
 

СТАНОВИЩЕ 

                          

от проф. д-р Красимир Енчев Русев 

 

по процедура за заемане на академична длъжност „доцент“  

в Област на висше образование  8. Изкуства 

Професионално направление 8.2. Изобразително изкуство  

(Рисуване) 

 Национална Художествена Академия 

Катедра ,,Рисуване“ 

 Град София 

 

 

 

1.Данни за конкурса 

В конкурса, обявен за нуждите на катедра „Рисуване“ към Национална 

Художествена Академия за академичната длъжност „доцент“ в 

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Рисуване), област 

на висшето образование 8. Изкуства, участва един кандидат – главен 

асистент д-р Атанас Александров Атанасов.  

Обявата е публикувана в ДВ,  брой 15 от 19.02.2021 г. и със заповед на 

Ректора на НХА №……….. г. е назначено научно жури, на чието  първото 

заседание, състояло се на ………… г., са спазени нормативните предписания 

за присъствено и неприсъствено участие в заседанието и са избрани 

рецензенти, както и членове на журито, които да изготвят становища, 

определена е датата на заключителното заседание – ……………..  

Процедурата на конкурса съответства на изискванията на държавните и 

университетските нормативни документи относно заемането на академични 

длъжности. 

                  2. Данни за кандидата 



Атанас Атанасов е завършил  НХА в класа на академик Светлин Русев,   през 

1991 г. През 2008-2011 г.  е хоноруван преподавател по дисциплината  

,,Рисуване“ , в Катедра „Рисуване” в НХА. През 2011 г. е  избран за редовен 

асистент по рисуване в катедра „Рисуване” към НХА. През 2018 г.  защитава 

докторска степен в  НХА  на докторска теза: ,, Проучване, адаптация и 

реализация чрез средствата на рисунката на карти Таро“   

Участник е в много международни и национални изложби и кураторски 

проекти.  Проектира и изпълнява  икони и стенописи за  храмове в страната. 

Член е на СБХ.   

След защитата на докторската степен през 2018 г. , за краткия период 

от 3 години Атанас Атанасов има огромен брой авторски изяви – 8 

самостоятелни изложби, 3 международни, 5 национални, изпълнил е 

сакрални стенописи в 2 храма в България и в чужбина, както и икони за 

храмове и частни колекции,  реализирал е графични оформления на проекти 

както и 1 специализация и научна командировка в чужбина.    

В ограничения формат на едно становище не биха могли да се изредят 

всички негови творчески изяви, пък и това не е нужно, но безспорен е факта, 

че те са впечатляващи както като количество, така и като качество и 

очертават една ясна творческа физиономия.  

3.Описание на научните трудове 

   В хабилитациония си труд Атанас Атанасов „ РИСУНКАТА – ДВЕ 

РАЗЛИЧНИ ФУНКЦИИ”. със съответните подзаглавия ,,Рисунката – идея, 

ескиз, проект. Рисунката – самостоятелно завършено произведение“  

представя своята гледна точка  за този базисен елемент от изобразителното 

изкуство. В компетентно написания текст, както и в избраните стенописни 

изображения е представена неговата концепция за органичната връзка между 

монументалните изкуства и внедряването на рисунката като неизбежен и 



задължителен елемент от процеса на изграждане. Това мащабен обект е 

свързан с реализирани мащабни стенописи със сакрална тематика. 

          4.Научни приноси 

Хабилитационният труд, както и многобройните изяви в областта на 

рисунката, живописта, монументалните изкуства и илюстрацията на Атанас 

Атанасов са сериозен атестат за неговите художествени постижения. В този 

конкретен случай, Атанас Атанасов се е фокусирал върху подготвителните 

рисунки за стенописи за католическата църква ,,Св. Дева Мария от Фатима’’ , 

град Плевен. Представени са; 

1.  Ескизи на изображенията на Св.Тереза, Св.  Катерина, Св. Методий, 

Св. Кирил, Св‘ Бригита, Св. Бенедикт 

           2.  Ескиз за стенопис Иисус Христос и папите Св. Йоан Павел и Св. 

Йоан XXIII 

           3. Ескизи за стенопис Св. Дева Мария, Св. Франциск и Св. Йоан Дънс 

Скот  

           4.  Ескизи за двустранен олтарен триптих ,,Св. Дева Мария от Фатима” 

           5. Ескизи за триптих ,,Св. Възкресение” 

           6. Ескизи за триптих ,,Св. Благовещение”  

           7.  Ескизи за ,,Кръстния път” 

           8. Ескизи за ,,Четиримата Евангелисти” 

           9. Ескизи за изображенията на Св. Максимилиан Колбе, Св. Антоний 

от Падуа, Св. Йосиф и Св. Дева Мария 

Това са стенописни ансамбли от католическият храм демонстрират 

неговите предрочитания към една сложна, класическа оригинална живописна 

образност, органично и логично свързана с рисунката с подчертано 

съвременно звучене.  

Приносите, които биха могли да се посочат са: 



 Дългогодишно авторско присъствие в българската живопис, 

монументални изкуства и илюстрация; 

 Доказан професионализъм, като универсален художник; 

 Голяма творческа активност, като автор, организатор на 

художествени изяви; 

 Използване на съвременен визуален език, базиран на класическите 

постулати; 

 Експериментиране в естетически и технически аспект;  

 Продължителен и успешен педагогически опит; 

       Искам да изтъкна изключително многоплановата и задълбочено 

развивана през годините от Атанас Атанасов линия на обвързване на 

класическата рисунка със съвременната живопис, графичния дизайн, с 

културни и информационни стратегии от регистъра на електронните и 

печатни медии. Като логичен извод всичко това изгражда една оригинална, 

труднопроследима творческа позиция с автентичен и респектиращ  заряд.   

  

5.Преподавателска работа 

Във вече дългогодишния си педагогически стаж Атанас Атанасов 

преподава основно дисциплини в Катедра „Рисуване“ на НХА.В 

преподавателската си работата в специалност „Рисуване“ Атанас Атанасов 

използва богатия си опит в областта на рисунката,  като мотивира студентите 

за творческо отношение към учебната работа.  

          Участва в дейността на Катедра „Рисуване“ и в организирането на 

преподавателски и студентски изяви в България. 

     6.Заключение 



  Представеният от Атанас Атанасов  визуален и текстови материал по 

обявения канкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, е базиран 

върху забележителни академични познания и практически умения в областта 

на теорията и практиката на изобразителното изкуство. В своето 

творческо развитие Атанас Атанасов  е постигнал оригинален и 

респектиращ със своята авторска убедителност и естетически характеристики 

резултат. 

Като имам предвид написаното по-горе, което безспорно доказва качествата 

на кандидата като художник и преподавател, убедено предлагам  Атанас 

Александров Атанасов да бъде избран на академичната длъжност  „доцент“ в 

Област на висше образование 8. Изкуства, Професионално направление 8. 2. 

Изобразително изкуство (Рисуване) за нуждите на катедра ,,Рисуване” към 

НХА. 

 

22. 09. 2021 г.                                                      Проф. д-р  Красимир Енчев Русев 


