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Разкажи нещо за себе си:
1. Как се казваш? 
Николай  Коев 

2. От къде си? 
Пловдив 

3. С какво се занимаваш?
Занимавам се с много неща, но най-вече с 
рисуване и компютри. На кратко 3D, малко уеб 

дизайн, рисувам на платна и други.  На уеб сайта си имам автобиография, 
не е добре човек да говори сам за себе си.   //3dkoev.1gb.bg

4. Какво образование имаш? 
Филмов и телевизионен  оператор – може да е частно но ми върши работа 
в 3Dто все пак и там има управление на камери  монтажи.

5. От кога се занимаваш с 3д?
Не знам точно от кога се води, но купих си първата дебела книжка 
библия за 3d max 2002 година, направих всички упражнения и не ми 
стигна чувствах, че нямам достатъчно знания и продължих да си взимам 
книги, както за 3D, така и за видео монтаж. После срещнах трудности с 
раздвижването на персонажи в Mах и решиха вида как е в Maya. Изчетох 
2 те възможни книги които имаше за този софтуер и така до днес.  Не съм 
работил за някой в областта на 3D  ако това ви е въпроса.
Основно съм правил неща за себе си, за конкурси или за продан  в 
интернет. 

6. От кога си член на 3дбг? 
Oт 15 Яну 2005.

7. Коя е последната ти творба/ проект? 
Имам много започнати проекти и идеи които може и да не видят бял сват, 

но последното е 3D модел на женска глава, красиво лице. 

8. Искаш ли работа в 3д? 
Да, но не харесвам предложения с подигравателно ниски 
заплати все пак стоял съм хиляди часове пред  PCтата и не 
се купуват резервни очи. А за младите художници внимавайте 
3Dто увлича  давайте почивка и спортувайте. За да не ви 
събори страстта.

9. Кои са ти любимите творби / артисти (може и твои), които 
са ти повлияли? 
Всички творби са ми любими не мога да ги разделям, който се 
занимава с 3D знае колко труден и бавен е процеса.  Творбите 
лично ги оценявам по-скоро като труд и знания в областта. 
Всички ние знаем, че 3D то иска средства, техника и понякога е 
трудно да се изразява това което иска художника.  Не обичам 
да слагам рисунки дали 3D или на платно, графика  в раздел  
хубави и лоши. За мен всяко изкуство може да е и красиво и 
хубаво ако е аранжирано добре, (то сложено в добра рамка и 
на подходящия фон влиза в друга светлина).

10. От къде се вдъхновяваш (книги, филми, музика)? 
Най-много от филмите наистина и от материали в интернет.

11. Занимаваш ли се с 2д? 
Да, но по малко се вълнувам от 2D освен ако не е с маслени 
бои и моливи. Това го водя 2D аз.
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12. Кой софтуер/и използваш? 
Всички които съм успял да разуча и да използвам, но предпочитам 
да не ги смесвам ако не се налага или не улеснява процеса.  Мога да 
кажа кои харесвам: Maya, Zbrush, Photoshop, Poser, 3Dmax, Premiere, 
Edius, Macromedia пакета. За мен това са най удобните софтуери не 
само като възможности, но и като достъпност за изучаване.  Изброих 
пакети не само за 3D, защото се занимавам и с други неща.

13. Какви хобита имаш? 
Играя баскетбол, плувам,  обичам колоездене, човъркане на 
компютри, правене на мрежи, колички с радио контрол – не знам бе 
хора всички готини неща, които могат да се правят на тоя свят ги 
харесвам и скачам от едно на друго само парички да има. Ако няма и 
хобитата намаляват или изчезват.

14. Какви са ти бъдещите планове? 
Бъдещите ми планове са да си намеря достатъчно доходна работа  
в областта на 3D и да ми стигат средствата за милионите идеи, които 
ми се въртят в главата, а уверявам ви те са яки.

15. Посочи някой насоки на тези които искат да се занимават с това 
от къде да започнат? 
Aз започнах  като проявих голям  интерес към компютрите после 
първия софтуер в които се зарових беше Brace 3D.  И от там 
на татък най много ми помагаха книгите за 3D които намирах на 
българският пазар. 
За начинаещите могат да ползват уроците от големи сайтове за 3D. 
Те са безплатни и на много високо ниво. Които могат да си позволят 
tutorials на големи фирми това са Gnomon,3D total и Linda tutorials  
ако не е реклама разбира се.

16. Изпрати съобщение на читателите. 
3D е много красиво изкуство, но е доста трудоемко залавяйте 
се яко с малко не става. 

17. Кажи ни малко за процеса си на работа за да направиш 
тази творба? (вдъхновение, концепт, изработка) 
Аз съм малко хаотичен в работата, но гледам да вървя по 
стандартните правила в 3D. 
Разработвам началния проект много , защото колкото повече е 
пред подготвителния процес: скициране, планиране - толкова 
по-лесно се избягват неприятни грешки в напредване на 
процеса.
А такива грешки се решават трудно.

18. Колко часа / дни (приблизително) ти отнема за да ги 
направиш, а за рендване? 
 Най-дълго правения ми модел е 5 месеца като се има 
предвид, че съм работил напълно самостоятелно и  много 
съм изпипвал, даже с рапидограф съм рисувал на паус 
предварителните скици и изгледите на модела. Както и сам 
съм рисувал текстурите. Много зависи каква техника се 
ползва за моделирането за по запознатите избора на
 (NURBS ,Poligon , Subdivison ) - съответния тип моделиране 
може да съкрати процеса на половина като време . 
19. Kaкъв софтуер използваш? 
Maya 

20. Пипната ли е на фотошоп? 
На Photoshop не обичам да пипам 3D изображенията само ако 
се налага много.
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Относно лиценза на изображението :
21. Продава ли се? 
Тези 3Д та не съм ги продавал още - правени за 3D конкурси или за бъдещ продан.

22. Оригинален размер на изображението Размерите оставям на издателството да 
ги подготви.

23. Може ли да се използва за списания, уеб галерии, публични мероприятия? 
Може но еднократно, надявам се да не се злоупотребява и да виждам мои 
изображения с чужди интервюта и текстове.

24. А за лична употреба (десктоп тапети, плакат)? 
За лична употреба може.  Но не и за рекламна цел. 

25. 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) 
А съм единствен автор на всички 3D изображения.

 Контакти:  
25. работа в момента: 
 Безработен 
26. *е-mail: 
 Koev1@abv.bg
27. web: 
 http://3dkoev.1gb.bg
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