
КОЙЯ ЧЕХЛАРОВА 

 

Койя Чехларова е родена нa 6 юни 1996 г. в град Пловдив, България. 

През 2014 г. завършва средното си образование в 10. СУ Теодор Траянов (София) с профил 

„Графичен дизайн“. През 2018 г. завършва бакалавърска програма „Пластични изкуства“, 

модул „Стъклото в изкуството и дизайна“ и втора специалност „Театър – актьорско 

изкуство“ в Нов български университет – (НБУ). През 2019 г. завършва с отличие 

Педагогически профил към ДИПКУ, Стара Загора.   

През 2019 г.  става стипендиант на „Международно биенале на стъклото“.  

През 2021 г. завършва магистърска програма на Нов български университет „Изкуството от 

стъкло в дизайна и архитектурата“. 

В периода 2016 – 2018 г. взема участие в множество изложби, както и в три 

специализирани стажа, организирани от НБУ в академията по изкуства в „Svetla nad Sazavou”, 

Чехия. През 2018 г. представя първата си самостоятелна изложба „OpArt Glass“.  

През 2020 г. година създава ателие/ работилница за художествено стъкло в град София.  

В момента е студент в магистърска програма „Артмениджмънт“ в Нов български 

университет.  

От началото на 2019 г. до момента работи като помощник – режисьор в Театър „София“.  

 

Помощник – режисьор в Театър „София“ на следните представления: 

 „Цветята“ – режисьор – Калин Ангелов  

 „Няма да платим! Няма да платим!“ – режисьор Теди Москов 

 „Съгласие“ – режисьор Недялко Делчев 

 „Нощта на 16-ти януари“ – режисьор Пламен Марков 

 „Госпожа Министершата“ – режисьор Недялко Делчев  

 „Емигрантски рай“ – режисьор Катя Петрова 

 „Женитба“ – режисьор Елена Панайотова 

 „Апетит за череши“ – режисьор Ана Батева 

 „Пипи“ – режисьор Кристиана Бояджиева 

 

 

Участия в изложби, постановки и други събития: 

Изложби  

2021 г. – Светлинна инсталация по случай Коледните празници в театър „София“ 

2021 г. – Изложба “Planet Cuboctahedron” – Музей на земята и хората, София  

2020 г. – Светлинна инсталация по случай Коледните празници в театър „София“ 

2019 г. – Изложба „Живопис и Стъкло на Неда Петрова и Койя Чехларова“, Център 

„Възраждане“, Пловдив 

2019 г. – Изложба на участниците в Международно биенале на стъклото 2019 – Галерия 

Люнион де Пари, Пловдив – Европейска столица на културата 2019  

2019 г. – Изложба на участниците в Международно биенале на стъклото 2019 – Галерия 

Люнион де Пари, Пловдив, Нощ на музеите Пловдив 2019 

2019 г. – Изложба  „Стомни, чаши и изключения – 2 част“ – Корпус 2, Център по изкуства, 

НБУ 

2019 г. – Изложба „Нишките по между ни“ – Ден на отворените врати на НБУ, Централно 

фоайе 

2019 г. – Изложба „Нишките по между ни“ – Ден на отворените врати на НБУ, Музей на НБУ  



2019 г. – Изложба „PRIMAVERA“ на департамент Изящни изкуства, галерия „Любен 

Гайдаров“ гр. Перник  

2019 г. – Деветото издание на "АртРозалиада 2019" – Изложбени зали "Рафаел Михайлов" гр. 

Велико Търново 

2018 г. –  Коледна изложба-базар „Стъклена зима“ – Нов български университет – модератор. 

2018 г. – „Легенда за стъклото “– Галерия „Видима“, гр. Севлиево 

2018 г. – „Художествено стъкло“ – изложба на студентите от Ателието по стъкло на НБУ 

2018 г. – Участие в Биенале на Академията Светла над Сазава, гр. Светла над Сазава, Чехия. 

С включена работа в каталога на биеналето. 

2018 г.  – Международен пленер „Рисуване, живопис и стъкло“, Градска галерия, гр. Созопол 

2018 г. – „Отражения“ Изложба в рамките на Председателството на република България на 

съвета на Европейския съюз, Европейски институции, гр. Страсбург, Франция  

2018 г. – Самостоятелна изложба „OpArt Glass II”, Седмица на изкуствата в Нов български 

университет 

2018  г. – Самостоятелна изложба „OpArt Glass”, Нов български университет 

2018 г. – Самостоятелна онлайн изложба „Glass Math”, европейски проект STEM Discovery 

Week 2018 – Scientix 

2018 г. – „Стъклени нюанси“, Ден на отворените врати, Център за книгата в Нов български 

университет 

2017 г. –„Стъклен полет“, Съвместна изложба на Нов български университет, 

Великотърновския университет и Националния университет по изкуства по време на 

Международно биенале на стъклото 2017 г. , гр. Велико Търново 

2017 г. – „Стъклена зима“, Коледна изложба-базар, Централно фоайе на Нов български 

университет 

2017 г. – „Международно биенале на стъклото 2017“, галерия Червената точка, София 

2017 г. – Международен пленер „Рисуване, живопис и стъкло“, Градска галерия, Созопол 

2017 г. – Изложба на студентите от ателието по стъкло на НБУ , галерия „Средец“, София 

2017 г. – „Точка и линия в светлината“, Център по изкуства на Нов български университет 

2016 г. – Участие в Биенале на Академията Светла над Сазава, гр. Светла над Сазава, Чехия с 

включена работа в каталога на биеналето. 

2016 г. – Изложба базар „Стъклена зима“ , НБУ 

2016 г. – Международен пленер „Рисуване, живопис и стъкло“, Градска галерия, Созопол  

2016 г. – Изложба на студенти от НБУ , Чешки културен институт, София 

2016 г. – „Created at NBU“,  Дворец на културата, Перник 

 

Театър и кино 

2019 г. – „Храмът на познанието – 150 години БАН“, документален филм, режисьор –  Лъчезар 

Аврамов 

2018 г. – Единадесето издание на Международния фестивал на младите в изкуството „Виа 

Понтика”, гр. Балчик, Балчишки дворец, Каменна зала 

2018 г. – ПРЕМИЕРА „Плешивата певица“  от Йожен Йонеско , Университетски театър НБУ 

2016 г. – „Троянки“ LAB Theater, Братислава 

2016 г. – „Троянки“ във Виена - БКИ “Дом Витгенщайн“, Виена 

2016 г. – ПРЕМИЕРА Спектакъл „Троянки“ от Еврипид , Университетски театър НБУ 

 

Изработване на награди  

 Награди на Нов български университет 2018 

 14-и Международен студентски филмов фестивал „Ранно пиле“ – изработка на 

голямата награда.  



 13-и Международен студентски филмов фестивал „Ранно пиле“ – изработка на  

награди. 

 12-и Международен студентски филмов фестивал „Ранно пиле“ – изработка на 

голямата награда. 

 

Проекти  

2019 г. – "Творческа работилничка за деца" с Койя Чехларова – събитие за деца от програмата 

на Откритата сцена на Театър "София“ 

2019 г. – Работилница „Математика и Изкуство“ с „Тонедико“ на Откритата сцена на Театър 

„София“  

2019 г. – Софийски фестивал на науката 2019, щанд „Занимателна математика и изкуство с 

Тонедико“. 

2018 г. – Дни на неформалното образование, Национален музей „Земята и хората“ – София 

2018 г. – Европейска нощ на учените, Ларгото, София  

2017 г. – Европейска нощ на учените, Ларгото, София 

2015 г. – Европейска нощ на учените, Българска академия на науките, София 

2015 г. – Европейска нощ на учените, Национална галерия "КВАДРАТ 500", София  

2014 г. – Уъркшоп „Check and enhance your digital competence and cultural awareness via 

symmetires“, International conference "Engaging tools for science education" Teamwork, Training 

And Technology Network/TTT Net, Експо център, София 

2014 г. – Европейска нощ на учените, Българска академия на науките, София 

2013 г. – Европейска нощ на учените, Националeн дворец на културата, София 

2012 г. – Европейска нощ на учените, Програма във ВИВАКОМ ART HALL, София 

2011 г. – Европейска нощ на учените, Българска академия на науките, София  

 


