; 

- 11.45 ч., Кристина Жечкова; 

- 13.00 ч., Виктория Ангелова; 

- 14.30 ч., Ванина Тодорова; 

- 05.06.2021 г. – АМТИИ зала „Съборна“ – Концерт Държавен изпит 

Петя Тонева 

 

ас. Петър Салчев– 4 концерта: 

- 30,23,24.07.2021 г., STING ТHE OPERA – Филхармония, Стара Загора; 

- 14.08.2021 г., ДА ПОСЛУШАМЕ КИНО –Филхармония, Плевен. 

 

Концерти на студенти– 2: 

- 05.06.2021 г, 12.15 ч. зала „Съборна“, при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, 

концерт държавен изпит по Поп и джаз пеене на Пламена Костова; 

- 07.06.2021 г., 13.30 ч. зала „Съборна“, при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив, концерт държавен изпит по Поп и джаз пеене на Стефка Секулова. 

 

ас. Мирослав Турийски– 21 концерта: 

- 14 февруари-Концерт за пиано и глас с Мирослава Кацарова в Дом на културата Борис 

Христов, Пловдив; 

- 5 май - Концерт с Мирослава Кацарова джаз трио и струнен квартет в София лайв клуб, 

София; 

- 8 май - Концерт с Мирослава Кацарова джаз трио и струнен квартет в Бибоп кафе, 

Пловдив; 

- 28 май - Турийски стандарт трио и Мишел Нахабедян в бар Комнтрабас, Пловдив (пети 

концерт от художествено творческата докторантура на М. Турийски); 

- 1 юли - Камерен концерт за пиано и китара с Николай Карагеоргиев в Бибоп кафе, 

Пловдив (шести концерт от художествено-творческата докторантура на М. Турийски); 

- 7 юли - A To Jazz Festival- Ангел Дюлгеров бенд, София; 

- 14 юли – Бургас джаз фест – Октет Пловдив, Бургас; 

- 24 юли – Фестивал в Царевец с Ангел Дюлгеров бенд, Царевец; 
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- 25 юли – Фестивал в Созопол с Мирослава Кацарова трио, Созопол; 

- 19, 20, 21 август - Представяне на албум с авторска музика с Маги Алексиева в 

Пловдив, Варна, Бургас; 

- 6 август - Капана Фест с Ангел Дюлгеров, Пловдив; 

- 9 септември - Концерт с Мирослава Кацарова трио в СОХО, София; 

- 25 септември - Хасково Джаз фест с Ангел Дюлгеров бенд; 

- 3 ноември - Концерт с Пейо Пеев квартет в Бибоп Кафе, Пловдив (концертът е шести от 

художествено творческата докторантура на П. Пеев); 

- 12 ноември - Концерт с Нина Николина в София Лайв Клуб, София; 

- 13 ноември - Концерт с Нина Николина в Бибоп кафе, Пловдив; 

- 4 декември – Концерт 20 години Dessafinado по Jazz FM в София лайв клуб, София; 

- 9 декември - Русе Джаз Фест с Октет Пловдив, Русе; 

- 15 декември – Концерт с Нина Николина в Модерен Театър, Бургас. 

 

Колективна награда 

Награда за концерт на месец юли на предаването „Вечната музика― на БНТ за 

представянето на Октет Пловдив на сцената на Бургас джаз фест. 

https://www.facebook.com/105477777920794/photos/a.138493781285860/426164405852128/  - 

снимка с водещия и наградата от фейсбук профила на Октет Пловдив. 

 

ас. Ивайло Михайлов – 1 самостоятелен концерт: 

- 04.03.2021 г. в 19:00 ч., Градски дом на културата "Борис Христов", Пловдив,Опера 

бутик: Песните на Пучини 

Спектакли – 5: 

- 26.03.2021 г., ДО – Ст. Загора, „Тоска―, Пучини в ролята на Каварадоси; 

-16.07.2021 г., ДО – Ст. Загора, „Тоска―, Пучини в ролята на Каварадоси; 

- 26.11.2021 г., ДО – Ст. Загора, „Бал с маски―, Верди в ролята на Рикардо; 

- 29.10.2021 г., ДО – Ст. Загора, „Атила―, Верди в ролята на Форесто. 

 

Художественотворчески изяви с международно признание – 1: 

- 23-29.04.2021 г., Опера – Гданск, Полша. „Блудният син―, Дебюси в ролята на Азаел;  

 

Режисьор на 3 спектакъла: 

- „Бастиен и Бастиена― опера в едно д-е от В. А. Моцарт, 28.05.2021 г., АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев― – Пловдив; 

- „Ба-та-клан― оперета от Ж. Офенбах - Римски стадион, 8.06.2021 г., АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев― – Пловдив; 

- „Рита― опера от Г. Доницети, 06.12.2021 г., АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – 

Пловдив. 

 

Награда на преподаватели: 

Номинация за Кристална лира за ролята му на Васко да Гама, „Африканката―, Майербер, 

ДО Стара Загора, Берлинска опера в Зала 1 на НДК 2020 г. 
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ас. д-р Алия Хансе – 4 спектакъла: 

Спектакли: 

-  28.05.2021 г. в Концертна зала на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, Пловдив, оп. 

„Бастиен и Бастиена― от Моцарт; 

- 08.06.2021 г., Римския стадион по проект на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, 

Пловдив – „Made at the Academy‖Пловдив, Спектакъл на оп. „Ба-та-клан― от Офенбах 

(https://www.facebook.com/artacademyplovdiv.amtii/videos/330346442155682 ) 

- 06.12.2021 г. в Концертна зала на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― по проект на АОТ 

с ръководител Алия Хансе, Спектакъл на оп. „Рита― от Доницети 

(https://www.facebook.com/artacademyplovdiv.amtii/videos/967427757513916 

Художественотворчески изяви с международно признание – 1: 

- 02.10.2021 г. на Римския стадион, Приятелски концерт на Симфоничен оркестър към 

Държавна консерватория при Тракийски университет – Одрин и солисти от АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив 

https://drive.google.com/file/d/1OU5LUHDuWjoN3ytksnJ91iCa1_Dn7c5L/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1xwO2SjzR9PX9rBM69IrBH6YgU-JwJEZ4/view?usp=sharing 

 

Концерти на студенти – 1: 

Концерт на студенти от Вокален ансамбъл „Про белканто“ на 8.10.2021 г. при 

тържествена церемония по връчване на „Доктор хонорис кауза“ на генералния директор 

на международна организация по лозата и виното Пау Рока в Университета по 

хранителни технологии – Пловдив. 

 

ас. Йордан Тоновски – 27 концерта и 1 участие: 

- 20.02.2021, Плевен. Концерт „Вокалисимо― заедно с Васил Петров (вокал), Русалина 

Мочукова (вокал), Йордан Тоновски джаз трио и Плевенска филхармония. Диригент- 

Владимир Бошнаков; 

- 09.03.2021, Габрово. Концерт „Вокалисимо― заедно с Васил Петров (вокал), Русалина 

Мочукова (вокал), Йордан Тоновски джаз трио и Плевенска филхармония. Диригент- 

Владимир Бошнаков; 

- 17.04.2021, Пловдив, джаз клуб „В джаза―. Концерт в дуо с Десислава Иванова (вокал); 

- 15.05.2021, София, „Club 1856―. Концерт с Васил Петров и Йордан Тоновски джаз трио; 

- 20.05.2021 г., 18.30 ч., зала „Съборна― при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – 

Пловдив – концерт „Трибют на Дейв Валентин―, Борислав Ясенов квартет (Борислав 

Ясенов – флейта, Йордан Тоновски – пиано, Радослав Паунов – бас китара и 

Александър Каменов – ударни инструменти; 

- 29.05.2021, Пловдив, Джаз клуб „В  джаза―. Концерт в дуо с Кристина Жечкова 

(вокал).; 

- 09.06.2021 г., 20.00 ч,. Античен театър, Пловдив – концерт на АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев― – Пловдив, Борислав Ясенов квартет и Марина Господинова; 

- 24.06.2021 г., 20.30 ч., джаз клуб „В джаза―, Пловдив – концерт в дуо с Борислав 

Ясенов; 

https://www.facebook.com/artacademyplovdiv.amtii/videos/967427757513916
https://drive.google.com/file/d/1xwO2SjzR9PX9rBM69IrBH6YgU-JwJEZ4/view?usp=sharing
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- 21.06.2021., Сливен, сцена „Туида―. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с Васил Петров, 

Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска филхармония. 

Диригент- Христо Павлов; 

- 22.06.2021., Пловдив, Летен театър „Бунарджика―. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с 

Васил Петров, Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска 

филхармония. Диригент- Христо Павлов; 

- 29.06.2021., Карлово, Летен театър. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с Васил Петров, 

Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска филхармония. 

Диригент- Христо Павлов; 

- 01,07.2021., Бургас, Летен театър. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с Васил Петров, 

Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска филхармония. 

Диригент- Христо Павлов; 

- 03.07.2021г., Петрич, Градския стадион. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с Васил 

Петров, Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска 

филхармония. Диригент- Христо Павлов; 

- 08.07.2021., Ямбол, Лятно кино. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с Васил Петров, 

Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска филхармония. 

Диригент- Христо Павлов; 

- 30.07.2021., остров „Света Анастасия. Концерт на Васил Петров и Йордан Тоновски 

джаз трио; 

- 07.08.2021., Сърбия, град Лесковац, „STRINGS‖ фестивал. Участие в дуо с Васил 

Петров; 

- 10.08.2021., Плевен, двора на историческия музей. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с 

Васил Петров, Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска 

филхармония. Диригент- Христо Павлов; 

- 11.08.2021., Велико Търново, Летен театър. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с Васил 

Петров, Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска 

филхармония. Диригент- Христо Павлов; 

- 13.08.2021., Пловдив, джаз клуб „Контрабас―. Концерт с участието на Желязка 

Белчилова (вокал) и Александър Леков (бас); 

- 20.08.2021., гр. Вършец, Градския площад. Концерт в дуо с Васил Петров; 

- 07.09.2021., Шумен. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с Васил Петров, Зорница 

Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска филхармония. 

Диригент- Христо Павлов; 

- 17.09.2021., Пловдив, клуб „Безистен 2―. Концерт на Васил Петров и Йордан Тоновски 

джаз трио; 

- 22.09.2021., Созопол, „Амфитеатър Созопол―. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с 

Васил Петров, Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска 

филхармония. Диригент- Христо Павлов; 

- 25.09.2021., Пловдив, джаз клуб „В джаза―. Концерт на Йордан Тоновски джаз трио- 

Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас) и Кристиан Желев (ударни); 

- 15.10.2021., Пловдив, джаз клуб „Контрабас―. Jazz project ―And We Will Fly‖ с 

участието на Весела Морова (вокал), Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас) и 

Кристиян Желев (ударни); 
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- 03.12.2021 г., 20.30 ч. – джаз клуб „В джаза―, Пловдив – концерт на Борислав Ясенов 

квартет- Борислав Ясенов (флейта), Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас) и 

Александър Каменов (ударни); 

- 11.12.2021., София, 12ч., „Борисовата градина―. Коледен концерт с Васил Петров, 

Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска филхармония. 

Диригент- Христо Павлов; 

- 11.12.2021., Пловдив, 20ч., джаз клуб „В джаза―. Концерт „Jazz ‘n‘ Christmas― заедно с 

Весела Морова (вокал) и Христо Минчев (контрабас). 

 

ас. Живко Братанов – 3 концерта: 

- 13.07.2021 г., Галерия Лампион, Концерт със ―Space Trio‖ в София, излъчен по БНР; 

- 14.07.2021 г., Концерт на джаз фестивала в Езерец, съвместно с Петър Салчев; 

С международно признание – 1: 

- 09.04.2021 г., Зала АМТИИ, „Близка среща между два свята―- съвместен концерт с 

Бертен д‗Оландер – част от фестивалите ―Кръстопът― и „Камерна Сцена―. 

 

ас. Евгений Шевкенов– 7 концерта, от които 6 с международно признание: 

- 01.01.2021 г.,Евгений Шевкенов, "Гранд Еуро Фест 20-21", с Юлия Томашек пиано, 

Прага, Чехия; 

- 13.05.2021 г., Евгений Шевкенов, "Оркестров концерт", с Рихард Вагнер Камероркестер, 

Виена, Австрия; 

- 19.05.2021 г., Евгений Шевкенов, "Винер Хофконцерте", с Грегор Ханке пиано, Виена, 

Австрия; 

- 19.06.2021 г., Евгений Шевкенов , "56-ти Международен фестивал на Камерната музика", 

с Маркус Хадула, пиано, Пловдив; 

- 07.07.2021 г., Евгений Шевкенов, "Опера Опън 2021", Оркестър на ДО Пловдив, 

Константин Добройков, Античен театър Пловдив 

- 06.08.2021 г., Евгений Шевкенов, "Винер Музиксеминар", с Юуми Ямагучи, пиано, 

Виена, Австрия; 

- 04.12.2021 г.,Евгений Шевкенов, "Академия Арс Нова", солова програма, Триест, 

Италия. 

 

ас. Пенчо Пенчев 

Концерт на студенти– 2: 

-29.05.2021 г., Съвместен концерт на Дамско тромпетно дуо ,,Свилена‖ и Духово трио от 

Тракийския Университет –Одрин; 

- 27.11.2021 г., Класов концерт. 

 

Награди на студенти и докторанти– 4: 

Пети международен конкурс за камерна музика и индивидуални изпълнители „Проф. 

Асен Диамандиев“, Арт Фест-Боровец 2021 

Първа награда – Гарабед Казазян 

Втора награда – Патрик Конов  

Трета награда – Кристиян Кънев 
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Национален конкурс на Класик ФМ и Кантус фирмус 

Втора награда – Здравка Василева 

 

Награда на преподаватели: 

- Награда на Ректора на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, проф. д-р Тони 

Шекерджиева-Новак, за високи постижения в преподавателската работа; 

- Номинация за Кристална лира. 

 

ас. Едуард Сарафян 

Концерти на студенти– 5: 

- 08 юли 2021г. Концерт (държавен изпит) на Теодор Тотев, зала „Юрий Буков“; 

- 08 юли 2021г. Концерт (държавен изпит) на Даниел Ангелов, зала „Юрий Буков“; 

- 29 юни 2021г. Концерт (държавен изпит) на Димо Дичев, зала Юрий Буков; 

- 24 септември 2021г. Камерен концерт (държавен изпит) на Теодор Тотев  и Кристиан 

Костадинов, зала „Юрий Буков“; 

- 01 октомври 2021г. Камерен концерт (държавен изпит) на Александър Ненков и 

Даниел Ангелов, зала  „Юрий Буков“. 

 

ст. преподавател Елвира Матева 

Концерти на студенти – 5: 

 - 20.04.2021 г. - Концерт на Ал.Миланова, З. Златева, М.Атанасова, Т. Кършевот от 

класа на: проф. д-р Т. Шекерджиева-Нова, ст.преп.Е. Матева, хон, преп. А. 

Юнлютюрк; 

 - 03.06.2021 г. – Вокален концерт на Е. Сика, Хр. Румелиоти, И. Христодулу; 

 - 04.06. 2021г. – Вокален концерт на студенти от класа на: проф. д-р Т. Шекерджиева-

Новак, хон. ас. А. Юнлютюрк, ас. Ив. Михайлов; 

 - 08.06.2021г. – Вокален концерт на Хр. Румелиоти, И. Христодулу; 

 - 29.06.2021г. – Дипломен концерт на Е. Сика. 

С международно признание– 2:  

- 17.06.2021г. –56-ти Международен фестивал на КАМЕРНАТА МУЗИКА –Академия 

Музика Пловдив;  

- 12.06.2021 г. – Акомпанятор на студенти от АМТИИ в международен конкурс в 

Белград. 

Награди на преподаватели: 

 - 2021 април - Благодарствено писмо за подкрепа в развитието, креативността и високите 

постижения на Ванг Шуайтонг в Международния инструментален и вокален конкурс в 

гр. Орадия – Румъния; 

 - 26.06.2021 – Грамота за високо художествен акомпанимент  от  „Пети международен 

конкурс за камерна музика и индивидуални изпълнения „Проф. Асен Диамандиев‖ 

Арт-фест Боровец; 

 - 04.12.2021 – Диплом за високо художествен акомпанимент от „Осми национален 

академичен конкурс Йохан Себастиан Бах и неговото съвремие‖; 

 - 04.12.2021 – Диплом за високи педагогически постижения от „Осми национален 

академичен конкурс Йохан Себастиан Бах и неговото съвремие‖. 
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ст. преподавател Мирослава Серафимова 

Концерти на студенти – 10: 

- 19.02.2021 г., АМТИИ, Концерт, Държавен изпит по камерна музика на Езги Челик – 

цигулка (магистър); 

- 26.02.2021 г., АМТИИ, Концерт, Държавен изпит на Езги Челик – цигулка (магистър); 

- 08.05.2021 г., АМТИИ, Китарен концерт на студенти от класа на проф. д-р Стела 

Митева – Динкова; 

- 28.05.2021 г., АМТИИ, Дипломен концерт на Анна Карамаврова – сопран (бакалавър), от 

класа на доц. Лилия Илиева; 

- 05.06.2021 г., АМТИИ, Концерт, Държавен изпит на Диляна Шопова – ударни 

инструменти (магистър), от класа на проф. Живка Личева; 

- 08.06.2021 г., АМТИИ, Концерт на студенти по класическо пеене от класа на доц. Лилия 

Илиева; 

- 09.06.2021 г., АМТИИ, Дипломен концерт на Неделина Захариева – сопран (бакалавър), 

от класа на доц. Лилия Илиева; 

- 17.06.2021 г., АМТИИ, 56-ти международен фестивал на камерната музика Академия 

Mузика Пловдив / Academia Musica Plovdiv, Аи Сува – цигулка (магистър), Ева-Фей 

Макгонагъл -- цигулка; 

- 18.06.2021 г., АМТИИ, Концерт, Държавен изпит на Аи Сува – цигулка (магистър); 

- 06.10.2021 г., АМТИИ, Концерт, Държавен изпит на Ивона Гуньова – цигулка 

(бакалавър); 

- 21-24.05.2021 – Запис съвместно с Иван Русев (класическа китара, от класа на проф. д-

р Стела Митева-Динкова) за участие в IX Международен конкурс „Охрид те сакам“ – 

Втора награда в III b група за Иван Русев 

http://www.ohridtesakam.com/wb/media/Gitara.pdf. 

  

Концерти на студенти на хонорувани преподаватели: Цв. Карагеоргиева, Н. 

Карагеоргиев, И. Енев, проф. Ж. Личева, д-р Цв. Борисова, З. Колева, М. Димитров– 10: 

- 03.06.2021 г., зала „Съборна“, при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, 

Концерти (държавни изпити по Специален инструмент):   

- 10.00 ч. – Преслав Георгиев Пеев – саксофон; 

- 11.30 ч.– Любомир Ангелов Попов – поп и джаз китара; 

- 16.00 ч. до 17.30 ч. – Власиос Илиас Комитис – ударни инструменти. 

- 05.06.2021 г., 14.30 ч. „Съборна“, стая №5 при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив, Концерт (държавен изпит по Специален инструмент – ударни инструменти) 

на Диляна Шопова; 

- 07.06.2021 г., 12.00 ч. зала „Съборна“, при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив, Концерт (държавен изпити по Специален инструмент – саксофон) на 

Димитър Льолев; 

- 26.06.2021 г., 11.00 ч. в зала „Съборна“, при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив, Концерт (държавен изпит по Камерна музика – ударни инструменти) на 

Диляна Шопова; 

- 24.06.2021 г., 13.00 ч. в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Концерт 

(държавен изпит по Специален инструмент – арфа) на София Колева; 
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- 25.09.2021 г., 11.15 ч. в зала „Съборна“ при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив, Концерт (държавен изпит по Специален инструмент – поп и джаз китара) 

на Мартин Димитров, 

- 06.10.2021 г., 12.45 ч., „Съборна“, стая № 6 при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив, Концерт (държавен изпит по Специален инструмент – цигулка) на Ивона 

Гуньова. 

2. Композиции, аранжименти и звукозаписна дейност – 9 аранжимента, музика към 

филм – 1, музика за куклен театър – 2,1 класически дует, 1 албум с пиеси за класическа 

китара, 2 поп и джаз албума и песен, 1 преаранжиране и адаптация на оперета: 

 

проф. д-р Стела Митева-Динкова– 9 аранжимента: 

- Аранжимент и редакция на пиесите: „Insight‖ и ―Розмарин― по музика на Стефан 

Костянев – публикувани в сборник „Пиеси от български композитори―, pdf издание на 

Международен фестивал на китарата – Плевен; 

- „Утро без край― – албум с 8 пиеси за класическа китара и 1 пиеса за дуо китари: 

композитор Стефан Костянев, аранжимент и изпълнение: Стела Митева-Динкова (с 

участието на Костадин Динков). 

  

проф. д-р Веселин Койчев – композиране намузика за филм и за куклен театър – 2 

постановки: 

 - 09.09.2021 г. - „Разстрели― филм на Янко Митев и Димитър Атанасов, музика Веселин 

Койчев; 

 - 13.05.2021 г. - „Бременските музиканти― по приказки на Братя Грим, драматизация Лео 

Капон, музика Веселин Койчев, ДКТ „Дора Габе―, Добрич; 

 - 01.03.2021 г. - „Куцото петле―, драматизация Лео Капон, музика Веселин Койчев, ДКТ 

Бургас. 

 

ас. Ивайло Михайлов– 1 дует: 

- „Сухата трева― – дует с Лили Друмева. Текст и музика – Лили Друмева.  

 

ас. Мирослав Турийски– 2 албума: 

- Април – излиза албум с авторска музика „Lost And Found― с Маги Алексиева. М. 

Турийски е изпълнител, композитор и аранжор; 

- Юни – излиза албум с авторска музика „Теменужена― с Мирослава Кацарова. М. 

Турийски е изпълнител, композитор и аранжор. 

 

ас. Марина Господинова– 1 песен: 

- 19.04.2021 г., ОНЛАЙН ПРЕМИЕРА – ЗАПИС И КЛИП на песента „ЮЛИ“ 

 

ас. д-р Алия Хансе– 1 преаранжиране и адаптация: 

- Преаранжиране и адаптация на оперетата „Ба-та-клан― от Жак Офенбах за камерен 

оркестър. 

 

3. Художествено жури –10преподаватели, 17 международни и 15 национални процедури: 
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проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак– 3 конкурса (1 международен и 2 национални): 

- 26-27.06.2021 г., Артистичен директор на международен конкурс „Проф. Асен 

Диамандиев―, Боровец; 

- 04.12.2021 г., Осми национален академичен конкурс „Йохан Себастиан Бах и неговото 

съвремие― на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―– Пловдив; 

- 16-17 юли 2021г. жури в Национален конкурс за музикално, танцово и изобразително 

изкуство „Орфееви таланти―, Пловдив, 2021. 

  

проф. д-р Борислав Ясенов– 3 конкурса (1 международен и 2 национални): 

- 26-27.06.2021 г. – член на жури на V Международен конкурс за камерни ансамбли и 

индивидуални изпълнители „Проф. Асен Диамандиев― – Боровец; 

- 11-13.11.2021 г. – член на жури на ХII конкурс за млади изпълнители на оркестрови 

инструменти „Добрин Петков―, категория Дървени духови инструменти, организиран и 

проведен в НУМТИ „Добрин Петков―, Пловдив; 

- 04.12.2021 г. – член на жури на Осми национален академичен конкурс „Йохан 

Себастиан Бах и неговото съвремие― на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― - Пловдив, 

в раздел Класически инструменти. 

 

проф. д-р Стела Митева-Динкова– 7(4 международни и 3 национални): 

- 17-23.05.2021 – Skopje, Macedonia – Guitar Competition ―Tremolo‖ (online); 

- 21-24.05 – Ohrid, Macedonia – IX International Competition for Young Musicians ―Ohrid te 

sakam‖ (online); 

- 28-30.05.2021 – Варна, НУИ „Д. Христов― – Дни на класическата китара (председател) 

- 26-27.06.2021 – Боровец – Пети международен конкурс за камерна музика и 

индивидуални изпълнители „Проф. Асен Диамандиев― (председател); 

- 16-17.07 2021, АМТИИ „Проф. А. Диамандиев― – Пловдив – Национален конкурс за 

музикално, танцово и изобразително изкуство „Орфееви таланти―; 

- 07.11.2021 – Plovdiv – International Classical Guitar Competition GuitArt (online); 

- 04.12.2021 – Пловдив – Осми национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото 

съвремие― (председател). 

 

ас. Едуард Сарафян– 3 конкурса (2 международни и 1 национален): 

- 11-14 ноември 2021г. Конкурс за млади изпълнители „Добрин Петков―; НУМТИ 

„Добрин Петков―; 

- 26-27 юни 2021г. „Пети международен конкурс за камерна музика и индивидуални 

изпълнители "Проф. Асен Диамандиев"; Хотел „Самоков―, КК Боровец; 

- 01-07 май 2021г. Международен фестивал „Полихимниа― 2021; Скопие, (онлайн). 

 

ас. Ивайло Михайлов– 1 международен конкурс: 

- 2021 г. Боровец, В рамките на „Дните на изкуствата― - жури в  Четвърти международен 

конкурс за камерни ансамбли и индивидуални изпълнители /класика, музикален 

фолклор, популярна музика и джаз, електронна музика/. 

 

ас. Мирослав Турийски– 2 национални конкурса: 

- 19 юни – председател на жури за млади джаз изпълнители в Стара Загора; 
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- 25,26 юни – жури на конкурс за млади вокалисти в Пловдив. 

 

ас. Пенчо Пенчев– 1 международен и 2 национални: 

- Път Към Славата 2021 Категория ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ в НМУ София 

https://www.facebook.com/karnolskyroadtoglory/photos/pcb.4198928463478526/419891797347

9575/; 

- Национален конкурс ,,Орфееви таланти‖ Пловдив – Жури в категориите: 1.Оркестрови 

инструменти (класическо пеене и духови инстр.):2.  Поп и джаз пеене; 

- Пети международен конкурс за камерна музика и индивидуални 

изпълнители,проф.Асен Диамандиев‖ Арт Фест-Боровец 2021. 

 

ас. Марина Господинова– 1 национален конкурс: 

- 17.06.2021 г., АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив, Жури Поп и джаз пеене, 

Национален конкурс „Орфееви таланти―. 

 

ас. Евгений Шевкенов– 7 международни конкурса и 1 национален; 

- Prague Grand Euro Fest 2020-21; 

- Hongkong „Bright China Music Competition―; 

- Prof. Dichler Wettbewerb Vienna; 

- Vienna Stars 2021; 

- Ars Nova Competition Trieste; 

- Art Duo Competition Prague; 

- Grand Euro Competition 2021-22; 

- 04.12.2021 г. – член на жури на Осми национален академичен конкурс „Йохан 

Себастиан Бах и неговото съвремие― на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― - Пловдив, 

в раздел Класически инструменти.  

 

ас. д-р Алия Хансе– 1 национален конкурс: 

- 26-27.06.2021 г., гр. Хасково – жури в Двадесети национален конкурс-фестивал „С 

песните на Ари―. 

 

4. Художественотворчески проекти – 6 преподаватели, от които 5-ма  ръководители и 2 

членства в колектив: 

 

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак 

- Автор на сценария и ръководител на концерта: „Академията кани Пловдив―, ― в 

рамките на фестивала ―Made at the Academy‖ на Античен театър, 09.06. 2021. 

 

проф. д-р Стела Митева-Динкова– 2 проекта (1 ръководство и 1 членство): 

- Ръководител Договор №7/21  от 17.03.2021 г.  5-ти Международен младежки 

фестивал „Кръстопът― финансиран от АМТИИ „Проф. А. Диамандиев― – Пловдив; 

- Член на колектив: Експерт-методист-консултант по музика Проект „ПИАНО АРТ― 

(помагало по пиано за незрящи и слабовиждащи) Договор №16_РИ от 27.05.2021, 

финансиран от Национална агенция за хора с увреждания. 

 

https://www.facebook.com/karnolskyroadtoglory/photos/pcb.4198928463478526/4198917973479575/
https://www.facebook.com/karnolskyroadtoglory/photos/pcb.4198928463478526/4198917973479575/
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ас. д-р Алия Хансе– ръководител на 1 проект: 

- Автор на проект „Начало на второ творческо десетилетие за Академичен оперен театър 

– Пловдив―, №9/21, 17.03.2021 г., АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― 

 

ас. Едуард Сарафян – ръководител на 1 проект: 

- „Академичен камерен оркестър―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив. 

 

ас. Милослав Турийски– ръководител на 1 проект: 

- Запис на авторска песен, ДОГОВОР № MI-2021-I-150/ 2021 г., 06.11.21, НФК 

 

ст. преподавател Елвира Матева – член на колектива на 1 проект: 

- 30.03.2021 - „Деца в оркестъра― -SAI-141-23 програма „Социално ангажирани изкуства― 

20 на НФК. 

  

II. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

За отчетния период януари – декември 2021 г. образователният процес бе обезпечен с 

необходимия брой щатни и хонорувани преподаватели. Педагогическата работа в 

катедрата протече на високо ниво. Предвид пандемичната обстановка наложила 

необходимостта от онлайн обучение, приложихме успешно преподавателската си дейност, 

проявявайки креативност и иновативност в методическите подходи в условията на 

интернет среда. За постигане на високи резултати в педагогическия процес според 

възможностите бе приложена и хибридна методика. 

 

1. Работа по учебна документация. 

Колегите показаха своето отговорно отношение и професионализъм при 

актуализирането на учебните програми според Академичния стандарт във връзка с 

предстоящата програмна акредитация в направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, 

област на висше образование 8. Изкуства.  

В актуализирането на учебните програми в ОКС „Бакалавър― и ОКС „Магистър― за 

съответните специалности във факултет „Музикална педагогика―са работили следните 

преподаватели от катедрата:проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, проф. д-р Б. Ясенов, 

проф. д-р Стела Митева-Динкова, доц. д-р В. Койчев, ас. д-р Алия Хансе, ас. Е. 

Сарафян,хон. проф. М. Чикчева, хон. проф. Ж. Личева,  хон. преп. д-р Цветелина 

Борисова, хон. преп. З. Колева. 

Доц. д-р В. Койчев изготви нова учебна програма по избираема дисциплина 

Композиция в специалност Поп и джаз изпълнителско изкуство,  ОКС „Бакалавър―. 

Проф. д-р Б. Ясенов организира дейността, редактира и коригира всички програми 

касаещи специалностите в катедрата.  

Реализирани са 5 майсторски класа от 2-ма преподаватели. 

 

2. Ръководство на майсторски класове (онлайн)– 2-ма преподаватели, 5 майсторски 

класа: 

проф. д-р Стела Митева-Динкова 

- 10-14.08. 2021, Златоград – Майсторски клас по класическа китара и китарен ансамбъл 

в рамките на  XV лятна академия за изкуство „Огънят на Орфей―. 
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ас. Евгений Шевкенов 

- Прага Януари „Гранд Еуро Фестивал; 

- Виена Юли „Еуропа Музик Академи―; 

- Виена Август „Виенски музикален семинар―; 

- „Триест Декември „Арс Нова мастър клас―. 

 

 

III. НАУЧНА ДЕЙНОСТ 

Научната дейност на преподавателите се изразява в следното: ръководство на 

теоретични разработки на бакалаври и магистри – 5-ма преподаватели, 8 разработки;книга 

на базата на защитен дисертационен труд – 1 преподавател; участие в конференции – 7 

преподаватели в международна и2-ма в национална; научно ръководство са осъществили 

4 преподаватели; научни публикации – 10 преподаватели (общо 11 статии); научно жури – 

3-ма преподаватели, 21 процедури;научни проекти – 1 преподавател, 5 проекта;участие в 

редакционни колегии – 1 преподавател. 

 

 1. Ръководство на теоретични разработки на бакалаври и магистри– 5 преподавателя, 

8 разработки: 

 

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак – 1: 

Ръководство на Реферат – Евгения Сика, IV курс, ИИК – Класическо пеене. 

 

проф. д-р Борислав Ясенов – 1:  

Ръководство на Реферат – Кристиян Христов, IV курс, ИИК – Флейта, „За някои основни 

компоненти при флейтовото изпълнителство―. 

  

проф. д-р Стела Митева-Динкова – 1:  

 Ръководство на Реферат –Йоргос Лиратзис 4-ти курс ИИК, „Мотивацията в обучението по 

музикален инструмент―. 

 

ас. Евгени Шевкенов– 1: 

Аи Сува - Анализ на Соната фа мажор за пиано и цигулка Л. ван Бетовен 

 

ас. Едуард Сарафян– 4:  

- Димо Димов Дичев, V курс, ИИК (Магистър), „Влиянието на основните постановъчни 

принципи върху кларинетната артикулацията―; 

- Теодор Павлов Тотев, ІV курс, ИИК, „Значението на изпълнителското дишане върху 

кларинетната артикулация―; 

- Даниел Илиянов Ангелов, ІV курс ИИК, „Психофизиологични основи на 

изпълнителската дейност―; 

- Александър Ненков Ненков, ІV курс ИИК, „Развиване на музикалните способности―. 
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2. Книга на базата на защитен дисертационен труд 

 гл. ас. д-р Петър Койчев  

„Теоретични основи на импровизацията за китара в модерния джаз―, АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев― – Пловдив, 2021, ISBN 978-954-2963-88-2, 140 стр. 

 

3. Участия в конференции. 

 

Международни конференции – 1, 6 преподаватели: 

 

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак 

III Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на 

изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив, 28-30.10.2021 г., с 

пленарен доклад на тема „Бъдещето е днес!―, представен на 28.10.2021 г. (ISSN 2738-

8956). 

 

проф. д-р Борислав Ясенов 

III Международна научна конференция  „Наука, образование и иновации в областта на 

изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив, 28.10.2021 г.Доклад на 

тема:„Фантазии за соло флейта № 2, а moll и № 3, h moll от Георг Ф. Телеман – 

музикално-естетически и интерпретационен анализ―. 

 

проф. д-р Стела Митева-Динкова 

III Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на 

изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив (онлайн), 28-30.10.2021. 

Доклад на тема: „Техническият похват разгеадо и съвременната изпълнителска 

практика―. 

 

ас. д-р Алия Хансе 

III МНК „Наука, образование и иновации в областта на изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев―, Пловдив, 28-30.10.2021 г. Доклад на тема: „Синтезът между поезия 

и музика в „Триптих за детски хор и пиано― по стихове на Йордан Стубел в 

творчеството на Иван Спасов―. 

 

ас. Марина Господинова  

III Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на 

изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив (онлайн), 28-30.10.2021. 

Доклад на тема: „ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СКАТ ПЕЕНЕТО В ДЖАЗА―. 

 

ас. Ивайло Михайлов 

III Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на 

изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив (онлайн), 28-30.10.2021. 

Доклад на тема: „ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ В ОПЕРНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛСКА 

ПРАКТИКА В УСЛОВИЯТА НА КОВИД-19―. 
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ас. Евгений Шевкенов 

III Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на 

изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив (онлайн), 28-30.10.2021. 

Доклад на тема: „Иновативността като перманентно състояние на творческата личност, 

Homo creator―, Пловдив. 

 

Национални научни конференции и форуми – 1, 2 преподаватели: 

ас. Евгений Шевкенов 

- Пролетни научни четения наАМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, Пловдив, 2021 г. 

Доклад на тема: „Специфика и роля на средните контрастни дялове в третите части на 

концертите за цигулка KV 2016, 2018 и 2019―, ISSN 1314-7005, 117-135 стр. 

 

ас. Мирослав Турийски 

- Пролетни научни четения, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, Пловдив, 2021 г. 

Доклад на тема: „Три подхода за мелодична джаз импровизация―.  

  

4. Научно ръководство – 4 преподаватели: 

 

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак – 7 докторанти в направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство:  

- в самостоятелна форма на обучение – Евгений Шевкенов;  

- в редовна форма на обучение – Ли Минхуей, Ванг Йе, Шуайтонг Ванг, Джан Юен, Янг 

Чанг, Гуан Хао Уън; 

-  5 отчислени с право на защита – Ивайло Михайлов, Емил Пехливанов, Едуард 

Сарафян, Петър Салчев, Матеуш Тенев. 

 

проф. д-р Борислав Ясенов – 4 докторанти в направление 8.3. Музикално и танцово 

изкуство:  

- Марина Господинова, Музикознание и музикално изкуство, „Връзката между бибоп 

идиома и скат импровизацията в музикалния език на джаз вокалистите―; 

- Левен Антонов, Музикознание и музикално изкуство, "Характерни особености и 

специфика на клавирната интерпретация в модерния джаз"; 

- Гуан Цяо, Музикознание и музикално изкуство, „Размисъл и изследване на 

локализацията на джаза в Китай―; 

- Кирил Пенчев, Музикознание и музикално изкуство, „Функция на десния палец при 

свирене на кларинет. Методически насоки и алтернативни и алтернативни способи за 

превенция―. 

  

проф. д-р Стела Митева-Динкова – 2 докторанти в направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство: 

- Раиса Йорданова Запрянова, „Музикознание и музикално изкуство― „Виолата в 

камерните произведения на Велислав Заимов―; 

- Ихан Гао, „Музикознание и музикално изкуство―, „Исторически аспекти в развитието 

на китайското цигулково изкуство през XX и XXI век―. направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство. 
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доц. д-р Веселин Койчев – 4 докторанта в направление 8.3. Музикално и танцово 

изкуство:  

К. Желев, Н. Карагеоргиев в редовна форма на обучение и М. Турийски в 

самостоятелна форма на обучение.  

 

5. Научни публикации – 10 преподаватели, общо 10 публикации: 

 

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак 

- Сборник с доклади от III Международна научна конференция „Наука, образование и 

иновации в областта на изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – 

Пловдив.Статия на тема „Бъдещето е днес!―, (ISSN 2738-8956). 

 

проф. д-р Борислав Ясенов 

- Сборник с доклади от III Международна научна конференция „Наука, образование и 

иновации в областта на изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив. 

Статия на тема: „Фантазии за соло флейта № 2, а moll и № 3, h moll от Георг Ф. 

Телеман – музикално-естетически и интерпретационен анализ―, (ISSN 2738-8956). 

 

проф. д-р Стела Митева-Динкова 

- Сборник с доклади от  III Международна научна конференция „Наука, образование и 

иновации в областта на изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, Пловдив. 

Статия на тема: „Техническият похват разгеадо и съвременната изпълнителска 

практика―, (ISSN 2738-8956). 

 

проф. д-р Веселин Койчев  

- „Акордови символи в джаз и поп музиката― – Годишник на АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев―, Пловдив 2021, ISSN 1313-6526 (Print), ISSN 2738-7712 (Online) 

 

гл. ас. д-р Петър Койчев 

- „Китарата като част от блус музиката през XX век‖, Годишник на АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев― – Пловдив, 2021, ISSN 1313-6526 

 

ас. д-р Алия Хансе 

- Сборник с доклади от III МНК „Наука, образование и иновации в областта на 

изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, Пловдив, 28-30.10.2021 г. Статия на 

тема: „Синтезът между поезия и музика в „Триптих за детски хор и пиано― по стихове 

на Йордан Стубел в творчеството на Иван Спасов―, (ISSN 2738-8956). 

  

ас. Мирослав Турийски  

- Сборник с доклади от Пролетни научни четения, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, 

Пловдив, 2021 г. Статия на тема: „Три подхода за мелодична джаз импровизация―. (под 

печат) 
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ас. Ивайло Михайлов 

- Сборник с доклади от III Международна научна конференция „Наука, образование и 

иновации в областта на изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив 

(онлайн), 28-30.10.2021. Статия на тема: „ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ В ОПЕРНАТА 

ИЗПЪЛНИТЕЛСКА ПРАКТИКА В УСЛОВИЯТА НА КОВИД-19―, (ISSN 2738-8956). 

 

ас. Евгений Шевкенов – 2 публикации: 

- Сборник с доклади от Пролетни научни четения, 2021. Статия на тема:  „Специфика и 

роля на средните контрастни дялове в третите части на концертите за цигулка KV 2016, 

2018 и 2019―, ISSN 1314-7005, 117-135 стр.; 

- Сборник с доклади от III Международна научна конференция „Наука, образование и 

иновации в областта на изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив 

(онлайн), 28-30.10.2021. Статия на тема:„Иновативността като перманентно състояние 

на творческата личност, Homo creator―, Пловдив, (ISSN 2738-8956). 

 

ас. Марина Господинова 

- Сборник с доклади от III Международна научна конференция „Наука, образование и 

иновации в областта на изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, Пловдив, 28-

30.10.2021 г. Статия на тема: „ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СКАТ ПЕЕНЕТО В 

ДЖАЗА―,(ISSN 2738-8956). 

  

6. Научно жури – 3-ма преподаватели, общо 21процедури: 

 

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак – 9 процедури: 

НБУ, София: 

- Рецензия за докторант Мете Гьокче: „Младежките хорове в Турция в края на 20 и 

началото на 21 век―; 

- Жури в конкурс за гл. асистент д-р Анна Линчева; 

- Рецензия за  дисертационен труд на докторант Вита Гухели: „Символизмът в соловите 

песни от албански композитори от втората половина на XX век―. 

 

НМА „Проф. Панчо Владигеров―, София: 

- Научно жури в конкурс за Главен асистент по "Класическо пеене" към катедра 

"Класическо пеене" на ВФ на НМА – ас. д-р Нона Кръстникова; 

- Рецензия за дисертационен труд на тема: „Педагогическото наследство на Гена 

Димитрова – съхранената традиция на школата „Бръмбаров―, обогатена с най-добрите 

вокални практики на големите музикални сцени― за придобиване на докторска степен 

на ас. Габриела Георгиева; 

- Рецензия за дисертационния труд на Михаил Христов Йосифов, „Тромпетът в джаза. 

Начини на интерпретиране и стилови особености. Личности, повлияли върху 

развитието му.― За придобиване на докторска степен; 

- Становище за конкурс, за заемане на академичната длъжност „професор―  „по оперно 

пеене с диригент― на Деян Павлов. 
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- ПУ „Паисий Хилендарски―, Педагогически факултет, Рецензия за присъждане на 

академична длъжност „професор― по специалност Джаз хармония на доц. д-р Веселин 

Койчев (15.11.2021 г.); 

- АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, Пловдив, Музикална педагогика, Рецензия за 

присъждане на академичната длъжност „професор― по специалност Пиано на доц. д-р 

Людмил Петков (29.04.2021 г.). 

 

проф. д-р Борислав Ясенов – 8 процедури: 

- НБУ, София, департамент Музика, Становище,Трифон Великов Трифонов, „Стилови и 

интерпретационни проблеми в творби за духов оркестър от Николай Братанов, Жул 

Леви и Христо Тонев‖, за присъждане на докторска степен (24.02.2021 г.); 

- АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, Пловдив, Музикална педагогика, Становище за 

присъждане на академичната длъжност „професор― по специалност Пиано на доц. д-р 

Людмил Петков (29.04.2021 г.); 

- НМА „Проф. Панчо Владигеров―, София, Инструментален факултет, 

Становище,Мартин Павлов, „Духови секстети с пиано от български композитори в 

съпоставка с утвърдени световни образци – специфична ансамблова и изпълнителска 

проблематика―, за присъждане на докторска степен (11.05.2021 г.); 

- АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, Пловдив, Музикална педагогика, Рецензия, Алия 

Хансе, „Теоретико-аналитични аспекти на единството между поезия и музика в 

соловите художествени песни на Иван Спасов―, за присъждане на докторска степен 

(05.07.2021 г.); 

- АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив, Музикална педагогика, Становищеза 

присъждане на академичната длъжност „доцент― по специалност „История на поп и 

джаз музиката―на Жан Пехливанов (10.09.2021 г.); 

- НБУ, София, департамент Музика, Рецензия, Дамян Парушев, „Някои особености на 

холистичното преподаване по флейта― за присъждане на докторска степен 

(10.09.2021 г.); 

- ПУ „Паисий Хилендарски―, Педагогически факултет, Рецензияза присъждане на 

академична длъжност „професор― по специалност Джаз хармония на доц. д-р Веселин 

Койчев (15.11.2021 г.); 

- НМА „Проф. Панчо Владигеров―, София, ИФ, процедура за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент― по Флейта на ас. д-р Ива Любомирова (13.12.2021 г.). 

  

проф. д-р Стела Митева-Динкова– 4процедури: 

- НМА „Проф. П. Владигеров― – София,Становище, Вокален факултет―, Михаил 

Христов Йосифов, „Тромпетът в джаза. Начини на интерпретиране и стилови 

особености. Личности, повлияли върху развитието му―, Специалност „Музикознание 

и музикално изкуство―; 

- НМА „Проф. П. Владигеров― – София, Становище, Инструментален факултет―,Росен 

Алексеев Идеалов, „Произведенията за кларинет и виолончело в творчеството на 

българските композитори (в периода 1984-2009 година). Ансамблови и 

интерпретационни проблеми. Специалност „Музикознание и музикално изкуство―; 

- НМА „Проф. П. Владигеров― – София, Становище, Теоретико-композиторски и 

диригентски факултет―,Преслав Руменов Стоянов. „Тенденции в третирането на 
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оркестъра в европейската музика от втората половина на XX и XXI век―. Специалност 

„Музикознание и музикално изкуство―; 

- ПУ „П. Хилендарски― – Пловдив,„Педагогически факултет―, Веселин Иванов Койчев, 

Специалност „Музикознание и музикално изкуство―, присъждане на академична 

длъжност „професор―. 

 

7. Научни проекти – 5: 

 

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак: 

Ръководител на 5 проекта: 

- Фонд „Научни изследвания― конкурс за допълнителна финансова подкрепа в 

организиране на международна научна конференция, 2021г. Трета Международна 

научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството―, 

договор КП-06-МНФ-17/13.09.2021 

- Модернизация на учебния процес в НМА и АМТИИ 

- Еразъм+ Контрагент – Университет в Овиедо, Испания, 

- ПОТП19 – ОФ „Пловдив, 2019― 

- Еразъм + ЦРЧР 

 

8. Участие в редакционни колегии – 1 преподавател: 

 

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак 

Член на редакционни колегии на наши и международни научни издания. 

  

 

 

05.01.2022 г.                                      Ръководител катедра: …………………… 

                                                                                                           (проф. д-р Борислав Ясенов) 
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Опис на научните и художественотворческите изяви на преподавателите в  

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”– Пловдив,  

КАТЕДРА 

КЛАСИЧЕСКО И ПОП И ДЖАЗ ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО 

Професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство 

Поместената в таблицата информация се представя с пълния  

библиографски опис на изданията,  

както и с датите и мястото на провеждане на научните и художественотворческите 

форуми и проекти 

Монографии 

2021  

Студии 

2021  

Учебници 

2021  

Учебни пособия/помагала 

2021  

Книга на базата на защитен дисертационен труд 

2021 

гл. ас. д-р П. Койчев – „Теоретични основи на импровизацията за китара в модерния 

джаз―, издател АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив, 2021, ISBN 978-954-

2963-88-2, 140 стр. 

Публикации в специализирани издания в областта на науката и изкуствата 

2021 

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак 

- Сборник с доклади от III Международна научна конференция „Наука, образование 

и иновации в областта на изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – 

Пловдив. Статия на тема „Бъдещето е днес!―, (ISSN 2738-8956). 

 

проф. д-р Борислав Ясенов 

- Сборник с доклади от III Международна научна конференция „Наука, образование 

и иновации в областта на изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – 

Пловдив. Статия на тема: „Фантазии за соло флейта № 2, а moll и № 3, h moll от 

Георг Ф. Телеман – музикално-естетически и интерпретационен анализ―, (ISSN 

2738-8956). 

 

проф. д-р Стела Митева-Динкова 

- Сборник с доклади от  III Международна научна конференция „Наука, образование 

и иновации в областта на изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, 

Пловдив. Статия на тема: „Техническият похват разгеадо и съвременната 

изпълнителска практика―, (ISSN 2738-8956). 

 

проф. д-р Веселин Койчев  

- „Акордови символи в джаз и поп музиката― – Годишник на АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев―, Пловдив 2021, ISSN 1313-6526 (Print), ISSN 2738-7712 (Online) 

 

 АМТИИ 

„Проф. Асен 

Диамандиев― 

– Пловдив 

2021  ISSN 2738-

8956 

Под печат 
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гл. ас. д-р Петър Койчев 

- „Китарата като част от блус музиката през XX век‖, Годишник на АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев― – Пловдив, 2021, ISSN 1313-6526 

 

ас. д-р Алия Хансе 

- Сборник с доклади от III МНК „Наука, образование и иновации в областта на 

изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, Пловдив, 28-30.10.2021 г. Статия 

на тема: „Синтезът между поезия и музика в „Триптих за детски хор и пиано― по 

стихове на Йордан Стубел в творчеството на Иван Спасов―, (ISSN 2738-8956). 

  

ас. Мирослав Турийски  

- Сборник с доклади от Пролетни научни четения, АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев―, Пловдив, 2021 г. Статия на тема: „Три подхода за мелодична джаз 

импровизация―. (под печат) 

 

ас. Ивайло Михайлов  

- Сборник с доклади от III Международна научна конференция „Наука, образование 

и иновации в областта на изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – 

Пловдив (онлайн), 28-30.10.2021. Статия на тема: „ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ В 

ОПЕРНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛСКА ПРАКТИКА В УСЛОВИЯТА НА КОВИД-19―, 

(ISSN 2738-8956). 

 

ас. Евгений Шевкенов 

- Сборник с доклади от Пролетни научни четения, 2021. 

Статия на тема:  „Специфика и роля на средните контрастни дялове в третите части 

на концертите за цигулка KV 2016, 2018 и 2019―, ISSN 1314-7005, 117-135 стр. 

- Сборник с доклади от III Международна научна конференция „Наука, образование 

и иновации в областта на изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – 

Пловдив (онлайн), 28-30.10.2021. Статия на тема: „Иновативността като 

перманентно състояние на творческата личност, Homo creator―, (ISSN 2738-8956). 

 

ас. Марина Господинова  

- Сборник с доклади от III Международна научна конференция „Наука, образование 

и иновации в областта на изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, 

Пловдив, 28-30.10.2021 г. Статия на тема: „ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СКАТ 

ПЕЕНЕТО В ДЖАЗА―, (ISSN 2738-8956). 

 

Публикации в реферирани и индексирани издания - Scopus и Web of Science 

2021  

Публикации в реферирани и индексирани издания  в други бази данни  

с научна информация 

2021  

Участия в научни форуми у нас 
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2021 

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак 

III Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на 

изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив, 28-30.10.2021 г., с 

пленарен доклад на тема „Бъдещето е днес!―, представен на 28.10.2021 г. (ISSN 2738-

8956). 

  

проф. д-р Борислав Ясенов 

III Международна научна конференция  „Наука, образование и иновации в областта на 

изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив, 28.10.2021 г. Доклад на 

тема: „Фантазии за соло флейта № 2, а moll и № 3, h moll от Георг Ф. Телеман – 

музикално-естетически и интерпретационен анализ―.  

 

проф. д-р Стела Митева-Динкова 

III Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на 

изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив (онлайн), 28-30.10.2021. 

Доклад на тема: „Техническият похват разгеадо и съвременната изпълнителска 

практика―. 

 

ас. д-р Алия Хансе 

III МНК „Наука, образование и иновации в областта на изкуството―, АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев―, Пловдив, 28-30.10.2021 г. Доклад на тема: „Синтезът между 

поезия и музика в „Триптих за детски хор и пиано― по стихове на Йордан Стубел в 

творчеството на Иван Спасов―. 

 

ас. Марина Господинова  

III Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на 

изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив (онлайн), 28-30.10.2021. 

Доклад на тема: „ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СКАТ ПЕЕНЕТО В ДЖАЗА―. 

 

ас. Ивайло Михайлов 

III Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на 

изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив (онлайн), 28-30.10.2021. 

Доклад на тема: „ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ В ОПЕРНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛСКА 

ПРАКТИКА В УСЛОВИЯТА НА КОВИД-19―; 

 

ас. Евгений Шевкенов 

III Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на 

изкуството―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив (онлайн), 28-30.10.2021. 

Доклад на тема: „Иновативността като перманентно състояние на творческата личност, 

Homo creator―, Пловдив. 

 

      Национални научни конференции и форуми  

ас. Мирослав Турийски 

Пролетни научни четения, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, Пловдив, 2021 г. Доклад 

на тема: „Три подхода за мелодична джаз импровизация―.  
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Участия в научни форуми в чужбина 

2021  

Ръководство на национален научен/образователен проект 

2021  

Ръководство на международен научен/образователен проект 

2021  

Участия в национален научен/образователен проект като част от  

ръководния екип 

2021 

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак:  

- Фонд „Научни изследвания― конкурс за допълнителна финансова подкрепа в 

организиране на международна научна конференция, 2021г. Трета Международна 

научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството―, 

договор КП-06-МНФ-17/13.09.2021; 

- Модернизация на учебния процес в НМА и АМТИИ; 

- ПОТП19 – ОФ „Пловдив, 2019―. 

Участия в международен научен/образователен проект като част от 

ръководния екип 

2021 

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак: 

- Еразъм+ Контрагент – Университет в Овиедо, Испания; 

- Еразъм + ЦРЧР. 

Ръководство на национален /международен художественотворчески проект  

2021 

Проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак 

- Автор на сценария и ръководител на концерта: „Академията кани Пловдив―, ― 

в рамките на фестивала ―Made at the Academy‖ на Античен театър, 09.06. 2021. 

 

проф. д-р Стела Митева-Динкова – 2 проекта (1 ръководство и 1 членство): 

- Ръководител Договор №7/21  от 17.03.2021 г.  5-ти Международен младежки 

фестивал „Кръстопът― финансиран от АМТИИ „Проф. А. Диамандиев― – Пловдив; 

 

ас. д-р Алия Хансе – ръководител на 1 проект: 

- Автор на проект „Начало на второ творческо десетилетие за Академичен оперен 

театър – Пловдив―, №9/21, 17.03.2021 г., АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― 

 

ас. Едуард Сарафян – ръководител на 1 проект: 

-  „Академичен камерен оркестър―, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – Пловдив. 

 

ас. Милослав Турийски – ръководител на 1 проект: 

- Запис на авторска песен, ДОГОВОР № MI-2021-I-150/ 2021 г., 06.11.21, НФК 

 

Участие в национален /международен художественотворчески  

проекти като част от ръководния екип 
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2021 

проф. д-р С. Митева-Динкова– член на колектив: Експерт-методист-консултант по 

музика, Проект „ПИАНО АРТ― (помагало по пиано за незрящи и слабовиждащи) 

Договор №16_РИ от 27.05.2021, финансиран от Национална агенция за хора с 

увреждания. 

 

ст. преподавател Елвира Матева – член на колектива на 1 проект: 

- 30.03.2021 - „Деца в оркестъра― -SAI-141-23 програма „Социално ангажирани 

изкуства― 20 на НФК. 

 

Водеща творческа изява 

2021 

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак 

- Участие в представителен концерт – Академията кани Пловдив на АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев― в рамките на фестивала ―Made at the Academy‖, Античен театър, 

09.06. 2021. Автор на сценария и ръководител на концерта. 

 

проф. д-р Б. Ясенов 

- 20.05.2021 г., 18.30 ч., зала „Съборна― при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – 

Пловдив – концерт „Трибют на Дейв Валентин―, Борислав Ясенов квартет (Борислав 

Ясенов – флейта, Йордан Тоновски – пиано, Радослав Паунов – бас китара и 

Александър Каменов – ударни инструменти); 

- 09.06.2021 г., 20.00 ч,. Античен театър, Пловдив – концерт на АМТИИ „Проф. 

АсенДиамандиев― – Пловдив, Борислав Ясенов квартет и Марина Господинова;  

- 24.06.2021 г., 20.30 ч., джаз клуб „В джаза―, Пловдив – концерт в дуо с Йордан 

Тоновски; 

- 03.12.2021 г., 20.30 ч. – джаз клуб „В джаза―, Пловдив – концерт на Борислав Ясенов 

квартет. 

 

проф. д-р С. Митева-Динкова 

- 19.05.2021, Концертна зала АМТИИ „Проф. А. Диамандиев― , 5-ти Международен 

младежки фестивал „Кръстопът―, Концерт на китарен квинтет в състав(Милена 

Вълчева, Калин Георгиев, Йоана Тихолова, Стела  и Костадин Динкови); 

- 24.05.2021, площад Централен, Пловдив – Участие на Китарен ансамбъл „Академика― 

в Празничен концерт на Община Пловдив по случай 24-ти май;   

- 09.06.2021, Градска художествена галерия, Пловдив - Концерт - откриване на Годишна 

изложба на факултет Изобразителни изкуства към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― в 

рамките на фестивала ―Made at the Academy‖;  

- 17.09. 2021, Дом на културата „Борис Христов―, Пловдив – Китарен концерт 

„Испански нощи― на Арно Дюмон, Елена Сан Роман и Китарен ансамбъл „Академика―; 

С международна признание: 

- 05.06.2021 г. катедрала „св. Елизабета Унгарска―, Париж – Концерт на китарен 

ансамбъл „Академика― с участие на студенти от класа по класическа китара на 

проф. Динкова и дуо Стела и Костадин Динкови; 

https://www.tvevropa.com/2021/06/plovdivski-kitaren-ansambal-akademika-s-kontsert-v-

parizh/ 

https://dcnews.bg/kitaren-ansambal-akademika-s-kontsert-v-parizhkata-katedrala-sv-elizabet-
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ungarska/ 

- 23.07.2021, Saint-Etienne-de-Tinee, Франция - Концерт на дуо класически китари 

Благовест Георгиев и Стела Митева-Динкова; 

- 24.07.2021, Roya, Франция -  Концерт на дуо класически китари Благовест Георгиев и 

Стела Митева-Динкова. 

 

проф. д-р В. Койчев 

- 25.10.2021 г., „Есенен салон на изкуствата―, Концертна зала на Военноморски клуб 

Варна - концерт на  акустичното китарно трио „NOVA―, В. Койчев, Цв. Недялков и 

П. Койчев;  

- 07.10.2021 г., „CNVK Progect― - премиера на албума „Тhe Teachers― София Лайв Клуб;  

- 02.10.2021 г., Концерт на „Койчев джаз III―, Светлина Христова, Петър Койчев, 

Веселин Койчев, Клуб „В джаза―, Пловдив; 

- 27.08.2021-29.08.2021 г., Светлина Христова и Веселин Койчев, Арт клуб „Мишел―, 

Созопол;  

- 15.08.2021-21.08.2021 г., „Койчев джаз III―, Арт клуб „Мишел―, Созопол;  

- 08.08.2021 г., Джаз фест Банско „CNVK Progect― - премиера на албума „Тhe Teachers―;  

- 19.07.2021 г., „Джаз под звездите на деветашкото плато―, В. Койчев, Светлина 

Христова, В. Благоев, Ялдъз Ибрахимова, Д. Льолев, Я. Миладинов и др.; 

- 12-18.07.2021 г., „Койчев джаз III―, Арт клуб Мишел,  Созопол. 

 

гл. ас. д-р Петър Койчев  

- 25.10.2021 г.  Концерт на  ―TRIO NOVA‖ (Цветан Недялков, Веселин Койчев, Петър 

Койчев), Есенен салон на изкуствата Варна 2021, Военноморски клуб, гр. Варна; 

- 02.10.2021 г.  Концерт на „KOYCHEV JAZZ III―  (Петър Койчев, Веселин Койчев, 

Светлина Христова), клуб „В джаза―, гр. Пловдив; 

- 18.9.2021 г. Концерт на „Django Cats‖ (Петър Койчев, Илко Градев, Влади Михайлов, 

Момчил Ангелов), Нощ на изкуствата в Казанлък‗ 21, Художествена галерия – 

Казанлък; 

- 06.09.2021 г. Концерт на ―Hot Club de Plovdiv‖ (Петър Койчев, Любомир 

Толумбаджиев, Момчил Ангелов, Христо Минчев. „Празнуваме заедно― -  програма 

по повод Съдеинението на България и празник на гр. Пловдив, открита сцена на ул. 

Иван Вазов, гр. Пловдив; 

- 23.08.2021.г.  Концерт „Ami & Hot Club de Plovdiv― (Ами Опренова-Ставроу, Петър 

Койчев, Любомир Толумбаджиев, Момчил Ангелов, Христо Минчев),  Сцена №2 

Безистенъ, гр. Пловдив; 

- 23.07.2021 г. Участие в концерт ―Sting the Opera‖, продукция на Държавна опера - 

Стара Загора и Военен биг-бенд Стара Загора, солист Петър Салчев, етнографски 

комплекс Дамасцена, Скобелево; 

- 12.07- 18.07.2021 г. Концерти на ―KOYCHEV JAZZ III‖ (Петър Койчев, Веселин 

Койчев, Светлина Христова), Арт клуб Мишел, Созопол; 

- 06.06.2021 г. Участие в концерт ―Sting the Opera‖, продукция на Държавна опера - 

Стара Загора и Военен биг-бенд Стара Загора, солист Петър Салчев, дом на 

културата Борис Христов, гр. Пловдив; 

- 28.5.2021 г. Концерт ―Bossa Nova Night‖ (Петър Койчев, Ивелина Събева), клуб „В 
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джаза―, гр. Пловдив. 

 

ас. д-р А. Хансе – Диригент на АОТ 

- 28.05.2021 г. – Спектакъл на оп. „Бастиен и Бастиена― от Моцарт в Концертна зала на 

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев―, Пловдив; 

- 08.06.2021 г. – Спектакъл на оп. „Ба-та-клан― от Офенбах на Римския стадион по 

проект на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – „Made at the Academy‖ 

(https://www.facebook.com/artacademyplovdiv.amtii/videos/330346442155682); 

- 06.12.2021 г. – Спектакъл на оп. „Рита― от Доницети в Концертна зала на АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев―, Пловдив, по проект на АОТ с ръководител Алия Хансе 

(https://www.facebook.com/artacademyplovdiv.amtii/videos/967427757513916) 

С международна признание: 

- 02.10.2021 г. – Приятелски концерт на Симфоничен оркестър към Държавна 

консерватория при Тракийски университет – Одрин и солисти от АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев― – Пловдив на Римския стадион. 

https://drive.google.com/file/d/1OU5LUHDuWjoN3ytksnJ91iCa1_Dn7c5L/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1xwO2SjzR9PX9rBM69IrBH6YgU-

JwJEZ4/view?usp=sharing 

 

ас. М. Господинова 

- 13.03.2021 г., 19:30 ч., Джаз концерт, София, Sveio‘s Place; 

- 08.06.2021 г., Концерт – Международен франкофонски фестивал „Солей― – Созопол; 

- 09.06.2021 г., 20:30 ч. – участие в концерта Made аt the Academy, Античен театър / 

Представителен концерт – Академията кани Пловдив; 

- 11.06.2021 г., 19:00 ч. Концерт – Джаз форум Стара Загора // Jazz Forum Stara Zagora; 

- 25.07.2021 г., 20:00 ч. Лозенец (Lozenets Art and Craft Fest), Концерт Златните години 

на джаза с Марина Господинова; 

- 14.08.2021 г., Концерт – Калофер, 20.00 ч. – „JaZZ и дантели― – Концерт на Марина 

Господинова; 

- 26.08.2021 г., Гранд хотел София, Концерт, Grand Jazz Nights – Do The Duke; 

- 24.09.2021 г., 19:00 ч. Джаз концерт – Сливен, „Фестивал в куфар―; 

- 23.11.2021 г., 20:00 ч., София, София Лайв Клуб, специален гост на промоцията на 

албума „TURN TO LOVE‖ на Димитър Карамфилов. 

 

ас. П. Салчев 

30,23,24.07.2021 г. – STING ТHE OPERA – Филхармония Стара Загора; 

14.08.2021 г. –ДА ПОСЛУШАМЕ КИНО – Плевенска филхармония. 

 

ас. И. Михайлов 

- 04.03.2021 г., 19:00 ч., Концерт – Опера бутик: Песните на Пучини, Градски дом на 

културата "Борис Христов", Пловдив; 

Участие в спектакли: 

- 26.03.2021 г., ДО – Ст. Загора, „Тоска―, Пучини в ролята на Каварадоси; 

- 16.07.2021 г., ДО – Ст. Загора, „Тоска―, Пучини в ролята на Каварадоси; 

- 26.11.2021 г., ДО – Ст. Загора, „Бал с маски―, Верди в ролята на Рикардо. 

https://www.facebook.com/artacademyplovdiv.amtii/videos/967427757513916
https://drive.google.com/file/d/1xwO2SjzR9PX9rBM69IrBH6YgU-JwJEZ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xwO2SjzR9PX9rBM69IrBH6YgU-JwJEZ4/view?usp=sharing
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Изяви с международно признание 

- 23-29.04.2021 г., Опера – Гданск, Полша. „Блудният син―, Дебюси в ролята на Азаел 

- 29.10.2021 г., ДО – Ст. Загора, „Атила―, Верди в ролята на Форесто. 

ас. Е. Шевкенов 

Рецитали и солови концерти, солист на оркестър 

01.01.2021 г. – Прага,  

13, 19.05.2021 г. – Виена,  

04.08.2021 г. – Пловдив, 

19.06.2021 г. – Пловдив, 

07.07.2021 г. – Пловдив, 

04.12.2021 г. – Триест. 

 

ас. М. Турийски 

14 февруари-Концерт за пиано и глас с Мирослава Кацарова в Дом на културата Борис 

Христов, Пловдив 

5 май - Концерт с Мирослава Кацарова джаз трио и струнен квартет в София лайв клуб, 

София 

8 май - Концерт с Мирослава Кацарова джаз трио и струнен квартет в Бибоп кафе, 

Пловдив 

28 май - Турийски стандарт трио и Мишел Нахабедян в бар Контрабас, Пловдив (пети 

концерт от художествено творческата докторантура на М. Турийски) 

1 юли - Камерен концерт за пиано и китара с Николай Карагеоргиев в бибоп кафе, 

Пловдив (шести концерт от художествено-творческата докторантура на М. Турийски) 

7 юли - A To Jazz Festival- Ангел Дюлгеров бенд, София 

14 юли – Бургас джаз фест – Октет Пловдив, Бургас 

24 юли – Фестивал в Царевец с Ангел Дюлгеров бенд, Царевец 

25 юли – Фестивал в Созопол с Мирослава Кацарова трио, Созопол 

19, 20, 21 август - Представяне на албум с авторска музика с Маги Алексиева в 

Пловдив, Варна, Бургас 

6 август - Капана Фест с Ангел Дюлгеров, Пловдив 

9 септември - Концерт с Мирослава Кацарова трио в СОХО, София 

25 септември - Хасково Джаз фест с Ангел Дюлгеров бенд 

3 ноември - Концерт с Пейо Пеев квартет в Бибоп Кафе, Пловдив (концертът е шести от 

художествено творческата докторантура на П. Пеев) 

12 ноември - Концерт с Нина Николина в София Лайв Клуб, София 

13 ноември - Концерт с Нина Николина в Бибоп кафе, Пловдив 

4 декември – Концерт 20 години Dessafinado по Jazz FM в София лайв клуб, София 

9 декември - Русе Джаз Фест с Октет Пловдив, Русе 

15 декември – Концерт с Нина Николина в Модерен Театър, Бургас 

 

ас. Й. Тоновски 

20.02.2021, Плевен. Концерт „Вокалисимо― заедно с Васил Петров (вокал), Русалина 

Мочукова (вокал), Йордан Тоновски джаз трио и Плевенска филхармония. Диригент- 

Владимир Бошнаков  

09.03.2021, Габрово. Концерт „Вокалисимо― заедно с Васил Петров (вокал), Русалина 
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Мочукова (вокал), Йордан Тоновски джаз трио и Плевенска филхармония. Диригент- 

Владимир Бошнаков 

17.04.2021, Пловдив, джаз клуб „В джаза―. Концерт в дуо с Десислава Иванова (вокал). 

15.05.2021, София, „Club 1856―. Концерт с Васил Петров и Йордан Тоновски джаз трио. 

20.05.2021 г., 18.30 ч., зала „Съборна― при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев― – 

Пловдив – концерт „Трибют на Дейв Валентин―, Борислав Ясенов квартет (Борислав 

Ясенов – флейта, Йордан Тоновски – пиано, Радослав Паунов – бас китара и 

Александър Каменов – ударни инструменти 

29.05.2021, Пловдив, Джаз клуб „В  джаза―. Концерт в дуо с Кристина Жечкова (вокал). 

09.06.2021 г., 20.00 ч,. Античен театър, Пловдив – концерт на АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев― – Пловдив, Борислав Ясенов квартет и Марина Господинова; 

24.06.2021 г., 20.30 ч., джаз клуб „В джаза―, Пловдив – концерт в дуо с Борислав Ясенов 

21.06.2021., Сливен, сцена „Туида―. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с Васил Петров, 

Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска филхармония. 

Диригент- Христо Павлов. 

22.06.2021., Пловдив, Летен театър „Бунарджика―. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с 

Васил Петров, Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска 

филхармония. Диригент- Христо Павлов. 

29.06.2021., Карлово, Летен театър. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с Васил Петров, 

Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска филхармония. 

Диригент- Христо Павлов. 

01,07.2021., Бургас, Летен театър. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с Васил Петров, 

Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска филхармония. 

Диригент- Христо Павлов. 

03.07.2021г., Петрич, Градския стадион. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с Васил 

Петров, Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска 

филхармония. Диригент- Христо Павлов. 

08.07.2021., Ямбол, Лятно кино. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с Васил Петров, 

Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска филхармония. 

Диригент- Христо Павлов. 

30.07.2021., остров „Света Анастасия. Концерт на Васил Петров и Йордан Тоновски 

джаз трио. 

07.08.2021., Сърбия, град Лесковац, „STRINGS‖ фестивал. Участие в дуо с Васил 

Петров 

10.08.2021., Плевен, двора на историческия музей. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с 

Васил Петров, Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска 

филхармония. Диригент- Христо Павлов. 

11.08.2021., Велико Търново, Летен театър. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с Васил 

Петров, Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска 

филхармония. Диригент- Христо Павлов. 

13.08.2021., Пловдив, джаз клуб „Контрабас―. Концерт с участието на Желязка 

Белчилова (вокал) и Александър Леков (бас). 

20.08.2021., гр. Вършец, Градския площад. Концерт в дуо с Васил Петров. 

07.09.2021., Шумен. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с Васил Петров, Зорница 

Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска филхармония. 
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Диригент- Христо Павлов. 

17.09.2021., Пловдив, клуб „Безистен 2―. Концерт на Васил Петров и Йордан Тоновски 

джаз трио. 

22.09.2021., Созопол, „Амфитеатър Созопол―. Концерт ―SymphoNY way‖ заедно с 

Васил Петров, Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска 

филхармония. Диригент- Христо Павлов. 

25.09.2021., Пловдив, джаз клуб „В джаза―. Концерт на Йордан Тоновски джаз трио- 

Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас) и Кристиан Желев (ударни). 

15.10.2021., Пловдив, джаз клуб „Контрабас―. Jazz project ―And We Will Fly‖ с 

участието на Весела Морова (вокал), Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас) и 

Кристиян Желев (ударни). 

03.12.2021 г., 20.30 ч. – джаз клуб „В джаза―, Пловдив – концерт на Борислав Ясенов 

квартет- Борислав Ясенов (флейта), Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас) и 

Александър Каменов (ударни) 

11.12.2021., София, 12ч., „Борисовата градина―. Коледен концерт с Васил Петров, 

Зорница Иларионова (цигулка), Йордан Тоновски джаз трио и Врачанска филхармония. 

Диригент- Христо Павлов. 

11.12.2021., Пловдив, 20ч., джаз клуб „В джаза―. Концерт „Jazz ‘n‘ Christmas― заедно с 

Весела Морова (вокал) и Христо Минчев (контрабас). 

 

ас. Ж. Братанов 

Солов концерт в рубриката „Ден авнагард―-София; 

13.07.2021 г. Галерия Лампион , София, Концерт със ―Space Trio‖, излъчен по БНР; 

14.07.2021 г. – Концерт на джаз фестивала в Езерец, съвместно с Петър Салчев; 

09.04.2021, Зала АМТИИ, част от фестивалите ―Кръстопът― и „Камерна Сцена―, 

 „Близка среща между два свята― – съвместен концерт с Бертен д‗Оландер. 

 

Композиции, аранжименти и звукозаписна дейност – 9 аранжимента, музика към 

филм – 1, музика за куклен театър – 2, 1 класически дует, 1 албум с пиеси за класическа 

китара, 2 поп и джаз албума и песен, 1 преаранжиране и адаптация на оперета: 

 

проф. д-р Стела Митева-Динкова – 9 аранжимента: 

- Аранжимент и редакция на пиесите: „Insight‖ и ―Розмарин― по музика на Стефан 

Костянев – публикувани в сборник „Пиеси от български композитори―, pdf 

издание на Международен фестивал на китарата – Плевен; 

- „Утро без край― – албум с 8 пиеси за класическа китара и 1 пиеса за дуо китари: 

композитор Стефан Костянев, аранжимент и изпълнение: Стела Митева-Динкова 

(с участието на Костадин Динков). 

  

проф. д-р Веселин Койчев – композиране намузика за филм и за куклен театър – 2 

постановки: 

 - 09.09.2021 г. - „Разстрели― филм на Янко Митев и Димитър Атанасов, музика 

Веселин Койчев; 

 - 13.05.2021 г. - „Бременските музиканти― по приказки на Братя Грим, драматизация 

Лео Капон, музика Веселин Койчев, ДКТ „Дора Габе―, Добрич; 
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 - 01.03.2021 г. - „Куцото петле―, драматизация Лео Капон, музика Веселин Койчев, 

ДКТ Бургас. 

 

ас. Ивайло Михайлов – 1 дует: 

- „Сухата трева― – дует с Лили Друмева. Текст и музика – Лили Друмева.  

 

ас. Мирослав Турийски – 2 албума: 

- Април – излиза албум с авторска музика „Lost And Found― с Маги Алексиева. М. 

Турийски е изпълнител, композитор и аранжор; 

- Юни – излиза албум с авторска музика „Теменужена― с Мирослава Кацарова. М. 

Турийски е изпълнител, композитор и аранжор. 

 

ас. Марина Господинова – 1 песен: 

- 19.04.2021 г., ОНЛАЙН ПРЕМИЕРА – ЗАПИС И КЛИП на песента „ЮЛИ“ 

 

ас. д-р Алия Хансе – 1 преаранжиране и адаптация: 

- Преаранжиране и адаптация на оперетата „Ба-та-клан― от Жак Офенбах за 

камерен оркестър. 

Поддържаща творческа изява 

2021 проф. д-р Б. Ясенов 

09.05.2021., 18.00 ч., Културен център „Тракарт, Пловдив – концерт „30 години 

творческа дейност на Филип Маджаров― с изпълнение на „Песен на славея― – 

произведение за флейта, баритон и пиано (Борислав Ясенов – флейта, Иван Кабамитов 

– баритон и Филип Маджаров – пиано). 

Концерти на студенти 

ст. преп. Мирослава Серафимова 

19.02.2021 г., АМТИИ, Концерт, Държавен изпит по камерна музика на Езги Челик – 

цигулка (магистър); 

26.02.2021 г., АМТИИ, Концерт, Държавен изпит на Езги Челик – цигулка (магистър); 

08.05.2021 г., АМТИИ, Китарен концерт на студенти от класа на проф. д-р Стела 

Митева – Динкова; 

28.05.2021 г., АМТИИ, Дипломен концерт на Анна Карамаврова – сопран (бакалавър), 

от класа на доц. Лилия Илиева; 

05.06.2021 г., АМТИИ, Концерт, Държавен изпит на Диляна Шопова – ударни 

инструменти (магистър), от класа на проф. Живка Личева; 

08.06.2021 г., АМТИИ, Концерт на студенти по класическо пеене от класа на доц. 

Лилия Илиева; 

09.06.2021 г., АМТИИ, Дипломен концерт на Неделина Захариева – сопран (бакалавър), 

от класа на доц. Лилия Илиева; 

17.06.2021 г., АМТИИ, 56-ти международен фестивал на камерната музика Академия 

Mузика Пловдив / Academia Musica Plovdiv, Аи Сува – цигулка (магистър), Ева-Фей 

Макгонагъл -- цигулка; 

18.06.2021 г., АМТИИ, Концерт, Държавен изпит на Аи Сува – цигулка (магистър); 

06.10.2021 г., АМТИИ, Концерт, Държавен изпит на Ивона Гуньова – цигулка 

(бакалавър). 
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2021 

 

ст. преп. Е. Матева 

20.04. 2021- Концерт на Ал.Миланова, З. Златева, М.Атанасова, Т. Кършевот класа на: 

проф. д-р Т. Шекерджиева-Нова, ст.преп.Е. Матева, хон, преп. А. Юнлютюрк 

3.06.2021 – Вокален концерт на Е. Сика, Хр. Румелиоти, И. Христодулу 

4.06. 2021- Вокален концерт на студенти от класа на : проф. д-р Т. Шекерджиева-Новак, 

хон. ас. А. Юнлютюрк, ас. Ив. Михайлов 

8.06.2021- Вокален концерт на Хр. Румелиоти, И. Христодулу 

29.06.2021- Дипломен концерт на Е. Сика 

С международно признание: 

17.06.2021 –56-ти Международен фестивал на КАМЕРНАТА МУЗИКА –Академия 

Музика Пловдив; 

12.06.2021- Акомпаниатор на студенти то АМТИИ в международен конкурс в Белград. 

Академичен обмен /програма Erasmus, Fulbright, DAAD и др. 

2021 Е. Шевкенов – Професор по цигулка в „Рихард Вагнер Консерватория―, Виена. 

 

Обобщена справка на годишен отчет 2021 при катедра 

„Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство“ 

 

В числово изражение картината е следната:  

Художественотворческа дейност 

- 101 концерта, от които 10 с международно признание и 6 участия изнесени от 11 

преподаватели; 

- 9 спектакъла на 2-ма преподаватели (диригент и певец), от които 2 с международно 

признание, 3 режисьорски проекта на 1 преподавател;  

- 66 концерта на студенти и 20 на докторанти, от които 4 с международна значимост;  

- 8 аранжимента за класическа китара и 1 за китарно дуо – 1 преподавател; 

- композирана музика за филм и за куклен театър – 2 постановки от 1 преподавател; 

- звукозаписна дейност– 1 албум с пиеси за класическа китара,1 класически дует, 2 поп 

и джаз албума и песен осъществени от 3-ма преподаватели; 

- 1 преаранжиране и адаптация на оперета реализирана от 1 преподавател;  

- 10преподаватели участват в Художествено жури – 17 международни и 14 национални 

процедури;  

- 5-ма преподаватели реализират Художественотворчески проекти – 4-ма  като 

ръководители и 2 членства в колектив;  

- 4-ма преподаватели с 9 награди и 2-ма с номинация за Кристална лира;   

- 20 награди на студенти и докторанти от международни и национални конкурси. 

 

Педагогическа дейност: 

- педагогическата работа; 

- работа по учебна документация – актуализиране на учебните програми според 

Академичния стандарт във връзка с предстоящата програмна акредитация в 

направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, област на висше образование 8. 

Изкуства;  

- ръководство на майсторски класове (онлайн) – 2-ма преподаватели, 5 майсторски 

класа. 
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Научна дейност: 

- ръководство на теоретични разработки на бакалаври и магистри – 5-ма преподаватели, 

8 разработки;  

- книга на базата на защитен дисертационен труд – 1 преподавател;  

- участие в конференции – 7 преподаватели в международна и 2 в национална; 

- научно ръководство са осъществили 4 преподаватели;  

- научни публикации – 10 преподаватели (общо 11 статии);  

- научно жури – 3-ма преподаватели, 21 процедури; 

- научни проекти – 1 преподавател, 5 проекта;  

- участие в редакционни колегии – 1 преподавател. 

 

 

      05.01.2022 г.                                                     Изготвил: ……………………. 

                                                                                                  (проф. д-р Борислав Ясенов) 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

 

 

проф. д-р Людмил Петков 

Декан на Факултет „Музикална педагогика” 

при АМТИИ „ Проф. Асен Диамандиев” 

 

25.01.2022 г. 

 

 


