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Разкажи нещо за себе си
1. Как се казваш? Станислав Славов
2. От къде си? Варна (роден град Стара 
Загора)
3. С какво се занимаваш? 
3D архитектурна визуализация, 
проектиране
4. Какво образование имаш? 
Висше ТУ Варна, Съобщителна Техника 
5. Вашите (роднини, приятели) знаят ли с 
какво се занимаваш или си мислят, че само 
чоплиш на компютъра?
Запалил съм ги всичките ;)
6. Как се запали с 3д? От малък ли? 
Работих основно на  AUTOCAD.  В един 
момент стигнах до възможностите да се 
чертае в 3Д, от там започна всичко.
7. По-колко часа на ден стоиш на 
компютъра? 
Средно по 7-8 часа
8.   Правиш ли упражнения за очите и 
другите части от тялото? 
Кратка разходка и капки за очи 
9. Имаш ли приятелка:) извинявай но все 
пак. И тя какво мисли за творбите ти? 
Женен с деца ;)

10. Каква музика слушаш? 
AC/DC, JASON MRAZ, Amy McDonald … Без 
чалга и етно
11. Най-забавната случка в твоя живот? 
Ще трябва да пиша книга за случая ... 
сигурно като прекосявах Румъния изгубен 
като дете.
12. Какво мислиш за България?
 Определяш ли бъдещето си тук, та дори и 
да работиш като freelancer за чуждестранни 
фирми или смяташ че условията не са 
добри и търсиш алтернативи?
Човек вечно търси щастието и си мисли, 
че е някъде далече, но то винаги е 
близо. Мисля , че за да си щастлив не е 
необходимо да прелетиш океана. Главната 
ми цел е да работя от България.
13. Имаш ли деца, ако не искаш ли? И ще 
ги пратиш ли в чужбина ако имаш? 
Определено човек би искал децата му да 
получат добро образование. За съжаление 
учебната база тук е стара поради липса 
на икономика и производство и тук почти 
нищо не се произвежда ... от близките 20 
години.
14.  Любими филмови сюжети?

 Обществото на мъртвите поети, Почти 
прекрасно ...

15. Имаш ли приятели(компания)? Да 
16. Къде излизате и по-кое време? Ако не 
излизате какво правите? 
Разходки из горите, Долище... и любимо 
място – Беклемето (Троян). 
17. Има ли достатъчно алтернативни места 
за забавление в България освен кръчмите и 
дискотеките? 
Има – сред природата   тук изключвам 
Моловете!
18. С какво можем да подобрим страната 
за младите? 
Като спрем да изхвърляме боклуците и да 
се държим културно.
19. Упражняваш ли се (спортуваш ли) 
или компютъра е висша форма на 
упражнение;). Ако да какво? 
Ролери и кънки.
20. Каква работа в 3д искаш? 
Рендеринг и моделиране.
21. От кога се занимаваш с 3д? 
От 12 години
22. От кога си член на 3дбг? 2004
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23. Коя е последната ти творба/ 
проект? Частна къща
24. Искаш ли работа в 3д? Естествено 
25. Кои са ти любимите творби/ 
артисти (може и твои), които са ти 
повлияли? 
Juan Altieri, Kizo, Alex Roman
26. От къде се вдъхновяваш (книги, 
филми, музика)? 
Книги, internet, форуми 
27. Занимаваш ли се с 2д? . 2д арта 
влияе ли на цялата работа. В този 
концепт, който правиш използваш ли 
традиционни похвати като едно, дву 
точкова перспектива композиция? 
Разкажи ни малко за тях. 
Проектиране, графичен ретуш, 
реклама
Изцяло разчитам на опита на 
художниците от вековете и търся 
винаги златното правило и правилото 
на третините.
28. Забелязвам в работата ти остри 
форми на покривите, не предпочитат 
ли хората вече по-заоблени (флуидни) 
форми, или зависи  от клиента?

Аз лично съм минималист и обичам 
кубичните форми и правилните 
обеми, които предлагат изчистени 
пространства и не натоварват погледа.
29.  В работата си залагаш повече на 
качеството или на бързината?
Най-добрата пресечна точка между 
двете.
30. Издай тайна от кухнята най-честите 
ти рендър настройки? VRAY!
31.  Как правиш UV mappinga на 
текстурите а самите тях? 
Ползвам библиотеки с текстури.
32. Най-често използваното ти 
осветление (примерно една директна 
с GI)?
VRAY CAMERA + VRAY SUN + VRAY SKY
33. Какви настройки използваш 
за камерата също правиш ли 
анимационни презентации за клиенти 
те си? 
Предлагам анимация, но определено 
сега пазарът е слаб в БГ за тази услуга.
34. Кой софтуер/ и използваш? ZWCAD, 
AutoCAD,3dsmax, vray
35. Какви хобита имаш? 3D, история, 

символика
36. Какви са ти бъдещите планове? 
Усъвършенстване
37. Посочи някой насоки на тези които 
искат да се занимават с това, от къде 
да започнат? 
Изобщо няма значение на кой софтуер 
работиш, важното е да си добър 
на него! Светлина, композиция и 
материали.
38. Изпрати съобщение на читателите. 
Здраве и много труд, резултатите не 
закъсняват ;-)

Информация за картините:
39. Кажи ни малко за процеса си на 
работа за да направиш тази творба? 
(вдъхновение, концепт, изработка) 
 Най-важен е клиента, като начало 
се покриват неговите изисквания и 
тогава започват твоите възможности. 
В зависимост от твоят опит, можеш 
да окажеш влияние на клиента 
към по-добра визия или дизайн 
(стига да не се влиза в конфликт с 
архитектурата).
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Без значение на какво е проекта, най-
важен е концепта (нещо което в някои 
случаи би представлявало драсканици 
на салфетка или нещо друго)!
40. Колко часа/ дни (приблизително) 
за да я направиш, а за рендване?  
3-5 дена 
41. Kaкъв софтуер са направени? 
ZWCAD, 3dsmax, vray
42. Пипната ли са на фотошоп? 
Нормалния работен процес  изисква 
корекции и в това няма нищо лошо
Относно лиценза на изображението :
43. Продава ли се?  не
44. Оригинален размер на 
изображението: (Виж картинката)
45. Може ли да се използва за 
списания, уеб галерии, публични 
мероприятия? да
46. А за лична употреба (десктоп 
тапети, плакат)? да
47. Допълнителни клаузи (лиценза 
го определяте Вие създателите, така 
че може да пишете каквото искате 
(примерно картинката не може да 
се използва в неделя по обяд, или в 

сайта: и посочвате моя сайт примерно, 
или че искате само представяне без да 
си давате творбите наляво и надясно)  
Единствено да пише кой го е правил:
Станислав Славов
www.projects3d.com

 Контакти 
48. работа в момента: 
 Projects 3D Ltd.
49. *е-mail: 
 office@projects3d.com
50. web: 
 www.projects3d.com
51. skype, facebook, myspace, icq, 
deviantart?
 Skype: stanslavov
52  Страници които посещаваш?
www.evermotion.org
www.cgarchitect.com
www.cgtextures.com
www.turbosquid.com
www.3dcenter.ru
www.3dbg.com
www.graphilla.com
www.cgarena.com

54. С какъв прякор да те намерим там?
 stanslavov
55. Връзки на изображенията: 
http://www.projects3d.com/images/
image_b/seaviewhouse.jpg
http://www.projects3d.com/images/
image_b/house9.jpg
http://www.projects3d.com/images/
image_b/house3_web.jpg
http://www.projects3d.com/images/
image_b/bal.jpg




















