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В периода от 22.04. до 26.05.2015 г. се проведе пътуващ семинар „Дизайнът на практика“, 

който имаше за цел да запознае студентите с проблемите и перспективите на интериорния 

дизайн и практическото му приложение в условията на българския пазар. 

В рамките на семинара бяха посетени форуми, представящи развитието на интериорния 

дизайн и шоуруми на водещи фирми в областта на обзавеждането на офисни и 

административни сгради. Семинарът беше осъществен в няколко етапа:  

 22 и 24.04.2015 г. - посещение на изложението ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ – 

Интер Експо Център. Студентите имаха възможност да се запознаят с дейността на 

различни фирми и организации, свързани с мебелната индустрия. Изложителите 

посрещаха нашите групи с желание и интерес и представяха щандовете си, 

демонстрираха нови технологии, машини и оборудване за производство на мебели, 

запознаваха студентите с разработените и разпространяваните от тях иновативни 

материали,  аксесоари, концептуални дизайнерски проекти и готови продукти. 

 

 
 

 



 24.04.2015 г. - Посещение на форума „Разговори за дизайн“- организирани от Група 

„Черга“- Интер Експо Център. В рамките на „Разговори за дизайн“ студетните имаха 

възможност да се запознаят с различни аспекти и гледни точки на съвременния дизайн 

в България. Програмата включваше интересни и вълнуващи младите дизайнери теми, 

представени от водещи специалисти в бранша. 

1. Техники за прототипиране: 3д принтиране и лазерно рязане - Smart FabLab. 

2. Възможности и изсквания на ЦНЦ технологията - Fish Bike Creative студио 

3. Прототипиране и производство с индустриални роботи - предимства и недостатъци - 

инж. дизайнер Величко Великов 

4. Архитектурните визуализации - работа във водещо студио в Лондон – арх. Калин 

Благов 

5. От скицата до уникалния дизайн - опит от практиката - Свилен Гамолов 

6. Проектиране за производството - дизайн на велосипеди - инж. дизайнер Петър 

Петров 

7. Проектиране, разработка и прототипиране на "умна" количка за пазаруване - инж. 

дизайнер Мартин Найденов 

8. Ваня Иванова - Галерия Метаморфози - как се продава дизайн в България, основни 

изисквания към продуктите 

9. Склада - Галя Занато - дизайн галерия в България 

10. Интериорния дизайн - успешни практики - Иван Стефанов 

11. Участие в изложения - очаквани ползи, с какво, как и къде е добре да се участва - 

инж. Красимир Савчев 

12. Кражбата на идеи - кога и как да се защитим - инж. дизайнер Величко Великов 

13. Уъркшоп Работилница - уникална възможност за работа с производители - инж. 

дизайнер Величко Великов 

 

 

 



 

 19.05.2015 г. - посещение на фирма „UNISED“ www.unised.bg – шоурум „Никром 

Мебел“. „UNISED“ е българска компания с тясна специализация в производство на 

обзавеждане за обществени сгради. Консултантите на фирмата запознаха студентите с 

тенденциите в дизайна на офисна и работна среда, с предлаганите от тях серии 

продукти и компоненти, възможоностите и сроковете за изпълнение на проекти с 

готови модели и модели по авторски проект. 

 

 
 

 
 

 

 
 



 26.05.2015 г. - посещение на фирма „Procontract“ www.procontract.bg – шоурум 

„Procontract”. Фирмата  предлага висококачествени и ергономични решения за 

обзавеждане на офисна и обществена среда, висока естетика, отговорност към 

околната среда. Продуктите отговарят на най-високите стандарти за качество - ISO 9001 

и ISO 14001. 

Студентите бяха запознати детайлно с ергономичните проблеми на работната среда, 

най-новите тенденции в организацията на работното пространство. Пред тях бяха 

демонстрирани и анализирани различни механизми и високотехнологични решения, 

приложени в отделните серии на мебели за седене и работни плотове. Студентите 

имаха възможност не само да дискутират вълнуващите ги теми, но и да усетят 

комфорта и специфичните разлики при отделните мебелни образци. Младите 

дизайнери получиха и много ценни съвети за избора на мебели за обзавеждане на 

тяхното работно място, както и за поза и поведение на работа така, че да бъдат по-

работоспособни и продуктивни, запазвайки своето здраве. 
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