
СТАНОВИЩЕ 

От акад. проф. Людмил Иванов Стайков 

Относно конкурс, обявен от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Държавен 

вестник, брой 34 от 28. 04. 2017 г., за заемане на академичната длъжност 

Доцент /филмов и телевизионен монтаж/ в проф. направление „Театрално 

и филмово изкуство“ по научната специалност „Кинознание, киноизкуство 

и телевизия“ с кандидат д-р Нина Цветкова Алтъпармакова 

 

 Нина Алтъпармакова се представя на конкурса с три заглавия, 

включващи игрален филм, серия от телевизионен сериал и документален 

филм. Това са три от най-утвърдените и популярни видове филми, което 

подчертава широкия диапазон на професионалните умения на кандидата. 

В богатата й творческа биография като режисьор на монтажа фигурират 

повече от 80 филмови заглавия, а заедно с телевизионните серии нейното 

име се свързва с близо 200 игрални филми и сериали. Към това 

впечатляващо творчество се включва и монтажът на редица телевизионни 

предавания и курсови работи на студенти по ФТР и ФТМ. 

 Творческо сътрудничество с Алтъпармакова е търсено и 

осъществявано през годините както от най-утвърдени режисьори на 

българското игрално, документално и телевизионно кино, така и от съвсем 

млади творци, които правят първите си крачки в голямото изкуство. 

 В качеството си на преподавател по монтаж в НАТФИЗ от 1990 г.  се 

изявява като много успешен педагог, внимателен и чувствителен към 

индивидуалните особености на студентите и творческите им 

предпочитания. Тя е автор на учебните програми за факултет „Екранни 

изкуства“, катедра „Филмова и телевизионна режисура и анимация“ за 

образователната степен Бакалавър/ Магистър по дисциплината „Монтаж 

на игрален и документален филм“ за специалността „Филмов и 

телевизионен монтаж“.   Има публикации в списание „Кино“ и годишника 

на НАТФИЗ за драматургията и монтажа и актьорската игра и монтажа.            



 Алтъпармакова владее всички съвременни софтуерни програми за 

монтаж, следи влиянието на бързо развиващата се съвременна 

електронна технология върху естетиката на монтажа при водене на 

филмовия разказ, в тънкости познава достигнатите върхови художествени 

резултати и световни тенденции на този съществен компонент от 

филмовия процес, доказателство за което са нейните конкретни  

професионални постижения. 

 Десетки са националните и международни отличия на филмите, 

свързани с нейното участие като режисьор на монтажа. Между тях са 

главните награди на най-представителните фестивали за игрално, 

документално и телевизионно кино у нас – „Златна роза“, „Златен ритон“ и 

„Златна ракла“, отличия на Националната филмова академия, както и 

признания от фестивали в Германия, САЩ, Полша, Гърция, Русия, 

Норвегия, Чехия, Швейцария, Франция, Испания, Португалия и др. 

 Всеизвестно е значението на монтажа за крайния художествен 

резултат на филмовото произведение. Не е случайна констатацията, че 

окончателният вариант на един филм, колкото и съвършен да е той, се 

дописва при монтажа, а световната практика изобилства от примери за 

продължителността на монтажния период, надвишаващ и снимачния, и 

подготвителния взети заедно. Гореизброените успехи на филми с 

режисьор на монтажа Нина Алтъпармакова по най-категоричен начин 

доказват нейния индивидуален принос в колективния филмов процес. Тя 

се изявява с оригинални структурно-ритмични решения, съобразени с 

жанровата особеност на творбите и стилистичните изисквания на 

режисурата. 

Истинско постижение е сложната монтажна организация на 

драматургичния материал в игралния филм „Светът е голям и спасение 

дебне отвсякъде“ и успешният експеримент за българската практика с 

обединяване на снимачния и монтажен цикъл. В телевизионната серия от 

„Под прикритие“, където съспенсът и екшънът са от съществено значение, 

монтажът достига световни стандарти и е с приносен характер за голямата 

популярност на сериала у нас и интереса към него в чужбина. В 

документалния филм „От Кремона до Кремона“ Алтъпармакова много 

умело използва паралелния монтаж, преплитането в единен поток на 



различните времеви пластове и чрез цялостната оригинална монтажна 

организация допринася за силното въздействие и убедителност на 

случващото се с героите в продължилия две години и половина период. 

За качествата на Алтъпармакова най-убедително говори 

обстоятелството, че тя е предпочитан и постоянно канен партньор на най-

разнообразни по жанр и сложност филмови проекти. Безспорно за това 

допринася нейната способност с много такт и диалогичност да намира най-

точния подход при общуването с различни режисьори както за излагане и 

аргументиране на свои предложения, така и за конкретизиране по най-

убедителен начин на режисьорските изисквания и насоки. 

Познавам Нина Алтъпармакова като колега през целия период на 

нейното преподаване в НАТФИЗ. Тя е човек, влюбен в професията, 

всеотдайна и изключително взискателна към работата си. Умее да 

отстоява своите позиции, откликва с готовност на всяка молба за съвет, 

съдействие и помощ в сферата на нейната компетентност. Педагогическата 

й дейност заслужава висока оценка. 

Всички посочени приноси са лично дело на кандидата. 

 На основание на  гореизложеното считам, че д-р Нина 

Алтъпармакова отговаря на изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и на правилника за неговото 

приложение и препоръчвам убедено на уважаемото научно жури да бъде 

избрана  напълно заслужено на академичната длъжност Доцент за 

нуждите на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. 

 Гласувам с ДА. 

   

                акад.проф. Л. Стайков 


