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Светозар Бенчев е роден 1962 г. Завършва Националната художествена академия през 
1989 г., специалност „Живопис“. Заемал е ръководните длъжности: заместник декан на 
Факултет за изящни изкуства (2011–2015) и декан на Факултет за изящни изкуства (2015 – 
до сега). Професор е по рисуване в специалностите „Живопис“ и „Керамика“.  
Работи в областта на живопистта, рисунката, керамиката и графиката. Негови творби са 

притежание на СГХГ, Художествена галерия в Бургас, много частни колекции в Германия, 

Франция, Япония.  

 
Самостоятелни изложби от 2002 
2002 – Бургас, Галерия „Бургас“ 
2002 – София, Унгарски културен институт 
2003 – Токио, Посолство на РБ 
2004 – Париж, галерия „Либра Експресион“ 
2004 – Токио, галерия „Ниче“ 
2005 – София, галерия „Икар“, съвместно с Томиа Нишимура - Япония 
2007 – Токио, галерия „Ниче“ Токио, 
2007 – София, галерия „Икар“, съвместно с Томиа Нишимура – Япония 
2008 – София, галерия „Икар“  
2008 – Бургас, Бургаска Художествена галерия 
2009 – Бургас, галерия „Неси“ 
2010 – София, галерия „Алтера“  
2012 - София, галерия „Средец“ 
2012 - Бургас, галерия „Неси“ 
2012 - Бургас, галерия „Vox“ 
2014 - Дупница, галерия „Джамията“ 
2018 – София, Галерия „Нюанс“ 
2019 – Бургас, Галерия „Неси“ 
2020 – София, Галерия „Нюанс“ 
 
Награди и номинации: 
2013 - Награди, „Алианц“ – номинация за живопис 
2014 - „Арт Розалиада“ - Велико Търново-първа награда за живопис 
2014 - Изложба конкурс „Комуникациите в съвременното общество“ - първа награда  
2015 - Награди „Алианц“- номинация за живопис 
2017 - Пловдив, изложба „Колаж“, номинация 
 
Участия в по-важни общи изложби от 2002 
2002 – Варна, ІІІ-ти фестивал на визуалните изкуства 
2002 – СГХГ, „Съзвучия и дисонанси“ – проект на Ружа Маринска 
2002 – Списание „Изкуство“ – проект на Димитър Грозданов 



2003 – НХГ, „Пейзаж“ – проект на Димитър Грозданов 
2003 – Баден Баден – проект „Аретуза” – Българо-немски културен диалог 
2004 – Бургас – “Приятели на морето” – национална изложба 
2005 – Сан Гален, Швейцария – „Съвременно българско изкуство“ 
2008 – Пловдив, „Награди за съвременно изкуство Мобилтел“ 
2009 – Бургас, изложба „Рисунка“ 
2009 – София, „Арт 36” – „Есен“ 
2011 – София – „Рисунка и малка пластика“ 
2011 – Награди за съвременно българско изкуство „Алианц“ 
2011 – Бургас, „Max Print“  
2012 – Бургас, национална изложба „Приятели на морето“ 
2013 – София, Национален конкурс -Алианц 
2014 – Бургас, Национална изложба- Приятели на морето 
2015 – София, Национален конкурс Алианц 
2016 – София, Национален конкурс Алианц 
2016 – София, СБХ, Изложба „Натюрморт и интериор“ 
2016 – София, Изложба на преподаватели - 100 години НХА 
2016 – Бургас, Изложба на преподаватели - 100 години НХА 
2016 – Бургас, Галерия Георги Баев , изложба на участниците в пленер „Дарик радио“ 
2017 – Бургас, филиал на НХА, изложба на участниците в пленер „Дарик радио“ 
2017 – София, БНП Парибанк, изложба на участниците в пленер „Дарик радио“ 
2017 – Цетине, Черна гора- изложба на преподаватели от НХА 
2017 – Пловдив, изложба- „Колаж“ 
2017 – Сиан, Китай - XI Интернационален уъркшоп по графика 
2021 – Национални есенни изложби – Пловдив  
 
Участия в пленери 
2007 – Международен пленер – живопис – остров Раб, Хърватска 
2008 – Международен пленер – живопис – остров Раб, Хърватска 
2008 – Пленер „Литография” – графична база Бургас 
2008 – „Акварел-но”, Велинград-организиран от галерия „Алтера“ 
2009 – „Стената 20”, остров Св. Анастасия 
2011 – Поморие, пленер „Есенни срещи“ 
2012 – Поморие, гранд хотел „Поморие“ 
2012 – Разлог, „Вратите“  
2013 – Ахтопол, Международен пленер, „Скулптура в дърво и метал“ 
2014 – Поморие, гранд хотел , „Поморие“ „Пролетен салон“ 
2014 – Поморие, гранд хотел , „Поморие“ ,,Есенен салон“ 
2015 – Созопол-международен пленер „Франкофония“ 
2015- Ахтопол-Международен пленер „Скулптура и Живопис“ 
2016- Приморско, пленер по живопис- Дарик радио 
2017- Приморско, пленер по живопис- Дарик радио  
 
Участва редовно в повечето академични изложби у нас и в чужбина, като: 



2002 – Линдз, Австрия, изложба преподаватели от НХА 
2006 – Одрин, Турция, изложба преподаватели от НХА 
2006 – Созопол, изложба „110 години НХА“ 
2006 – София, СГХГ, изложба „110 години НХА“ 
2008 – София, Експресбанк, изложба преподаватели от НХА 
2008 – Белград, Сърбия, преподаватели от НХА 
2009 – Вилнюс, Литва, изложба НХА 
2009 – Загреб, Хърватска, изложба преподаватели от НХА 
2011 – София, галерия „Академия“, проект „Нова камера обскура“ 
2014- Изложба-НХА-Бургас-Художествена галерия 
2015-Изложба –НХА-Русе-Художествена галерия 
2017- Проект на НХА- Фотография и Дигитални изкуства, пътуваща изложба 
2018- София, галерия Академия, изложба българо-италиански проект „Трибагреник“ 
2018 – Пекин, Императорски дворец, съвместна изложба между НХА и КАФА (От Балкана 
до Черно море) 
2019 – София, НХГ, съвместна изложба между НХА и КАФА, (По пътя на коприната) 
2020 – Арт Розалиада, Галерия „Рафаел Михайлов“ – Велико Търново 
 


