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От 12 - 19 декември 2016 година се състоя Международния форум – фестивал 

„Вселената на компютърната музика -2016” („Computer Music Space - Sofia 2016”) 

За пореден път фестивалът - събитие с дългогодишна традиция (тази година 

беше 15-то юбилейно издание) представи актуалните тенденции в света на 

електронната и компютърната музика. През всички години на своето съществуване 

фестивалът винаги е носил идеята за изграждане на художествената сцена на 

електронната и компютърната музика в България. Присъстващите имаха възможността 

да се запознаят с различни форми на представяне на електронната и компютърната 

музика. Поднесената фестивална програма включваше разнообразни прояви: концерти 

- електронна музика, електроакустична музика, компютърна музика, музика за 

синтезатори и музика, правена с компютър, WORKSHOP - синтезатори и софтуер, 

СЕМИНАРИ по аудиодизайн, SOUND DESIGN - с участието на композитори и 

изпълнители, студенти и преподаватели от Нов български университет, представени от 

проф. д-р Симо Лазаров. 

Форум-фестивалът „Вселената на компютърната музика” в този си вид 

съществува от 2000 година. Създаден от Хауърд Уиршъл, Симо Лазаров, 

сдружението на авангардни идеи KYMA- Atlanta, USA, с помощта на Synthi AVB - 

Tel Aviv, Israel той носи идеята за периодични световни срещи на съмишленици - 

предимно композитори и изпълнители на електроакустична музика. Основното 

послание на организаторите проф. д-р Симо Лазаров и Хауърд Уиршъл е за 

приобщаване на млади творци в сферата на електронната музика, разширяване на 

техния културен и творчески хоризонт, установяване на взаимни контакти и 



  

формиране на един по-широк обхват от произведения в различни сфери на 

изкуството, които могат да се синтезират в една творба. 

Откриването на 15-тия ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ-ФЕСТИВАЛ 

«ВСЕЛЕНАТА НА КОМПЮТЪРНАТА МУЗИКА» беше на 12 декември 2016 

(понеделник), от 17:00 ч., в НБУ - Учебно-практически и изследователски център за 

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

511, І корпус, 5 етаж.  

Проф. д-р Симо Лазаров - създател на форум - фестивала откри 15-тото 

юбилейно издание на международния форум-фестивал.  

 

Приветствие към присъствуващите и участниците във форум-фестивала 

отправи проф. д-р Милена Шушулова, ръководител на департамент «Музика».  

 

Музикален поздрав към присъствуващите поднесоха студентите от 

Университетски смесен хор фолк-джаз формация с диригент доц. Георги Петков.  

 

През тази година отличията адресирани към студентите, изучаващи 

електронна и компютърна музика, студентите от програмите по изкуства, към 



творци работещи в областта на електронната и компютърната музика, синтеза на 

изкуствата, бяха присъдени на: 

- Васил Джиджев - награда за оригинална електронна композиция и 

аранжимент  

- Стоян Ружев - награда за изпълнителско майсторство на електронни 

инструменти  

- ЕКИП – студентите Валерия Тухчиева и Александър Миланов с 

ръководител поета Венко Евтимов  - награда за синтез на изкуства – 

слово и саунд дизайн, за детския моноспектакъл «Детски рисунки» 

 

- Николай Плачков – награда за оригинално компютърно музициране 

 

- Венцислав Иванов - награда за логистика 

В знак на признателност и уважение, както и за моралната и финансова подкрепа 

при провеждането на изданията на Международните форум-фестивали ”Вселената 

на компютърната музика”, почетна награда получиха сем. Росица и Иван 

Станчеви . 

       

 



  

На концерта с наименование E-музика и пърформънс, се състоя премиерата на CD 

балетна рапсодия «Тракийски импресии» на Станислав Станчев-Стенли и Симо Лазаров, с 

участието на Десислава Киневирска - студент „Електронна и компютъна музика”, студенти 

на гл.ас. Анна Пампулова. Екип тонрежисьори с ръководител доц. Димитър Василев. 

 

Концертната програма продължи с изпълнения „на живо” на проф. д-р Симо Лазаров, 

гл.ас.д-р Росица Бечева, студентите „Електронна и компютърна музика”: Валерия Тухчиева, 

Васил Джиджев, Александър Миланов, Стоян Ружев, Николай Плачков, Венцислав Иванов.   

 

 

 

 На 13 декември 2016 (вторник), 17:00 ч., в Учебно-практически и изследователски 

център за компютърно музициране и компютърна звукообработка «Станислав Станчев-

Стенли» - зала 511, І корпус, 5 етаж , се състоя концерт E-музика и саунд дизайн (Приятели от 

France - Institut Internaciaonal de Musique Electroacoustique de Bourges), с творби на 

чуждестранни композитори: Christian Clozier, Eric Mikael Karlson, Eduardo Polonio, Beatriz 



Ferreyra, Jacky Merit, Elzbieta Sikora, Fransoise Barriere, Horacio Vaggione,Adolfo Nunes, Patrik 

Ascione, Philippe Auclair. 

На 14 декември 2016г.(сряда), от 10:00 ч. във Федерация на НТС, ул. 

«Раковски» 108, се състоя откриването на Национална научна конференция „Акустика-

ФЕМА” (Физическа, електро- и музикална акустика). Национална конференция 

„Акустика-ФЕМА” е събитие на научно-техническата секция ФЕМА, създадена през 

2013 г. Нейната дейност е продължение на част от дейността на национална секция 

„Акустика” създадена през 1974 г. „ФЕМА” се занимава с проблемите на музикалната, 

физическата и електроакустиката. В нея членуват инженери, акустици, музиканти, 

програмисти, медици, физици и други работещи в областта на акустиката). 

Участие с доклади в областта на музиката и технологията взеха: проф. д-р Симо 

Лазаров (НБУ), доц. Димитър Василев (НБУ), Венцислав Йорданов (НБУ), гл. ас. д-р 

Росица Бечева (НБУ), гл.ас. д-р Стела Атанасова (НБУ), гл. ас. д-р Цанимир Байчев 

(Шуменски университет), Емил Трайчев (ФНПП, Софийски университет), Светослав 

Дерменджиев (БНР), Val Lazar (Conservatorion Nes Tsiona – Israel) и др. 

 

  

На 15 декември 2016 (четвъртък) – 17:00 ч., в НБУ - Учебно-практически и 

изследователски център  за компютърно музициране и компютърна звукообработка 

«Станислав Станчев-Стенли» - зала 511, І корпус, 5 етаж, на концерт с наименование  

E- звук и визия беше премиерата на DVD «Светлина» на проф.Мони Алмалех, д.ф.н. и  

проф. д-р Симо Лазаров. 



  

   

  

 

На 16 декември 2016 (петък) – 17:00 ч., в Учебно-практически и 

изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка 

«Станислав Станчев-Стенли» - зала 511, І корпус, 5 етаж, на концерт E-музика и саунд 

дизайн, прозвучаха творби на творци от : USA - Кyma University-prof. Howard Wershil – 

Transforming Mars; Sweden: Аnders Blomqvist, Jonas Broberg, Akemi Ishijima, Tamas 

Ungvary, Amos Rozmann;  Israel 

 На 17 декември (събота) бяха осъществени няколко прояви: 

- от 10:00 ч., в Учебно-практически и изследователски център за компютърно 

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

511, І корпус, 5 етаж) беше проведен WORKSHOP по синтезатор на проф. д-р 

Симо Лазаров; 

- от 13:00 ч., в Учебно-практически и изследователски център за компютърно 

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

511, І корпус, 5 етаж) беше проведен WORKSHOP – Dolby Suraund 5.1-семинар на 

Любомир Велев; 

- от 18:00 ч., в Учебно-практически и изследователски център за компютърно 

музициране и компютърна звукообработка «Станислав Станчев-Стенли» (зала 511, І 

корпус, 5 етаж) на събитието озаглавено E-музика и визия (Музикални арт 

видеофилми), беше проведена «Среща с приятели» - музика и видеоарт на 



Любомир Велев (музикант, композитор, тонрежисьор, продуцент, видеографър). 

Проф.д-р Симо Лазаров представи Любомир Велев. Гл.ас.д-р Росица Бечева 

направи кратък анонс. 

   

 

- На 17 декември 2016 (събота), от 21:00 - 23:00 ч., предаването «Картини от 

една изложба», Българско национално радио – програма «Хоризонт», с водещ Сергей 

Шишов, беше с участието „на живо“ – музика и интервюта на преподаватели и студенти 

от курсовете по Електронна и компютърна музика и Учебно-практически и 

изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка 

„Станислав Станчев-Стенли“ (зала 511). 

На 18 декември 2016 (неделя) – 11:00 ч., в студио Gema music, се състояха 

СЕМИНАР и WORKSHOP – New sound experiance, с водещ: инж. Венцислав Йорданов 

– Технически университет  

На 18.12.2016г., в Учебно-практически и изследователски център за компютърно 

музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“ се проведоха 

СЕМИНАР и WORKSHOP-New sound experians „Модуларен синтез“ с водещи 

проф.д-р Симо Лазаров, Венцислав Иванов, Николай Плачков. 

 

   



  

  

На 19 декември 2016 (понеделник) – 17:00 ч., на Заключителен концерт «E-

музика и саунд дизайн» бяха изпълнени произведения на преподаватели и студенти от 

курсовете по Електронна и компютърна музика: проф. д-р Симо Лазаров, гл.ас.д-р Росица 

Бечева, Георги Иванов-George Еve, Румена Маринова, Венцислав Иванов, Николай 

Плачков, Василена Попангелова, Десислава Киневирска - Jesiiah, Дивна Станчева, 

Александър Миланов. Екип тонрежисьори: доц. Димитър Василев, Михаил Михайлов. 

Георги Иванов-George Еve –студент „Електронна и компютърна музика”, представи 

авторска композиция из областта на Dance Electronic Music. 

 

Гл. ас. д-р Росица Бечева и студентите Румена Маринова и Василена Попангелова 

изпълниха съавторската композиция - импровизация в стил „Noise music”, със заглавие 

„Canvas”. 

 

Музика на Agnes Obel прозвуча в изпълнение на студентите Десислава Киневирска – 

Jesiiah, Александър Миланов и гл.ас.д-р Росица Бечева. 



  

Венцислав Иванов, Николай Плачков и гл.ас.д-р Росица Бечева, представиха 

съавторска композиция-импровизация с елементи на фънк и ембиънт. 

 

Студентите Васил Джиджев и Стоян Ружев изпълниха съавторска композиция-

импровизация с елементи на фюжън и ембиънт 

 

За пълноценното провеждане на събитията на Форум-фестивала „Вселената 

на компютърната музика”(Computer Music Space - Sofia 2016»), от съществено 

значение беше и перфектната организация и качествена работа при озвучаването и 

техническото съдействие, осъществена от студентите - тонрежисьори под 

ръководството на доц. Димитър Василев. 

XV Международен форум – фестивал„ВСЕЛЕНАТА на КОМПЮТЪРНАТА 

МУЗИКА 2016” се реализира със съдействието на Нов български университет (НБУ), 

Българска академия на науките, Българскa aкадемия на науките и изкуствата (БАНИ), 

Българско национално радио (БНР), Българска национална телевизия, сдружение за 

авангардни идеи KYMA– Атланта САЩ, SYNTHI AVВ studio – Тел Авив, Израел, 

Съюз на българските композитори (СБК), GEMA MUSIC, Съюз по електроника 



  

електротехника и съобщения (СЕЕС), Физическа електро и музикална акустика 

(ФЕМА), Федерация на научно-техническитесъюзи в България , телевизиите – Би-Ти-

ВИ, Нова и Евроком, Дарик радио и много фирми, чийто предмет на дейност е пряка 

или косвена работа с аудиоустройства, със звук и неговата обработка и фирми, 

занимаващи се продуциране на звукови носители. Досега активни съорганизатори са 

били Института за електроакустика и музика – град Бурж – Франция, Културния отдел 

на кметството в град Лисабон, Международният отдел на предавания за чужбина – 

Радио Мадрид, Културен дом „Мендел“ към кметство Тел Авив, Israeli Composers 

League, Френският културен Институт в София, British Conciul–Sofia, Чешкият 

културен Институт – София, Посолството на Австрия в София. 

Събитията от фестивала бяха отразени от различни медии, както и on line - по 

Интернет. 

В заключение бих искала да отбележа, че Форум-фестивалът „Вселената на 

компютърната музика”, със своите 15 издания, е утвърдена среда за представяне на 

иновациите в областта на електронната и компютърната музика, сцена за 

музиканти, интердисциплинарни артисти, диджеи, пространство за споделяне на 

нови идеи и проекти, очаквано с нетърпение от почитателите на електронния 

саунд. 

 

гл. ас. д-р Росица Бечева 

 


