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 През изминалият отчетен период от 14. 02. 2012 г до 17. 12 

2012 г. нищо особено драматично, революционно, реформистко, 

неочаквано не се е случило във нашия факултет за разлика от 

далеч по-бурни предишни години. Затова и наричам тази година 

поредна. Това е добро за статуса равновесието ни, макар че 

липсва адреналина, който някак повече приляга на голяма част от 

нас като творци. Англичаните, които знаете са управлявали най-

голямата империя на света са казали “No news is good news”. В 

превод – „Липсата на новини е добра новина”. За разлика от нас 

във другия факултет кипят сериозни разговори за промени и аз, 

бях поканен в качеството си на Декан на нашия факултет, на 

срещата във Велинград за обсъждане на стратегическите цели и 

задачи на тази радикална промяна. Аз считам, че този опит на 

братския ни дружески факултет е повече от положителен и силно 

се надявам, че реалните конкретни действия ще бъдат на нивото 

на заложените и заявени амбиции. Искам да ви кажа, че част от 

моите предложения за промени, които ще бъдат осъществявани в 

факултета „Екранни изкуства”, но които засягат много сериозно и 



работата в нашия факултет, бяха много добре приети и даже 

гласувани единодушно от колегите на събирането във Велинград. 

Така че се надявам, помагайки с идеи на колегите, да съм 

защитил и необходими за нашия факултет неща. 

Предполагам, че някои от вас са изненадани от мен като 

Декан, познавайки добре моя неистов стремеж към промени, 

водещи до усъвършенстване, изненадани са от липсата на 

инициативи в тази посока на настоящия етап, но аз прецених, че е 

по-добре в този период да стабилизираме вече постигнатото, за 

да стане то органична и необратима част от нашия академичен 

живот. За това отива по-голямата част от ежедневните ми усилия  

И след този малко личен отчет за състоянието на Декана, нека 

минем към анализ на състоянието на факултета ни. 

 

СЪСТОЯНИЕ НА ФАКУЛТЕТА 

 

Както вече е обичайно, в настоящия доклад за състоянието 

на Факултета, за да очертаем тенденциите в параметрите ни на 

присъствие, сравнявайки отново с предходните пет години. 

Отчита се период от фактически по-малко от една година: от 

последното Общо събрание на Факултет Сценични Изкуства, 

състояло се на 14. 02. 2012 г. до днешна дата 17. 12. 2012 г.  

   

 -   преподаватели на основен трудов договор – (2008) 61; (2009) 

60; (2010) 55; (2011) 59; (2012) 56, в това число: професори: 

(2008) 21; (2009) 22; (2010) 21; (2011) 20; (2012) 21; доценти: 

(2008) 28; (2009) 24; (2010) 19; (2011) 19; (2012) 18; 

нехабилитирани: (2008) 12; (2009) 14; (2010) 16; (2011) 19; (2012) 

16;  от които главни асистенти 6 и асистенти 10. 

 - В катедра АРДТ (където са и преподавателите по СЕД) – 13 

(14 през 2011); в катедра АРСКТ – 11 (11 през 2011); в катедра 

ТТМ – 7 (8 през 2011); в катедра „Сценична реч” – 10 (12 през 

2011) ; в катедра „Сценично движение” – 13 (17 през 2011)  

- по външно съвместителство са 3: проф. Маргарита Младенова 

(АРДТ); Петя Диманова и Светослав Добрев (Сценична реч) 

-  новоназначени през този период на основен трудов договор са 

проф. д-р Светлана Стойчева (ТТМ), доц. Невяна Кавалджиева 

(АРДТ), ас. Албена Георгиева, (АРДТ), по външно 



съвместителство Петя Диманова и Светослав Добрев (Сценична 

реч) 

 - преподаватели със статут на професор-доайен (2008) 5; 

(2009) 6; (2010) 5; (2011) 4; (2012) 5 – и те са уважаваните от 

всички ни: проф. д.и. Виолета Райнова, проф. Димитрина Гюрова, 

проф. Красимир Спасов, проф. Николина Георгиева, проф. 

Божидар Матанов. 

- поканени преподаватели - (2008) 71; (2009) 88; (2010) 68; 

(2011) 75, (2012) 71 ;  от които професори (2008) 6; (2009) 10; 

(2010) 11; (2011) 10; (2012) 14; доценти (2008) 9; (2009) 8; (2010) 

10; (2011) 11; (2012) 6; от тях с научната степен доктор на 

науките 5; и нехабилитирани (2008) 56; (2009) 68; (2010) 49; 

(2011) 48; (2012) 46;   от тях с научната степен „доктор” (2008) 5; 

(2009) 3 ; (2010) 3; (2011) 6; (2012) 12 . 

ИЗВОДИ:  За изминалия петгодишен период е намалял 

броя на щатните преподаватели от 61 на 56. При хабилитараните 

се е запазил броя на професорите – 21 през 2008 и 21 през 2012, 

но драстично е спаднал броя на доцентите от 28 през 2008 на 18 

през 2012, а оттам е спаднал и процента на хабилитираните 

преподаватели като цяло за сметка на нехабилитираните. Преди 

десетина години структурата на НАТФИЗ представляваше 

обърната с главата надолу пирамида – най-много професори, 

доста по-малко доценти и пренебрежимо малко млади 

преподаватели. От една страна това е добре: нараства тежестта на 

хабилитацията. Защото помним времената, в които кой да е 

можеше да стане професор и доцент. Кадровата стратегия на 

Академичния съвет за подмладяване на академичния състав 

приета за периода от 2003 до 2011 г. е дала своите резултати и 

макар и ненапълно, но изпълни своето предназначение. Сега 

предстои осмисляне на сегашното кадрово състояние и 

създаването на нова кадрова стратегия за следващите четири, а 

най-добре и да е за осем години. Силно намалелия брой на 

доцентите и високата им средна възраст е нещо, което трябва да 

осмислим. Не че не мислим по тези въпроси и съответно не 

действаме /сега към края на своята реализация са две нови 

процедури за доценти в катедрите „Сценична реч” и „Сценично 

движение”/, но аз говоря и за осмисляне на процесите с адрес 

настоящето и бъдещето в стратегически план. Имаме 



продължаващи проблеми с доста високата възраст на 

преподавателите на възловите позиции и чувствителна 

поколенческа разлика спрямо асистентите,което води съответно 

до липса на възможност на плавна перспектива за приемственост 

в ръководните позиции на факултета. Това е сериозен проблем и 

за него трябва да се мисли стратегически. 

 

Специалностите, по които се обучават студентите във ФСИ 

са (2008) 12; (2009) 12; (2010) 13; (2011) 12; (2012) 13.  В 

настоящия момент имаме 5 магистърски и 8 бакалавърски 

програми. През 2012 година стартира магистърска програма – 

„Режисура в сценичните изкуства” - една дълго обмисляна още от 

времето, когато специалностите РДТ и РКТ от магистърски 

петгодишни станаха четири годишни бакалавърски през 2004 г. и 

съответно завършващите режисьори нямаха опция за 

магистратура по режисура.  

Общият брой на студентите във Факултет Сценични 

Изкуства през последните учебни години е (2008/09) 305; 

(2009/10) 340; (2010/11) 338; (2011/12) 350 (2012/13) 362; от които 

чуждестранни граждани, (2008/09) 9; (2009/10) 8; (2010/11) 6; 

(2011/12) 5; (2012/13) 6.  

Броят на студентите, обучавани в бакалавърските програми 

е (2008/09) 296; (2009/10) 329; (2010/11) 333; (2011/12) 322, 

(2012/13) 362, а в магистърските – (2008/09) 9; (2009/10) 11;  

(2010/11) 12; (2011/12); 28 (2012/13) 32 

Прекъсналите студенти са (2008/09) 7; (2009/10) 5; (2010/11) 

1; (2011/12) 6; (2012/13) 11 (през зимния семестър 4); 

Отпадналите или отстранените от обучението по една или друга 

причина студенти са (2008/09) 15; (2009/10) 16; (2010/11) 15; 

(2011/12) 8; (2012/13) 3; 

От общия брой студенти, обучавани за придобиване на 

образователно-квалификационната степен “бакалавър”: АДТ 

(2008/09) 120;  (2009/10) 142; (2010/11) 150; (2011/12) 152; 

(2012/13) 141; АКТ; (2008/09) 67; (2009/10) 67;  (2010/11) 67; 

(2011/12) 66; (2012/13) 66; ТД (2008/09) 37; (2009/10) 39; 

(2010/11) 42; (2011/12) 43; (2012/13) 43; РДТ (2008/09) 9; 

(2009/10) 11; (2010/11) 12; (2011/12) 6; (2012/13) 6;  РКТ (2008/09) 

6; (2009/10) 5; (2010/11) 5; (2011/12) 7; (2012/13) 7; ТТМ (2008/09) 



20; (2009/10) 20; (2010/11) 16; (2011/12) 9; (2012/13) 9; СЕД 

(2008/09) 33; (2009/10) 36; (2010/11) 33; (2011/12) 28; (2012/13) 

28; СКТ (2008/09) 4; (2009/10) 9; (2010/11) 8; (2011/12) 8; 

(2012/13) 8; 

В магистърските програми: по Театрално изкуство (2008-09) 

8; (2009-10) 6; (2010-11) 4; (2011/12) 5; (2012-13) 4; Мениджмънт 

в сценичните изкуства (2008-09) 1; (2009-10) 5; (2010-11) 1; 

(2011/12)  6; (2012-13) 3; Актьорско Майсторство за Театър и 

Кино (2010-11) 7; (2011/12) 12; (2012-13) 19. „Публична реч” 

(2011/12) 5; (2012-13) 3 

Броят на обучаваните в образователната и научна степен 

“доктор” е (2008/09) 7; (2009/10) 11; (2010/11) 10; (2011/12) 9; 

(2012/13) 13; 

1.  Лора Мутишева – н. р-л проф. Ив. Бенчева, Сценична реч 

2.  Веселка Стамболиева – н. р-л проф. Д. Мичева, Сц. реч 

3.  Маргарита Божилова – н. р-л доц.д-р Ал. Илиев, Сц. 

движение 

4.  Петя Караджова – н. р-л проф. д-р Ч. Петрушева, АРДТ 

5.  Пенко Господинов – н. р-л проф. Пл. Марков, АРДТ 

6.  Красимира Иванова – н. р-л  проф. Светлана Стойчева, 

Театрознание 

7.  Мирослава Гоговска – н. р-л, проф. Т. Янбастиева, Сц. 

движение 

8.  Калина  Терзийска – н .р-л проф.д.н. К. Николова, 

Театрознание 

9.  Таня  Жоакимсман – н. р-л доц. Ал. Хонг, Сценично 

движение 

10. Ангелина Георгиева – н. р-л проф.д.н. К. Николова, 

Театрознание 

 

 и новоиздържалите конкурсите за докторантура: 

11.  Екатерина Кънчева  - н р-л проф. Пламен Марков АРДТ 

12.  Румяна Гуркова – н. р-л доц. д-р Венета Дойчева  

Театрознание 

13.  Михаела Тюлева – н. р-л проф Жени Пашова  АРСКТ 

 

Към докторантите, разбира се, трябва да добавим и тези на 

свободно обучение: 



1. Ивайло Христов – н. р-л проф. Ст. Данаилов, АРДТ 

2. Минчо Колев – н. р-л проф.д-р Б. Матанов, Сценична реч 

3. Петя Цветкова – н. р-л проф. Сн. Танковска, Сц. движение 

 

Както виждате при нас се провежда на практика новоприетия 

от европейския съюз “slogan” – “life long learning” в превод при 

нас е добре дошъл девиза: „да се учиш, докато си жив” 
 

 

Имаме сполучливи завършили конкурси за хабилитации  за 

периода 02. 2012 г – 12. 2012 

Защитиха докторантура и получиха образователната и 

научна степен „доктор” 

 

1.  Десислава Стойчева – АРДТ 

2. Николина Делева – Театрознание 

3. Милена Михайлова  -  Театрознание 

4. Чайка Петрушева – АРДТ 

и дошлите чак от САЩ да защитават PhD /докторска 

степен/ при нас 

5. Продан Димов  - АРДТ 

6. Кен Московиц  - Театрознание 

 

Издържали са конкурси за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ 

 

1. Анна Топалджикова– професор /Театрознание/ 

2. Чайка Петрушева – професор /АРДТ/, за която това беше 

една очевидно повече от успешна година. 

 

Всичко това не е само плод на усилията на тези успели хора, 

това е плод и на доверието и усилията на нас техните колеги и ми 

се иска те да не го забравят. “With little help from my friends”. И са 

малко помощ от страна на моите приятели. Пожелавам на тези 

колеги също така да помагат на идващите след тях. защото 

техния успех е и успех на цялятя ни академична общност. И тук 

искам да поздравя г-н Ректора проф. Халачев за идеята всеки от 

тях, след своята хабилитация, да изнесе своята публична лекция, 



която да направи връзката между очакващата академична 

общност и защитилите звания и степени през този период. 

Нека ги поздравим! 

 

Обявени са и вече текат нови процедури: 

1. доцент по 05.08.01 Театрознание и театрално изкуство 

(Сценична реч) с единствен кандидат главен аситент д-р 

Веселина Раева 

2. доцент по 05.08.01 Театрознание и театрално изкуство 

(Сценично движение) с единствен кандидат главен аситент 

д-р Велимир Велев 

Очаква се в началото на февруари 2013 тези конкурси да 

приключат 

Специализанти във факултета (2008/09) 3; (2009/10) 11; 

(2010/11) 5; (2011/12)  1; (2012/13) 0 

 

ФАКУЛТЕТЕН    СЪВЕТ 

 

Съставът на ФС, избран от ОС на 15 декември 2009 г. е 

следният: проф. Пламен Марков, Декан на Факултет Сценични 

Изкуства и председател на ФС, проф. Снежина Танковска, 

ръководител катедра АРДТ и ръководител на специалността 

„Мениджмънт в сценичните изкуства”, проф. Дора Рускова, 

ръководител катедра АРСКТ, проф. д.и. Камелия Николова, 

ръководител катедра ТТМ, проф. Диана Борисова, ръководител 

катедра Сценична реч, проф. Славчо Маленов, председател на 

Общото събрание на Академията, проф. Таисия Янбастиева, 

председател на Факултеното общо събрание,  проф. д-р Атанас 

Атанасов, доц. Петя Цветкова, ръководител катедра „Сценично 

движение”, проф. д.и. Искра Николова, ръководител на 

Международния отдел, доц. Чайка Петрушева, ръководител на 

специалността СЕД, главен асистент д-р Дария Колева и 

студентът Тодор Димитров. Междувременно проф. д.и Искра 

Николова се спомина, лека й пръст, а дългогодишния 

председател на СС завърши семестриално своято обучение. По 

тази причина днес ние би трябвало да допълним Факултетния 

съвет в оставащата му една година до избора на нов с двама 

новоприсъединили се новоизбрани от вас членове. 



През изминалия период от 14. 02. 2012 до 17. 12. 2012 т.е. за 

десет месеца /включително лятната ваканция/, ФС е имал осем 

заседания, което е в рамките на нормалата. На тези заседания са 

се решавали най-важните въпроси на Факултета „Сценични 

изкуства” и то предимно в колегиална и дружеска атмосфера. 

Имало е, разбира се, и кризисни заседания, които са били и 

прецедент в историята на Академията и Факултета, но и в тези 

случаи колегиалността и грижата за качеството на кадровото 

израстване и нивото на обучение е било доминиращо. В края на 

предишния отчетен период имаше кризисни моменти с 

отрицателния таен вот при утвърждаване, и то на две поредни 

заседания, на предложения тогава от Катедрения съвет на катедра 

АРСКТ ръководител на катедрата, в началото на отчитания 

период за ръководител беше утвърден проф. Боньо Лунгов и 

неговата енергична консолидираща деятелност като ръководител 

на катедрата и особено забележителното му участие в честването 

на 50-годинината от началото на кулено образование в НАТФИЗ, 

доказа че ФС е постъпил правилно, утвърждавайки го за 

Ръководител на катедра АРСКТ. Имаше още един избор за нов 

ръководител на катедра поради изтекъл четиригодишен мандат и 

това беше досегашния ръководител на катедра „Театрознание” 

проф. д. и. Камелия Николова. Тя беше предложена единодушно 

от Катедрения съвет и получи пълна подкрепа при 

утвърждаването във ФС. Като им пожелавам да са им успешни и 

ползотворни мандатите на новоизбраните и новоутвърдените 

ръководители и то за благото на цялата академия, бих искал да ги 

поздравим с доверието, което те са заслужили от колегите си! В 

катедра „Сценична реч” в самия край на отчетния период изтече 

и мандата на един авторитетен ръководител на катедра проф. 

Диана Борисова, която е и много деен член на Факултетния ни 

съвет. Правилника на НАТФИЗ изрично не разрешава следващ 

мандат и това доведе до ситуация, в която нито един от членовете 

на катедра „Сценична реч” не се реши в указания срок да подаде 

заявление, че би искал да поеме тази ръководна длъжност. 

Разбираемо е, че след една авторитетна фигура винаги остава 

време на вакуум. В това аз, а и Ректора проф. Халачев, не 

виждаме нищо драматично, но ни се иска от тук нататък 

Катедрения Съвет да не избързва припряно, а да вземе едно 



перспективно и трайно решение на този кадрови проблем, който 

ще има отношение и към по-далечното бъдеще на тази важна и 

традиционна катедра в нашата Академия. И да имат предвид, 

като поука от разни други казуси, че техния избор трябва да бъде 

приемлив и убедителен, както за Факултетния съвет, така и за 

академичната ни общност. 

Другият кризисен момент от края на предишния отчетен 

период свързан с недоверието и претенциите, които един 

актьорски клас имаше към своя художествен ръководител. След 

своите драматични и сложни перипетии, през отчетния период 

този случай получи своето оптимално добро решение, защото при 

кризисни ситуации и различни гледни точки към проблема, няма 

решение удовлетворящо всички. Но утвърденото от ФС и после 

от Академичния съвет решение се оказа повече от удачно и аз 

искам да благодаря на проф. Маргарита Младенова, че прие това 

предизвикателство и успя с педагогически такт и хъс да 

преодолее кризисната ситуация. 

 

 

АКРЕДИТАЦИЯ   
  

 

Приключи процедурата за Институционална акредитация на НАТФИЗ. 

Съгласно решение на Акредитационния съвет: 

1. НАОА дава институционална акредитация на НАТФИЗ „Кръстьо 

Сарафов” на основание на обща оценка по критериите – 9,14 (девет 

цяло и четиринадесет стотни) по десетобалната система; 

2. Определя срок на валидност на акредитацията 6 години, съгласно 

чл.79 (4) от ЗВО; 

3. Определя капацитет на висшето училище от 850 студенти и 

докторанти. 

 

 

Подготвена и предадена е цялостната документация по процедурата за 

Програмна акредитация: 

 

 

Предложение за акредитация на бакалавърски специалности: 

 



Факултет „Сценични изкуства” излезе с предложение в общия доклад 

за програмна акредитация през следващия 6-годишен период на 8 

бакалавърски специалности, по които вече се провежда обучение. Това 

са:  

 

1. Актьорство за драматичен театър /АДТ/ 

2. Театър на движението /ТД/ 

3. Режисура за драматичен театър /РДТ/ 

4. Сценичен и екранен дизайн /СЕД/ 

5. Театрознание и театрален мениджмънт /ТТМ/ 

6. Актьорство за куклен театър /АКТ/ 

7. Режисура за куклен театър /РКТ/ 

8. Сценография за куклен театър /СКТ/ 

 

 

Предложение за акредитация на магистърски специалности: 

 

В същия доклад Факултет „Сценични изкуства” направи предложение 

за програмна акредитация и на 7 магистърски специалности, които са: 

 

1. Актьорско майсторство за театър и кино /АМТК/ 

2. Режисура в сценичните изкуства /РСИ/ 

3. Режисура в куклено театралните практики /РКТП/ 

4. Образователен и терапевтичен куклен  театър /ОТКТ/ 

5. Публична реч /ПР/ 

6. Театрално изкуство /ТИ/ 

7. Мениджмънт в сценичните изкуства /МСИ/ 

 

 Докладът-самооценка за програмна акредитация на професионалното 

направление 8.4. "Театрално и филмово изкуство" е придружен от 

необходимите две "Приложения": 

І папка: Доклади самооценки на всички акредитиращи се 

специалности (изработени от катедрите по установените критерии). 

        ІІ папка: Актуализирани и форматирани съгласно единните 

правила учебни програми по всички специалности и дисциплини 

преподавани във факултета. 

 ІІІ Папка: Актуализирани учебни планове 

 ІV Папка: Актуализирани квалификационни характеристики 

 

Изработването на стана възможна само с отговорното участие на 

всички преподаватели във факултета. 

 



 Интересни акценти в общия доклад за програмна акредитация са 

резултатите от публикационна, научноизследователска, 

художестванотворческа и изпълнителска дейност на преподавателите 

 

 НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО 

ИЗКУСТВО  

“КРЪСТЬО САРАФОВ”  

ФАКУЛТЕТ СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА  

 

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И 

ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 КАТЕГОРИИ 

Години  

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 общ

о 

 

1а.  Брой самостоятелни публикации в български 

реферирани списания за периода на оценка  28 21 

3

5 32 

2

4 

3

2 172 

1б. Брой художественотворчески изяви (роли, 

спектакли, филми, участия в изложби) 84 77 

9

7 96 

9

7 

3

5 486 

2а.  Брой публикации в съавторство в български 

реферирани списания за периода на оценка  4 12 

1

0 2 2 0 30 

2б. Брой художественотворчески изяви у нас 

(спектакли, филми, участия в изложби) в 

съавторство  23 25 

2

2 26 

3

2 

1

1 139 

3а.  Брой самостоятелни публикации в 

чуждестранни реферирани списания за периода 

на оценка  3 9 8 6 5 5 36 

3б. Брой художественотворчески изяви (роли, 

спектакли, филми, участия в изложби) в 

чужбина  24 29 

5

5 46 

4

0 

2

0 214 

4а.  Брой публикации в съавторство в чуждестранни 

реферирани списания за периода на оценка 13 16 2 14 

1

4 0 59 

4б. Брой художественотворчески изяви в 

съавторство (спектакли, филми, участия в 

изложби) в чужбина  19 18 

1

1 11 

1

6 

1

0 85 

5. Брой представени доклади на конференции, 

отпечатани в пълен текст в страната и в чужбина 15 9 

1

0 11 8 9 62 

6. Брой монографии и глави от книги 

19 20 8 11 

1

0 8 76 

7. Брой цитирания за периода на оценка (без 30 57 3 53 2 3 237 

Vsichki%20of%20FSI.xls
Vsichki%20of%20FSI.xls


автоцитирания, вкл. и от съавторите) 5 7 5 

8а. Рецензии на докторанти; 

1 3 6 4 2 

1

2 28 

8б. Рецензии за хабилитации (доцент професор); 5 6 1 4 7 8 31 

8в. Рецензии на статии в международни научни 

списания; рецензии на книги. 0 2 3 6 5 5 21 

9.  Брой участия в редколегии на научни списания 

и/или в специализирани журита на фестивали у 

нас и в чужбина 18 18 

1

6 19 

2

2 

1

5 108 

10. Наличие на национални и/или международни 

научни и/или художественотворчески награди) 

(представя се списък*) 10 26 

2

9 30 

2

9 2 126 

11. Брой подадени заявки за защита на 

интелектуална собственост и издадени защитни 

документи към български организации 5 5 4 5 8 5 32 

12. Брой подадени заявки за защита на 

интелектуална собственост и издадени защитни 

документи към международни организации 2 1 0 3 5 0 11 

13. Брой свидетелства за интелектуална 

собственост, поддържани за периода на 

оценяване 20 23 

1

9 27 

3

0 6 125 

        2078 

 

 

 

 От таблицата по-горе се вижда, че осъществените 

научноизследователски и художественотворчески дейности от 

академичния състав през последните 6 години са общо 2078 (статии, 

доклади, научни съобщения, книги, участия в колективни сборници и 

трудове, художественотворчески изяви, като спектакли, филми, изложби и 

др. 

  

 Научноизследователска дейност периода 2006-2011: 

 

- брой самостоятелни публикации в български реферирани списания 

   172 

- брой публикации в съавторство в български реферирани списания 

     30 

- брой самостоятелни публикации в чуждестранни реферирани 

списания      36 

- в съавторство             90 



- доклади на конференции, отпечатани в пълен текст в страната и в 

чужбина   62 

- издадените монографии или участия в глави от книги   

     76 

- брой цитирания           237 

- рецензии за докторанти        

    28 

- за хабилитации             31 

- рецензии на статии в международни научни списания и рецензии на 

книги   21 

 

   

Художественотворческа дейност: 

- художественотворчески изяви (роли, спектакли, филми, изложби)  

  486 

- художественотворчески изяви у нас в съавторство   

 139 

- художественотворчески изяви в чужбина     

 214 

- съавторство (спектакли, филми, изложби) в чужбина  85 

  

Общо за периода, без наградите имаме 924 прояви на 

художественотворческа дейност. 

        

 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Прилагат се отделни таблици, дело на проф. Славчо Маленов 

 

БАКАЛАВРИ 

 

 При бакалавърските специалности нещата вървят 

традиционно добре. Това е поради дългогодишната традиция и 

добре обработената методология, която е в основата на 

традиционно силното ни обучение. Голяма е заслугата и на 

отличния подбор измежду най-доброто възможно в наличност в 

България за преподавателски състав и всеотдайността и 

предаността на тези преподаватели към тази образователна 

дейност, която повечето от тях приемат не просто като работа, а 

като мисия. Имената на ръководителите на класовете ни, 

например, сега са толкова безспорни, че биха украсили всяка 



световна театрална академия. И не става дума само да се хвалим 

по принципа „халваджията за бозаджията”, а като сравним с 

предишни периоди, когато съвсем не беше така. Тогава до 

отличния безспорен ръководител на клас-лидер имаше в 

съседство за ръководител на клас средняк, или човек без силна 

собствена професионална реализация и с остарели педагогически 

идеи. Но благодарение на едни над десетгодишни смислени 

усилия на цялата ни академична общност, на изглаждане на 

непримиримите творчески противоречия и противоборства, за 

които, нескромно казано, моите усилия не са съвсем без 

значение, или на последно място. Поне аз си въобразявам, че 

когато преди вече дванадесет години поех задълженията на 

ръководител на много важната катедра „АРДТ”, а и от три години 

откакто ме избрахте за Декан, аз считам това за една от най-

важните мисии на живота си. Вярвам, че качествено подбрания 

преподавателски състав на възловите позиции, независимо от 

естетическите и личностни разминавания, дава като резултат и 

висококачествено образование. Климатът на взаимоотношение 

между преподаватели и преподаватели, и между преподаватели и 

студенти, никога не може да бъде напълно хармоничен, освен 

може би рая, защото тук на земята повечето от нас са творци, 

егоцетрици и страстни натури, но все едно, струва ми се, че сега 

нивото на доверие и единодействие между колегите е на много 

добро колуегиално ниво. И казвам това напълно отговорно, 

защото съм кандидатствал за първи път в тази мечтана от мен 

Академия през 1974 година преди задължителната тогава казарма 

и съм преподавател тук от 1986 година, когато бях поканен в 

екипа на проф. Димитрина Гюрова и имам пребогата възможност 

за непосредствени впечатления и база за сравнение. Благодаря на 

колегите за усилията за това мирно и ползотворно съвместно 

съществуване с неизбежните малки или по-големи кризи на 

взаимност и доверие.  

 Не всичко, разбира се, е цветя и рози. Има специалности с 

проблеми и то задълбочаващи се с годините, които искат 

съответно търсене на решения. И проблемът там не е в 

качеството на преподавателския състав според мен, и пак според 

мен, проблемът е в учебните програми и форматирането на 

очакваните студенти. И тук приветствам становището на Ректора 



ни, че учебните ни програми не са от Бога дадени, като 

скрижалите, които мойсей е донесъл, тези програми са сътворени 

от нас и от нас, съответно след анализ на практическите им 

полезности, те могат да бъдат променяни към добро. 

 В специалността „Театрознание” например ние считахме, а 

и колегите от катедрата се надяваха, че чувствителния спад на 

нивото на кандидатстващите тази специалнос е временно и 

конюнктурно явление. Сега вече справката от последните 

десетина години показва, че това не е така. Аз се надявам, с проф. 

Камелия Николова през нейния нов мандат на ръководител на 

катедрата, да предприемем стъпки към подобряване на 

ситуацията. Моето лично мнение е, че трябва да се отвори 

диапазона на тази специалност, което е важно и за бъдещата 

реализация на нейните кадри. Защото съвсем не липсват млади 

хора, които кандидатстват и културология, и се интересуват от 

психология на творчество, и от PR, и от изкуствознание, а и от 

кино, и средства за масова комуникация и т.н. Имаше идея и за 

взаимно обогатяване между катедрите „Театрознание” и 

„Кинознание”, което не напредна и на йота поради тясно 

котерийни интереси, като че ли плеяда от най-добрите ни 

киноведи, не са завършили театрознание. /Неделчо Милев, Тодор 

Андрейков, Вера Найденова, Владимир Игнатовски и т.н./ Тук 

явно става дума нежелание да се разделиш с феодалното си  

парцелиране и бранене на щатните позиции в ущърб с интересите 

на Академията. Време е колегите от тази катедра да поразчупят 

границите на традиционните си възприятия и самопоставените 

лимити, защото иначе са обречени да вегетират. Аз мисля, че на 

ръководител с толкова безспорен авторитет като проф. д.и. 

Камелия Николова й прилича тя да оглави неизбежните и крайно 

необходимите промени и преобразования, а не да се приема на 

нож всяка идея.  Идеята е, че ще стане по-лошо е невярна. По-

лошо вече е станало. Проф. Николова получи абсолютното 

доверие и от катедра „Театрознание” и от ФС и й пожелавам през 

този й мандат да се поемат рискове, за да се преодолее мъртвата 

точка до която е стигнало положението със студентите по тази 

специалност. 

 При режисурата за драматичен и куклен театър, например, 

се получи видимо подобрение на ситуацията, макар и не 



радикално, с преприетите от нас мерки. Например при доц. Петър 

Пашов и при проф. Здравко Митков се получи ситуация при 

която и на двамата, режисьорските класове буквално изчезнаха 

поради взискателността на тези преподаватели и слабото 

попълнение, дошло на кандидатстудентската ни кампания. 

Решението с „Въведението в режисьорската практика” вля свежа 

кръв от актьорските специалности и на студенти, показали в 

продължение на година и половина качества в обучението си по 

режисура, се даде възможност да запишат режисура, което 

буквално ни спаси от нулеви години. Режисьорското дарование е 

рядко и съответно много рядко идват наистина качествени и 

наистина готови за професията кадри. Считам, че тук положените 

усилия се оправдават. Трябва, разбира се, да изчакаме поне пет 

години, за да сме уверени в положителността на тази промяна, 

защото нашата педагогическа работа е и авджийска, никога не си 

сигурен какъв випуск ще ти се падне, и по-добри или по-слабия 

набор от студенти, може да ни доведе до прибързана радост или 

до катастрофични усещания. 

 Проблеми има и със създадената наскоро и още нова 

специалност „СЕД”. Тя беше създадена малко хибридно. По-

скоро учебните й програми бяха така създадени. Те бяха 

сътворени в периода, в който екранния факултет отхвърли 

художествените ръководители и имаше опит от тяхна страна да 

ни бъде наложен този модел. По тази причина ние отстояхме 

модела, в който дълбоко вярваме, но, честно казано, жертвахме 

програмите на СЕД. Можете ли да си представите, че в 

създадените тогава програми студентите по сценография, те не 

учеха нито режисура, нито история на театъра, а например, 

„Технология на живописта”, „Пластична анатомия” и 

продължават да се скъсват да учат „Архитектура”, като че ли ще 

строят небостъргачи. Това е за сметка на липсващите исконно 

важни неща за всеки театрален сценограф. Кадрите, които идват 

от кинофакултета, да преподават на нашите студенти, често са 

външни, случайни или недостатъчно подготвени. Всъщност и при 

нас има много малко основни преподаватели, на които часовете 

вечно не стигат за натоварването им със съответния хорариум, а 

огромен процент от преподавателите са външни на Академията, и 

съответно контрола над тяхната работа е съмнителен. В резултат 



в няколко поредни години спада както броя, така и качеството на 

приетите от нас студенти, проблематична е и тяхната реализация. 

Към този въпрос има положително желание за перспективни 

решения от страна на новото ръководство, дано да имаме да 

предложим достатъчно добри решения. 

 

МАГИСТРИ 

 

 От магистърските ни програми има още много какво да се 

желае. Там основния проблем, както и при проблемните 

бакалавърски, не е преподавателския състав. И тук имаме 

преподаватели на много високо ниво, както при и така наречените 

от мен проблематични бакалавърски. Тук проблема е, че при 

актьорската магистърска, а май че така се очертава да е и в 

режисьорската ни магистърска програма, се оказва, че качеството 

на бакалаврите ни, засега често е по-високо от качеството при 

магистрите. При блестящите програми, които колегите дадоха и 

преподават, очевидно трябва да се намери начин да мотивираме 

нашите завършващи студенти да продължат по тези програми с 

определени грантове и бонуси. Проф. Здравко Митков даде 

отлична идея: вече традиционните и доказали се наши награди 

НАТФИЗ  НАЙ  НАЙ, които излъчиха сред наградените, а и сред 

номинираните едни от най-перспективните млади театрални 

творци на страната ни, да бъдат основание Академията да поеме 

някакъв ангажимент и да подкрепи тяхното присъствие в 

Академията ни на магистърско ниво. В разговор с Ректора ни 

проф. Халачев разбрах, че той е готов за такова решение, трябва 

само добре да го обмислим от всички страни.  

Тогава качеството на преподаване, което е много високо, 

заявявам го категорично като човек, който присъства на почти 

всеки изпит на всички магистърски програми, ще даде и по-

високо качество и конкурентно ниво на завършващите. Разбира 

се, ние нямаме и още даже един випуск, който да е завършил и 

още много има да се осмисля и подобрява. 

 Проблем на специалността „Мениджмънт в сценичните 

изкуства” е също подтискащо високия брой на външни 

преподаватели. Нито един от преподавателите им по най-важните 

им дисциплини не е на щат в нашата Академия. Това очевидно 



трябва да се промени, ако искаме повече кандидати и по-високо 

качество на завършилите обучението си. Там има и друг един 

проблем: най-голяма нужда от диплома за завършено магистърско 

образование по специалността имат действащите и бъдещи 

директори на театри, които са до обявяването на конкурс. Те 

кандидатстват, ние ги приемаме и после не им виждаме очите и 

ставаме нещо като филиал на някой свободен университет, където 

можеш свободно да се явиш два пъти на това място, при 

подаването на документи и при получаване на диплома, защото 

парите са си по банков път и няма нужда от повече срещи. 

Преувеличавам, разбира се, но не е ли по-естествено да върнем за 

такъв род хора, които имат нужда най-много от нашите знания и 

диплома по мениджмънт, та казвам защо за такива случаи да не 

върнем нещо малко прибързано отрекохме на един Академичен 

съвет, без много-много да обсъждаме, – задочната форма на 

обучение. Мисля си че тази магистърска програма МСИ, от 

години стои само на един крак, теорията, преподавана от външни 

за Академията лектори, а другия крак, практиката, е ампутиран по 

рождение. 

 Магистърската програма „Театрално изкуство” засега поема 

функцията на липсваща програма по „Театрознание”, но разбира 

се, преди да настъпят подобаващи промени в бакалавърската 

специалност, които да осигурят прилив на кадри, не може да се 

мисли за надграждаща магистърска програма по „Театрознание” 

според мен. Аз силно се надявам, че предстоят да бъдат 

предложени висококачествени магистърски програми по куклено 

изкуство и по хореография. 

 Магистърската програма по „Публична реч” си намери 

своята ниша и се надявам да се усъвършенства чрез действията 

си, както всяка друга магистърска програма, която може да се 

усъвършенства само, ако е пусната в ход. 

 

ДОКТОРАНТИ 

 

 Според мен, благодарение на усилията на много хора, има 

чувствително подобряване на обучението в докторантите ни. Това 

обучение беше в мъртва точка, имаше даже гласове да не 

приемаме докторанти, като нямаме капацитета да ги обучаваме. 



След много организационни и дисциплинарно педагогически 

мерки, струва ми се, че това обучение става смислено и полезно, 

което не пречи да се стремим да го усъвършенстваме, но поне се 

доказа, че имаме основание да обучаваме докторанти и 

получаваме за това висока оценка от акредитационните комисии. 

 

СПЕЦИАЛИЗАНТИ 

 

 Ето това според мен е едно мъртво, вече изживяло се 

обучение при нас, но нямам идея какво трябва да се прави с него. 

Само си мисля, че едномесечната специализация по куклен театър 

на китайските преподаватели, отлично проведени и отлично 

заплатени, ми подсказва, че вероятно има и не просто добри, а 

повече от отлични примери за идеята „специализация”. Моето 

впечатление е, че в това си състояние този вид обучение при нас 

вегетира. 

 

АТЕСТАЦИЯ 

 

 За съжаление атестацията не е изпълнена докрай, поради 

продължителното боледуване и ненавременната кончина на проф. 

Искра Николова, която беше на възловата позиция секретар на 

Факултетната Атестационна Комисия. 

Анкетите са проведени, но не са изчислени и обобщени. На 

последното си за тази година заседание ФС избра за секретар на 

ФАК д-р Дария Колева и познавайки нейното чувство за 

отговорност и всеотдайност към възложените й от Академията 

задължения, надявам се в скоро време да се задвижат обективно 

възпрепятстваните процеси по атестирането. 

 

КАТЕДРИ 

 

Катедра АРДТ 

 

1. Обсъждане натовареността на щатните преподаватели за 

учебната 2012/13 

2. Предложения за поканване на гост-преподаватели за зимния 

и летния семестър на учебната 2012/13 



3. Обсъждене на предложенията за педагогическите екипи на 

класовете по АДТ и РДТ за учебната 2012/13  

4. Предложения за прием на студенти – брой по 

специалностите и образователните степени в обхвата на 

Катедрата за учебната 2012/13 

5. Гласуване на предложения за ръководители на класове по 

АДТ, РДТ и СЕД за учебната и 2012/13 

6. Обсъждане на две заседания на Катедрата през м. февруари 

2012 на възникналия казус с 2-ри Б курс АДТ  

7. Предложения за условията за прием и начина на провеждане 

на кандидат-студентските изпити  – септември 2012 

8. Обсъждане и приемане на теми за докторантури 

9. Обсъждане на резултатите и на някои особености в 

провеждането на КСК 2012  

10. Обсъждане и приемане на учебна програма за избираемата 

дисциплина „Проблемът за жанра и стила в театъра и киното” на 

проф. Вера Найденова за магистърските специалности  АМТК и 

РСИ 

11. Обсъждане на учебна програма по Костюмография и на 

предложения за промени в учебния план на СЕД 

12. Обсъждане на учебна програма за факултативна дисциплина 

„Генезисът на мита в развитието на духовните практики”, 

изготвена от доц д-р Ивайло Костов и предложение за 

включването й в учебния план на бакалавърската програма по 

АДТ (3-ти  А АДТ) 

13. Подготовка за програмна акредитация на бакалавърските и 

магистърските специалности в обсега на Катедрата – определяне 

на работни групи, които до началото на м. април 2012 да 

подготвят Докладите –самооценка и прилежащата документация 

(квалификационни характеристики, учебни планове и учебни 

програми) за обсъждане в Катедрата 

14. Обсъждане на документите за програмната акредитация 

15. Утвърждаване на теми за магистърските тези и на 

ръководители на студентите от  магистърските програми – по 

МСИ и АМТК 

16. Предложения за възлагане на вътрешни рецензии за 

магистърските тези на Ели Сандова Димитрова, Константин 

Икономов, Явор Бинев 



17. Обсъждане на вътрешните рецензии за магистърските тези 

на Милена Демирева, Александър Манджуков и Ели Димитрова и 

предложения за състав на комисиите по дипломирането 

18. Обсъждане и приемане на индивидуалните учебни планове 

на редовните докторанти Пенко Господинов (АДТ, тема 

„Съвременни актьорски изразни средства на сцената и пред 

камера – прилики, разлики и взаимни влияния”, научен 

ръководител проф. Пламен Марков) и Петя Караджова (СЕД, 

тема „Четвъртото измерение – фундаментален компонент на 

съвременната сценография”, научен ръководител проф. Чайка 

Петрушева)  

19. Обсъждане на семестриалните отчети на Пенко Господинов, 

Петя Караджова и на Десислава Стойчева (задочна форма на 

обучение, тема „Специфични познания, необходими на 

ръководителя на иновативен театрален проект за неговото 

успешно управление”, научен ръководител проф. Пламен 

Марков)  

20. Обсъждане готовността на дисертационния труд на 

Десислава Стойчева за защита пред научно жури и определяне на 

вътрешен рецензент 

21. Обсъждане на вътрешната рецензия за дисертационния труд 

на Десислава Стойчева и предложение за откриване на процедура 

за защита, както и на състав на научно жури  за процедурата 

22. Определяне на три хабилитирани лица за представяне на 

становища относно предложенията на доц. Ивайло Христов и 

Продан Димов за разработване на докторски дисертации на 

самостоятелна подготовка 

23. Обсъждане на трите становища относно предложенията на 

доц. Ивайло Христов и на Продан Димов и взимане на решение 

да бъдат предложени да зачисляване като докторанти на 

самостоятелна подготовка; предложения за научни консултанти и 

индивидуални учебни планове 

24. Предложение за отчисляване с право на защита на Продан 

Димов, докторант на самостоятелна подготовка и за състав на 

научното жури 

25. Предложение за „задоволителна” атестация на Сава 

Драгунчев – докторант в самостоятелна форма на обучение и на 



научния му ръководител проф. М. Младенова и за отчисляването 

му  

26. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор” по Сценичен дизайн за 

специалността СЕД 

27. Предложение за научно жури за провеждане на конкурса за 

„професор” по „Сценичен дизайн” 

28. Предложение Албена Петкова Георгиева да бъде назначена 

на академичната длъжност асистент по Актьорство за драматичен 

театър 

29. Предложения за Комисии за дипломиране на студенти от 

бакалавърските програми по АДТ, РДТ, СЕД и от магистърските 

програми по МСИ и ТИ 

30. Предложения за комисия за провеждане на кандидат-

докторантски изпит по МСИ 

31. Подготовка на графика на годишните изпити от лятната 

изпитна сесия на учебната 2011/12 и на семестриалните изпити от 

зимната изпитна сесия на учебната 2012/13 по основните 

дисциплини на специалностите в обхвата на Катедрата   

32. Предложения за Комисии за провеждане на годишните 

изпити от лятната изпитна сесия на учебната 2011/12 и на 

семестриалните изпити от зимната изпитна сесия на учебната 

2012/13 по основните дисциплини на специалностите в обхвата 

на Катедрата   

33. Провеждане на разговор, обмяна на мнения и информация за 

лятната изпитна сесия на учебната 2011/12 

34. Информация за състоянието на студентския състав в 

началото на учебната 2012/13  

35. Приемане на промени в репертоара на УДТ за сезон 2012/13 

36. Обсъждане на информацията за сезон 2011/12 и за 

програмиране на работата през сезон 2012/13 в УДТ  

37. Гласуване на наградите „НАТФИЗ НАЙ” 

 

Катедра АРСКТ  

 

Това е една натоварена със събития година на катедрата във 

връзка с честването на 50 години висше образование за куклен 

театър. 



1. Тържествено честване на 50 годишния юбилей с концерт-

спектакъла "Безкрайни сънища" - постановка проф. Боньо 

Лунгов, режисура доц. Майя Енчева и гл. ас. Константин 

Каракостов. 

2. Организирана теоретична  конференция на тема "Кукленият 

театър и бъдещето" - представен доклад по темата от проф. Румен 

Рачев. Дискусия с участието на всички преподаватели от 

катедрата и гости на събитието. 

3. Проведен уъркшоп от проф. Николай Наумов - декан на 

факултет "Куклено изкуство", Театрална академия гр. Санкт 

Петербург, Русия, с участието на студенти от НАТФИЗ "Кр. 

Сарафов" и Театрална академия гр. Санкт Петербург. 

4. Изнесена открита лекция на тема "Съвременен куклен театър" 

от проф. Марек Вашкел, Полша, председател на комисията по 

образование към УНИМА. 

5. Издаден юбилеен сборник "50 години висше образование за 

куклен театър", автор проф. д. изк. Дойчина Синигерска и проф. 

Слави Маленов.  

6. Заснемане и излъчване на пет предавания в рубриката "Лека 

нощ, деца" по БНТ на преподавателите проф. Б. Лунгов, проф. Д. 

Рускова, проф. Сл. Маленов, доц. М. Енчева и гл. ас. К. 

Каракостов във връзка с 50 годишния юбилей. 

7. Организиране на изложба по случай двайсет години от 

създаването на специалност "Сценография за куклен театър" към 

НАТФИЗ "Кр. Сарафов" с худ. р-л проф. Майя Петрова. 

8. Представяне на фотографска изложба "Сливане" - автор Мария 

Ангелова, във връзка с 50 годишния юбилей. 

9. Издадена рекламна дипляна "50 години висше образование за 

куклен театър" на български и английски език.  

10. Представяне на учебник "За пластическата култура на актьора 

в кукления театър" - автор проф. Анастасия Савинова. 

11. Организиран концерт на студенти по "Актьорство за куклен 

театър" с вокален педагог проф. Диляна Мичева.   

12. Организиран и проведен едномесечен курс за обучение в 

областта на традиционен и съвременен куклен театър на китайски 

преподаватели от Академията за драма - Пекин, Китай. 

13. Организиране и доставяне на безплатно оборудване на 

ателието към катедрата от ИКЕА срещу изнасяне на 15 



представления на студентите от IV година с худ. р-л проф. Б. 

Лунгов. 

14. Участие на класа на проф. Ж. Пашова в Студентски фестивал 

Бялисток, Полша, както и в "Друмеви театрални празници - Нова 

българска драма - Шумен 2012" . 

15. Откриване на редовна докторантура на Михаела Тюлева и 

отчисляване на редовен докторант Константин Каракостов с 

право на защита. 

16. Активно участие на катедрата в 36 часовия театрален маратон 

на НАТФИЗ "Кр. Сарафов". 

 

 

Катедра “Театрознание”  

 

 

І. Двама от щатните преподаватели в катедрата - проф. д. изк. 

Камелия Николова е главен редактор, а доц. д-р Венета Дойчева и 

един от хоноруваните преподаватели - проф. д-р Николай 

Йорданов участват в 5-членната редакционна колегия на  

Годишника на НАТФИЗ. През 2012 г. e подготвен и до края на 

годината предстои за излезе броя за 2012 г.  

 

ІІ. Проф. д. изк. Камелия Николова и дипломантът в магистърска 

програма “Театрално изкуство” (профил “Театрознание”) Михаил 

Байков участваха в организацията и провеждането от страна на 

НАТФИЗ като съорганизатор на Международния теоретичен 

семинар “Аугуст Стриндберг в театъра на ХХІ век” (14 и 15 март 

2012). 

  

Двамата представиха и докладите:  

Камелия Николова – “Аугуст Стриндберг и българският 

театър”,  

Михаил Байков – “Фигурата на бащата в драматургията на 

Аугуст Стриндберг. Няколко доминантни аспекта” 

 

ІІІ. Членовете на катедрата, които участват в подготовката на 

големи международни или национални театрални събития 

организираха участието на студенти от специалност 



“Театрознание и театрален мениджмънт”, “Режисура за 

драматичен театър” и “Актьорство за драматичен театър” в 

театрални фестивали и други форуми:  

 

1. Проф. д-р Николай Йорданов е изпълнителен директор, а 

гл. ас д-р Асен Терзиев е координатор на Международния 

театрален фестивал “Варненско лято”. В това си качество 

те организираха : 

 

А) присъствието и професионален стаж на фестивала на студенти 

от специалност “Театрознание и театрален мениджмън” ІІІ курс – 

Теодора Маргинова и Илко Ганев, и на студенти от магистърска 

програма “Театрално изкуство” - Албена Тагарева, Михаил 

Байков и Иванка Петкова. 

 

Б) участие на студенти по режисура и актьорство от НАТФИЗ в 

съпътстващата програма на Международния театрален фестивал 

"Варненско лято 2012" със спектакъла на Тея Сугарева  

 

             2. Доц. Юрий Дачев в качеството си на консултант на 

Фестивала на българската драма, Шумен организира 

присъствието и издаването на бюлетин на фестивала от 

студентите от “Театрознание и театрален мениджмънт” 

ІІІ курс – Теодора Маргинова и Илко Ганев и  от ІІ курс 

на Вилия Моновска – май, 2012 

 

ІV. Студенти от специалност “Театрознание и театрален 

мениджмънт”, магистърска програма Мениджмънт в сценичните 

изкуства” и «Театрално изкуство» са участвали в няколко 

международни прояви и форуми: 

 

 Михаил Байков, магистърска програма „Театрално 

изкуство” – Театрален фестивал , Полша – май 2012  

 Иванка Петкова, магистърска програма „Мениджмънт в 

сценичните изкуства” – авторски статии във фестивалния 

бюлетин на Международния театрален фестивал 

«Варненско лято», юни 2012 



 Теодора Маргинова, «Театрознание и театрален 

метиджмънт» ІV курс – авторски статии в електронен 

бюлетин на форума Световен театър в София, юни 2012 

 Илко Ганев, «Театрознание и театрален метиджмънт» ІV 

курс – авторски статии в електронен бюлетин на форума 

Световен театър в София, юни 2012 

 Михаил Байков, магистърска програма „Театрално 

изкуство” – координация на проекти в рамките на 

Международния театрален фестивал «Варненско лято», юни 

2012 

 Вилия Моновска «Театрознание и театрален метиджмънт» 

ІІІ курс –  Семинар за млади критици, Любляна, Словения – 

ноември, 2012 

 

V. Много от членовете на катедрата като проф. Камелия 

Николова, проф. Калина Стефанова, проф. Ана Топалджикова, 

проф. Николай Йорданов, доц. Венета Дойчева, доц. Юри Дачев, 

гл. ас. Асен Терзиев и ас. Румяна Николова участваха активно в 

редица международни фестивали, конференции и други форуми у 

нас и извън страната. По-значимите сред тях са: 

 

А) В България: 

 

1. Проф. Камелия Николова, проф. Николай Йорданов и гл.ас. 

Асен Терзиев участват с доклади в Международната научна 

конференция "Срещу какво се бунтува съвременния театър", 

Варна,  юни 2012, Фестивален и конгресен център (в рамките 

на Международния театрален фестивал "Варненско лято 

2012") 

 

2. Проф. Дойчина Синигерска  е била Ръководител и е 

участвала с доклад в научна конференция "Приказката в 

съвременния куклен театър" в рамките на Националния 

фестивал "Михаил Лъкатник", гр. Ямбол.  

 

 



3. Проф. Ана Топалджикова и доц. Венета Дойчева са 

участвали с доклади в Национална конференция, посветена на  

Станислав Стратиев, организирана от Института за литература 

към БАН – май, 2012 

 

Б) В чужбина: 

 

 Проф. Камелия Николова е участвала като член на 

международен научен колектив в създаването на 

многоезичен електронен речник на сценографските термини 

“Digital Theatre Words” (DTW) – OISTAT (International 

Organization of Scenographers, Theatre Architects and 

Technicians) – юни 2010-юни 2012 

 Проф. Камелия Николова е участвала в Международна 

конференция “Parallel Lives” на Международния театрален 

фестивал “Диваделна Нитра” 2012 - Словакия, Нитра – 

септември 2012 

 Проф. Камелия Николова е посетила по покана на 

организаторите Международния театрален фестивал BITEF, 

Белград, Сърбия - септември 2012 

 Доц. Юрий Дачев е участвал с авторско представяне в 

Панаира на книгата, Виена, ноември, 2012 

 Гл. ас. Асен Терзиев е бил делегат за България в 

Международен фестивален форум в рамките на 

Международен фестивал на класическия театър, Мерида, 

Испания - Юли 2012    

 Гл. ас. Асен Терзиев е участвал в международната среща на 

фестивални директори, мениджъри и артисти 

TEATROSKOP, организирана от Френски културен 

институт в рамките на фестивал BITEF, Белград, Сърбия - 

септември 2012 

 Гл. ас. Асен Терзиев  е участвал по покана на 

организаторите в Румънски национален театрален фестивал, 

Букурещ  - октомври 2012 

 



VІ. През изтеклата година издадоха свои книги няколко 

преподаватели от катедрата: 

 

 Асен Терзиев. „Театралността – езикът на 

представлението”, изд. „Петко Венедиков”, С. 2012 

 Ана Топалджикова. ТеатърХ3. Пиеси. Панорама+, София, 

2012 

 

           КАТЕДРА   С Ц Е Н И Ч Н О   Д В И Ж Е Н И Е    

                

В  катедрената дейност за дадения период акцент имаха 

научната и учебно-педагогическата дейност.Бяха зачислени още 

двама нови докторанти в редовно обучение - Мирослава Гоговска 

(н.р. проф. Т. Янбастиева) и Маргарита Божилова (н.р. доц. А. 

Илиев), както и един на свободно обучение-доц. П. Цветкова, с 

което броят им става общо четирима.Предстои отчисляване на 

Таня Жоакинсман през следващия семестър. 

Младите преподаватели в катедрата продължават своето 

професионално педагогическо развитие, като посещават и 

провеждат редица работни ателиета у нас и чужбина.Това са д-р 

К. Иванов, А. Манджуков и Ив. Димитров, но също така и 

останалите колеги активно участват в мероприятия и 

международни проекти на НАТФИЗ, както и на други 

университети. 

Творческият отпуск на доц.А.Хонг бе отчетен с авторска 

публикация в Източно- Европейска асоциация по арт-терапия 

``Терапия Искусством``. Международната дейност на 



преподавателите от катедрата бе активна и ползотворна от гледна 

точка на резултати в образователния процес на студентите от 

нашата академия.Участието им в академичния живот е активно и 

ползотворно. 

Студентите от специалността Театър на Движението, бяха 

изключително активни с участията си в редица фестивали у нас и 

в чужбина, както и на професионална театрална и танцова сцена 

като изпълнители и хореографи. Тук са представени подробни 

отчети на членовете от катедрата. 

 

Катедра „Сценична реч” 

 

 

1. През отчетния период процедурата за „професор” беше 

финализирана и научното звание бе присъдено на доц. д-р 

Емил Митрополитски. 

2. В катедрата след успешно полагане на изпит бяха приети 

двама докторанти редовно обучение: Лора Мутишева по 

Сценична реч с научен ръководител проф. Иванка Бенчева и 

Веселка Стамболиева по Вокално обучение с научен 

ръководител проф. Диляна Мичева. 

3. В началото на учебната 2012/2013 година бяха назначени на 

длъжност асистент (на половин щатна бройка) Светослав 

Добрев по „Сценична реч” и Петя Диманова по „Вокално 

обучение”.  

4. След използвания творчески отпуск доц. Анастасия 

Търколева представи в катедрата своя труд „Поглед върху 

българската популярна песен през 60-те, 70-те и 80-те 

години на ХХв.”, съдържащ 50 страници теоритичен анализ 

и 233 страници нотен материал. Специалистите в катедрата 

обсъдиха труда и аргументирано дадоха много висока 

оценка с препоръката той да бъде издаден в този му вид, за 



да може събрания песенен материал да се използва  от 

всички преподаватели. 

5. Специализация на д-р Валерия Кардашевска в 

Киноакадемия на Никита Михалков 2012г., Москва. 

6. По програма Еразъм проф.  д-р Емил Митрополитски от 13 

до 20 май във Вилнюс води цикъл лекции в Музикално-

театралната академия.  

7. Проф. Диляна Мичева в чест 50 години висше куклено 

образование  организира и представи юбилеен концерт с 

участието на студенти от класовете на проф. Дора Рускова, 

проф. Румен Рачев и проф. Жени Пашова. 

8. Д-р Веселина Раева публикува монография „Прозодичното 

оформяне на речта като педагогически похват”, изд. Онгъл, 

2012. 

9. В юбилейния сборник във връзка с 50 години висше куклено 

образование в НАТФИЗ от катедра „Сценична реч” 

публикуват свои статии проф. д-р Любомир Гърбев 

„Картата не е територия”, проф. д-р Емил Митрополитски 

„Проблеми на емоцията в образованието на кукления 

актьор” и доц. д-р К. Илкова „Тембриране и куклен театър”  

 

 

   МЕЖДУНАРОДНА   И  ФЕСТИВАЛНА  ДЕЙНОСТ 

 

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛИ В 

СТРАНАТА И ЧУЖБИНА  

 

• УЧАСТИЯ В СТРАНАТА  

- Участие на 19-то издание на Международен фестивал 

”Варненско лято 2012”, от 01-12 юни 2012 г. в гр. Варна, 

със спектаклите “Заболяването младост”, реж. проф. 

Пламен Марков - и „Мъртви души”, реж. Тея Сугарева, 

студенти IV курс с худ.ръководител проф. Снежина 

Танковска и студенти III курс с худ.ръководител проф. 

Пламен Марков.  

Студенти – 20 бр, преподаватели – 2бр.  

- Участие на спектакъла „Последователите на Конфуций“ в 

годишните театрални празници „Невена Коканова“, гр. 



Ямбол, 13-14 юни 2012г., студенти IV курс АДТ с 

худ.ръководител проф. Снежина Танковска.  

Студенти – 10 бр, преподаватели – 1 бр.  

- Гостуване на представлението „Клуб на лъжците“ на 

07.06.2012 г. в общински младежки дом – Шумен, IV курс 

с худ.ръководител проф. Снежина Танковска  

Студенти – 14 бр, преподаватели – 1 бр.  

 

• УЧАСТИЯ В ЧУЖБИНА  

 

- Участие на представлението „Анданте” на Международния 

Фестивал Suleyman Demirel, Испарта, Турция, от 01. 05. 

2012 г. до 05. 05. 2012 , студенти IV курс с худ. 

ръководител проф. Иван Добчев и проф. Маргарита 

Младенова.  

Студенти – 8 бр., преподаватели – 2 бр.  

 

- Участие на Международен Шекспиров фестивал, Крайова, 

Румъния от 23. 04. 2012 г. до 02. 05. 2012 г., студенти IV 

курс TTM.  

Студенти – 4 бр.  

- Участие на представлението „Анданте” на Международния 

Фестивал „Inspiration”, Киев, Украйна от 27. 03. 2012 г. до 

03. 04. 2012 г., студенти IV курс с худ. ръководител проф. 

Иван Добчев и проф. Маргарита Младенова.  

Студенти – 7 бр., преподаватели – 1 бр.  

- Участие на фестивала ”Puppet - not- Puppet ”, от 19 юни до 

24 юни 2012 г. в гр. Бялисток, Полша. Студенти IV курс с 

худ. ръководител Жени Пашова с представленията 

“Танго“ и „Вагабондо“.  

Студенти – 15 бр.  

 



 

- Участие на Световния Фестивал на Театралните Училища, 

Букурещ, Румъния, от 8.09.2012 до 10.09.2012. 

Абсолвенти с худ. ръководител проф. Снежина 

Танковска, с представлението „Театрален фрагмент 2“ по 

Бекет.  

Студенти – 3 бр.  

- Участие в заседание на Ректорите, както и на заседанията 

на ГАТС, Букурещ, Румъния, от 8.09.2012 до 10.09.2012. 

Проф. д.н. Любомир Халачев и проф. Снежина Танковска.  

Преподаватели – 2 бр.  

- Участие на Вилия Моновска – III курс, специалност 

Театрознание и театрален Мениджмънт, в семинар за 

млади критици от 16.10.2012 до 21.10.2012 в Марибор, 

Словения.  

Студенти – 3 бр.  

- Гостуване в Централната Академия за Драматично 

изкуство, Пекин, Китай, проф. Снежина Танковска от 

18.11.2012 до 10.01.2013.  

Преподаватели – 1 бр.  

- Участие в Международния Театрален Фестивал – ВГИК, 

Москва, Русия, проф. Пламен Марков от 19.11.2012 до 

24.11.2012.  

Преподаватели – 1 бр.  

 

�НАТФИЗ КАТО ДОМАКИН  

 

- От 29.01.2012 до 31.01.2012 г. В НАТФИЗ гостува 

официална делегация от Централната академия по 

драматично изкуство, Пекин, Китай.  

Гости: 3 бр.  

- От 15.06.2012 до 19.06.2012 в НАТФИЗ гостува 

Шанхайската театрална академия (ШТА), в рамките на 

Дни на китайския театър. Изиграни представления: “ 

„Последователите на Конфуций” на ШТА и на НАТФИЗ 

и „Пътуване на Запад” от Мери Цимерман по 

едноименния китайски класически роман от У Чън-ън, 

постановка на проф. Танковска.  



Гости: 16 бр.  

 



 

- От 20.08.2012 до 01.09.2012, във връзка с проекта „A 

favorite place in the city of my neighbor”, гостуват студенти 

от Истанбулския културен университет.  

Гости: 2 бр.  

- На 27.07.2012 в НАТФИЗ бе проведен уъркшоп на театър 

НО.  

Гости: 10 бр.  

- От 8.10.2012 до 14.10.2012 бе проведен уъркшоп „Между 

театъра и живота“ на известния гръцки режисьор и актьор 

Василис Лагос.  

Гост: 1 бр.  

- От 28.10.2012 до 1.11.2012 във връзка с честването на 50 

години висше образование за куклен театър, в НАТФИЗ 

гостуват проф. Марек Вашкел от Варшава, Полша и проф. 

Николай Наумов заедно с трима студенти от Санкт 

Петербург, Русия.  

Гости: 5 бр.  

- От 2.11.2012 до 3.12.2012 в НАТФИЗ гостуват Hu Wan 

Feng и Gu Yue от Централната Академия за Драматично 

Изкуство, Пекин, Китай, във връзка с проведено обучение 

в катедра „Актьорство, режисура и сценография за куклен 

театър“.  

Гости: 2 бр.  

 



 

�ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”  

 

За академичната 2011/2012 година са сключени 6 договора за 

обмен с:  

• Литовската музикална и театрална академия, Вилнюс, 

Литва (Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija) за един 

студент от факултет „Сценични изкуства” и двама 

студенти от факултет „Екранни изкуства”.  

• Истанбулски културен университет в Турция (Istanbul 

Kultur University (IKU), за един студент от факултет 

„Сценични изкуства”.  

• Анадолски университет, Анадолу, Турция (Anadolu 

University,) за един студент от факултет „Сценични 

изкуства”.  

• Училище за аудиовизуални и сценични изкуства, Брюксел, 

Белгия (RITS, school),за двама студенти от факултет 

„Екранни изкуства” .  

• Canakkale Onsekiz Mart University, Чанаккале, Турция, за 

двама студенти от факултет „Сценични изкуства”.  

• Висше училище по изкуствата – Порто, (Escola Superior 

Artistica do Porto), за двама студенти и един преподавател 

от факултет „Сценични изкуства”, и за двама студенти и 

един преподавател от факултет „Екранни изкуства”.  

 

Изпратените и приетите студенти и преподаватели са 

следните :  

• Преподавателска изходяща мобилност  

- Проф. Емил Митрополитски 13.05.2012г. до 20.05.2012г, 

Вилнюс, Литва.  

• Преподавателска входяща мобилност:  

 

- Ебру Гокдак, от 23 -27 април 2012, Анадолски университет  

- Антанас Кусинскас, от 19 – 24 ноември 2012, Литовската 

музикална и театрална академия  

- Едита Багдонаите, от 19 – 24 ноември 2012, Литовската 

музикална и театрална академия  

 



 

�ПРОЕКТИ  

 

• HUMART – проект за хармонизиране на критериите и 

стандартите за 3-те степени на обучение в сектори „ Изкуства и 

Хуманитарни науки” – НАТФИЗ е излъчил експерт за участие в 

този международен проект, иницииран в рамките на 

Европейската програма „Учене през целия живот”. В момента 

проекта е във финалната си фаза.  

 

• SHARE – проект за разработване на принципите и 

философията на докторските степени в областта на 

образованието по изкуствата – НАТФИЗ е излъчил 

експерт за участие в този международен проект (проф. 

Снежина Танковска), иницииран в рамките на 

Европейската програма „Учене през целия живот”.  

Пътувания в чужбина:  

- Във връзка с работа по проекта SHARE, от 01.03.2012г. до 

03.03.2012г , Амстердам, Холандия, Проф. Снежина 

Танковска.  

Преподавател: 1бр.  



 

- Във връзка с работа по проекта SHARE, от 11.05.2012г. до 

13.05.2012г , Лондон, Великобритания, Проф. Снежина 

Танковска.  

Преподавател: 1бр.  

- Във връзка със заседание на изпълнителната група на 

ЕЛИА, от 12.09.2012г. до 14.09.2012г Фангето, Италия, 

Проф. Снежина Танковска.  

Преподавател: 1бр.  

 

�ДРУГИ ИНИЦИАТИВИ И УЧАСТИЯ  

 

- Участие в национална среща на ЕРАЗЪМ координаторите от 

02-03.02.2012. в гр. Стара Загора, Валерия Живкова, Експерт 

международно сътрудничество и Илиана Димитрова, 

Началник Ректорски кабинет.  

 

РЕЖИСЬОРСКА БОРСА  2012 

 

През януари месец 2012 бе проведена първа сесия на 

режисьорска борса. Коснсултативният съвет гласува 

спектакъла “Чехов х 2“ с реж. Маргарита Мачева и Тамара 

Янков – III курс, РДТ да бъде заложен още три пъти в 

програмата на УДТ.  

Втора сесия на режисьорска борса бе проведена през месец 

ноември 2012.  

Коснсултативният съвет гласува спектаклите „Дванайсета 

нощ“, реж. Тамара Янков, IV курс, Режисура за драматичен 

театър с худ. ръководител проф. Пламен Марков, 

„Паралелни светове“, реж. Петя Попова, IV курс, Театър на 

движението с худ. ръководител доц. Ясен Вълчанов и 

“Мъртви души“ реж. Тея Сугарева, да бъдат заложени три 

пъти в програмата на УДТ.  

 

 

УЧЕБЕН  ДРАМАТИЧЕН  ТЕАТЪР 

 

   2012  годшна 



 

1. 14 премиерни спектакъла на студенти от  

- 6 класа специалност АДТ 

- 2 класа специалност ТД – Пантомима и Танцов театър 

- 2 класa специалност АМТК 

- Дипломиране на студент в специалност РДТ 

 

2. Реализирани копродукции с: 

- ДТ „Н.О.Масалитинов” – Пловдив 

- ТМПЦ  - Варна Драматичен театър „Стоян Бъчваров” 

- ДКТ „Васил Друмев” – Шумен 

- ДТ „Адриана Будевска” – Бургас 

 
- ТР Сфумато – София (в развитие) 

- ДСТ „Алеко Константинов” – София (в развитие) 

 

3. В турне: 

- „Тирамису” 

- „Заболяването младост” 

- „Гленгъри Глен Рос” 

- „Илюзията” 

- „Господин Колперт” 

- „Кавказкият тебеширен кръг” 

 

4. Реализирани извънрепертоарни продукции: 

-  „36 часа Театрален и кино маратон” 

- Концерт „Юбилей – 50 години куклено образование” 

- Студентски кинофестивал „Ранно пиле” 

- Студентски кинофестивал „Форум Хонорис кауза” 

- Представление и работно ателие  на Театрална академия 

Шанхай 

- Представление и работно ателие  на Японски традиционен 

театър – „Едо Уцуши Е”  

- Представление от програмата на Австрийски музикални 

седмици в България 

- Представление на спектакъла „Еликсир” Проект на 

Британски съвет  



- Представление на спектакъла „Етика” проект с посолството 

на Ирландия 

- Представление на „Мим - Арт” при сдружение „Тишина” 

- Представление по проект „Успех” на МОМН 

- Представление на Трупа за импровизационен театър „Ха Ха 

Ха” 

- Представление и партньорство по проект „Нощ на учените” 

- Представления на „Арт театър” 

- Концерт на Фолклорен танцов ансамбъл при  Технически 

университет 

- Концерти вокално-музикална група „Пим Пам” – 2 бр. 

- Концерт на фолклорен танцов ансамбъл при „Студентски 

дом” 

 

ОТЧЕТ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 

КОЛИЧЕСТВО ПРОДАДЕНИ БИЛЕТИ, ПРИХОД И 

АНАЛИЗ НА СРЕДНАТА ПОСЕЩАЕМОСТ В УДТ, 

НАТФИЗ 

 от 01.01. 2012г. до 30.11. 2012г. 

Ι ГОЛЯМА СЦЕНА  

 

Заглавие 

Брой 

предст

авлен

ия 

Среден 

приход 

предста

вление 

Общо 

прихо

д 

лева 

 

Други 

А. 430 места  

1.ЗАБОЛЯВАНЕТО МЛАДОСТ 6 293,33 1760  

2.ИНТИМНО В АСАНСЬОРА 13 228,46 2970  

3.КАКТО ВИ ХАРЕСВА 12 188,83 2266  

4. ГИМНАСТИКА ЗА БРЕМЕННИ 8 186,5 1492 премиера 

5. I WISH 5 166 830 премиера 

6.ПЪТУВАНЕ НА ЗАПАД 18 127,33 2292  

7.УСМИВКАТА НА КАРМЕН 11 92,18 1014  

8.ВЕЧНОСТ – ВХОД СВОБОДЕН 9 53,11 478 премиера 

9.ВЪЗКРЕСЕНИЕ 7 37,28 261  

10. КАВКАЗКИЯТ ТЕБЕШИРЕН 

КРЪГ 

   премиера 

ОБЩО: 91 146,84 13363 4 

Б. 50 места  



9. ГОРСКИ ДУХ 6 46,66 280  

10. АНДАНТЕ 9 35,11 316  

11. ИЛЮЗИЯТА 1  0 премиера 

12. ЛУННИТЕ ДЕЦА 2  0 премиера 

ОБЩО: 18 33,11 596 2 

В. 240 места      

11. ЧЕРНА ДУПКА 9 114,66 1032 премиера 

ОБЩО: 9 114,66 1032 1 

ОБЩО ЗА ГОЛЯМА СЦЕНА: 118  14991 7 

 

ΙΙ СЦЕНА 47 – 60 места  

 

Заглавие 

Брой 

предст

авлени

я 

Среден 

приход 

предста

вление 

Общо 

прихо

д 

лева 

 

Други 

8.ТИРАМИСУ 11 92,18 1014  

2.ДОБРИЯТ ДОКТОР 10 84    840  

4.МЪРТВИ ДУШИ 7 84 588 премиера 

10.ГЛЕНГЪРИ ГЛЕН РОС 12 82,25 987 премиера 

6.ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА 

КОНФУЦИЙ 

16 80,06 1281 премиера 

5.КЛУБ НА ЛЪЖЦИТЕ 16 78,50 1256  

7.ГОРСКИ ДУХ  10 73,60 736  

9.ПРОВИНЦИАЛНИ АНЕКДОТИ 10 68,30 683 премиера 

3. ГОСПОДИН КОЛПЕРТ 6    66 396 премиера 

1.НЕЕСТЕСТВЕН ПОДБОР 4 59,25 237 премиера 

11.AMERICAN BEAUTY 12 59,25 711 премиера 

12.ЛЕОНС И ЛЕНА 9 30,22 272 премиера 

ОБЩО ЗА СЦЕНА 47: 123 73,17 9001 8 

 

ΙΙΙ МАЛКИ СЦЕНИ  

(А202, А203, А601, А610) – 50 

места 

Заглавие 

Брой 

предста

вления 

Среден 

приход 

предста

вление 

Общо 

прих

од 

лева 

 

Други 

ЧЕХОВ х 2 3 44,66 134  

ВЕЧЕР НА КЛАСА НА проф. З. 

Митков 

3 34,66 104  



ОБЩО ЗА МАЛКИ СЦЕНИ: 6 39,66 238  

     

 

ОБЩО ЗА УДТ: 

 

 

247 

 

 

 

24230 

 

15 

     

 

ΙV В ТУРНЕ ПО КОПРОДУКЦИИ 

Заглавие 

Брой 

предста

вления 

Среден 

приход 

предста

вление 

Общо 

прих

од 

лева 

 

Други 

ТИРАМИСУ – Сливен 1 2150 2150  

ГЛЕНГЪРИ ГЛЕН РОС  - Варна 3 331,66 995  

ГОСПОДИН КОЛПЕРТ– Шумен     

КАВКАЗКИЯТ ТЕБЕШИРЕН 

КРЪГ Бс 

4 877,50 3510  

ИЛЮЗИЯТА - Пловдив     

ОБЩО:     

 

Само изброяването на тези заглавия и данни показва, че 

нашето постоянно недоволство от функционирането на УДТ и 

подценяване на труда на неговите служители, е дълбоко 

неправилно. В театър се работи много и всеотдайно от по-

голямата част от служителите иначе няма как да се постигнат 

тези резултати. И аз приканвам критиците на театъра, въпреки че 

давам право на някои от техните оплаквания, да погледнат 

чудесата от храброст като количество и обем, с които се справят 

тези наши, понякога твърде скровни служители. 

Искам да обърна внимание на две много съществени и 

качествени промени в работата на УДТ, които бяха подготвяни и 

обмислени с години, и най-накрая това ръководство на Учебния 

Драматичен Театър имаше готовността да поеме много негативи 

върху себе си, но да ги проведе. Едното е стриктния график за 

репетиции, така че да се губи колкото е възможно по-малко 

ценно време от репетиционния процес на сцена, със създаването 

на аудитория за репетиции на маса. Това нещо изглежда 

свръхпросто и го има във всеки театър, но това не е проведено в 



този Учебен драматичен театър в продължение на 55 години от 

създаването му, защото се засягат много интереси и се изслушват 

много капризи. 

Разбира се, че провеждането на такова решение е трудно, приема 

се нееднозначно, много мрънкане, много тихи бойкоти го 

съпътстват, много злорадство се чува при всеки новоявил се 

проблем, който се свързва с това, в крайна сметка, много полезно 

решение, но аз мисля, че извървяното дотук, е огромна крачка в 

правилна посока и се надявам директора на УДТ, който и без това 

е с максимално орязани права и разчита на собствената си 

гъвкавост и конструктивност, та, казвам, че се надявам Директора 

на УДТ Николай Младенов да има волята да продължи тази 

радикална реформа, за която има и ще има подкрепата на 

ръководството на Академията. 

 Другата важна промяна е количеството и нивото на 

копродукциите за дипломните представления. Ако готвим 

нашите възпитаници за професионален живот, това е пътя. От 

спорадични случайни, и често съвсем лични каузи, 

копродукциите се превърнаха във политика на Академията и 

Ректорът ни обяви в Академичния съвет, че според него това е 

нашия липсващ ни досега Център за кариерно развитие, а не 

както някои си го преставяха, това да е още едно бюрократично 

административно образование към Академията ни.   

 

УЧЕБЕН  КУКЛЕН  ТЕАТЪР 

 

СПЕКТАКЛИ НА КЛАС  проф. Ж. ПАШОВА 

 

ВАГАБОНДО 

по КАРЕЛ ЧАПЕК 

драматизация 

доц. Петър Пашов  

 режисура 

проф. ЖЕНИ ПАШОВА 

асистент 

Михаела Тюлева 

кукли 

Ана-Мария Лалова 



Музикална среда 

Васелка Стамболиева 

 

     КОНКУРСЪТ 

/инспирации от ,,КРАЛЯТ ЕЛЕН“  

на КАРЛО ГОЦИ в стил комедия дел‘арте/ 

Режисьор  

ГЕОРГИ СПАСОВ-гост 

Худ. консултант за костюми 

ЕЛЕНА ЦОНКОВА 

Музика 

ПЕТЪР ЦАНКОВ 

Премиера-10.04.2012г. 

 

E Л Х А Т А 

поТувеЯнсон 

 

драматизация и режисура 

доц. Петър Пашов 

сценография  

Е. Лачева и Н. Гочева 

кукли 

Константин Костадинов 

музикалнасреда 

доц. Петър Пашов 

 

 

Т А Н Г О 

СПЕКТАКЪЛ НА СЕНКИ 

 

автор  

проф. ЖЕНИ ПАШОВА 

режисура 

доц. Петър Пашов  

асистент 

Михаела Тюлева 

 костюми 

Валентина Германова 



музикално оформление 

доц. Петър Пашов СПЕКТАКЛИ НА КЛАС  проф. Б. ЛУНГОВ 

 

 

КОДОВО  ИМЕ: ЧЕРВЕНАТА  ШАПЧИЦА 

по Шарл Перо 

постановка 

проф. Боньо ЛУНГОВ 

режисура 

доц. М. Енчева 

К. Каракостов 

 

УЧАСТВАТ 

СТУДЕНТИ ОТ КЛАСА НА  

проф. Боньо Лунгов 

 

 

БЕЗКРАЙНИСЪНИЩА 

автор и постановка 

проф. Боньо ЛУНГОВ 

режисура 

доц. М. Енчева 

К. Каракостов 

 

 

БЯЛА ПРИКАЗКА 

Автор 

Валери ПЕТРОВ 

режисура 

Елица ПЕТКОВА 

Сценография 

Ива ГИКОВА и Ивайло НИКОЛОВ 

 

 

                      РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА 24 СЦЕНА 

НА УКТ  

 КОЛИЧЕСТВО И ПРИХОД 

ЗА ПЕРИОДА  ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2012г. 



 

24 СЦЕНА -71места 

Месец                               

представления 

брой  приход 

ЯНУАРИ                                               

9 

406  919лв. 

ФЕВРУАРИ                                         

11 

384  1 028 

лв. 

МАРТ                                                   

13 

482 1 111 лв.  

АПРИЛ                                                 

12 

464  1 030 

лв. 

МАЙ                                                       

8 

448 1 209 лв. 

      До май                                          53        2 184        5 297.00лв 

ПРИХОД извън НАТФИЗ----------------------------------1 331.00лв.

  

/Перник-250лв.+Кюстендил-1081лв./ 

СЕПТЕМВРИ                                         

2 

64      

165лв. 

ОКТОМВРИ                                         

13 

631       1 590 

лв. 

НОЕМВРИ                                            

16 

850  1 966 

лв. 

ДЕКЕМВРИ                                      

18-? 

18x70 36оо -? 

Без декември                                      

31 

1545 3721лв. 

              ОБЩО:                                  

84 

 3729    9 018лв 

                                                   Общо приход /без дек./10 349.00лв. 

ЗАГЛАВИЯ: 8 бр. 

ИЗИГРАНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:  84 бр. 

ПРЕМИЕРИ: 2 бр. 

Клас проф.ЖЕНИ ПАШОВА 

ЕЛХАТА -10 

ТАНГО-15 



ВАГАБОНДО-16 

КОНКУРСЪТ-4 

Клас РКТ проф.СЛАВИ МАЛЕНОВ 

ДВЕТЕ ПРИНЦЕСИ -2 

Клас проф.БОНЬО ЛУНГОВ 

КОДОВО ИМЕ:ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА---11 

БЕЗКРАЙНИ СЪНИЩА --22 

БЯЛА ПРИКАЗКА-4 

 

СПЕКТАКЛИ НА КЛАС  -  доц. ПЕТЪР ПАШОВ 

Режисьори за куклен театър :  Елица Петкова и Велислава 

Кирилова 

           

        БЯЛА ПРИКАЗКА 

Автор  

Валери ПЕТРОВ 

режисура 

Елица ПЕТКОВА 

Сценография 

Ива ГИКОВА и Ивайло НИКОЛОВ 

/написала съм я към спектаклите на проф.Лунгов,защото играят 

студентите му и е в репертоара на УКТ/---премиера 20.10.2012г. 

 

       ПУК 

Автор  

Валери ПЕТРОВ 

Режисура 

Велислава Кирилова 

Сценография 

Ива ГИКОВА и Ивайло НИКОЛОВ 

   ---спектакъла е реализиран на сцената на ДКТ ,,Дора Габе“-

гр.Добрич 

---премиера 26.09.2012г. 

 

 И тук могат да се кажат думите, казани от мен за 

работещите в УДТ – много, много работа. 

 

СТУДЕНТСКИ  АКТИВНОСТИ 



 

Доклад за извършената дейност на Студентски съвет  

в периода 15.09.2011г. до 16.10.2012 г. 

 

Настоящия доклад за дейността на Студентски съвет при 

Националната академия за театрално и филмово изкуство 

„Кръстьо Сарафов” ще обхване дейността му от началото 

учебната 2011/2012 година до Общото събрание на студентите и 

докторантите, проведено ,днес, 16.10.2012 г. Последното Общо 

събрание се проведе на 11.10.2012 г. 

Докладът има за цел да представи дейността на СС в две 

направления: в контекста на административните задължения на 

съвета и във всички други направления, свързани със студентите 

на Академията. 

    В параметрите на докладвания период СС е бил в следния 

състав: 

1. Тодор Димитров-Мечкарски(І курс МСИ); 

2. Анна Симова (ІV курс АДТ); 

3. Тея Сугарева(ІV курс РДТ); 

4. Даниел Пеев (ІV курс АДТ); 

5. Валентина Ангелова(ІV курс ДР); 

6. Александра Генова(ІV курс ДР); 

7. Деян Михайлов(ІV курс АКТ); 

8. Елени Декидис(ІV курс АДТ); 

9. Олга Колева(ІV курс ФТР); 

10. Илиян Илков(ІII курс АДТ); 

11. Магдалена Славчева(ІV курс ТД); 

12. Ана-Мария Кузманова(ІI курс СЕД); 

13. Цветелина Кирилова(ІII курс АКТ); 

14. Георги Желязков(ІV курс АН); 

15. Дарий Чавдаров(ІII курс АДТ); 

16. Пламен Андреев (III курс АДТ); 

 

Представители на СС в АС: 

1. Тодор Димитров-Мечкарски; 

2. Георги Желязков; 

3. Анна-Мария Кузманова; 

http://natfiz.bg/bg/staff/jeleni-dekidis
http://natfiz.bg/bg/staff/ivajlo-dimitrov-1
http://natfiz.bg/bg/staff/kamen-marin
http://natfiz.bg/bg/staff/magdalena-slavcheva
http://natfiz.bg/bg/staff/plamena-khristova
http://natfiz.bg/bg/staff/tsvetelina-kirilova


4. Илиян Илков; 

 

Представител на СС в Факултетния съвет на  факултет 

„Сценични изкуства”: 

1. Тодор Димитров-Мечкарски. 

 

Представител на СС в Факултетния съвет на  факултет 

„Екранни изкуства”: 

1. Олга Колева. 

 

Представител на СС в Контролния съвет: 

1. Тея Сугарева. 

2.  

І. Стипендии  

1. Стипендии от държавния бюджет  

 

Стипедиите са едно от основните задължения на СС, а 

именно определянето на броя им, видовете документи за 

приемане на молби, начините за класиране, класиране и 

превеждането им. Сроковете за подаване на документи са 

обявявани винаги съобразявайки се с времево със студентите, 

така и с отдела, отговарящ за вкарването им в системата и 

превода. Стипендиите се превеждат по банков път. При 

незапълнени бройки  те се преразпределят с предложение на 

председателят на СС и решение на Ректора. Отпуснатите бройки 

стипендии са разделени пропорционално спрямо учащите 

студенти, както в двата факултета, така и в самите 

специалностти.  

 

В рамките на отчетния период бяха организирани, 

проведена и осъществена кампаниите за зимен и летен семестър 

на учебната 2011/2012г., както следва: 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР – Определени бяха 133 стипендии по 

100лв, като за Сценични изкуства са 88бр./ 80бр. за бакалаври и 

8бр. за магистри/, за Факултет „Екранни изкуства”  45 /в това 

число магистри – 3броя, а бакалаври 42 броя/. Майките с деца, 

инвалидите и сираците ще получат стипендии от по 120лв. 



Сроковете бяха спазени, комисиите си свършиха работата, 

приети са 135 документа. 

Отпуснати за тази кампания са следните бройки: 

 

„Сценични 

изкуства” 

„Екранни 

изкуства” 

АДТ – 41 ФОТ – 7 

АКТ – 16 АН – 7 

ТД – 10 ДР – 7 

СЕД – 7 ФТМ – 7 

СКТ – 2 ФТО – 5 

ТТМ – 2 ФТР – 5 

РКТ – 2 КЗ – 3 

РДТ – 2  

Маг. – 8 Маг. – 3 

М.И.С: 15 

Общо СИ: 71 

Общо ЕИ: 41 

ОБЩО: 126 

стипендии 

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР – Определени бяха 50 стипендии по 50лв, 

като за Сценични изкуства са 33бр./31бр. за бакалаври и 2бр. за 

магистри/, за Факултет „Екранни изкуства” 17бр./в това число 

магистри – 1брой, а бакалаври 16 броя/. Майките с деца, 

инвалидите и сираците ще получат стипендии от по 100лв. 

Сроковете бяха забавени,, поради технически и документални 

грешки, комисиите си свършиха работата, приети са 154 

документа. 

Отпуснати за тази кампания са следните бройки: 

 

„Сценични 

изкуства” 

„Екранни 

изкуства” 

АДТ – 14 АН – 4 

АКТ – 6 ФОТ – 3 

ТД – 4 ДР – 3 

СЕД – 3 ФТМ – 3 



СКТ – 1 ФТО – 1 

ТТМ – 1 ФТР – 1 

РКТ – 1 КЗ – 1 

РДТ – 1  

Маг. – 2 Маг. – 1 

М.И.С: 16 

Общо СИ: 33 

Общо ЕИ: 17 

ОБЩО: 66 стипендии 

 

2. Стипендии по програма „Студентски стипендии и награди“  
Студентски съвет сътрудничеше на Академията и помагаше 

в процеса на разпространение на информацията, приемането на 

документите, класирането и превеждането на стипендиите по 

проекта „Европейски стипендии и награди”. Кампанията е 

финализирана без проблеми. Класираните стипендианти в 

Приложения №1 и №2. 

3.Годишна стипендия за двама студенти (момче и момиче) от 

САБ 

За втора поредна година се осъществява тази съвместна със САБ 

инициатива. СС и САБ  обединиха и приеха следните общи 

изисквания, спрямо които да бъдат субсидирани двама наши 

студенти (едно момче и едно момиче), а именно: 

1.Отличен успех(над 5.50 според ЗВО); 

2.Редовна посещаемост на учебните занятия; 

3.Проблем в социалния статус (сирак,полусирак,с двама родители 

инвалиди,с тежко заболявяне в семейството и др.); 

4.Среден месечен доход на член от семейството; 

5.Принос  и ангажираност на студента към дейността на 

НАТФИЗ (вътрешноорганизационни и международни 

мероприятия). 

 

    След справки с документацията в НАТФИЗ,  документацията 

на СС и разговори с преподаватели, се обединихме около 

следните предложения, които след  решение на САБ бахя 

наградени: Таня Денева и Ивелин Пъшев. 

 



ІІ. Настаняване и пренастаняване 

Друго задължение на СС е настаняването и 

пренастаняването. Попълването на молбите и издаването на 

индивидуални  и подготвянето на общата настанителна заповед.   

Мъчно е да се признае, че студентите в нашата Академия са 

изключително безхаберни към това преимущество, подсигурено 

ни от Ръководството на НАТФИЗ, не само към задълженията си 

от документално ниво, но и от към хигиена на стаите, 

поддържане на общите помещения, прилежащите площи и най-

вече към правилата за вътрешния ред. В началото на всяка учебна 

година се обявяват срокове за настаняване и пренастаняване и те 

никога не се спазват от студентите и се затруднява работата по 

подготвянето на общата настанителна заповед. Освен това голяма 

част от студентите не са се издължили на Домакин-управителя на 

блок 29 в Студентски град и това прави невъзможно 

пренастаняването им. Както знаете, за разлика от много други 

ВУЗ-ове, където настаняването и пренастаняването се извършва с 

класиране, при нас всички студенти се настаняват без такова.  Но 

въпреки това в общи линии процесът на настаняване и 

пренастаняване е зле осъществим от гледна точка на студентите и 

тяхната ангажираност спрямо правилата на Академията. 

В края на учебната 2011/2012г. Ръководството на НАТФИЗ, 

в лицето на пом. Ректора и КСБВУ прие нов модел за 

осъществяване на процеса по настаняването и пренастаняването. 

Той естествено не беше възприет от всички, но това е нормално 

при приемането на нови подходи – това изисква време и 

разбиране. Новият модел е следния: КСБВУ предлага на срок, 

задължително в края на учебната година, за пренастаняване на 

всички студенти от горен курс. Ректора издава заповед, която 

регламентира този срок. Всички студенти попълват заявление за 

пренастаняване при Домакин-управителя на блок 29 и 

предоставят в срок до началото на новата учебна година 

уверение, че са платили семестриална такса. Настаняването при 

новоприетите студенти става в началото на учебната година и те 

получават заявление при записването си в Академията. След 

изтичането на сроковете на всички студенти подали заявление се 

издава индивидуална настанителна заповед. 



За учебната 2011/2012г. общия брой на настанителните и 

пренастанителните и в срок приети документи е 140.  

Приложение №3 

За учебната 2011/2012г. общия брой на настанителните и 

пренастанителните е 180. Приложение №4  

СС  след продължителни преговори с Ръководството,  протекли в 

атмосфера на колегиалност и търпение, предотврати 

повишаването на наемите в студентския блок. Бяха повишени 

единствено еднократните депозити от 20лв. на 30лв. С участието 

на СС беше съграден и новия правилник за Стопанисването на 

студнтския блок, който предстои да бъде приет. Постарахме се да 

внесем подобрения касаещи възможността студент, направил 

ремонт да бъде подкрепен финансово, да може да се ползва цяла 

стая срещу двоен наем, да се подобри сигурността и др. 

Проведохме успешни преговори за обособяване на място за 

провеждане на презненства, което да не нарушава времето за 

отдих и почивка на другите живущи.  

 

III. Еднократни социални помощи 

Еднократната социална помощ е вариант за подкрепа на 

студент изпаднал в беда по време на обучението му в НАТФИЗ. 

Тя се отпуска еднократно в учебната година при внезапна смърт 

на родител или при здравословен проблем на студент, както и 

при социален проблем от такъв характер, доказан документално. 

В отчетния париод са предоставени следните еднократни 

социални помощи: 

Списък на еднократните социални помощи в периода 

Октомври 2011г. – Октомври2012г. 

Приложение № 5 

 

ІV. Бюджет 
Бюджетът на СС е процентен на бюджета на Академията и 

след промени които Академичния съвет налага, той постоянно се 

редуцира. Значително занижен е след събитията от 2010г. насам, 

но важното е, че всички основни задължения са изпълнени 

безпроблемно. Пълните разходи на СС за отчетния период 

подробно са представени в Приложение № 6. 

V. Академична Библиотека и Архив 



От началото на моето председателство, а именно 2008г. 

Студентски съвет има една приятна  традиция, около която 

всички нейни предни и настоящи членове единодушно се 

обединяват. Инициативата, която за първи път осъществихме 

през 2008г. е СС да прави дарение към АБА на НАТФИЗ с част от 

средства на бюджета си.  

През учебната 2008г./2009г. дарихме 1600лв, с които бяха 

закупени 135 тома. 

През учебната 2009/2010г. сумата беше 1000лв., а закупените 

томове бяха 80. Сумата е по-ниска предвид кризиса в бюджета за 

Висше образование като цяло и на нашата Академия в частност 

от правителството Борисов, които съкращеня, добре знаете, ни 

създадоха доста неприятности.  

През учебната 2010/2011г. сумата от 1500лв, а закупените книги 

бяха 120. 

В началото на 2011/2012г. дарената сума беше 1500лв., а 

закупените книги 133. 

Виж Приложетие №7 

Надявам се тази инициатива вече да се е превърналав традиция и 

то дългогодишна. 

 

VI. КСК 

Всяка КСК е невъзможно да се проведе без работата и 

сътрудничеството на студентите от нашата Академия. Бих желал 

да изкажа благодарност не само от името на СС, но и от името на 

Учебен отдел. Пълната справка с имената на студентите взели 

участие е в Приложение №8 

 

 

VII. Парти 

Организирането на партита от СС е една хубава и сплотяваща 

студентската академична общност практика 

В началото на миналата учебна година, а именно 21.09.2011г. 

организирахме парти в „El Corazon“. 



За финала на Маратона на 20.05.2012г. организирахме парти в 

отново в „El Corazon“. 

На 15.09.2012 г. от 21.00ч. във фоайето зад Голяма сцена 

организирахме за откриването на учебната година Академично 

парти „Бъди в час с първокурсниците“.  

 

VIIІ. Маратон и Forum Honoris Causa 

Студентския „Маратон” е едно мероприятие, в което СС 

винаги е бил основен съорганизатор и е подкрепял финансово 

осъществяването му. Тази година за четвърти път тази прекрасна 

традиция се осъществи. Маратонът протече без ексцесии, а 

завърши с парти. 

Форум Хонорис Кауза е идея на група студенти от факултет 

„Екранни изкуства”. FORUM HONORIS CAUSA е преглед на 

студентската продукция на факултет "Екранни изкуства", 

организиран от студенти за студентите. Първото издание е през 

2008 г., досега е провеждано три последователни пъти. В 

отчетния период прегледа протече от 18-ти до 20-ти Февруари. 

Форум Хонорис Кауза се реализиря с любезната подкрепа на 

нашите приятели от Ню Бояна филмс, Райфайзенбанк, София 

филм Фест, ТехноМаркет, Сиела, Хепи, както и ТВ7, Стандарт, 

София Пост, БНТ и БНР. Студентски съвет подкрепи събитието в 

чисто финансов плен със сумата от 1000лв. 

Приложение №9  

IX. Шкафчета 

След дипломирането си всички четвъртокурсници са 

длъжни да освободят използваните от тях гримьорни и предадат 

на Домакина на НАТФИЗ ключовете за съответните шкафчета. 

Четвъртокурсниците винаги го правят, но проблем се явява при 

момента, в който студентите от грети за четвърти курс не 

предадат своите съответно за шкафчетата в коридорите на първия 

и втория етаж. Винаги се получава неприятно, а тази година беше 

особено неетично отношението на студентите от двата четвърти 

курсове. Бяха помолени не еднократно от службите в 

Академията, аз помолих колегите устно, техните художествени 



ръководители в отделни разговори, а след това наслагах 

съобщения по всички гримьорни, табла, шкафчета и врати. В по-

голямата си част студентите от тези класове все още не са 

предали своите ключове, а колегите от първи курс няма къде да 

държат личните си вещи. Това е казус, който касае възпитание и 

аз не се наемам да коментирам.  

 

 

Среща с представители на САБ 

Организирах една среща с председателя на САБ г-н Христо 

Мутафчиев и неговия заместник г-н Валентин Ганев. Целта е те 

да запознаят студентите на Академията с права им, особено 

имайки предвид развитието на сериалите в българските 

телевизии, а също така и да поговорим за различни по характер 

проблеми касаещи бъдещият ни професионален живот. Тази 

среща ще се осъществи на 30.10.2012г. от 13.00ч. в Аулата на 

НАТФИЗ.   

 

Понякога забравян, заради интензитета на живот в Академията, 

духът на академичната студентска общност винаги е съществувал 

и се възражда точно в кризисни ситуации. Ситуации като тази, 

която едно претендиращо за добро, чрез помпозен медиен 

популизъм и поръчителство, правителство ни поднесе миналта 

година. Но това беше добър момент за да се проявим като хора с 

позиция относно  правото ни да учим. Този протест около който 

се обединихме, бе трибуна, на която се чу нашия глас и ние 

заедно с колегите от НХА и НМА показахме, че сме единни в 

различието си. 

   В общи линии дейността на СС не само, че в своето изначалие е 

насочена към работа, полезна за студентите, но също и да създава 

общност на учащите в НАТФИЗ. Всичко, което сме 

организирали, провели и финализирали, както и нещата, които не 

успяхме да направим(поради ред причини) са били насочени към 

улеснение на учебния процес, спазване на правилата за 

вътрешния ред, стимулиране на творческото начало, 

интелектуалния спорт, забавлението и изграждането на 

микроклимат на общност от млади, сплотени, талантливи и 

достойни аристократи на духа!  



 

 

НАТФИЗ  НАЙ-НАЙ-НАЙ  2012 

 

НОМИНАЦИИ   АДТ   ЖЕНИ 

 

Василена Гецкова  

Галя Костадинова  

Деница Петкова  

Петя Бойчева  

Симона Халачева 

 

НОМИНАЦИИ   АДТ   МЪЖЕ 

 

Васил Дуев  

Зафир Раджаб   

Никола Парашкевов  

Петко Венелинов  

Христо Ушев  

 

НОМИНАЦИЯ   РДТ   

  

Теа Сугарева 

 

НОМИНАЦИЯ   РКТ   

 

Елица  Петкова 

 

НОМИНАЦИИ   АКТ   ЖЕНИ 

 

Анна-Мария  Лалова   

Евгения  Ангелова  

 

НОМИНАЦИИ   АДТ   МЪЖЕ 

 

Константин  Костадинов  

Стефан  Димитров  
 



НОМИНАЦИИ   ТД   ЖЕНИ 

 

Елица Бонева  

Елица Костадинова  

 

НОМИНАЦИИ   АДТ   МЪЖЕ 

 

Васил Дипчиков  

Мехмед Билял 

 

НОМИНАЦИИ   СЕД 

 

Атанас Темнилов  

Елена Стумбова  

Мариела Стоева 

  

НОМИНАЦИИ   ТТМ 

 

Ана Нориега  

Борис Зафиров 

 

 

      АДТ   ЖЕНИ 

   В  А  С  И  Л  Е  Н  А      Г  Е  Ц  К  О  В  А 

 

С  И  М  О  Н  А      Х  А  Л  А  Ч  Е  В  А 

 

     АДТ   МЪЖЕ 

Х  Р  И  С  Т  О      У  Ш  Е  В 

З  А  Ф  И  Р      Р  А  Д  Ж  А  Б 

 

        РДТ   

Т  Е  А      С  У  Г  А  Р  Е  В  А 

 



        РКТ  

Е  Л  И  Ц  А      П  Е  Т  К  О  В  А 

 

            АКТ   ЖЕНИ 

 

 А  Н  А – М  А  Р  И  Я      Л  А  Л  О  В  А 

 

      АКТ   МЪЖЕ 

 С  Т  Е  Ф  А  Н       Д  И  М  И  Т  Р  О  В 

 

    ТД   ЖЕНИ 

 Е  Л  И  Ц  А      Б  О  Н  Е  В  А 

 

       ТД   МЪЖЕ 

 В  А  С  И  Л      Д  И  П  Ч  И  К  О  В 

 

          СЕД 

 Е  Л  Е  Н  А      С  Т  У  М  Б  О  В  А 

 

     ТТМ 

 Б  О  Р  И  С     З  А  Ф  И  Р  О  В 

 

 


