Приложение 2: Минимални изисквания към научната, преподавателската и/или художествено-творческата дейност на кандидатите за заемане на академичните
длъжности по професионални направления, съобразени с ППЗРАСРБ и изискванията на Нов български университет

Конкурс за академична длъжност:

главен асистент /доцент/ професор

Потенциален кандидат:
Област на висше образование:

Иво Николаев Попов
8. Изкуства

Професионално направление:

8.1. Теория на изкуствата, 8.2. Изобразително изкуство, 8.3. Музикално и танцово изкуство, 8.4. Театрално и филмово
изкуство

Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности:
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(задължителни за НБУ)

Минимални изисквани точки по групи показатели за различните академични длъжности:

Група от
показатели

А

Минимален брой
точки в ГРУПА за
длъжност:

Брой точки по ПОКАЗАТЕЛИ:

гл.
ас.

Определени от
Закона

Показател⃰

1. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

50

Общ брой
точки от
справката на
кандидата (по
доц. проф.
ГРУПИ)
50

50

50
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Попов Иво, "Универсални модулни конструкции в съвременния експозиционен
дизайн", НБУ, дата на защита – 16.02.2016 г., научен ръководител проф. д-р Борис
Сергинов. Председател на Научното жури: доц. д-р Борис Сергинов – НБУ,
Рецензенти: доц. д-р Емилия Панайотова – НБУ; проф. д. изк. Свилен Стефанов –
НХА; Научно жури: доц. д-р Емилия Панайотова – НБУ; проф. д. изк. Свилен Стефанов
– НХА, доц. д-р Борис Сергинов – НБУ, проф. д. изк. Петер Цанев – НХА, проф. д-р
Николай Младенов – НХА . Място на защита – НБУ, Обем: 225 стр.
Б

2. Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките"
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3. Хабилитационен труд - публикувана монография в съответната научна област
В

4. Реализиран авторски продукт в областта на изкуствата (филм, спектакъл, изложба,
концерт и др.)
Иво Попов, ,„Цялостен корпоративен дизайн – графичен, експозиционен,
интериорен, продуктов и рекламен на търговски център и шоурум „ЛАБИРИНТ с
обща площ
8000 кв. м.“,ж.к. Люлин, София, 15.12.2007 г. https://webportalbg.com/firm/1919-mebelen-magazin-labirint-sofiia/
5. Водеща (самостоятелна) творческа изява в областта на изкуствата

От справката
на кандидата

100
100
50
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100

100
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Иво Попов, „Графичен дизайн на герб на община „Елин Пелин“, Дизайнер Иво Попов,

Спечелен национален конкурс за графичен дизайн на герб на община Елин
Пелин, гр. Елин Пелин, 2001 г. https://www.elinpelin.org/
Иво Попов, „Експозиционен дизайн на фирмен щанд на фирма „АПОЛО, с площ 50
кв.м ”“ . Световното ловно изложение IWA Show в гр. Нюрнберг, Германия, 2007 г.
https://www.apolo.bg/bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/
Иво Попов, „Корпоративна идентичност и експозиционен дизайн на магазин „Астра
Оптик“ с площ 120 кв.м.. “, ул. „Алабин“ №56, София, 2017 г.
Иво Попов, „Експозиционен дизайн с шест броя презентационни щанда в Българска
народна банка по повод “130 години от създаването на Българска народна банка“.
Пространствено оформление на паричния салон и фоайето на банката, обща площ

35

35

35
35

1500 кв.м по повод „Ден на отворените врати на Българска народна банка, София,
12.04.2009 г. https://www.investor.bg/bylgariia/5/a/dni-na-otvorenite-vrati-v-bnb-prezuikenda-78581/
6. Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен
труд
7. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на
образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен
"доктор на науките"
8. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни база данни с научна информация

Г

Попов, Иво (2017) „Съвременни тенденции в експозиционния дизайн на музеите“,
статия в сборник с научни текстове списание за фолклористични, етноложки и
антропологически изследвания „Български фолклор“. Институт за етнология и
фолклористика с Етнографски музей – Българска академия на науките (БАН). Кн.3,
стр. 295-311, 2016, ISSN 0323-9861
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9. Статии и доклади, публикувани в специализирани издания в областта на
изкуствата
10. Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация

15/n

11. Студии, публикувани в специализирани издания в областта на изкуствата

30/n

12. Реализиран кратък авторски продукт в областта на изкуствата

30/n

13. Водеща (или самостоятелна) творческа изява в областта на изкуствата, която не е
основен хабилитационен труд
Иво Попов, „Пространствен дизайн на Коледно-Новогодишна украса на фасадата,
фоайето и паричния салон на Българска народна банка“, БНБ, София, 2017 г.,
https://fr.foursquare.com/v/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8
1%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/4d66528da282a1cd4bfc2c64
Иво Попов, „Цялостен корпоративен дизайн - дизайн на ново лого (търговска
марка), корпоративен графичен стил, графичен дизайн на уеб сайт и на рекламни
материали на фирма КЛИВЕНТО“, София, 2017 г. https://www.klivento.net/
Иво Попов, „Дизайн на ново лого (търговска марка), цялостен корпоративен
графичен дизайн, ново търговско име и цялостен бранд на CAPTAIN PA“, КОХИНОР България, (KOH-I-NOOR, Bulgaria), Бургас, 2018 г. http://www.hemusmark.com/
Иво Попов, „Дизайн на лого и графичен стил на българско телевизионно
документално риалити „Шеф под прикритие“, по британска продукция по НОВА
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телевизия, с продуцент Явор Попов, „Супернова медия“, София, 2016 г.
http://supernovamedia.bg/
Иво Попов, „Експозиционен дизайн за рекламен фирмен щанд на фирма ИРИСИСТ“,
официален представител на фирма NETAFIM, ISRAEL, на Международно изложение
АГРА'2017, Международен панаир Пловдив, 22-26.02.2017 г. https://irrisyst.eu/new/
Иво Попов, „Цялостен интериорен и продуктов дизайн на новопостроена
конферентна зала и молитвен дом на Християнска църква СИОН“, бул. Асен
Йорданов № 6, София, 2017 г.. (https://www.foursquare.org/)
Иво Попов, „Графичен дизайн на постер, покана, обложка на DVD и DVD, за игралния
филм "БАРТЕР"“. Сценарий: Атанас Киряков, Юрий Дачев; режисьор Атанас Киряков,
оператор Иван Тонев, музика Теодосий Спасов. В ролите: Филип Аврамов, Татяна
Лолова, Михаил Мутафов, Антонио Николов, Койна Русева, Калин Вельов, Владимир
Пенев, Васил Димитров, Мартина Вачкова и др. Филмът е реализиран с подкрепата
на Българската национална телевизия и ИА Национален филмов център. ARS
DIGITAL Studio, София, 2016 г. (https://www.arsdigital.org/bg)
Иво Попов, „Графичен дизайн на плакат, обложка за CD/DVD, рекламен флаер на
българския документален филм „Балканска хармония – истина или сън“ сценарий и
режисура Атанас Киряков, оператори Иван Тонев А.Б.О., Димитър Митов, музика
Теодосий Спасов, София, 2016 г. https://bnt.bg/bg/a/balkanska-kharmoniya-istina-ili-sn
Иво Попов, „Графичен дизайн на постер, покана, обложка на DVD и DVD, за
документалния филм „ДОРИНА“, Сценарий и режисура Атанас Киряков, оператор
Иван Тонев, оператор Димитър Митов (интервю Лондон), монтаж Огнян Иванов,
звук Благомир Алексиев – Миро, Андрей Стоев, музика Веселин Иванов – Еко,
постпродукция и мастериране АРС ДИДЖИТЪЛ СТУДИО. Филмът е реализиран с
подкрепата на ИА Национален филмов център. София, 2020 г.
(https://www.arsdigital.org/bg)
Иво Попов, „Графичен дизайн на корица на книгата на Харалан Попов "Изтезаван
заради вярата си". Издателство Нов човек, ISBN 9789548290364, София,2013 г.
https://www.clc.bg/product/iztezavan-zaridi-vyarata-si-xaralan-popov-avtor-et-gospel9789548290364
Иво Попов, „Графичен дизайн на корица на книгата на Елена Крейчова "Преводът и
неговите предизвикателства". Издателство „Парадигма“, ISBN 9789543264148,
София, 2020 г.
https://www.book.store.bg/p280018/prevodyt-i-negovite-predizvikatelstva.html
Иво Попов, „Графичен дизайн на корица на книгата на Надежда Сталянова "Речта в
съвременното българско общество". Издателство „Парадигма“, ISBN:978-954-326413-1, София 2020 г.
“https://tetradkata.com/2020/03/17/nadezhda-stalyanova-rechta-v-savremennotobalgarsko-obsthestvo-paradigma-2020/
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14. Поддържаща творческа изява или участие в колективен продукт в областта на
изкуствата
Иво Попов, „Участие в Обща национална изложба „Български дизайн 2017“, Съюз на
българските художници, секция „Рекламен дизайн“, ул. Шипка №6, Участие с 2
табла с размер 100х100 см. с реализирани проекти на графичен и експозиционен
дизайн, София, 10.05.-25.05.2017 г. http://advertisingdesign.eu/?cid=5&NewsId=37
Иво Попов, „Участие в изложбата „Светлина и време -2017“ на преподаватели,
студенти от департамент „Дизайн“ на НБУ и свободни артисти“. Участие с
художествена фотография, размер 35х50 см.Галерия „Арт Алея“, ул. У. Гладстон
51А, София, 06 януари 2017 г
https://news.nbu.bg/bg/events/tradicionnaizlozhba-svetlina-i-vreme-2017!13198
Иво Попов, „Участие в изложбата „LOVE IS... 2018“ на преподаватели, студенти от
департамент „Дизайн“ на НБУ и свободни артисти“. Арт център STEPPENWOLF,
бул. „Васил Левски“ №150 – етаж 6. Участие с постер, размер 70х50 см. София, 10 28 февруари 2018 г. https://news.nbu.bg/bg/in-the-media/izlozhba-love-is-2018!24448
Иво Попов, „Светлинна арт инсталация със снимки от Черноморския район на
Странджа“. Част от събитията по случай отбелязването на рождения ден на
писателя Красимир Дамянов в "ARTHOSTAL" BARCELONA. Инсталацията бе
реализирана по време на представянето на новата книга на писателя Георги
Ломски "ЧАСТНО РАЗГЛЕЖДАНЕ" пред испанската публика и българската диаспора ,
Барселона, 25.03.2017 г.
Иво Попов, „Участие в изложбата на преподаватели и студенти "СВЕТЛИНА И
ВРЕМЕ". Участие с постер, размер 70х50 см.Галерия АРТ АЛЕЯ, София, 24.01.2018 г.
https://news.nbu.bg/bg/events/izlozhba-svetlina-i-vreme-2018!24044
Иво Попов, „Изложба на преподаватели и студенти "DADA - предметност в дизайна
„Dada is not dead“ 2018 г.". Изложба и междудепартаментен семинар част от
„Майски дни на артистичния дизайн“. Организатор: Департаменти „Дизайн" и
"Нова българистика" с подкрепата на „Централен фонд за стратегическо развитие
към Настоятелството на НБУ“ със специалното участие на доц.д-р Йордан
Ефтимов и доц. Пламен Дойнов д-н в галерия DaDa Cultural Bar, ул. „Георги
Бенковски“ 10, София. Участие с постер, размер 70х50 см.София, 02.05.2018,
https://design.nbu.bg/bg/aktualno/dada-predmetnost-v-dizajna-2018-dada-is-notdead!26679?page=2
Иво Попов, „Участие в изложбата „LOVE IS... 2020“ на преподаватели, студенти от
департамент „Дизайн“ на НБУ и свободни артисти., Арт център STEPPENWOLF,
бул. „Васил Левски“ №150 – етаж 6 . Участие с постер, размер 70х50 см. София
14.02.2020 г.
http://www.findglocal.com/BG/Sofia/341705505969836/Steppenwolf-Gallery
Иво Попов, „Участие в междудепартаментни изложба, литературно четене и
семинар „Дописване на обекти - 2019“, Арт център STEPPENWOLF, бул. „Васил
Левски“, № 150, ет.6. Организатори: департамент „Дизайн“, департамент „Нова
българистика“, НБУ. Участие с Арт инсталация. София, 18 декември 2019г.
https://news.nbu.bg/bg/events/izlozhba-dopisvane-na-obekti!40453
Иво Попов, „Участие в изложба на студенти и преподаватели, млади автори от
програмите по изкуства в Нов български университет „Нишките помежду ни“.
Музей на НБУ , фоайе на корпус 1 и етаж 2 на корпус 1, НБУ. Участие с 1 таблo с
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размер 100х100 см. с реализирани проекти на графичен и експозиционен дизайн.
София, 28.03.2019
https://news.nbu.bg/bg/events/nishkite-pomezhdu-ni-izlozhba-na-studenti-iprepodavateli-mladi-avtori-ot-programite-po-izkustva-v-nov-bylgarski-universitet!34339
15. Публикувана глава от колективна монография
16. Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни
томове
17. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране
Д
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Публикация:
Попов И. "Универсални модулни конструкции в съвременния интериор". Сборник
научни доклади 2011-2012 от Втора научна конференция на департамент „Дизайн и
архитектура“, НБУ. София: Издателство на Нов български университет, 321-327.
10
Цитирана в:
Анев С., Монография "Дизайнът на мебели - фактори и аспекти в съвременното
развитие", София, 2021 г., архитектурно издателство Arch & Art, ISBN 978-9548931-55-7, 82 стр.
18. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране

5

Реализиран авторски продукт:
Експозиционен и пространствен дизайн на Градската художествена галерия – гр.
Балчик, с обща площ 1000 кв. м.
http://citybuildhome.bg/article/otkriha-obnovenata-hudozhestvena/16132
Цитирана в:
Сергинов, Б. (2021), „Как трябва да се държи дизайнерът?“, Следва. Списание за
университетска култура. Sledva. Journal for University Culture, бр. март, 2021, ISSN
2682-9681 (Online), ISSN 1311-9060 (Print), (Под печат)
https://sledva.nbu.bg/
Публикация:
Попов, Иво (2015) „Съвременни тенденции в експозиционния дизайн на музеите“,
статия в сборник с научни текстове списание за фолклористични,етноложки и
антропологически изследвания „Български фолклор“. Институтза етнология и
фолклористика с Етнографски музей –Българска академия нанауките (БАН).Кн.3,
стр. 295-311, 2016, ISSN 0323-9861
Цитирана в:
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Панайотова Е., Статия "Въздействие на природната среда и природните форми
върху дизайна", Сборник научни публикации на департаменти „Дизайн“
„Архитектура“ и „Изящни изкуства“ 6/2019-2020, издателство НБУ, София, 2021 г.,
ISSN 1314-7188, 151 стр.
Реализиран авторски продукт:
Авторска универсална експозиционна конструктивна система „Акантария“
Цитирана в:
Тодорова, Е. (2021), „РЕЦЕНЗИЯ ЗА НОВА УНИВЕРСАЛНА МОДУЛНА КОСТРУКЦИЯ“,
Онлайн списание за текстил, облеклo, кoжи и технoлогии. Бр.6, 2021, ISSN 25350447 (Online), https:// tok-bg.org/
Публикация:
Попов, Иво (2015) „Съвременни тенденции в експозиционния дизайн на музеите“,
статия в сборник с научни текстове списание за фолклористични,етноложки и
антропологически изследвания „Български фолклор“. Институтза етнология и
фолклористика с Етнографски музей –Българска академия нанауките (БАН).Кн.3,
стр. 295-311, 2016, ISSN 0323-9861

5

5
Цитирана в:
Денева, М (2021). Статия "Художествено-пространствени решения и
интерактивни елементи във временната експозиция „Пътят до трапезата“",
Списание „Паметници, реставрация, музеи“ брой януари-септември 2020, ISSN 13123327, стр. 75,
http://unicat.nalis.bg/Record/NBU.15998#description
19. Рецензии за реализирани авторски продукти или творчески изяви в
специализирани издания в областта на изкуствата
Реализиран авторски продукт:
Експозиционен и рекламен дизайн на търговски център и шоурум „ЛАБИРИНТ“, ж.к.
Люлин, София, с обща площ 8000 кв. м.
https://web-portalbg.com/firm/1919-mebelen-magazin-labirint-sofiia/
Цитирана в:
Богданов, Мирослав (2016), „120 години БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО. ДИЗАЙН“ , Том 3, стр.
244-255., печат „Mag 97 ltd“, ISBN 978-954-92591-6-2
(Проектът е финансиран от програма „КУЛТУРА“ на Столична община за 2016,
Фондация „Поддържане на изкуството в България“, Съюз на българските
художници, както и и със съдействието и финансовата подкрепа на Министерство
на културата на Република България, Алианц България, национален дарителски
фонд „13 века България“ и националната художествена академия.)

10

10

https://bookshop.bg/bg/nehudojestveni-izdanija/120-godini-bylgarsko-izkustvo-dizajn
20. Придобита научна степен "доктор на науките"

40

21. Ръководство на успешно защитил докторант (n е броят съръководители на
съответния докторант)
22. Участие в национален научен, образователен или художественотворчески проект

Е

Участие в проект „BG051PO001-3.3.06/0060 „Разширяване на уменията и
квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в
интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с
цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното
обучение и бизнеса”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
http://phdvirtualcenter.nbu.bg/news/
Участие в проект „Преоткриване на наследства“ – кръгла маса и изложба 5 юни –
19 юни 2018 г., София (със знака на Международната година на културното
наследство - ЕС), финансиран от ЦФСР на НБУ, ръководител доц. д-р Ирена Бокова.
https://www.unescocenterbg.org/2018/06/01/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%
D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BB/
23. Участие в международен научен, образователен или художественотворчески
проект
Участие в проект "Празник на коприната, Суфли", 01.07.2017 г., Суфли, Гърция, с
ръководител гл. ас. д-р Иво Попов, финансиран от ЦФСР. Организатори НБУ,
Асоциация на приятелите на коприната, Фабрика за коприна „Мухтаридис“
https://news.nbu.bg/bg/events/praznik-na-koprinata-grad-sufli-gyrciq!18893
24. Ръководство на национален научен, образователен или художественотворчески
проект
Ръководител в проект "Пътят на коприната – Подкрепа на интердисциплинарно
практическо обучение на студенти в професионална среда" (Ивайловград,
България, и Суфли, Гърция), 30.06-02.07.2017 г., финансиран от Фонд „Учебни
програми“ към ФБО и БФ. https://news.nbu.bg/bg/events/mezhdudepartamentenraboten-seminar-pytqt-na-koprinata-podkrepa-na-interdisciplinarno-prakticheskoobuchenie-na-studenti-v-profesionalna-sreda-ivajlovgrad-bylgariq-i-sufli-gyrciqobsyzhdane-na-obuchenieto-i-podgotovka-na-rezultatite!15539
25. Ръководство на международен научен, образователен или
художественотворчески проект
26. Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в
училищната мрежа
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27. Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се
използва в училищната мрежа
28. Ръководство на майсторски клас, ателие или уъркшоп в областта на изкуствата

20/n
20

Ръководител (съвместно с проф. д-р Борис Сергинов) в проект „Представяне на
съвременното изкуство и дизайн от НБУ в Барселона“, 2019. Общоуниверситетски,
междудепартаментни, международни пътуващи семинари, изложби, уъркшопи,
концерти и представления. https://news.nbu.bg/bg/news/studenti-i-prepodavatelipredstaviha-rezultati-ot-proekt-predstavqne-na-syvremennoto-izkustvo-i-dizajn-ot-nbu-vbarselona-2019!39707
29. Творческа изява в майсторски клас, ателие, уъркшоп в областта на изкуствата

20

5

Участие в проект "Майски дни на дизайна 2016" с ръководител проф. д-р Борис
Сергинов, финансиран от ЦФСР. Уъркшоп „Творческа работилница „Алтернативно
осветление – Създаване на форми“ съвместно с Ралица Попова,
https://news.nbu.bg/bg/events/majski-dni-na-modata-i-artistichniq-dizajn!7451

5

Участие в проект "Майски дни на дизайна 2017" с ръководител проф. д-р Борис
Сергинов, финансиран от ЦФСР. Уъркшоп „Творческа работилница „Алтернативно
осветление – Създаване на форми“ съвместно с Ралица Попова.
https://projects.nbu.bg/projects_inner.asp?pid=790

5

Участие в проект "Майски дни на дизайна 2018" с ръководител проф. д-р Борис
Сергинов, финансиран от ЦФСР. Уъркшоп „Творческа работилница „Алтернативно
осветление – Създаване на форми“ съвместно с Ралица Попова.
https://news.nbu.bg/bg/in-the-media/majski-dni-na-modata-majski-dni-na-dizajna2018!26726

5

Участие в проект "Майски дни на дизайна 2019", с ръководител проф. д-р Борис
Сергинов, финансиран от ЦФСР. Уъркшоп „Творческа работилница „Алтернативно
осветление – Създаване на форми“ съвместно с Ралица Попова.
https://www.facebook.com/events/%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-czech-centresofia/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB-2019/2300948490158498/

5

Организатор и модератор на съвместен семинар и Уъркшоп на Roca-България и
департамент „Дизайн“ на НБУ в която студенти от 4-ти курс на бакалавърска
програма „Интериорен дизайн“ създават идейни проекти за обновяване на
интериора на шоурума като семестриална задача. София, бул. „княгиня Мария

5

Луиза“ 16, 1000 Център, София 20.01.2020 г.
https://news.nbu.bg/bg/news/syvmestna-iniciativa-na-roca-bylgariq-i-departament-dizajnnanbu!41054?fbclid=IwAR0X7QiO2VbiLPLRjLEQc07G_DY6ofJpkZHnbFnmv6sRDCXlxnNtThwMN
sE
Уъркшоп „Вдъхновение от Барселона“ със студенти от 2 курс БП „Мода“ по проект
„Представяне на съвременното изкуство и дизайн от НБУ в Барселона“ 2019 –
Общоуниверситетски, междудепартаментни, международни пътуващи семинари,
изложби, концерти и представления в „АРТХОСТАЛ Барселона“. Проектът е
финансиран от ЦФСР на НБУ, Барселона 2019 г.
Семинар и уъркшоп „Рекламни системи за презентации и изложби“, Корпус 2, Зала
110. Организатори: Департамент „Дизайн”, Водещи: Инж. Павел Георгиев, Борислав
Георгиев. Модератор: гл. ас. д-р Иво Попов. Участници: студенти от БП
„Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“, МП „Продуктов дизайн за
интериор“, МП „Архитектура“, 10.05.2019 г.

5

5

https://design.nbu.bg/bg/aktualno/seminar-reklamni-sistemi-za-prezentacii-iizlozhbi!34590?page=4
Междудепартаментен семинар и уъркшоп „Неоновите реклами в интериорния и
екстериорния дизайн“. Корпус 2, зала 110. Организатор: департамент „Дизайн“.
Водещ: Цветан Стоев, собственик на най-голямата фирма за неонови реклами в
България – „ИСТЪР НЕОН“. Модератори: проф. д-р Борис Сергинов, гл. ас. д-р Иво
Попов, гл. ас. д-р Биляна Калоянова. Участници: студенти от БП „Интериорен
дизайн“, МП „Пространствен дизайн“ и МП „Архитектура“

5

https://news.nbu.bg/bg/events/mezhdudepartamenten-seminar-neonovite-reklami-vinteriorniq-i-eksteriorniq-dizajn!31574
Семинар и уъркшоп „Новата технология за широкоформатен дигитален печат –
„дигитално масло“, Корпус 2, 111 аудитория. Организатори: департамент
„Дизайн“, фирма „BeColor“. Водещ: Константин Кутрянов, управител на фирма
„BeColor“. Модератор: гл. ас. д-р Иво Попов. Дискутанти: проф. д-р Борис Сергинов,
гл. ас . д-р Биляна Калоянова, докторант Руслан Лозев. Участници: студенти от БП
„Интериорен дизайн“ и МП „Пространствен дизайн“.

5

https://news.nbu.bg/bg/events/seminar-novata-tehnologiq-za-shirokoformatendigitalen-pechat-digitalno-maslo!25736
Семинар и уъркшоп „Творческият процес в интериорния дизайн и работата с
клиентите“. Корпус 2, 111 аудитория. Организатор: департамент „Дизайн“.
Водещ: Вероника Илиева - собственик и управител на „Ирис Дизайн“. Модератор:
гл. ас. д-р Иво Попов. Дискутанти: проф. д-р Борис Сергинов, гл. ас . д-р Биляна
Калоянова, докторант Руслан Лозев. Участници: студенти от БП „Интериорен
дизайн“ и МП „Пространствен дизайн“ . 20.04.2018 г.

5

https://news.nbu.bg/bg/events/seminar-tvorcheskiqt-proces-v-interiorniq-dizajn-irabotata-s-klientite!25717
30. Награди на конкурси за творчество и изпълнение, дадени от национални
професионални форуми и организации

10

31. Награди на конкурси за творчество и изпълнение, дадени от професионални
форуми и организации в чужбина

20

32. Наличие на изследователска или творческа програма
10
Научните ми интереси са в областта на съвременните практики и тенденции на
развитие на дизайна, както и на специфичните исторически и социални контексти,
обуславящи възникването им. Дисертационният ми труд поставя началото на
систематизираните ми изследвания на проблематиката, както и очертава
полетата на бъдещото им развитие. Изследователските ми интереси са
фокусирани върху експозиционния, графичния, рекламния, пространствения,
интериорен дизайн и широкият спектър от форми и практики стоящи зад тези
понятия.
Съвременният дизайн е изключително сложна, бързоразвиваща и променяща се
структура, което обуславя и необходимостта от задълбочено изследване на
процесите, които протичат в него. Изследването, както и публикуването на
резултатите са от изключително значение за високото качество на
образованието по дизайн. Ситуацията в българския дизайн и особено в сферата на
образованието се владее от множество стереотипи и е подчинена на остарели
подходи, неадекватни на съвременните ценности на информационното общество с
демократична структура. Именно НБУ е средата, в която тези стереотипи биват
разчупвани и надскачани, а качеството на образование е адекватно на
съвременните творчески и обществени ценности. Тези резултати обаче са част
от непрестанен и нелек процес, който според мен трябва да бъде продължен и
моята мотивация е да бъда част от него, чрез изпълнението на конкретни стъпки:
- развитие и задълбочаване на научните ми изследвания в областта на
съвременните дизайн форми, практики и тенденции в световен мащаб и
публикуването им под различни форми (статии в научни издания, монографии и
др.);
- активна работа със студентите, предавайки натрупаният от мен опит, за
овладяване на знания и умения в областта на съвременните форми на дизайн;
- продължаващо развитие на инициативите за представяне на студентските
постижения на регулярни изложби в утвърдени арт пространства, както в София
така и в страната;
- съдействие за организиране за подобряване качеството на учебния процес;
- популяризиране на Департамент „Дизайн“ и постиженията на студентите с цел
привличане на кандидат студенти и утвърждаване на добрите позиции на
специалността в образованието по дизайн в България.
33. Членство в национални и/или международни организации и асоциации в
съответното професионално направление
Член на Съюза на българските художници, Секция „Рекламен дизайн“ (1991 г.)
https://www.sbhart.com/bg/members/members_sections/248%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD/p/80#members_sections
Член и съучредител на Камарата на дизайнерите в България, (2013 г.) . Раздел
„Рекламен дизайн“
https://www.ngobg.info/bg/organizations/108965%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%
D0%B5-%D0%B2%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html

10

10

10

10

Ж

34. Научни публикации, различни от представените при завършването на
докторатурата (само за АД "главен асистент" и АД "доцент")
35. Участие в изследователски или творчески проект извън посочените в показатели
22 и 23. Отнася се само за академична длъжност "професор"
36. Приложени в практиката резултати от научни изследвания и други продукти на
интелектуалната собственост и/или създадени произведения на изкуството с
международно признание
37. Участие в борда/управителния съвет на национални и/или международни
организации и асоциации в съответното професионално направление
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Член на Управителният съвет и Ръководството на секция Рекламен дизайн към
Съюза на българските художници (1996 – 1999 г.).

10

38. Превод на научен/публицистичен труд или голяма художествена творба на
български език

10

39. Водени публични лекции от името на НБУ по покана на ВУ или престижни
национални/международни организации (или по покана на НБУ - за външни
кандидати)

10

Публична лекция на тема „Съвременни тенденции в експозиционния дизайн на
щандове за изложения“ изнесена по покана на „Асоциация на интериорните
дизайнери в България“ на - 27 февруари / 17.00 часа, Семинарната зала в Изложбена
зала 1 на Интер Експо Център. Събитието е част от Международното изложение
„Архитектурно-строителна седмица“ (25 – 28 февруари 2020)
https://aidb.bg/2020/02/17/919/
40. Иницииране/активно участие в създаването на успешно стартирала нова
програма

10

15

Участие в създаването на БП „Уеб дизайн и графична реклама“, стартирала през
2018/19 учебна година. Записани 37 студенти.
41. Участие в усъвършенстване на програма и развитие на курсове към програми

15
10

Редовно и активно участвам в актуализирането на БП „Интериорен дизайн“ и
майнър програма-втора специалност „Интериорен дизайн“. Разработил съм всички
курсове в областта на графичния, интериорния, експозиционния дизайн като:
ARTB621 Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и
реклама
ARTB915 Визуална комуникация за градска среда
INTB114 Форма и функция – I част

10

INTB201 Структурна комбинаторика
INTB207 Цветоизграждане в интериорния дизайн
INTB208 Форма и функция – II част
INTB511 Организация на музейни експозиции и изложбени пространства - I част
INTB512 Организация на музейни експозиции и изложбени пространства - II част
INTB806 Интериорен дизайн на увеселителни заведения
Редовно и активно участвам в актуализирането на МП „Пространствен дизайн“
Разработил съм всички курсове в областта на графичния, интериорния,
експозиционния дизайн като:
10

ARTM416 Приложна графика
ARTM421 Дизайн на изложбени и рекламни площи - I част
ARTM424 Дизайн на изложбени и рекламни площи - II част
42. Организиране и провеждане на научна школа, общоуниверситетски научен
семинар, научна конференция, научен конгрес, творчески фестивал в НБУ (или по
покана на НБУ - за външни кандидати)

20

Организатор и ръководител (съвместно с доц. д-р Ирена Бокова) на първата
национална кръгла маса „Експозиционен дизайн и креативни индустрии“, 29
февруари 2020, Нов български университет.
https://news.nbu.bg/bg/events/interdisciplinarna-krygla-masa-ekspozicionen-dizajn-ikreativni-industrii!41260

20

43. Създаване и развитие на научен/творчески колектив или на научна/творческа
школа

25

44. Доказани професионални приложни умения в съответната научна област и
професионално направление
45. Средна оценка от анкетите за удовлетвореност на студентите от курс и
преподавател над 4,00
Средната оценка от студентските анкети за последните 10 семестъра е 4,85 (към
дата 16.01.2020 г.)

З

46. Авторски учебни материали за поне един курс в книжен вид и/или в "Moodle
НБУ"
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Разработени авторски материали и качени в Moodle за курсове:
ARTB621 Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и
реклама

20

ARTB915 Визуална комуникация за градска среда
INTB114 Форма и функция – I част
INTB208 Форма и функция – II част
INTB511 Организация на музейни експозиции и изложбени пространства - I част
INTB512 Организация на музейни експозиции и изложбени пространства - II част
ARTM421 Дизайн на изложбени и рекламни площи - I част
ARTM424 Дизайн на изложбени и рекламни площи - II част
47. Съвместна работа със студенти в изследователски и/или творчески проекти
Съвместна работа със студенти към проект "Майски дни на дизайна 2019"
финансиран от ЦФСР.
48. Ръководство/рецензии на успешно защитили дипломанти или участие в комисии
за държавни изпити
Ръководство на 26 успешно защитили дипломанти, рецензент на 14 бакалавърски
и магистърски тези, участие в 28 изпитни комисии към БФ и МФ

20
20
20

20

49. Осигурени практики и/или стажове на студенти (удостоверява се от
ръководителя на департамент)

10

Осигурени стажове на 12 студенти от БП „Интериорен дизайн“в различни фирми в
областта на интериорния дизайн

И

50. Осигурено участие на студенти в творчески изяви извън НБУ, национални и
международни състезания/олимпиади, национални и международни научни
форуми
Осигурено участие на студенти от БП „Интериорен дизайн“ и МП „Пространствен
дизайн“ в Международният конкурс за дизайн ROCA One Day Design Challenge второ
издание за България, 09.11.2019 г.
https://www.onedaydesignchallenge.net/en/contests/bulgaria/bulgaria-2019
Осигурено участие на студенти от БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен
дизайн“ и МП „Архитектура“ в конкурс от Алианц Банк България АД, за създаване
на идеен проект за интериорен дизайн за банков офис. Конкурсът печели Ивана
Янкова F055401, завършила успешно БП „Интериорен дизайн“ и МП
„Пространствен дизайн“ на НБУ. 12.2017г.
https://news.nbu.bg/bg/events/seminar-konkurs-za-syzdavane-na-ideen-proekt-zabankov-ofis-na-alianc-bank-bylgariq-ad!21895
Осигурено участие на студенти от БП „Интериорен дизайн“ и МП „Пространствен
дизайн“ в конкурс за нов дизайн на Центровете за Обслужване на Клиенти на
Софийска вода АД, част от Veolia, Конкурсът печели Ивана Янкова F055401, МП
„Пространствен дизайн“ на НБУ. Второ място – Христо Ангелов F080738, МП
„Пространствен дизайн“, НБУ.
https://www.veolia.bg/bg/sofiyska-voda-s-dva-centra-za-obsluzhvane-na-klienti-otnovo-pokolenie
50. Преподаване в курсове на чужд език
51. Участие като обучаем в програмата за обучение на преподавателския и
административния състав на НБУ
52. Участие като обучител в програмата за обучение на преподавателския и
административния състав на НБУ
53. Изпълнение на академичните задължения: редовно участие в заседанията на
департаментния/програмния съвет, спазване на приемното време, редовно
провеждане на учебните занятия
Редовно участие в заседанията на ДС и ПС, спазване на приемно време, редовно
провеждане на учебните занятия
54. Участие/ръководство на проект, по който са привлечени външни средства и/или
студенти в НБУ
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Ръководство на проект „Представяне на съвременното изкуство и дизайн от НБУ
в Барселона“, 2019., финансиран от ЦФСР на НБУ и с привлечени външни средства на
стойност 9000 лв.

20

55. Участие в комисии към факултетите

20

56. Участие в Програмен съвет, Факултетен съвет и/или Академичен съвет

15

Член на ПС към департамент „Антропология“ и департамент „Изкуствознание и
история на културата“, от 2017 г. до момента

15

57. Участие в академичната администрация на НБУ
Програмен консултант БП „Интериорен дизайн“, МП „Пространствен дизайн“, МП
„Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“, 01.10.2016 – 30.04.2017 г.
58. Няма наказания по КТ
Няма наказания по КТ

Й

59. Разширено резюме (от 25 до 50 страници), описващо теоретичната рамка на
процеса на създаване на реализирания авторски продукт/и или водеща/и
(самостоятелна) творческа изява, както и методическия апарат и свързаната с него
експериментална част. Представят се данни за рецензии или присъдени награди.
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40

40

40

Разширено резюме (от 30 страници текст и 85 страници снимков
материал), описващо теоретичната рамка на процеса на създаване на
цялостния корпоративен дизайн – графичен, експозиционен, интериорен,
продуктов и рекламен на търговски център и шоурум „ЛАБИРИНТ“, ж.к.
Люлин, София, с обща площ 8000 кв. м. https://web-portalbg.com/firm/1919mebelen-magazin-labirint-sofiia/
⃰Посочените показатели се прилагат за щатни преподаватели, изпълнили съответната норма за основна заетост според Наредбата за заетостта на редовните
преподаватели, както и за външни с пълно изпълнение на договорите си като хонорувани преподаватели в курсове на НБУ.
Кандидатът въвежда данни само в жълтите клетки (с шрифт Italic ).
Изискванията на НБУ (групи Ж, З, И) за академичната длъжност "главен асистент" са за срок от пет години.
Изискванията на НБУ в групи Ж, И за академичните длъжности "доцент" и "професор" са за целия период, а за група З е за пет години.
Недостиг на точки по даден показател може да се компенсира с точки от други показатели САМО В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНАТА ГРУПА
Справката по Приложение 2 се придружава задължително от библиографско описание, оформено в следния вид:
Група А, показател 1, Автор, Заглавие, Институция, Дата на защита, Ръководител, Рецензенти, Място на защита, Обем
Група Б, показател 2, Автор, Заглавие, Институция, Дата на защита, Рецензенти, Място на защита, Обем
Група В, показател 3, Автор, Заглавие, Издание, Място на издаване, Година на издаване, ISBN
Група Г, показател 4, Автор, Заглавие, Издание, Място на издаване, Година на издаване, ISBN
показател 5, Автор, Заглавие, Издание, Място на издаване, Година на издаване, ISBN
показател 6, Автор/и, Заглавие, Издание, Място на издаване, Година на издаване, ISBN/ISSN
и т.н. по групи и по показатели съгласно ЗРАСРБ
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