
Становище 

от проф. Красимир Драганов Тасков  

Композитор и пианист , ръководител “Композиция” при ТКДФ –НМА 

“Проф.П.Владигеров”-София 

                          във връзка с обявения конкурс за заемане на  

 академичната длъжност  Доцент от д-р Георги Валентинов Патриков, 

гл. асистент в НМА „П.Владигеров”, специалност „Дирижиране”, катедра 

„Дирижиране” при ТКДФ  

Творческата биография на диригента гл.ас.д-р Георги Патриков е 

динамична и интензивна, свързана с поредица от постоянни успешни 

сценични изяви , както с интерпретации на познати образци от световната 

музикална оперно-симфонична литература, така и с премиери в България 

на творби от български и чуждестранни композитори. Завършва „Оперно–

симфонично дирижиране” при проф. Васил Казанджиев и проф. Пламен 

Джуров, и „Хорово дирижиране” при проф. Крум Максимов, а 

впоследствие продължава своето развитие, посещавайки майсторски 

класове, където работи и с чуждестранни диригенти като Йорма Панула, 

Алън Хезълдайн и др..  

Успешни са участията му в редица международни конкурси за млади 

диригенти в Русия, Италия, Испания, България. С особена важност и 

престиж е участието му през 2006 г. на международния конкурс "Генадий 

Рождественски", където получава лауреатско звание. 

От 2006 г. Георги Патриков последователно е  на диригентсия пулт в 

Държавна филхармония – Шумен, Плевенска филхармония , Симфониета – 

Видин, като междувременно и  асистент на проф. Пламен Джуров и проф. 

Крум Максимов в НМА „ П. Владигеров”. Патриков реализира редица 

проекти със съвместното участие на НМА и Плевенска филхармония – 

оперни представления, концерти с участие на студенти от различни 

специалности в НМА.  

Специално внимание заслужават концертните прояви на Георги Патриков 

на рядко изпълнявани творби от български и чужди автори на фестивали 

като „Софийски музикални седмици”, „Пианисимо” и др. Прави записи на 



творби от български композитори за фонда на БНР. Гост-диригент е на 

симфоничните оркестри на БНР, Камерен ансамбъл „Софийски солисти”, 

Пловдивска филхармония, Държавна опера Русе и др. 

В така предложената СПРАВКА от д-р Георги Патриков за приноси в 

творческо-изпълнителската му дейност , (основно с Концертна дейност за 

периода 2007-2015),  ще акцентирам на някои от неговите запомнящи се 

изяви , като диригент, на част от които съм имал удоволствието да 

присъствам. 

Впечатлен съм от големия брой премиери , които той е осъществил, 

интерпретирайки с изключителна професионална вещина и музикантско 

въздействие на творби от знакови личности от съвременната българска 

музикална култура в Концерти с камерен ансамбъл „Софийски солисти” 

2016  М. Големинов – Концерт за струнен квартет и струнен оркестър 

             М. Пеков – Концерт за две цигулки и струнен оркестър 

Солисти : Квартет „София”        

...от фестивала „ Пианисимо” 

2014 Г. Тутев  Й. С. Бах Медитации за камерен ансамбъл 

2015 Концерт с произведения на Юлия Ценова 

 

...участия на фестивала „AmBul” 2013, 2014 

2014 Концерт с камерата „Арденца” и солисти : Даниела Дикова, 

Кристиана Абрашева, Инес Симеонова 

Константин Илиев – Concerto grosso 

Л. Пипков  Концерт за струнни, ударни и пиано 

Г. Арнаудов – Концерт за две пиана, чембало и оркестър 

 

Имам лични впечатления и удоволствие от съвместно музициране с Георги 

Патриков, което ми дава основание да познавам в детайли неговите 

изключителни възможности , както като професионалист, така  и като 

високоорганизиран ръководител на сложния механизъм, наречен оркестър. 

И немаловажно обстоятелство - способността му за общуване с всеки от 

музикантите - солисти , оркестранти, администрация, сценични 

работници..., с присъщия му естествен, колегиално-етичен и човешки 

подход !  

 



Успешни и значими са негови Концерти с Държавна филхармония 

Шумен / Концертен сезон 2007- 2008 и 2008-2009 / над 10 концерта/ със 

солисти : Проф. Йовчо Крушев, Проф. Атанас Куртев, Проф. Красимир 

Тасков, Проф. Анатоли Кръстев, Проф. Димо Димов и др., както и 

Респектиращи по брой и значимост Концерти с АСО по проекти на НМА 

Над 40 концерта в периода 2007-2016.  

Акценти от програмите за периода: 

А.Шнитке – Концерт за пиано и оркестър 

Ал. Райчев – Триптих за трио и струнен оркестър 

Л. Пипков – Симфония No. 3 

Ян Сибелиус – Симфония No. 8 

Мартину – Концерт за клавирно трио и струнен оркестър  

Солисти: професорите - Йосиф Радионов, Анатоли Кръстев, Велислава 

Георгиева 

Цветан Цветанов – Симфония No. 4 

Тържествени концерти по повод 13 март и други чествания на Национална 

Музикална Академия „Проф. Панчо Владигеров” / част от тях са заснети от 

БНТ/ 

09.06.2015 г. – Постижение в съвременната  музика е  участието му в 46то 

издание на международен фестивал „Софийски музикални седмици”.  

В програмата: Шьонберг – „Лунният Пиеро” със солисти : Неда Атанасова, 

Кристиана Абрашева, Мартин Павлов, Огнян Михов, Елена Пачеджиева, 

Георги Георгиев 

...Оперни и оперетни спектакли и концерти : 

28.03.2011 г. – Възстановка на първата българска опера – „Сиромахкиня” 

от Емануил Манолов в рамките на „Чудомирови празници” 2011г, 

Казанлък по нотен материал, реставриран и редактиран от проф. Велислав 

Заимов 

Прозвучаването на подобни творби в концертните зали след десетилетни 

паузи допълва репертоарната палитра на музикалните събития и поставя 

редица предизвикателства пред изпълнителите.  

 

Гл.ас.д-р Георги Патриков притежава точен, ясен и организиран във 

времето диригентски жест, с изградена гъвкава и ефективна мануална 

техника , чрез която убедително насочва и разкрива драматургията и 

смисъла на всяка дирижирана от него творба, увлича оркестранти и 

публика в прекрасния свят на музиката!  



Той е с доказан професионален опит , като диригент и като перспективен 

академичен педагог, с изграден авторитет за студентите от ТКДФ , ИФ и 

Вокален факултет, както и от своите колеги от НМА. 

 

Считам, че представената СПРАВКА  гл.асистент д-р Георги Патриков 

за творческо-изпълнителска дейност има определено приносен 

характер, като хабилитационен труд , с което убедено предлагам на 

уважаемото специализирано научно жури да му бъде присъдена  

академичната длъжност “Доцент” по специалността „Дирижиране”, 

катедра „Дирижиране” при ТКДФ на НМА „Проф. Панчо Владигеров”. 

 

 

София, 30.12.2016 г.                                                   подпис: 

 

проф.Красимир Тасков 

    

 

 


