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№ 1. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАНТА: 

Яким Николов Дейков е роден 1965 г. в София. Завършва висшето си 

образование в НХА „Николай Павлович”, специалност “Консервация и 

реставрация” през 1990 г. и СУ „Св. Климент Охридски”, специалност 

“Педагогика на изобразителното изкуство” през 1995 г. В периода 1994 – 

1997 работи в 52-ро ОУ „Цанко Церковски”, София. От 1997 г. е 



преподавател в УАСГ, София, катедра “Рисуване и моделиране”, а от 2000 

г. е главен асистент. 

Член е на секция “Консервация и реставрация” към Съюза на 

българските художници (СБХ). 

Неговите интереси са в сферата на живописта, консервацията и 

реставрацията и църковната живопис.  

Автор е на четири самостоятелни изложби – Самостоятелна изложба – 

живопис – София, галерия „Артамонцев” (2002), Самостоятелна изложба – 

живопис Етюди, музика, памет – София, галерия на Музикален център 

„Борис Христов” (2005), Самостоятелна изложба – живопис Art ways – 

Лондон, галерия на Българското посолство в Лондон (2006), 

Самостоятелна изложба – живопис Върхове и багри – Карлово, градска 

галерия (2013); има участия в десет изложби – Изложбата на 

преподаватели и студенти от ателието по консервация и реставрация – 

София,  НДК 1994, Изложбата на секция „Консервация и реставрация” към 

СБХ – София, галерия на СБХ 2001, Националната младежка изложба – 

конкурс Българската идентичност в Европейския ни път –  София, 

галерия на СБХ 2001, Изложба Преподаватели и студенти от УАСГ – 

София, галерия на САБ 2004, Изложба Акт – рисунка, скулптура 

(съвместно с проф. Иван Праматаров и доц. Денко Колев) – София, галерия 

„Теа” 2004, Изложба ТЯло – живопис, рисунка, скулптура (съвместно с  

Денко Колев, Ивайло Петров, Камен Цветков, Йордан Леков) – София,  

галерия “Мургаш” 2004, Изложба И-Де-Я (съвместно с Ивайло Петров и 

Денко Колев) – София, галерия „Ноема” 2008, Изложба-живопис 

Настроение, вдъхновение, цвят (съвместно с Ивайло Петров) – Банско, 

галерия на Културно – информационен център „Св. Паисий Хилендарски” 

2009, Изложба  Яким Дейков и ученици, посветена на юбилей на 19 СОУ 

„Елин Пелин” – София, НДК 2012, Изложбата на преподаватели от катедра 

„Рисуване и моделиране” при УАСГ – София, галерия на УАСГ 2012. Има 



участия и в следните монументални обекти: 1995 – 1999, Участие в 

изпълнението на храмовата украса на църквата “Свето Благовещение”; 

Разлог (член на колектив с ръководител Стефко Аенски); 1995 – 1997, 

Участие в процеса на консервация и реставрация на стенописите в 

църквата “Св. Константин и Елена”; с. Долно Луково (член на колектив с 

ръководител Стефко Аенски); 1996, Участие в изпълнението на етап от 

храмовата украса на църквата в с. Елешница (член на колектив с 

ръководител Стефко Аенски); 1999, Участие в етап от консервацията и 

реставрацията на стенописите в църквата “Успение на Пресвета 

Богородица”, Соколски манастир; Габрово (член на колектив с 

ръководител Стефко Аенски); 2003, Проект и изпълнение на I-ви етап от 

стенописната декорация на храм „Св. Димитър”; с. Пещера (съавторство с 

Кристин Дачева); 2003, Проект и изпълнение на стенописната декорация 

на храм „Св. Марина”; гр. Батак (с арх. Албена Дейкова); 2004,  Участие в 

реализацията на архитектурния проект и началния етап от декорацията на 

храм „Св. Цар Борис – Михаил Покръстител” с. Светлен (арх.Албена 

Дейкова); 2007 – 2008, Участие в художествения етап от реализацията на 

Културно – информационния център „Св. Паисий Хилендарски”, гр. 

Банско (с арх. Г. Лабов, проф. М. Енев, проф. Гр. Григоров); ръководител 

на колектив и главен изпълнител при изпълнение на храмовата украса на 

параклиса – копие „Св. Иван Рилски”; проектант и изпълнител на 

стъклописи за центъра, входна врата с авторска икона на св. Паисий 

Хилендарски, авторско стенописно изображение на дядо Лаврентий; 

участник в етапа, свързан с   позлатата и окончателното оформление на 

иконостаса (ръководител Павлин Пенев); 2008 – 2012, Съпроектант и 

изпълнител в процеса на Консервация и реставрация на стенописите на 

църквата „Св. Николай Чудотворец”; гр. Варна (ръководител на колектива 

П. Пенев); 2013 – 2014, Съпроектант и изпълнител в процеса на 



Консервация и реставрация на стенописите на църквата „Успение на 

Пресвета Богородица”; гр. Балчик (ръководител на колектива П. Пенев). 

Други: 

1994, Участие като илюстратор в реализацията на педагогически 

проект – „Програма за възпитание на детето от 2 до 7 години” (с доц. к.п.н. 

Е. Русинова, доц. к.п.н. Д. Гюров, гл. ас. к.п.н. М. Баева, гл. ас. к.п.н. В. 

Гюрова); илюстрации към Книги за детето – Аз и природата (5-7г.), 

Светът е голям ( 5-7г.) и Книга за родителя – Моето дете (5-7г.) (с арх. 

А. Дейкова), ИК „Даниела Убенова”, София, 1994г. 

1999,Участие като преподавател в лятната международна 

архитектурна школа в манастира „Св. Йоаким Осоговски”, организирана 

от АФ на университета в Скопие, Македония.   

2003, Участие в организационния комитет на  осмата среща на 

училищата по архитектура от Франция, централна и източна Европа (REA) 

– „Контакти” – локални идентичности и контакти в архитектурата, 

урбанизма, образованието.  

2009, Участие като художник в международна археологическа 

експедиция, проучваща византийската скулптура по южното черноморие. 

Проект на Страстбургския университет и Министерството на културата.  

№ 2. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА: 

Дисертационният труд на гл. ас. Яким Николов Дейков, кандидат за 

научната и образователна степен „доктор” е обсъден и насочен за защита 

на разширен съвет на катедра „Педагогика на изобразителното изкуство” 

при ШУ „Епископ Константин Преславски”, състоял се на 10.04.2014г.  

При реализирането на дисертацията няма допуснати процедурни 

нарушения. 

№ 3. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА: 

Дисертационният труд е систематизиран в два тома.  



Том 1 съдържа: увод, изложение, заключение, професионални мнения 

и коментари, библиография (72 заглавия). Изложението се състои от три 

части. Първата визира общо педагогическа проблематика, втората – 

художествена и градоустройствена проблематика, третата част са 

приложенията, изнесени в отделен том. Писменият текст е с обем 214 

страници.  

Том 2 представлява приложения. Той съдържа 32 страници и 149 

фигури.  

Приложение I съдържа произведения от учебното творчество на 

кандидат-архитекти, кандидат-студентски етап.  

Приложение II съдържа произведения от учебното творчество на 

кандидат-архитекти, студентски етап.  

Приложение III съдържа илюстрации от работата на автора със 

студенти от специалността Урбанизъм.  

 Дисертационният труд е написан изключително грамотно, на висок, 

но достъпен за специалистите и студентите стил. 

  Авторефератът съдържа: увод, изложение в две части, 

професионални мнения и коментари, заключение, приноси и 

библиография. Той е написан коректно и съответства изцяло на 

съдържанието на дисертационния труд. 

№ 4. НАУЧНИ ПРИНОСИ: 

 Дисертационният труд разглежда мястото на изобразителното 

изкуство в академичното образование. Положителната страна на 

академичния консерватизъм е утвърждаването и преподаването на 

доказаните му стойности. Това са принципи, които са неподвласти на 

развитието. Академичното обучение наистина дава обобщен поглед, 

различен от този на фрагментарното възприятие, което оформя широка 

основа на понятието професионализъм с ясно дефинирана рамка.  



Именно разглеждайки консервативната страна на академизма, 

впечатление прави желанието на автора да ни запознае с най-новите форми 

и явления в културния живот, които са неуспорим факт – интерактивни и 

интердисциплинарни проявления в съвременното изкуство. Някои от тях 

са с доказан дидактически потенциал, развиват креативност у студентите и 

следва да присъстват в програмите, като информация за новостите. Това 

касае потенциала за творчески постижения и лични открития. Така 

изобразителното изкуство, като академична дисциплина, не е самоцел, а 

средство за изграждане на професионални качества и умения. То дефинира 

ясно своята конкретна територия, както и субекта и обекта на обучение. 

В този дисертационен труд уместно са разгледани различни методи, 

учебни похвати, диагностика, дидактически принципи, значението на 

пластичната анатолия, проблемът за цвета и цветната композиция в 

образованието на архитекта, златното сечение, отпечатъка му върху 

архитектурните ордерите и генералния ритъм, иконотрафията, голото тяло 

и пластичната анатомия, пространство и перспектива.  

Особено внимание е отделено на рисунката, като универсален 

инструмент за визуализация на мисълта, за маркиране на идеи чрез личен 

условен език. Рисунката, която ни отклонява от плагиатство е традиционна 

основа на всички изобразителни техники, като бърза визуализация на идеи 

за естетически поднесен краен резултат.  

Разгледани са различните техники и технологии на рисунката. 

Анализиран е изключително важният творчески проблем композиция и 

интуиция. Засегнати са и архетипните мотиви в градоустройството.  

Направени са различни анализи на резултати от практическата работа 

в рамките на учебен модул. 

Особено впечатление прави разглеждането и анализирането на 

архитектурата и урбанистиката в контекста на другите изкуства, а така 



също и техните философски и естетически характеристики и допирни 

точки. 

Настоящият труд действително отстоява значението на вечните 

естетически завоевания, акцентира върху потенциала на дребните 

стабилни отправни точки на мисленето, като на тази база разширява 

територията на изобразителното изкуство в реалната практика на бъдещите 

архитекти и урбанисти. 

№ 5. ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ ВЪВ НАУЧНИ ФОРУМИ: 

Публикациите на докторанта са две на брой – книгата „Етюди за 

творчеството”, ИК „НИ Плюс”, София (2005) и електронният учебник 

Професионалният самоучител, посветен на проблематиката на 

кандидатстудентските изпити по рисуване за Архитектура. Авторски текст 

и 200 избрани илюстрации. Партньорство с инж. Пламен Чобанов (2012). 

Докторантът има участие в четири научни конференции – Научна 

конференция с международно участие „Образователни технологии”, 

Шуменски университет „Константин Преславски”. Доклад и публикация 

(годишник на ШУ, Том XVID) на тема: За не-простата проблематика 

при рисунъчната интерпретация на прости тела (2012); Научна 

конференция с международно участие „Образователни технологии”, 

Шуменски университет „Константин Преславски”. Доклади и публикации 

(годишник на ШУ, Том XVIID) на теми: Постмодерният реализъм. 

Визуалното есе; За дидактическите принципи в обучението по 

изобразително изкуство (2013); Научна конференция „Пространствено 

планиране”, АФ на УАСГ, катедра „Градоустройство”, АСУБ и СУБ. 

Доклад на тема: Градът. Хуманитарни пространства (2013); Първа 

международна научна конференция „Съвременни технологии в културно-

историческото наследство”, Технически университет, София. Доклади и 

публикации (Сборник доклади, издание на ТУ, 2014г.) на теми: Музей на 

музеите; Съвременни възможности за проучване, опазване и 



популяризиране на културно-историческото наследство – научност, 

художественост, етика (2013). 

№ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

В дисертационния труд и публикациите на кандидата има оригинални 

научни и приложни приноси. След запознаване с представените в конкурса 

материали, извършения от мен анализ на тяхната значимост и 

съдържащите се в тях приноси, намирам за основателно да дам своята 

положителна оценка и да препоръчам на Уважаемото специализирано 

научно жури да присъди на гл. ас. Яким Николов Дейков 

образователната и научна степен „доктор” по Научна област: 1. 

Педагогически науки, Професионално направление: 1.3 Педагогика на 

обучението по … . 

Гр. Велико Търново  Доц. Костадин Млячков  


