
СТАНОВИЩЕ 

от 

Проф. д-р Борис Кирилов Сергинов 

Нов български университет 

Декан на магистърски факултет НБУ 

относно представянето на Орлин Русев Иванов в конкурса за заемане 

академична длъжност „Доцент“ в професионално направление 8.2. 

„Изобразително изкуство“, научна специалност „Изкуствознание и 

изобразителни изкуства“ (моделиране), за 

нуждите на УАСГ, Архитектурен факултет, Катедра „Рисуване и 

моделиране“. 

Съгласно Заповед на Декана на „Архитектурен факултет“ на УАСГ, като 

член на научното жури представям своето писмено становище, относно 

качествата на кандидата и оценяването на неговия хабилитационен труд, с 

което участва в обявената по-горе процедура. 

Единствен кандидат за конкурса е гл. ас. д-р Орлин Русев Иванов 

Документите и материалите, представени от гл. ас. д-р Орлин Русев 

Иванов отговарят на Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в УАСГ. 

 

От предоставената документация се вижда, че кандидатът има богата 

преподавателска, теоретична, както и значителна художественотворческа 

дейност. 

Оценката ми за кандидата е по следните направления: 

І. Обща характеристика и професионална биография на кандидата 

1. Има научна и образователна степен „доктор“ по професионално 

направление 05.08.04.“ Изкуствознание и изобразителни изкуства“ с 

дисертационен труд на тема „Монументалността като характеристика на 

формата. Проблеми при пластичния изказ в скулптурата малък формат на 

Любомир Далчев от 60-те и 70-те години“ защитен на 14. 06. 2018г. 

2.Заема академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Рисуване и 

моделиране“, УАСГ 



3. Преподавател по учебните дисциплини: 

Моделиране І и ІІ част. 

Рисуване І част. 

4. Работата на кандидата със студенти е в няколко направления: 

Ръководител на научен проект към ЦНИП, творческа работилница, 

студентска изложба и др. 

Проектира изпитен модел за кандидатстване в УАСГ.  

Участва активно  кандидатстудентска кампания. 

5. Той е активен участник в общо-университетски проекти и е представил 

доказателства за теоретични художественотворчески постижения в 

областта на изкуствата, които не повтарят представените за придобиване 

на образователната и научна степен „доктор“, и за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент“. 

II. Учебна дейност: 

а. Има необходимата учебна и аудиторна заетост 

IІІ. Художественотворческа и научноизследователска дейност /специално/: 

Орлин Русев Иванов е познат в професионалната общност като активен и 

силен автор. В биографията му се вижда списъкът от немалък брой 

регулярни участия в изложби, фестивали, симпозиуми, пленери и др. 

Д-р  Орлин Иванов предлага като хабилитационен труд и приложения с 

негово творчество под общото название „ПРОСТРАНСТВЕНО 

ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА НАТУРАТА, Основни характеристики на изразните 

средства във фигуративната скулптура“ включващ негови произведения, 

създадени в периода, посочен в предоставената самооценка. 

Работата на д-р Иванов  е впечатляваща. От представения албум с 

творчески материал се вижда творчески и артистичен подход на кандидата 

с високото ниво на художественост на произхождащите . 

Хабилитационният труд на Орлин Иванов е отлично организиран. Той 

проследява и анализира проблемите на пластиката в исторически и 

формален контекст. Показва, предлага и дефинира собствени отговори, 

чрез лични художествени търсения и насочва към образователни модели, 

засягащи „пространствената интерпретация на натурата“. 



 Трудът и творчеството на Орлин Иванов са посветени на творенията на 

„фигуративната скулптура“. Фокусира разсъжденията си върху уникалния 

образен и пластичен свят, който всеки художник създава и подкрепя 

аргументите по своите размишления с примери от историята на изкуството 

и собствени художествени произведения.  

В заключение, изразявам своето изцяло положително становище за 

неговата кандидатура в конкурса и предлагам гл. ас. д-р Орлин Русев 

Иванов да бъде удостоен с академичната длъжност „Доцент“ по 8.2. 

Изобразително изкуство, научна специалност „Изкуствознание и 

изобразителни изкуства“ (моделиране) към УАСГ, Архитектурен факултет, 

Катедра „Рисуване и моделиране. 

 

 

 

 

01.11. 2022                                    Член на научното жури:  

Проф. д-р Борис Сергинов 


