
Боряна Георгиева-Ганчева

Завършила съм средното си образование в 

Професионална гимназия по каменообработване

с.Кунино със специалност “Скулптура”.

През 2018г. Успешно защитих бакалавърска степен в 

Национална художествена академия гр. София, 

специалност “Скулптура” в курса на проф.Емил Попов. 

Материалите, в които работя са керамика, бронз 

и  камък. 

Участвала съм в  на различни конкурси и 

пленери.Както и съм изпълнявала  индивидуални 

проекти за интериорна среда.

В момента преподавам Скулптура в 

Професионална гимназия по каменообработване

с.Кунино 



-2017г.-Участник в конкурс “Рисунка” на 

Национална художествена академия.

-2016г.- Участник в конкурс “Рисунка” на 

Национална художествена академия.

.-2014г.- Участие в конкурс “Червеното пони”

-2013г.-Участие в конкурс за изработване на 

статуетка/приз “Джон Атанасов”

-2012г.- Участие в пътуващата изложба на 

Професионална гимназия по каменообработване

-2012г.-Участие в Младежки конкурс за изящни и 

приложни изкуства.

Участия



Защо избрах тази професия?
-Моето виждане към детския свят и 

неговата чистота ме подтикна да се 

занимавам с професията на преподавател. 

Стремежите ми в професионален план са 

обогатяване и запознаване на 

подрастващите с културата,красотата и 

възможностите на скулптурата и като цяло 

необятния свят на изкуството. 

Мотивация:

- Мотивацията ми…честта и удоволствието,че 

имам възможност да бъда част от екипа на 

единственото по рода си училище в страната и 

на Балканите. Че мога да се докосна до делата на 

художници и майстори от най-големи 

висоти,това е моята муза.  Фактът,че хора като 

Станислав Кхун, Митю Солаков,Димитър 

Гаджалов са били в ателието,в което аз 

преподавам,ме кара да се чувствам задължена да 

бъда  добър пример за нашите ученици. Но най-

голямата мотивация за мен  са децата,които с 

трепет ме чакат да започнем работа заедно.



Реализирани проекти на ученици под мое          

ръководство 

1.Даниел Вутов- 8клас. Участие на Младежки конкурс 

за приложни и изящни изкуства 2020г.



2.Цветомир Христов-9 клас. 3-то място на Младежки 

конкурс за приложни и изящни изкуства 2020г.



3.Консултант на Павел Гетов  от 12клас,  за 

изготвяне на модел в мек пластичен материал 

,сваляне на гипсови калъпи и отливане на 

модел за дипломна работа. 



4. Консултант на Денис Христов от 12 клас, за 

изготвяне на модел в мек пластичен 

материал,сваляне на гипсови калъпи и отливане на  

модел за дипломна работа.



Лично творчество



“Гълъб”

Мрамор 35/40/40см



“Муза” 

Гипс  80/60/40 см.





“Муза”

Изпълнена в царевчански варовик.Монтирана в 

беседка тоскански стил в двора на Професионална 

гимназия по каменообработване с.Кунино.





“Меланхолия”

Гипс 75/40 см.





“Симона”

Бюст.Гипс 70/40 см.





“Начало”

Композиция от       

четири релефа.

Бронз. 



Релеф.

Бронз 24/17см. 



Релеф

Бронз  24/16 см.



Релеф

Бронз 27/16 см.



Релеф

Бронз 29/16 см.



Гипс.65/24/16см.





“Глава”

Гипс 50/30см.



Торс.Гипс25/12см.

Торс.Туф.25/12см



“Торс “

Гипс 40/18 см



Торс.Гипс. 40/18см.

Торс.Туф. 40/18см



Торс. Итонг. 

120/60см.



“Коне”

Релеф 180/60 см.



“Голо тяло”

Гипс 130 см.




