
ПО-ИНТЕРЕСНИ СЪБИТИЯ ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ ЕКИПА НА 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА 

КОМПЮТЪРНО МУЗИЦИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА 

ЗВУКООБРАБОТКА „СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ-СТЕНЛИ“ 

проведени в периода септември 2016-септември 2017 

 

На 16.11.2017 се състоя официалното откриване на Учебно-практически и 

изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка 

„Станислав Станчев-Стенли. 

В периода септември 2016-септември 2017, в центъра снабден със съвременно 

оборудване, специална акустика, мултифункционална зала за музикални 

представления, бяха осъществени редица творчески изяви.  

На 21.11.2016, в НБУ - Учебно-практически и изследователски център за 

компютърно музициране и компютърна звукообработка «Станислав Станчев-Стенли» (зала 

511, корпус 1, 5 етаж) беше представена „Поезия - електронна музика- саунд-дизайн“ - 

стихосбирките на Любима Грънчарова. Участие взеха: проф.д-р Симо Лазаров, гл. ас. д-р 

Росица Бечева, студенти от курсовете по „Електронна и компютърна музика”. 

 

На 1.12.2016г. - Участие в предаване, свързано с презентацията на Учебно-

практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна 

звукообработка «Станислав Станчев-Стенли», НБУ. Записът на предаването е 

осъществен от екип на БНТ2, в зала 511, к-с.1 и излъчен на 27.12.2017 в предаването 

«Добро утро с БНТ2»  

Предаването е с участието на: проф.д-р Симо Лазаров, почетен професор, доц. 

Екатерина Тодорова, доц. Димитър Василев, гл. ас. д-р Росица Бечева, студентите от 

курсовете по «Електронна и компютърна музика»: Николай Плачков и Венцислав 

Иванов, Васил Джиджев, Стоян Ружев 



  

  

На 22 декември (четвъртък) 2016 г. , в зала 511, корпус 1 се състоя  

ГОЛЯМ КОНЦЕРТ „КРИСТАЛНА ЛИРА И ... ОЩЕ НЕЩО” - в пет части. 

            

  Бяха представени концерти, спечелили голямата награда на Съюза на 

музикалните и танцови дейци в категорията „Звук и звуков дизайн” за 2016 година. 

Голямата награда „Кристална лира“ на Съюза на българските музикални и 

танцови дейци в категория „Звук и звуков дизайн“ тази година бе спечелена от 

екипа на Учебно-практически и изследователски център за компютърно 

музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“, 

приемник на УПИЗ за компютърно музициране и компютърна звукообработка 

към Бакалавърски факултет на НБУ. 

Концертът беше с участието на: проф. д-р Симо Лазаров, почетен професор, 

проф. Мони Алмалех, д. н. проф. д-р Ева Волицер, проф. Явор Конов, д.н, гл. ас. д-р 

Росица Бечева, гл. ас. д-р Илия Кожухаров, Иван Караиванов, Веселин Калановски, 



студенти от курсовете по „Електронна и компютърна музика“: Александър Миланов, 

Васил Джиджев, Стоян Ружев, студенти от класа по камерна музика на доц. Албена 

Кехлибарева, д-р Ермила Швайцер: Жана Маринова, Вяра Карабельова, брас квинтет с 

ръководител Светослав. Почекански. Екип тонрежисьори: доц.Димитър Василев, 

Михаил Михайлов 

На 10.1.2017(вторник),Учебно-практически и изследователскицентър за 

компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“ 

гостува на Национален дворец на културата, Литературен клуб „Перото“. Събитието 

Саунд дизайн по книгата на Иван Станчев „Извън петолинието”,   

                        

беше с участието на Иван Станчев, поетесата Силвия Стефанова, проф. д-р Симо 

Лазаров, почетен професор, проф. дфн Мони Алмалех, гл. ас. д-р Росица Бечева, Васил 

Джиджев: 

                                     

На 28.1.2017г., Учебно-практически и изследователскицентър за компютърно 

музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“ гостува на 

предаването „Картини от една изложба“ на БНР, програма „Хоризонт“ – участие „на 

живо“ на проф. д-р Симо Лазаров, гл. ас. д-р Росица Бечева и студентите от 

специализация „Компютърно  музициране“ Васил Джиджев и Стоян Ружев -

представяне на албума на Васил Джиджев „Синьо и бяло”. 



 

На 20.3.2017, 17:00 часа, в Учебно-практически и изследователскицентър за 

компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“ 

към Бакалавърски факултет (Корпус 1, зала 511), се състоя Пролетен концерт на 

студенти и преподаватели от курсовете по „Електронна и компютърна музика“,  

с водещи: проф. д-р Симо Лазаров, гл. ас. д-р Росица Бечева. 

 

Концертът беше с участието на: проф. д-р Симо Лазаров, проф. дфн Мони 

Алмалех, д.н, доц. д-р Борис Наймушин, гл. ас. д-р Росица Бечева, Мег Коновска, 

студенти от курсовете по „Електронна и компютърна музика“: Васил Джиджев, 

Василена Попангелова, Венцислав Иванов, Персиян Николов, Румена Маринова, Стоян 

Ружев, Зоран Ранчев, Кирил Пешев, Мирела Асенова, брас квартет с ръководител 

Станислав Почекански и екип студенти – тонрежисьори на доц. Димитър Василев. Бяха 

представени проекти на студенти, съвместни проекти на преподаватели и студенти, 

реализирани в курсовете по „Електронна и компютърна музика“ в НБУ, Учебно-

практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна 

звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“. 

Концертната програма беше открита от проф.д-р Симо Лазаров, почетен 

професор: 



                            

Първото изпълнението беше на брас квартет с ръководител Станислав 

Почекански: 

                                

Гл.ас.д-р Росица Бечева и студентите от курсовете по „Електронна и 

компютърна музика“ Румена Маринова и Василена Попангелова представиха Noise 

music - съавторска композиция-импровизация със заглавие „Canvas”: 

                                       

Проекти в областта на електронната и компютърната музика представиха 

студентите от курсоветепо „Електронна и компютърна музика”: Васил Джиджев, Стоян 

Ружев, Венцислав Иванов, Персиян Николов: 

                           



Концертната програма завърши с изпълнението на „КМ бенд” (в състав: Зоран 

Ранчев-китара, Мирела Асенова – вокал, гл.ас.д-р Росица Бечева- синтезатор. 

 

Перфактното озвучаване беше осъществено с участието на екип студенти – 

тонрежисьори на доц. Димитър Василев. 

 

 

През 2017 стартира постоянният семинар „Саунд дизайн от А до Я“. 

На 08.04.2017, 13:00, в Учебно-практически и изследователски център за 

компютърно музициране и компютърна звукообработка «Станислав Станчев-Стенли» 

(зала 511,  корпус 1, 5 етаж) семинарът „Саунд дизайн от А до Я“ с водещи: проф.д-р 

Симо Лазаров, гл. ас. д-р Росица Бечева, модератор: Георги Иванов, беше на тема 

„Видове синтез: FM Synthesis, Wavetable synthesis. Периферни устройства”. Семинарът 

беше с активното участие на студенти от курсовете по „Електронна и компютърна 

музика“. 

 

На 22.04.2017, 13:00, в зала 511, корпус 1, 5 етаж, в рамките на семинар „Саунд 

дизайн от А до Я“, се проведе уъркшоп „Модуларен синтез“ с водещ Иван Шопов - 



DJ, звуков дизайнер, продуцент, художник, модератор: проф.д-р Симо Лазаров, с 

участници: студенти от курсовете по „Електронна и компютърна музика“. 

  

На 06.05.2017, 21:00 часа, Учебно-практически и изследователскицентър за 

компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“ 

гостува на предаването „Картини от една изложба“ на БНР, програма „Хоризонт“ – 

участие „на живо“ на проф. д-р Симо Лазаров и проф. Мони Алмалех, д.ф.н., 

представяне на албума „Савската царица“ от Симо Лазаров, по книгата на Мони 

Алмалех, Лилит и Гарвана 

        

На 20.05.2017, 13:00 ч., в зала 511, корпус 1, 5 етаж, се състоя поредното 

представяне на семинара „Саунд дизайн от А до Я“. Семинарът беше на тема 

„Периферни устройства“. Водещ: Георги Иванов,дискутанти: проф. д-р Симо 

Лазаров, гл. ас. д-р Росица Бечева, с активното участие на студенти от курсовете по 

„Електронна и компютърна музика“, „Тонрежисура”. 

           



Проекти на студенти от курсовете по „Електронна и компютърна музика“, 

съвместни проекти на преподаватели и студенти, реализирани в Учебно-практически и 

изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка 

«Станислав Станчев-Стенли» към Бакалавърски факултет, бяха представени на 

Европейската нощ на музеите, на 20 май 2017г.- 20:00часа. Участие в творческите изяви 

взеха и екип студенти – тонрежисьори с ръководител доц.Димитър Василев.  

 

Представянията бяха в: 

1.Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“-гр. Кюстендил: 

изпълнения „на живо“, мултимедия, видео арт: представяне албума „Blendings“ на Симо 

Лазаров – 

 с участието на проф. д-р Симо Лазаров, Юли Анков, Михаил Михайлов 

2. Галерия „Европа“– София: изпълнения „на живо“, мултимедия, видео арт: 

представяне на съавторската композиция на гл.ас.д-р Росица Бечева и студентитеРумена 

Маринова и Василена Попангелова със заглавие „Canvas“- проект в областта на 

електронната и компютърната музика; представяне на мултимедийния проект 

„Тракийскиимпресии“- музика Станислав Станчев - Стенли, мултимедия – Мег Коновска 

3.“Столична библиотека“– София: авторски композиции, електронна и 

компютърна музика, в изпълнение“ на живо, от студентите:Васил Джиджев и Георги 

Иванов 

На 27.05.2017, 13:00, в зала 511, корпус 1, 5 етаж, се състоя семинар „Саунд 

дизайн от А до Я“, на тема „Аналогови синтезатори. . Възпроизвеждане на звук с 

ултракачествени високоговорители. Технологии за звуков синтез. Начини за 

акустично третиране на помещенията. Представяне на Etheraudio ADC for music 

0.5”, с водещи: инж. Кирил Кирилов, Александър Ташов, Светлин Кирилов, Мирослав 

Маринов; модератор: проф.д-р Симо Лазаров, с активното участие на студенти от 

курсовете по „Електронна и компютърна музика“и „Тонрежисура“. 



 

На 06.06.2017, 18:00 ч., в зала 511, корпус 1, 5 етаж, в рамките на семинар 

„Саунд дизайн от А до Я“, се състоя Практически семинар на на тема „Мастеринг - 

развитие и съвременни насоки“, с водещ Юлиан Янев , дискутанти: проф. д-р Симо 

Лазаров, доц. Димитър Василв. Семинарът беше с участието на студенти от курсовете 

по „Тонрежисура“ и „Електронна и компютърна музика“. 

 

На 09.06.2017, 17:00ч. се състоя „Четвърти преглед на постиженията в 

звукорежисьорското майсторство“, с водещ: доц. Димитър Василев, с жури в 

състав: проф. д-р Симо Лазаров, доц. Димитър Василев, гл.ас.д-р Росица Бечева 

Участници: студенти по тонрежисура на НБУ 

        

 

                                      гл.ас.д-р Росица Бечева 

 


