
СТАНОВИЩЕ 

По конкурс за избор на „доцент“ 

 в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство,  

научна специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия (анимация)  

обявен от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в ДВ, бр.34 от 28.04.2017 г. 

от доц. д-р Елена Тренчева – НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ 

 

 единствен кандидат: асиситент доктор Господин Матеев Неделчев 

 

Кандидатът доктор Господин Матеев Неделчев е изпълнил законовите 

условия за участие в обявения от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ конкурс за  заемане на 

академичната длъжност доцент по специалността Анимация в катедра Филмова и 

телевизионна режисура и анимация. Той прилага молба, автобиография и обемен 

списък с доказателствен материал по чл. 70, ал. 2. 

  Господин Матеев Неделчев завършва полувисшия институт „Св. Св. Кирил и 

Методий“, специалност Изобразително изкуство и педагогика през 1981, а през 

1993 завършва специалността Анимационна режисура в класа на професор Тодор 

Динов във ВИТИЗ „Кр. Сарафов“. 

 Започва професионалната си кариера като режисьор през 1994 г. в 

телевизия 7 дни, а от 1998 г. е режисьор в направлление Детски програми, култура 

и образование в БНТ. От 1999 г. е преподавател в специалност Анимация в НАТФИЗ 

„Кр. Сарафов“, в дисциплините Технология на анимационния филм, Анимационен 

типаж, Анимационен декор и Живопис. През 2016 г. придобива 

научнообразователната степен „Доктор”, защитавайки дисертационен труд на тема 

„Дигиталният свят на класическата анимация. Новите превъплъщения на 

традиционните анимационни технологии”. 

Автор е на повече от тридесет анимационни и документални филма, в които 

често е не само режисьор, но и сценарист, аниматор, художник и продуцент. 

Участва в международните селекции на редица фестивали и е носител на 

множество награди. 

Господин Неделчев е не само практик. Той осмисля своите творчески 

търсения в редица теоретични разработки с научно-творческа приложимост, между 

които гореспоменатият му дисертационен, „Неостаряващият Тодор Динов ”, 

„Компютърната анимация и графика в документалното и научно-популярно кино“, 

„Дигитални технологии в изрезковата анимация”, „Приказки за българската 



анимация”, „Анимацията като културен феномен”. В тези научно-изследователски 

текстове кандидатът излага своята компетенция и като аниматор практик и като 

аниматор теоретик, търсещ особеностите и характеристиките на анимационната 

изразност и естетика. В тях Неделчев проследява историческото развитие на 

анимацията и разглежда техническите средства в реализацията на анимационното 

произведение. 

Кандидатът представя за конкурса хабилитационен труд , който съдържа 

анимационните филми „Мухата“, „Мерси“, „Ден като ден“ и документалните 

„Траките“ и „Парижкият дъжд на българската анимация“, както и теоретичната 

разработка „Неостаряващият Тодор Динов.“ Така представен хабилитационният 

труд на Господин Неделчев очертава широкия диапазон на неговите творчески и 

научни интереси – от анимация, през документалистика до теория. 

Представените анимационни филми категорично демонстрират естетическия 

усет на кандидата и неговите художествени търсения в изграждането на „нова 

визуална анимационна изразност и пластика“, както Неделчев сам подчертава 

качествата на филмите си. Това са качества, които са изградени чрез съчетаването 

на класическата анимационна изрезкова техника, рисувано фотографско 

изображение и съвременни дигитални технологии, което е категоричен принос в 

развитието на съвременната българска анимация. Нещо повече, в трите удачно 

избрани миниатюри, кандидатът използва различна художествена изразителност 

със специфичен рисунък и пласичност за удачно третиране на различните 

драматургични сиуации, които демонстрират разнообразни авторски подходи и 

онаглледяват широкия диапазон от творчески възможности на Господин Неделчев. 

Документалният филм „Парижкият дъжд на българската анимация“ е 

своеобразен поклон на ученика пред своя учител – Тодор Динов, творецът, 

поставил началото на българската анимация. Филмът обективно отразява втория 

принос на хабилитационния труд, очертан като „изследване на процесите и 

спецификите в развитието на българската анимация, както и влиянието на 

обществените механизми и творците, оставили трайна диря в това изкуство“. 

Интересът на Господин Неделчев и към анимационното, и към 

документалното обуславят и третия принос, а именно „ обогатяването на 

пластичния език на документалното кино и създаването на нова динамична 

визуална естетика, съчетаваща натурно заснети изображения с анимационни 

такива”. 



Като асистент в специалност Анимация доктор Господин Неделчев 

разработва учебни програми по досциплините Анимационни технологии, 

Анимационен типаж, Анимационен декор и Живопис, ръководител е на множество 

дипломни работи. 

Безспорният практически опит и творчески търсения, както и 

дългогоришният преподавателски стаж в специалност Анимация са респектиращи. 

Въз основа на гореизложеното, смятам, че кандидатът Господин Матеев Неделчев 

напълно отговаря на критериите за заемането на академичната длъжност „доцент“. 

Гласувам с ДА. 

 

 

       Рецензент: 

       Доц. Д-р Елена Тренчева 

       10.09.2017 г. 

 


