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Поредният етап в своето развитие, който анимационното филмово изкуство 

преживява в момента е свързан с тоталното навлизане на така наречените, „високи 

технологии“ и преструктуриране на филмовото производство. Реформират се 

художествените критерии, променя се естетиката на възприятието. Традиционните 

анимационни технологии намират своите нови цифровизирани превъплъщения, светът на 

класическата анимация се преобразява – става дигитален. Може да се каже, че класическата 

анимация преживява своя дигитален Ренесанс.  

Разбира се, това са процеси, които са поредното ново предизвикателство пред 

творците-аниматори в глобален мащаб. С изследването на тези именно процеси беше 

свързан и десертационният ми труд „Дигиталният свят на класическата анимация“, с тях е 

свързана и професионалната ми дейност като режисьор и аниматор през последните 

десетина години.  

Представените като хабилитационен труд филми – „Мухата”, аним. филм, 2009г; 

„Мерси” аним. филм, 2011г; „Ден като ден” аним. филм, 2013г; „Парижкият дъжд на 

българската анимация”  док. филм, 2003г. и „Траките” док. филм, 2010г. – избрах от 

своите авторски анимационни (13) и документални (21) филми, защото те в най-голяма 

степен разкриват посоките на моите творчески търсения по отношение на визуално-

пластическото изграждане на екранното изображение на база традиционните за 

класическото анимационно кино изразните средства и технологии, от една страна и техните 

дигитални еквиваленти в съвременната компютърна анимация. Посочените филми 

отразяват също и постиганатата качествено нова визуална анимационна изразност и 

пластика като резултат от симбиозата между класическата анимационна изрезкова и 

рисувана техника, разрисуваното фотографско изображение и възможностите на 

съвремените дигитални технологиии. Те са отражение в най-пълен обем на моите идейно-

естетически предпочитания и изразни средства в цялостната ми професионална дейност. 

 

„МУХАТА”  

анимационен филм, 9 мин, режисьор, художник и аниматор: Господин Неделчев, сценарист 

Правда Далекова, продуцент Дидофилм със съдействието на Национален филмов център, 

2009 г.  

https://www.youtube.com/watch?v=EWokSBhRg3k&t=460s 

Анотация:   

Всичко започва с едно на пръв поглед обикновено погребение. Но превратностите на 

Съдбата са непредвидими и... спиралата се завърта отново. 

Фестивални участия и награди:  

Номинация за наградите ДЖЕЙМИСЪН /2009/ , ЗЛАТЕН РИТОН, Пловдив /2009/, 

ЕВРОПА Е ТУК, Пловдив /2009/-Награда на журито за ан. филм „Мухата”; АНИМАТЕКА, 

Словения /2009/; ИФФ ИМАДЖИНЕРИЯ, Италия /2009/; НАГРАДИ ЗА ФИЛМОВО 

https://www.youtube.com/watch?v=EWokSBhRg3k&t=460s


ИЗКУСТВО 2009, София- Най-добър анимационен филм; МФАФ „Зл. КУКЕР“, София 

/2010/ 

 

„МЕРСИ”  

анимационен филм, 8 мин, режисьор, художник и аниматор: Господин  Неделчев, 

сценаристи: Правда Далекова и Господин  Неделчев, продуцент Дидофилм със съдействието 

на Национален филмов център, 2011 г.  

https://www.youtube.com/watch?v=ffDQnSuvTHg  

Анотация:   

Дните отминават в очакване да светне „зеленото“ на светофара. И когато най-сетне можем 

да преминем отсреща, разбираме, че сме закъсняли. А това не е никак смешно... Мерси!   

Фестивални участия:  

ЗЛАТЕН РИТОН, Пловдив /2011/; ДЖЕМИСЪН, София /2011/; МФАФ „Зл. КУКЕР“, 

София /2011/; SEE A PARIS, Париж /2011/; ANIM`EST, Букурещ /2011/; GOLDEN 

GEUPARD, Ташкент /2011/; ANIBAR, Косово /2012/ 

 

„ДЕН КАТО ДЕН”  

анимационен филм, 8 мин, режисьор, художник и аниматор: Господин  Неделчев, сценарист 

Мая Неделчева, продуценти Далиа-53 и Дидофилм, със съдействието на Национален 

филмов център 2013 г.  

https://www.youtube.com/watch?v=56vDeej0y6I 

 

Анотация:   

Анимационен филм за човешките амбиции и страсти, които водят до самоунищожение: мъж 

и жена, всеки със своето виждане как да покори върха, бързо се издигат нагоре и бързо 

падат; не правят разлика между амбиция, мегаломания и алчност,  което в крайна сметка се 

оказва фатално. 

Фестивални участия и награди:  

ЗЛАТЕН РИТОН, Пловдив /2014/; МФАФ „Зл. КУКЕР“, София /2013/; НАГРАДИ НА 

БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА АКАДЕМИЯ /2014/ - най-добър режисьор на аним. Филм; 

НАГРАДИ НА БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА АКАДЕМИЯ /2014/ - най-добра филмова 

музика. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ffDQnSuvTHg
https://www.youtube.com/watch?v=56vDeej0y6I


 „ПАРИЖКИЯТ ДЪЖД НА БЪЛГАРСКАТА АНИМАЦИЯ”   

Документален тв филм, 33 мин, режисьор Господин Неделчев, сценаристи Господин 

Неделчев и Милена Станиславова, продуценти БНТ и Дидофилм, 2003 г.  

https://www.youtube.com/watch?v=8sQdsSP14KU 

Анотация:   

Документално филмово изследване на анимационното филмово изкуство в България, на 

неговото създаване, на процесите и спецификите в развитието му; на достигналия световни 

висини „феномен“ Българска анимационна школа; както и влиянието на обществените 

механизми и творците, оставили трайна диря в това изкуство. Филмов разказ за 

неоспоримата роля на художника и режисьора Тодор Динов в тези процеси и логичното им 

продължение в създаденото от него академично образование по анимация в НАТФИЗ, 

София. 

 

 „ТРАКИТЕ”  

документален филм, 47 мин.(3 мин. анимация), режисьор и сценарист Стилян Иванов, 

художник-аниматор Господин Неделчев, продуцент Додофилм, 2010г.   

https://www.youtube.com/watch?v=7vUit3Mynyo 

Документален тв филм от поредицата „Пътят на човешката цивилизация“, разказващ за 

вярата и обичаите на древния народ, населявал Балканите до началото на новата ера. 

Изображението на анимираните рисунки,  решено в естетиката на еленистичното изкуство 

и съчетано с натурно заснети изображения, допринася за изграждането на качествено нова 

визуална естетика. Динамичната обусловеност на анимационните елементи, създавайки 

своя реалност и художествени внушения,  допринася за по-цялостното и пълно възприятие 

на филмовия разказ, допълва и обогатява пластично-изразния език на документалното кино,  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8sQdsSP14KU
https://www.youtube.com/watch?v=7vUit3Mynyo

