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Образование

2015 -2016   завършил, магистратура във Велокотърновски университет ,,Св. Св. 

Кирил и Методий’’ специалност Скулптура

2011 – 2015  завършил, бакалавър във Велокотърновски университет ,,Св. Св. 

Кирил и Методий’’ специалност Скулптура

2007- 2011г. НГПИД,,Академик Дечко Узунов’’

Награди  

- 2016 Втора награда от  изложба -конкурс ,,Ичко Лозев 2016 ’’

-2015 Юбилейна  грамота – За съществен принос в  академичния живот  на 

университета и за издигане и укрепване на неговия  авторитет 

- 2013 Първа награда  - “DAEYKO Eye Level Int’l Sculpture Symposium for 

College Student “- Южна Корея



Участия

2020 - Симпозиум  "ИЗКУСТВО - ПРИРОДА", Габровци, България

2019 - Девети международен симпозиум за Медали, Трявна, България

2019 - "ПЪТЕКАТА" Ленд арт на река Марица, Пловдив България

2019 - Международен симпозиум за скулптура-" ИЗКУСТВО - ПРИРОДА ", Габровци, 

България

2018 – Симпосиум по скулптура в метал "КОД:КРИЛЕ" – Лесичево ,България

2018 - конкурс "Паркова пластична композиция в Парк "Розариум" – Казанлък, 

България

2018 - - Internanional NATURE ART Environmental Sculpture Symposium Габрово, 

България  

2018 - IV пленер по скулптура „Докосване до природата“- Св. Св. Константин и Елена, 

България

2017 - - III пленер по скулптура „Докосване до природата“- Св. Св. Константин и Елена, 

България

2016 – изложба ,,Временен баланс- непрестанни трусове‘’- Габрово, България  

2016 - самостоятелна изложба ,,ФРОТАЖ'' - Пловдив ,България

2016 - ,,Quarantäne + DUPPINI 2016 project in Garlstorf village'' - Гарлсторф, Германия



2016 - LandArtFestival “НЕЗАБРАВКА” - Габрово ,България

2016 - ,,Младежки  скулптурен симпозиум - Банско 2016'' - Банско ,България

2016 – скулптурна колония ,,Ксилифор  2016’’ дърво - Велико Търново , България

2016 – изложба - конкурс ,,Ичко Лозев 2016 ’’ - Велико Търново , България

2016 - ,,Art Nature Symposium‘’ – Габровци , България  

2016 - Представителна изложба на университет по Изобразителни Изкуства на ВТУ 

–Народно Събрание –София , България   

2016 – изложба ,, Gift of Love’’ част от международна седмица на толерантността на 

ООН – НДК ,София ,България

2016 – изложба ,,АRT – Розалиада ’’ Изложбени зали ,,Рафаел Михаилов ’’ - Велико 

Търново , България

2015 – ,, Студентска изложба Елена ‘’ гр.Елена , България

2015 - ТРЕТО НАЦИОНАЛНО БИЕНАЛЕ НА РИСУНКАТА ВЕЛИКО ТЪРНОВО –

2015 - Велико Търново , България

2015 - проект  „СУПЕР[М]АРТ[КЕТ]”  – Варна , България

2015 – хепанинг ,,Аватари на дървото Етъра -Габрово , България

2015 – Международен симпозиум „ФОРМА - 2015” -Трявна, България



2015 – проект ,,Духът на природата Габровци , България  

2015 – спектакъл ,,От вар момиче ,сценография –Кирил Георгиев,Деница Милушева, 

Красимир Андонов - Велико Търново , България

2015 - пленер по скулптура  "Докосване до природата" к.к. Св. Св. Константин и 

Елена, България

2014 – изложба ,,Мултипликации’’ - Кирил Георгиев, Деян Боев,  Димитър Терзиев 

и Деница Милушева. Арт галерия ,,Таралеж’’ – Велико Търново , България

2014 - Международен пленер ,,Светът е море’’ – Поморие ,България

2014 - ,,Geungang Nature Art Biennale 2014’’ Колективен проект -Кирил Георгиев, 

Деян Боев,  Яница Фендулова и Деница Милушева. - Южна Корея

2014 - ,,Art Nature Symposium‘’ – Габровци , България  

2013 - DAEYKO Eye Level Int’l Sculpture Symposium for College Student

- Южна Корея

2013 – проект “Art-message”  - Велико Търново ,България

2013 – изложба от проект,, Майсотр ,калфа ,чирак ‘’ Колективен проект -Кирил 

Георгиев, Деян Боев,  Яница Фендулова и Деница Милушева.– Трявна , 

България

2012 – проект ,, Майстор ,калфа ,чирак ‘’ - Велико Търново ,България



Цикъл ,, Сферична деконструкция ’’

В основата на света стои сферата. В нея се простират границите на 

геометричен кръг ,който е олицетворение на кръговрата в един динамичен 

свят.В тази динамика съществуват, принципи зараждащи чувства и емоции, 

които пресъздавам чрез моделиране,разрязване  и конструиране в една 

малка визуална вселена . Всяка една от работите е  вселена събираща 

многообразието от чувствата и емоциите живеещи във всеки един от нас .



,,Къщата на баба Яга’’
2013 – парк Ксилифор

,,Конфликт ’’- керамика



,,Прегръдка’’-керамика



,,Прегръдка ’’-керамика



,,Допир’’-керамика



,,Допир ’’- керамика



,,Ритъм’’-керамика

,,Ритъм’’-керамика



,,Ритъм II’’-керамика



,,Прегръдка II’’- керамика



,,Прегръдка III’’-керамика



фотография 

,, Противоположности ’’-керамика



,,Противоположности II ’’- керамика



,,Кръговрат’’ -керамика ,,Кръговрат ’’ -керамика



,,Ден и нощ ’’-керамика



,,Стремеж ’’- керамика



,,Интимност ’’-месинг



,,Допир II’’ -месинг



,,Полет ’’ - желязо 



,,Полет II’’ 

-желязо,камък 


