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                                                              Р Е Ц Е Н З И Я 

 

 

                                                                          от  

 

 

                                       доц. Росица Драгомирова Илиева – Георгиева 

                    Ръководител катедра „Филмова и телевизионна режисура и анимация“ 

                             Факултет „Екранни изкуства“ , НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ 

 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ в Национална академия за театрално и филмово изкуство, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ 

по област на висше образование:   8  Изкуство 

професионално направление:   8.4  Театрално и филмово изкуство 

наименование на научната специалност:   Кинознание, киноизкуство и телевизия 

 

 

 

1.    Общо представяне на процедурата и опис на получените материали 

 

В конкурса, обявен в Държавен вестник, бр. 34 от 28.04.2017г. и на интернет  страницата на 

НАТФИЗ, за нуждите на катедра „Филмова и телевизионна режисура и анимация“ към 

Факултет „Екранни изкуства“,  като единствен кандидат, участва преподавател от същата 

катедра. 

 

Със заповед  № 346 / 03.07.2017.г. на Ректора на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, съм определена 

за член на научното жури на конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 

област на висше образование  8  Изкуство, професионално направление  8.4 Театрално и 

филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия), обявен за нуждите на 

катедра „Филмова и телевизионна режисура и анимация“ към Факултет „Екранни из-

куства“.  На първото заседание на научното жури съм избрана за рецензент. 

  
За участие в обявения конкурс е  подала документи:  

д-р Нина Цветкова Алтъпармакова 
 

Представеният от д-р Алтъпармакова комплект материали на хартиен носител е в съот-

ветствие с Правилника за развитие на академичния състав на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ и 

включва следните документи: 

–  автобиография 

–  IMDB Profile: http://www.imdb.com/name/nm1358908/ 

–  общ списък с творчески изяви 

–  списък с творчески изяви, представени за конкурса:  

– „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“- реж. Стефан Командарев, игрален, 

2008г. 

– „Под прикритие“- реж. Виктор Божинов, ТВ сериал, сезон 5, еп. 12, 2016г. 

– „От Кремона до Кремона“- реж. Мария Аверина, документален, 2017г. 

–  справка за приносите в монтажа на изброените филми, представени за участие  

–  списък на публикациите, свързани с кандидата 

– Димитрова, Геновева – „И ходя с всички кадри в главата“/Разговор с Нина Ал-

тъпармакова /, Списание „Кино“, бр.4, стр.14-17, 2004  

http://www.imdb.com/name/nm1358908/
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– Алтъпармакова, Нина    – „Драматургия и монтаж“, Списание „Кино“, бр.2, 2016 

– Алтъпармакова, Нина –„Актьорска игра и монтаж“, Годишник НАТФИЗ 

„Кр.Сарафов“, 2016 

– Желева, Павлина – „Командарев успя в Кан“, Дневник, 27.05.2017 

 

- доказателствен материал по чл.70, ал.2  
– Учебни програми: „Монтаж на игрален филм“ и „Монтаж на документален 

филм“ за специалност „Филмов и телевизионен монтаж“, НАТФИЗ 

„Кр.Сарафов“ 

– списък на фестивали и награди за филма „Светът е голям и спасение дебне отв-

сякъде“ 

– Публикации – 10бр. на английски и в чуждестранни издания, едни от които са  

„The Hollywood Reporter“ и „Сineuropa“, за филма „Светът е голям и спасение 

дебне отвсякъде“ 

– Публикации – 15бр. на български език за филма „Светът е голям и спасение 

дебне отвсякъде“ 

– Публикации – 3бр. за филма „От Кремона до Кремона“- реж. Мария Аверина 

– Публикация – 1бр. за филма „Посоки“ на реж. Стефан Командарев  

 

Кандидатката е избрала и приложила три DVD копия на филмите за участие в кон-

курса, свързани пряко със справката за приносите, които се приемат за рецензиране:  

–  „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“/реж. Стефан Командарев, 2008/ 

–  „Под прикритие“ /реж. Виктор Божинов, ТВ сериал, сезон 5, еп. 12, 2016/  

–  „От Кремона до Кремона“ /реж. Мария Аверина, 2017/ 

 

 

1. Кратки биографични данни  

 

д-р Нина Цветкова Алтъпармакова  е родена в гр. Пловдив на 18.05.2.1964г.  

През 1990г. завършва „Предучилищна педагогика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Плов-

див, а през 1995г. се дипломира в НАТФИЗ „Кр.Сарафов“, специалност „Филмов и ТВ 

монтаж“.  

След завършването си работи като режисьор по монтажа на свободна практика,  а от 1999г. и 

като преподавател в НАТФИЗ „Кр.Сарафов“. Защитава научна степен „доктор“ през 2016г. 

също в НАТФИЗ „Кр.Сарафов“. 

 

Освен фактите, свързани с образованието и академичното развитие на кандидатката, важно 

значение в конкурса за „доцент“ имат още няколко обстоятелства, свързани с нейната работа 

като режисьор по монтажа: 

– участието в 96 международни и национални филмови продукции 

– филмите са получили повече от 75 награди, по-голямата част от които в чужбина,  

                     а над 25 от тях са само за „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ 

– селекция за номинации в различните категории на Европейската филмова 

академия за „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“/реж. Стефан Коман-

дарев, 2008г./ 

Кан – „Особен поглед“ - „Посоки“ /реж. Стефан Командарев – 2017г./  

Кан – „Млади таланти“ - „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“/реж. 

Стефан Командарев, 2010г./,  

Кан – „Млади таланти“ - „Светата троица“/реж. Емил Андонов, 2001г./  

Кан – „Млади таланти“ - „Кал“/реж. Ивайло Симидчиев, 1998г./ 



3 

 

Българска номинация за Оскар - „Светът е голям и спасение дебне отвсякъ-

де“/реж. Стефан Командарев, 2010/  

селекции и награди на фестивали категория „А“ 

– продажби, кино разпространение и телевизионно излъчване в страни от Европа, 

Азия, Северна и Южна Америка и Австралия, като най-голям брой имат  „Под 

прикритие“ и „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“. 

– Награда за Монтаж на Българската филмова академия 

 

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидатката 

 

Професията на монтажиста има своето уважавано творческо място и традиция в изкуството 

на аудио-визуалното кино и телевизионно производството в България. Приемствеността в 

професията бе продължена чрез откриването на специалност „Филмов и телевизионен 

монтаж“ в НАТФИЗ „Кр.Сарафов“ през 1990г. Познавам Нина Алтъпармакова от 

студентската скамейка, като студент от този първи випуск, на който имах удоволствието да 

преподавам „Основи на монтажа“.  

 

Днес д-р Нина Алтъпармакова  изнася лекции и води упражнения по две основни за спе-

циалност „Филмов и ТВ монтаж“ дисциплини - „Монтаж на игрален филм“, която запознава 

студентите с естетическите проблеми на монтажа в игралния филм и „Монтаж на докумен-

тален филм“, която запознава студентите със съвременните монтажни търсения, решения и 

подходи при изграждането на документалния филм, които попадат в обхвата на конкурса за 

„доцент“. Тяхното представяне е застъпено в учебните програми на преподавателката и 

заложено в учебните планове на специалността за образователна степен „бакалавър“.  

Тя има пряко участие и в практическата работа, свързана с курсовите задачи на студентите от 

специалност „Филмова и ТВ режисура“, както и в държавните изпитни комисии по дипло-

миране за защита на образователна степен „бакалавър“ по „Филмов и ТВ монтаж“. 

  

На базата на горните факти и на прякото ми впечатление от професионалните изяви и учас-

тието на кандидатката в академичния живот, мога да кажа, че в работата на д-р Алтъпар-

макова личи прилагането на адекватни методи на обучение при използването на съвременни 

професионални софтуерни продукти, логично структуриране на информацията, прецизен 

подход и стил и др. 

 

Вследствие на това мога да твърдя, че тя е преподавател, проявяващ стремеж към 

непрекъснато самоусъвършенстване в духа на най-добрите практики във висшето 

образование. 

 

 

3.  Общо описание на представената за рецензиране научна продукция 

 

Представената за рецензиране сериозна филмова продукция мога да класифицирам по 

значимост, спрямо получените награди и участие в международни фестивали, както и по 

резултати, използвани в научната, професионална и социална практика, по следният начин:  

 

 1.   „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“- реж. Стефан Командарев, 2008г. 

 2.   „Под прикритие“- реж. Виктор Божинов, сезон 5, еп. 12, 2016г. 

 3.   „От Кремона до Кремона“- реж. Мария Аверина, документален, 2017г. 
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      4.    Оценка на личния принос на кандидата 

 

Днес е видно, че авторите експериментират все повече и повече във формата, визуалните 

решения, ефектите, пространството, времевите линии, драматургичните структури и ритъма, 

използвайки възможността да атакуват все по-активно сетивата на зрителя, като провокират 

въображението и възприятието му. Съвременното младо поколение има много „динамично 

око и ухо“, развити от наситената аудио-визуална информационна среда на нашето време, 

привикнало със затрупващо ни с информация от образи и звуци медийно пространство. 

Динамиката на живота предопределя наситеността на комуникациите и свободата да се 

разчупват формите, което позволява на авторите да експериментират творчески, за да се 

приближат до реалната действителност. Промяната във филмовия език е пряко свързана с този 

динамичен начин на адаптиране на съзнанието към действителността, съответстващ на 

провокациите в реалното ежедневие. 

Не е необходимо да разяснявам ролята и възможностите на монтажа за цялостното изграждане 

на филмовия разказ, както и степента, в която режисьора по монтажа влияе върху облика на 

филма.  

„Много тънка е тази граница. Всеки режисьор работи по свой си начин. Най-ценното в моята 

работа е да усетиш новия живот на заснетите кадри и в този контекст да го подредиш......  

Просто се отдавам на интуицията си, на вътрешното усещане за мястото на всеки кадър. 

Обикновено, когато монтирам, след първата седмица си ходя с всички кадри в главата. И 

постоянно ги пренареждам.“....“..моята позиция е да казвам това, което мисля, пък той 

/режисьора/ да решава дали да се съобрази с мен. Изборът остава в негови ръце.“ /Димитрова, 

Геновева – „И ходя с всички кадри в главата“- Разговор с Нина Алтъпармакова, Списание 

„Кино“, бр.4, стр.14-17, 2004/ 

 

„Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ е сред най-успешните български филми, 

произведени последните години, представили страната ни на множество международни фо-

руми.  

Мозаечната, паралелно-ретроспективна времева структура на формата, най-точно изразява 

психологическото и емоционално състояние на персонажите в хода на разрешаването на 

основния конфликт, свързан със загубата на паметта. Този вид разказ е труден за изграждане, 

тъй като е необходима голяма прецизност при избора на кадрите и монтажните преходите в 

момента на прекъсването на времевия континуум при пресичането на различните времеви 

линии и действия. Конструкцията на разказа стои стабилно и цялостно във възприятието по 

отношение но ориентацията за време, място и действие. Оригинално е сюжетното рамкиране, 

на началото и финала на разказа, с действия от раждането и катастрофата, различаващи се  по 

стилизацията, които подчертават философската спирала на раждането и смъртта. Ритъмът на 

разказа се развива плавно и адекватно на действието в отделните сюжетни части, за да дос-

тигне кулминационния момент в епизода с играта на табла и разрешаването на конфликта с 

възвръщането на паметта. Тази сцена е най-вълнуващата и най-оригиналната от целия филм и 

напълно основателно кандидатката я е посочила в своите приноси. Нейното въздействие се 

дължи на адекватния монтажен ритъм на кадрите, съобразен с ритъма на движението на ка-

мерата и реакциите на актьорите, деликатно съпоставени с ритъма на музикалната компо-

зиция. Изборът на кръстосан ретроспективен монтаж за изграждането на развръзката, който 

обединява стилизираното действие от детайла на летящите зарове на таблата с обратно вър-

натото действие от катастрофата в съзнанието на персонажа, позволява на зрителя да съп-

реживее изключително емоционално момента на възвръщането на паметта. Този момент 

символично съдържа основното послание на филмовата творба, а именно връщането към  

идентичността, корените и изконните човешки ценности на всеки един от нас. Това е една от 
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най-позитивните и градивни в психологическо отношение художествени творби за на-

шето време, в което се състои и нейния огромен обществен принос. 

Приемам и подкрепям приносите, посочени от кандидатката във връзка с това произведение, 

които са свидетелство и за нейния личен принос като режисьор по монтажа. 

 

Телевизионният сериал „Под прикритие“, продукция на БНТ, е също един от най мащабните     

проекти, заснети през последните двадесет години. Кандидатката е избрала за конкурса еп.12, 

сезон 5 на реж. Виктор Божинов.  

Това произведение е емблематично за времето ни. Актуалността на политическите, общест-

вени и социални събития и лични конфликти, на прототипи от реалния живот, както и дина-

мичния стил на водене на разказ, спечелиха аудиторията у нас и по света. Сериалът реалис-

тичното отразява живота и ценностите на нашето общество. Мога да кажа, че има и по-добри 

примери по отношение на сцените със съспенс и екшън в останалите серии, монтирани от 

кандидатката. Вероятно изборът на еп.12 е продиктуван от драматургичната цялост по от-

ношение на позитивната развръзка на основния конфликт във финала на серията.  

Приемам и подкрепям приносите на монтажа при изграждането на сцените с екшън и 

съспенс и личните приноси на монтажиста за постигането на динамика и напрежение в 

действието. 

 

Документалният филм „От Кремона до Кремона“ е третото произведение, представено за 

конкурса.  

Решението за конструкцията е класическо – портрети на четирима герои, паралелно разгър-

нати и преплетени в три основни линии, обединени от любовта към лютиерството. Любо-

питното, обаче е, че след изграждането на разказа при монтажа се появява и четвърта линия, 

обединяваща останалите три. Тя е изградена от кадрите, свързани с работата по създаването на 

музикалните инструменти, независимо към кой от портретите на героите принадлежат. Така, в 

момента на преходите между линиите, отделните детайли от изработването на елементи от 

инструментите от едната линия се свързват и с портрета на майстора от другата. Този подход е 

типичен за игралните сюжети и не се среща често в документалните конструкции, защото в 

документалния материал разполагаме с автентичните реакции на хората, заснети по време на 

изповедите им, а не с режисирани такива. Това доказва категоричния принос на монтажа при 

избора на кадри за изграждането на разказа в този филм.  

Специфичен и оригинален е и игралният подход в отделните портрети на всеки един от лю-

тиерите. В три кадъра, в различна среда, неутрален естествен фон или специално осветени, 

изградените портрети съответстват на психологическата, емоционална и житейска характе-

ристика на хората, представени чрез тях. Тези портрети се явяват подчертано различни и ви-

зуално открояващи се, спрямо реалистичната характеристика на паралелните линии, части. Те 

са своеобразно поетично лирическо отклонение, в което се отразява душата на човека от 

портрета.  

Приемам и подкрепям приносите на монтажа в избора на игрално-документален подход за 

изграждането на разказа на този филм, като лични приноси на режисьора по монтажа.    

 

В резюме приносите в тези филми са в две основни направления: 

Първото направление обхваща работата на кандидата в сферата на професионалната 

практика. Тематиката и художествената стойност на филмите, определено засягат актуални за 

теорията и практиката въпроси, свързани с развитието и възможностите на филмовия език. 

Впечатляващо е участието на кандидатката в 93 международни и национални филмови про-

дукции, като режисьор по монтажа, които не подлежат на рецензиране. Така натрупаният 

практически и творчески опит в тях позволява да се експериментират, изследват и прилагат 

нови идеи във всяко следващо произведение.  
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Второто направление обхваща приносите в областта на преподавателската дейност. Онова, 

което трябва да се отбележи е, че тези приноси трябва да се търсят в цялостната  дейност на 

кандидатката. Съществува сериозна връзка между 3 ключови аспекта – работа във филмови 

проекти, консултантска работа и преподавателска дейност.  

 

В този контекст, обобщените приноси, лично дело на кандидата, са:  

         -  обогатени методи за обучение по проблемите на монтажа, изследвани чрез практиката                  

         -  нови методи за обучение и усвояване на практически умения, решаване на практи-    

            чески проблеми при стартиране и развитие на проекти, адаптирани за практиката в    

            България, чрез които се овладява материята в процеса на обучение  

         -  разработен формат за анализ на форми с експериментален потенциал  

         -  художествено ръководство в практиката на отличени с награди за филмово творчество     

            студентски филми  

 

 

5. Бележки и препоръки  

 

Познавайки кандидатката, чрез нейната работа през студентските години и от началото на 

кариерата, чрез множеството професионални изяви и преподавателска практика, мога само 

да подкрепям тенденцията на нейното професионално развитие.  

В приносите си тя е пропуснала да отбележи силният обществен, политически, социален и 

човешки отзвук, свързан с два от предложените за анализ филми, както и позитивното въз-

действие на трите произведения, свързано с техните градивни послания за утвърждаване на 

човешките ценности. Може да предложи и по-прецизно извеждане, обосноваване и обоб-

щаване на изводите и резултатите от своите приноси.  

 

 

      6.   Лични впечатления 

 

Професионалното развитие на д-р Нина Алтъпармакова е свързано изцяло с областта на 

обявения конкурс, в т.ч. като консултант, изследовател и преподавател. Нейната творческа и 

научна продукция покрива както законовите, така и допълнителните изисквания на НАТФИЗ 

„Кр.Сарафов“ за развитие на академичния състав и обогатяване на съществуващите знания. 

Теоретичните разработки имат конкретно практическо приложение и са пряко ориентирани 

към учебната работа. 

В работите на кандидатката има оригинални художествени и приложни приноси, които са 

получили и международно признание.  

Професионалната и преподавателска квалификация на д-р Алтъпармакова е несъмнена.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Документите и материалите, представени от д-р Нина Цветкова Алтъпармакова,  отговарят 

на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на НАТФИЗ 

„Кр.Сарафов“. 

Кандидатката е представила достатъчен брой филми за конкурса и значителен брой твор-

чески изяви извън конкурса, които са пряко свързани с постиженията, посочени в приносите.  

Постигнатите резултати в учебната и практическа филмова дейност, съответстват на спе-

цифичните изисквания на Факултет „Екранни изкуства“ и катедра „Филмова и ТВ режисура 

и анимация“. 
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След запознаване с представените в конкурса материали и филми, анализ на тяхната значи-

мост и съдържащи се в тях приложни приноси, намирам за напълно основателно да дам 

своята положителна оценка.  

Препоръчвам на Научното жури да изготви доклад-предложение, до Факултетния съвет на 

Факултет „Екранни изкуства“ към НАТФИЗ „Кр.Сарафов“, за избор на д-р Нина Цветкова 

Алтъпармакова на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление  8.4 

Театрално и филмово изкуство /Кинознание, киноизкуство и телевизия/. 

 

Гласувам с ДА. 
  

 

 

 

 

 

 

 

    Рецензент:  

    доц. Росица Илиева 

                                                                                              Ръководител катедра   

                                                                                              НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ 

                                                                                               

 

 

11.09.2017г. 

София 

 


