
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от  проф. Христо Харалампиев – преподавател в катедра „Рисуване 
и моделиране” 

в Архитектурния факултет на УАСГ 

 

Във връзка с провеждане на конкурс за заемане на академичната 
длъжност „Доцент” за нуждите на катедра „Филмова и телевизионна 

режисура и анимация” към Факултет по екранни изкуства на 
НАТФИЗ 

 

 На обявения от НАТФИЗ конкурс се е явил единствен кандидат 
– асистент д-р Господин Неделчев. 

 Господин Неделчев е роден 1958 г. в гр. Бургас. Завършва ПИ 
„Св.св. Кирил и Методий”, специалност „Изобразително изкуство и 
педагогика” 1981 г. 1993 г. придобива магистърска степен по 
специалността „Анимационна режисура” във ВИТИЗ „Кръстю 
Сарафов” в класа на проф. Тодор Динов.  

 1992 – 1993 г. е асистент по анимационна режисура в гр. 
Александруполис – Гърция. 

 1994 – 1995 г. работи като режисьор в телевизия „7 дни”. 

 1998 – 2007 г. е режисьор в БНТ, направление „Детски 
програми, култура и образование”. 

 От 1992 г. до момента е преподавател в специалността 
„Анимация” към Факултет по екранни изкуства на НАТФИЗ. 

 2016 г. придобива научнообразователната степен „Доктор”, 
защитавайки дисертационен труд на тема „Дигиталният свят на 
класическата анимация. Новите превъплъщения на традиционните 
анимационни технологии”. 

 Господин Неделчев е режисьор, сценарист и художник-
постановчик на анимационни, документални и телевизионни филми. 
Автор на голям брой музикални и рекламни видеоклипове. Филмов 
продуцент – „Дидофилм” регистриран в Национален филмов център 
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1998 г. Публикувал е теоретични изследвания в сферата на 
анимационното изкуство. Член на СБФД и СБЖ. Носител на редица 
престижни наши и международни награди, свързани с творческата 
му дейност. Редовен член на национални художествени комисии и 
фестивални селекционни журита. Един от най-изявените 
съвременни български режисьори, работещи както в сферата на 
анимационното, така и в документалното кино. 

 Представеният хабилитационен труд се състои от: 

 1. „Мухата” – анимационен филм 2009 г. – продуцент и 
режисьор по сценарий на Правда Даскалова. 

 2. „Мерси” – анимационен филм 2011 г. – продуцент и 
режисьор по сценарий на Правда Даскалова и Господин Неделчев. 

 3. „Ден като ден” – анимационен филм 2013 г. – продуцент и 
режисьор по сценарий на Мая Неделчева. 

 4. „Парижкият дъжд на българската анимация” – документален 
филм 2003 г. – режисьор по сценарий на Господин Неделчев и 
Милена Станиславова. 

 5. „Траките” – документален филм 2010 г. – художник и 
аниматор по сценарий и режисура на Стилян Иванов. 

 Като приложение към хабилитационния труд е представена 
теоретичната разработка „Неостаряващият Тодор Динов”. 

 Така структуриран, хабилитационният труд, ясно очертава 
границите на творческите интереси на автора. От анимационното 
кино през документалното до теорията, свързана със спецификата 
на собствените му занимания. Очевидно става дума за автор с 
широка проблематика, използващ различни изразни средства и 
похвати, за дефиниция на конкретната идея в областта на киното. 
Господин Неделчев е един от онези български режисьори, за които 
тясната професионална специфика (в случая анимацията) е 
недостатъчна за силната му сетивност и рефлексия върху 
проблеми, характерни за времето в което живеем. За това и някак 
естествено, той „навлиза” и в територията на документалното кино, 
опитвайки и то успешно да го съчетае в една обща амалгама с 
анимационното, като реализира произведения, отговарящи на 
собствената му позиция спрямо конкретен проблем. Неговото 
творчество е разпознаваемо не по формален белег. Конкретният 
рисунък и пластичност, както и използването на определени 
техники, са различни за всеки отделен проект и са определено 
свързани със спецификата на конкретната идея. По-скоро 
тематичният кръг и задълбочеността на третировката, както и ясно 
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дефинираното послание, го правят характерен и изграждат 
творческия му облик.  

 В справката, кандидатът ясно определя три основни приноса, 
всеки един свързан с конкретни проекти, включени в 
хабилитационния труд. 

 Първият принос е свързан с „постигане на нова визуална 
анимационна изразност и пластика като резултат от симбиозата 
между класическата анимационна изрезкова техника, разрисуваното 
фотографско изображение и възможностите на съвременните 
дигитални технологии”. Представените анимационни филми 
„Мухата”, „Мерси” и „Ден като ден” са наистина убедително 
доказателство за решаването на този по същество морфологичен 
проблем. Заедно с това в изброените филми се засягат и теми 
продиктувани от драматични житейски събития, които в крайна 
сметка се превръщат във философски обобщения, продукт на 
силната чувствителност на автора. От „прераждането” в „Мухата” до 
изгубеното време и тъжната обреченост в „Мерси” Господин 
Неделчев демонстрира не само личен формален възглед в 
изграждането на анимационната пластика, но и силна социална 
активност, която в крайна сметка обуславя значимостта на 
постигнатия резултат. 

 Вторият принос на хабилитационния труд е свързан с 
„изследване на процесите и спецификите в развитието на 
българската анимация, както и влиянието на обществените 
механизми и творците, оставили трайна диря в това изкуство”. 
Документалният филм „Парижкият дъжд на българската анимация” 
обективно отразява цитираният от автора принос. Практически 
посветен на творческия път на проф. Тодор Динов, филмът е 
своеобразна почит към учителя и твореца, поставил основите на 
българската анимация. 

Изобщо, активните занимания на Господин Неделчев с този 
вид кино и желанието да се асамблират документални и 
анимационни похвати, обулавят и третия „принос в обогатяване 
пластичния език на документалното кино и създаване на нова 
динамична визуална естетика, съчетаваща натурно заснети 
изображения с анимационни такива”. 

Асистент д-р Господин Неделчев има активна педагогическа 
практика в НАТФИЗ, специалност „Анимация”. Видно от 
представените документи, той е съавтор на учебни програми по 
дисциплините „Анимационен декор”, „Анимационен типаж”, 
„Живопис” и „Технология на анимационния филм”. Заедно с това и 
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провеждането на практически занятия по споменатите дисциплини, 
както и участието му в изпитни и дипломни комисии, 
кандидатстудентски курсове и др. го правят ценен и необходим 
преподавател за специалността „Анимация” във връзка с нейния 
статус и бъдещо развитие. 

 

Смятам, че представеният хабилитационен труд, приложените 

документи към него, както и цялостното творчество и педагогическа 

дейност на кандидата, дават основание за заключението, че са 

покрити изискванията на Закона за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” и Научното жури има пълното основание да я 

присъди на кандидата по настоящия конкурс. 

На заседанието на Научното жури ще гласувам с „ДА”. 

 

 

 

 

 

 

24 август 2017 г.    Проф. Христо Харалампиев 

 

 

 

         


