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Тримата от запаса – изложба на О.З. 
карикатуристи – Николай Пекарев, Стефан 
Десподов и Любомир Михайлов
Николай Пекарев – роден през  1951 г. в София. 
Служил като свързочник в Плевен и Копривщица 
през 1969-1971 г. За положено старание в 
отбиването на военната си служба е награден с 
трофейна немска каска. Завършил специалност 
„Плакат” в Худ. Академия през 1977 г. Рисува 
карикатури  от 1971 г. Мнократно награждаван 
в паради на карикатурата в България и чужбина. 
Служил като художествен редактор в издателство  
„Народна Култура”. Понастоящем  служи в 
издателство „Булвест-2000” като илюстратор 
и графичен дизайнер. Има добри попадения в 
плаката, илюстрацията, оформлението на книги, 
графичния дизайн и разбира се в карикатурата. 
Освен носител на орден „Стара планина”, както е 
видно от плаката на изложбата, Николай Пекарев 
е носител и на престижни награди и трофеи от 
Белгия, Италия, Сърбия, Турция, България и др.
Стефан Десподов  - роден през 1950 г. в гр. 
Кюстендил. Редовната си военна служба отбива 
през 1969-1971 г. като редник-художник в 
стадион „Народна армия”. През деня рисува  
плакатите и рекламите на стадиона, а през нощта 
спи на канапето на военния министър Добри 
Джуров. Завършва „Плакат” в Худ. академия и 
веднага постъпва в редовете на издателство 
„Техника” , а по късно и в издателство „Народна 
култура” като художествен редактор и художник. 
Освен в карикатурата има особено добри 
попадения в плаката. Понастоящем служи като 
плакатист  в Народния театър. Има много награди 
и трофеи от вечните карикатурни бойни полета в 
целия свят. Много от тях – особено престижни. 
Носител е и на орден „Стара планина”, както е 

видно от плаката на изложбата.
Любомир Михайлов – роден през 1950 г. в 
гр. Каварна. Служи в инженерно-строителните 
войски в Плевен и Шумен след завършването 
на инженерното си образование в София. 
Рисува карикатури от 1968 г. и сътрудничи на 
столичния печат. Служил е като художествен 
редактор и художник в издателство „Техника”, 
списание „ФЕП”, списание „Дино и Дина” и в-к 
„Стършел. Работи в областта на илюстрацията, 
оформлението на книги, плаката и графичния 
дизайн. Понастоящем Любомир Михайлов е 
командир на ротата на карикатуристите при СБХ. 
Има награди в ръкопашни боеве в областта на 
карикатурата, плаката, оформлението на книги. 
Носител е и на орден „Стара планина”, което е 
документирано на плаката на изложбата.
След 10 ноември, 1989 г. в редиците на 
българските карикатуристи навлезе нова вълна, 
снайперисти, обучени  да се бият предимно с 
вътрешния враг – президенти, министри, мутри, 
депутати, комунисти и други съмнителни типове. 
Появата на тези снайперисти, разположени 
по покривите на големите столични вестници 
промени тактиката на карикатурния бой. Влязоха 
в употреба и всички непозволени техники в боя, 
удари от засада, удари под кръста и др. Това 
наложи много от стратезите на карикатурата да 
излязат в запас.
Тримата от запаса – офицерите на карикатурата, 
Николай Пекарев, Стефан Десподов и Любомир 
Михайлов са доказани професионалисти, 
уважаващи противника, макар и безмилостни към 
него. До 10 ноември и малко след това са били 
винаги в първите редици на карикатурата. Макар 
и многократно ранявани, техния боен дух все още 
е жив, което е видно от тази изложба.







Роден в София на 5 януари 1951 г. 
Завършил е Художествената академия в София през 
1977 г. в класа по приложна графика и плакат  при  
проф. Александър Поплилов. Учил е и при проф. Васил 
Йончев.
От 1966 г. публикува карикатури и илюстрации, а от 
1971 г. работи в областта на оформлението на книги и 
печатни издания, илюстрацията, плаката, шрифта, ти-
пографията, запазената марка и логотипа, приложната 
графика, промишлената и търговска реклама, опаков-
ката, телевизионната графика, живописта, графиката, и 
пространственото оформление. 
От 1972 г. участва в множество експозиции, бие-
налета и конкурси за карикатура, плакат и приложна 
графика в Българи  и различни страни от Европа, Се-
верна и Южна Америка, Азия, Африка. Негови творби са 
печелили награди на изложби и конкурси в България, 
Белгия, Италия, САЩ,  Канада, Холандия, Франция, Япо-
ния, Турция, Полша, Македония (Югославия), Словения 
(Югославия), Република Корея, ГДР, Алжир и др. Част от 
тях се намират в музеи и галерии в България, Франция,  
Белгия, Холандия, Швейцария, Германия, Италия, САЩ, 
Канада, Турция, Република Корея, Полша, Чехия, Слова-
кия, Словения, Македония, Гърция, Дания, Финландия, 
както и в частни колекции в България и чужбина. 
 
Откривал е  персонални изложби в София, Варна, 
Перник,  Прага, Братислава, Будапеща и Виена.  
Има редица публикации в представителни алманаси за 
карикатура, плакат, приложна графика и запазена мар-
ка в България, САЩ, Канада, Япония, Швейцария,  Пол-
ша, ГДР и др. Много от карикатурите му са публикувани 
в реномирани  хумористични издания в Европа, САЩ 
и Канада. През 1984 г. сключва договор с Cartoonists 
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& Writers Syndicate в Ню Йорк, чрез който някои от 
творбите му са отпечатани  в национални и регионал-
ни издания в САЩ и представени по тв-каналите NBC, 
CBS, ABC и др. 
Участвал е в редица международни журита на излож-
би и конкурси за оформление на книги и за карикатури 
в България, Белгия, Чехословакия, ГДР, Унгария, Съвет-
ския съюз. 
В периода 1971-1972 г. работи като художник-офор-
мител за продукциите на редакция „Съвременник” в 
Националната телевизия. През 1979 г. започва работа  
като художествен редактор в издателство „Народна 
култура”, а в периода 1986 -1999 г. е главен художник 
на издателството. От 2000 г. е художник в издателство 
„Булвест 2000”.

NICOLAY PECAREFF 

Born in Sofia on January 5, 1951. 
The 1977 he graduated  the Fine Arts Academy in Sofia in  
Prof. Alexander Poplilov‘s class of applied graphics and 
posters. He also studied typeface and calligraphy by Prof. 
Vasil Yonchev.
Since 1966 he published cartoons and illustrations.  
From 1971 works also in the field of book design and 
publishing, illustration, posters, typeface  and typography, 
trademarks and logos, applied grsphics, industrial 
and commercial advertising, packaging, painting, B&W 
graphics, and spatial layout. 
 
Since 1972 Pecareff participated in numerous exhibitions, 
biennials and competitions for cartoons, posters and 
applied graphics in Bulgaria and other countries in 
Europe, the Americas, Asia and Africa. His works have 
won awards at exhibitions and competitions in Bulgaria, 
Belgium, Italy, USA, Canada, Holland, France, Japan, 

Turkey, Poland, Macedonia (Yugoslavia), Slovenia 
(Yugoslavia), Korea, Germany, Algeria and others. Some 
of them are in museums and galleries in Bulgaria, France, 
Belgium, Holland, Switzerland, Germany, Italy, USA, 
Canada, Turkey, Korea, Poland, Czech Republic, Slovakia, 
Slovenia, Macedonia, Greece, Denmark, Finland, and and 
private collections in Bulgaria and abroad. 
 
He was opened personal exhibitions in Sofia, Varna, 
Pernik, Prague, Bratislava, Budapest and Vienna. 
 
There are a several publications of  his cartoons, 
posters, applied graphics and trade marks in almanacs 
and catalogs in the Bulgaria, USA, Canada, Japan, 
Switzerland, Poland, Germany, Turkey and others. Many of 
his cartoons were published in reputable humorous jour-
nals in Europe, USA and Canada. 
In 1984 he contracts with the Cartoonists & Writers Syn-
dicate in New York, through which some of his works 
were published in national and regional issues in the U.S. 
and presented by TV channels of  NBC, CBS, ABC. 
 
He has participated in several international juries of exhi-
bitions and competitions for cartoons and books’ design 
in Bulgaria, Belgium, Czechoslovakia, East Germany, Hun-
gary, the Soviet Union. 
 
Between 1971-1972, he worked as an artist-designer 
for the production version on the national television. In 
1979 he started working as art editor of Narodna Kul-
tura Publishers and in 1986 -1999 he was chief artist of  
the publisher. From 2000 he was artist in Bulvest 2000 
Publishers.







































































































Роден е през 1950 г. в гр. Кюстендил.
Завършва Художествената академия в София през 1974 г.
Работи в областта на карикатурата, илюстрацията и плаката. 
Бил е и художник-постановчик на три анимационни филми, 
един от които - Хороскоп, стана доста популярен навремето.
Освен в България негови работи са публикувани в Русия, Пол-
ша, Швейцария, Германия, Япония, Италия, Турция, Куба, Сърбия 
и др. в това число престижни издания като Новое время, Лите-
ратурная газета, Слово, Europeo, Graphis, Idea, City.
Има издадени пет авторски албума:
Visage de la parole, 1991г. в Женева от издателство Rousseau,
Простмодернизъм и други глупости, 1994 г. в София, из-
дателство Лик, Лица (портрети на известни автори), 1996 
г. в София от K & M Publishing Company, Петдесет години 
сатиричен театър Алеко Константинов. Галерия Стефан 
Десподов, 2007 г. в София, Стефан Десподов, Театрални 
плакати, 2010 г. в София от Хелатранс.
Участвал е в много групови изложби в Европа, Азия и Америка, 
от които е получил около 70-80 награди между които:
Трета Межд. фестивал на карикатурата, Сараево, 1974
Специална Межд. фестивал на карикатурата, Зап. Берлин, 1975
Бронзов медал Истанбулски фестивал на изкуствата, 1977
Първа Свeтовен фестивал хумора в изкуствата, Габрово, 1979
Първа в категория „Стрип“ - Международен фестивал
на карикатурата, Конелиано, 1979
Поощрение в категория „ Културен плакат“ - Международ-
но биенале на плаката, Лахти, 1981
Годишната награда на името на Илия Бешков на СБХ за 1988
Голямата награда на Седмото биенале на театр.плакат, София, 1992
Награда на СБА на Седмото биенале на театр. плакат, София, 1992
Награда за най-добър плакат на българска пиеса - Първо 
международно триенале на сценичния плакат, София, 1995
Златно перо за принос към българската култура, 1997
Втора Международен салон на карикатурата , Земун, 1997
Голямата награда на Годишната изложба на карикатурата, 
София, 1998
Голямата награда на Humorror - Международен фестивал на 
черния хумор, Букурещ, 1998
Голямата награда на Межд. фестивал на карикатурата, Порто, 1999
Голямата награда на Кariuka Competition, Полтава, 2003
Награда за най-добър плакат от български автор - Трето 
международно триенале на сценичния плакат, София, 2004

СТЕФАН ДЕСПОДОВ



Първа Трети международен карикатурен конкурс, Бурса, 2005
Първа Пети международен карикатурен конкурс, Бурса, 2007
Трета Международен конкурс за плакат “Осторожно, Фемида!”, 
Санкт Петербург, 2007
Втора Межд. конкурс на карикатурата,Табрис (Иран), 2007
Специална Международен конкурс на карикатурата, Есен, 2007
Годишната награда на името на Доньо Донев на
Софийска община, 2009
Трета Международен фестивал на карикатурата, Писек, 2009
Първа Международен конкурс на карикатурата, Ниш, 2009
Голямата награда Межд. фестивал на карикатурата, Браила, 2009
Голямата награда Межд. конкурс за екокарикатура – Сокоба-
ня, (Сърбия), 2010
Награда на ARTDIRECTORS CLUB BULGARIA - шесто междуна-
родно триенале на сценичния плакат, София, 2010
Специална Международен конкурс на карикатурата, Истанбул, 2011
Трета Межд. конкурс на карикатурата,Фосано, (Италия), 2011.
Индивидуални изложби:
София 1975, 1982, 1993, 1995, 1996, 2010,
Пловдив 1993, 1997, 2002, 2006, 2011, Варна 1997,
Люксембург 1981, Виена 1989, 1997, Братислава 1989,
Будапеща 1989
В момента е плакатист на Народния театър.

STEFAN DESPODOV
He was born in 1950 in Kjustendil. In 1974 graduated the Academy 
of Fine Arts in Sofia. His artistic interests are in the field of cartoon, 
illustration and poster, but he also was the art director of three 
cartoon films. From 1991 till now (with a few small interruptions) he 
works in the National Theatre as poster designer.
Apart from Bulgaria, his works were published in Russia, Poland, 
Switzerland, Germany, Japan, Italy, Turkey, Cuba, Slovenia, Serbia, 
Macedonia, Portugal. He has published cartunes in some prestigious 
magazines as Novoe Vremja, Literaturnaja Gazeta, Slovo, Europeo, 
Graphis, Idea,City.
In 1991 his album Visage de la parole was published in Geneva, 
Pub. House Rousseau. Another book, Postmodernism And Other 
Nonsense appeared in 1994, published by LIK, Sofia. In 1996 his 
third album Faces( Portraits Of Famous Authors) was published by 
K & M Publishing Company, Sofia. In 2007 he issued another album 
with caricatures: Fifty Years Satire Theatre ”Aleko Konstantinov”. 
Gallery Stefan Despodov, Stefan Despodov, Theatre posters was 
published by Helatrans in Sofia 2010.

He took part in many group exhibitions in Europe, Asia and America 
and received about 70 - 80 awards, among them:
Third International Cartoon Festival – Sarajevo, 1974
Special International Cartoon Festival – West Berlin, 1975
Bronze medal Istanbul Art Festival, 1977
First at the World Festival of Humour in the Arts – Gabrovo, 1979
First in category Strip - Int. Cartoon Festival – Corneliano, 1979
Honorary mention in category Cultural Poster - Int. Biennale of 
Posters – Lahti, 1981
Annual Award “Ilia Beshkov“ of The Union of Bulgarian Artists for 1988
Second for comic drawing at the World Festival of Humour in the 
Arts – Gabrovo, 1989
Grand prix of the Seventh Biennale of Theatre Posters – Sofia, 1992
The prize for best poster for Bulgarian play on the First Int. 
Triennial of Stage Poster – Sofia, 1995
Second International Saloon of Caricature - Zemun, 1997
Golden Pen for contribution to Bulgarian culture, 1997
Third at the World Gallery of Caricature – Skopje , 1997
Grand prix Annual Exhibition of Bulgarian Caricature – Sofia, 1998
Grand prix of Humorror - Int. Black Humour Festival – Bucharest, 1998
Grand prix Porto Cartoon – World Festival – Porto, 1999
Grand prix Kariuka Competition, Poltava, Ukrane
Award for best poster by Bulgarian author 4th Int. Triennial of Stage 
Poster – Sofia, 2004
First prize III International Caricature Competition – Bursa, 2005
First prize V International Caricature Competition – Bursa, 2007
Third prize International Poster Competition, Saint Petresburg, 2007
Second International Caricature Competition, Tabriz, 2007
Special International Caricature Competition, Essen, 2007
The Annual Prize of Sofia Municipality of the name of Donyo 
Donev, 2009
Third International Caricature Competition, Pisek, 2009
First  International Caricature Competition, Nish, 2009
Grand Prix International Caricature Competition, Braila, 2009
Grand Prix Int. Competition for ekokarikatura, Sokobanja 2010
Award of ARTDIRECTORS CLUB BULGARIA 6th Int. Triennial of Stage 
Poster – Sofia, 2010
Special International Caricature Competition, Instanbul 2011
Third International Caricature Competition, Fossano 2011
Individual exhibitions:
Sofia (1996, 1995, 1993, 1982, 1975)
Vienna  (1997, 1989), Plovdiv  (1997, 1993, 2002), Varna (1997),
Luxembourg (1981), Bratislava (1989), Budapest (1989)











































































Роден на 26. септ. 1950 г. в гр. Каварна.
1973 г. завършва ВИАС – София.
Работи в областта на карикатурата, илюстрацията, 
плаката и графичния дизайн.
От 1968 г. сътрудничи с карикатури в централния 
печат.
От 1972 г. работи като художник на свободна 
практика и сътрудничи в издателствата „Народна 
култура”, „Народна младеж”, „Техника”, „Медицина 
и физкултура”, „Военно издателство”, „Профиздат”, 
“Просвета”, „Булвест”, „Анубис” и др.
През този период работи и в областта на плаката 
и приложната графика към отдел „Киноразпрост-
ранение”.
Работил и като художествен редактор в издател-
ство „Техника”, художник и оформител на списа-
ние ФЕП (Фантастика, евристика, прогностика), на 
списание „Апропо”, в-к „Стършел”, списание „PS” 
и списание „Дино и Дина”.
Около 50 награди в международни и национални 
изложби на карикатурата, по-важни от които са 
Първа награда в Акшехир - Турция, 
Втора награда в Скопие - Македония,
Втора награда в Отава – Канада, 
Втора награда в Акшехир – Турция, 
Втора награда в Брашов – Румъния, 
Маростика – Италия, Атина – Гърция и др.
Носител на годишната награда за карикатура 
на фондация “Райко Алексиев”, 1991 г.
Член на митичната група “Юни”, Амстердам – Лю-
бляна от 1980г.
Съставител на „Ежегоден каталог на българската 
карикатура” – 2005 – 2011 г.
Организатор на Международната изложба на кари-
катурата, София’ 2010 г. и София’2011 г.
Председател на секция „Карикатура” при СБХ.

ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ



LUBOMIR MIHAILOV 
was born in Kavarna on the 26th of September 1950.
In 1973 graduated from the University of Architecture 
and Civil Engineering - Sofia.
Since 1968 Mihailov has been working as a 
freelance cartoonist for the general press and
also as an illustrator and graphic designer for 
various publications.
Since 1972 Mihailov has been freelancing for 
publishing houses such as: „Narodna Kultura“
(„National Culture“), „Narodna Mladej“ („National 
Youth“), „Technica“ (Technica Publishing House“), 
„Meditzina i Fizkultura“ („Medicine and Physical 
Culture Publishing“), „Voenno Izdatelstvo“ („Military 
Publishing Ltd“), „Profizdat“ („Profizdat Publishing“), 
„Prosveta“ („Prosveta Publishing House“),
„Bulvest“ („Bulvest Publishing House“), „Anubis“ 
(„Anubis Publishing House“).
During that period, Mihailov worked for the department 
of „Kinorazprostranenie“ („FilmDistribution“) in the 
area of Poster and Graphic Design. 
Mihailov has been associated with „Technica 
Publishing House“ as an Art Director, „FEP“ Magazine 
(„Fantasy,Heuristics,Prognosis“), „Apropo“ Magazine 
(„By the way“ Magazine), „Starshel“ newspaper, 
„P.S.“ Magazine and „Dino and Dina“ Magazine as 
both Illustrator and Art Director.
Lubomir Mihailov has been the recipient of numerous 
national and international prizes,
including 1st Prize in Aksehir - Turkey, 
2nd Prize in Skopje - Macedonia, 
2nd Prize in Ottawa - Canada, 
2nd Prize in Aksehir - Turkey, 
2nd Prize in Brasov - Rumania, Marostica - Italy, 

Athens - Greece and many others.
In 1991 received the annual Cartoon Prize awarded 
by the „Raiko Aleksiev“ Foundation.
Mihailov has been a member of the Mythical Group 
„June“, Amsterdam - Ljubljana.
Since 2005 has been the Art Director and Editor for 
the „BG Cartoon“ annual catalogue.
In 2010, Mihaylov established the first International 
Cartoon Exhibition in Sofia, which will
take place again in Autumn 2011.
Mihailov is the Chairman of Section „Cartoon“ of the 
Union of Bulgarian Artists.


















































