
Семинар 

„Студентски практики към МОН – фаза 2“ 

София, 04.10.2021 г. 

 

Водещи: гл.ас.д-р Светослав Анев, д-р Благовест Върбаков 

Участници: Студенти от 2 курс, БП “Интериорен дизайн“ 

На 04.10.2021 г. бе проведен семинар „Студентски практики към МОН – 

фаза 2“. Семинарът бе осъществен в Нов български университет, и имаше за 

цел да запознае студентите от БП „Интериорен дизайн“ с възможностите които 

предоставя проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики -

фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж 2014-2020“ чрез Европейския социален фонд на 

Европейския съюз. Семинарът бе организиран от гл.ас.д-р Светослав Анев. По 

негова покана в семинара взе участие д-р Благовест Върбаков – представител 

на компанията Martin’s Realtors (участник в проект „Студентски практики – фаза 

2“). Д-р Върбаков участва в качеството си на ментор по проекта, под чието 

наставничество в компанията Martin’s Realtors провеждат своята практика 

студенти от БП „Интериорен дизайн“.  



 
По време на семинара бяха разгледани и обсъдени целите и 

възможностите които проектът предоставя на студентите за времето на тяхното 

следване, а именно: 

-  подпомагане подобряването на качеството на висшето 

образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на 

практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от 

висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда; 

- Улесняване на прехода от образователните институции към 

работното място и повишаване на успешната реализация на младите хора на 

трудовия пазар; 

- подпомагане и насърчаване на изграждането на стабилни 

партньорства между образователните институции и бизнеса; 

- увеличаване на стимулите на студентите за участие в 

допълнително практическо обучение в реална работна среда; 

- подпомагане на създаването на устойчиви механизми и 

възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в 

реална работна среда, и непосредственото им включване на пазара на труда. 

 

 



 

Основна цел бе промотирането и презентирането сред студентите на 

проект „Студентски практики – фаза 2“, както и възможностите за 

осъществяване на практика в  компанията  представлявана от д-р Върбаков. 

Той запозна на място студентите с резултатите от вече преминалите в 

Компанията стаж техни колеги от НБУ. Също така и благодари на д-р Анев за 

силното му съдействие като академичен наставник по време на протичане на 

практиката на неговите възпитаници, в ролята му на академичен наставник по 

проекта. След тази среща, д-р Върбаков заедно с д-р Анев направиха и кратка 

работна среща с директора на Кариерния център при НБУ, г-жа Ирена Павлова, 

която е ангажирана с протичането на ОПНОИР за Университета, и доц.д-р 

Юлиана Гълъбинова – водещ функционален експерт по проекта. На разговора 

се обсъдиха предстоящите съвместни инициативи на MARTIN'S относно 

програмата на МОН, и бъдещи инициативи включващи студентите на Нов 

български университет.  

 


