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Гранд хотел София, зала „София“ 

 

На 03 юни 2016 г., в зала „София“ на Гранд хотел София се проведе дипломно модно 

ревю на студенти от бакалавърска програма „Мода“, с ръководител гл. ас. д-р Кристина 

Савова. Екипната интердисциплинарна работа на преподаватели от различни 

департаменти доведе до създаването на 90 облекла под общата тема „F + E = ?
21

” 

Ancient Egypt and Fashion in 21 century. Всяка колекция представя съвременното 

творческо виждане на студентите за Древния Египет пречупен през погледа на модата. 

Проф. д-р Сергей Игнатов, преподавател по египтология, проведе лекции и семинари, в 

които запозна студентите с изкуството, религията и философията на Древен Египет и ги 

насочи в избора им на концепции.  Проф. д-р Емилия Панайотова, преподавател по 

текстил, доц. Елена Тодорова, преподавател по аксесоари, гл. ас. д-р Незабравка 

Недялкова, преподавател по конструиране на облекло и ас. Николай Пачев и Теодора 

Момекова, преподаватели по моден дизайн, консултираха и подпомагаха студентите в 

творческите им търсения и експерименти. Гл. ас. д-р Евелина Христова и гл. ас. д-р 

Стефания Темелкова участваха в организирането на ревюто и осигуриха връзките с 

обществеността и разпространението на медийна информация. Калин Калчев, 



докторант в програма „Масови комуникации“ участва в заснемането и озвучаването на 

мероприятието. 

  

Събитието бе част от "Майски дни на модата". Осъществи се с подкрепата на Фонд 

Учебни програми към Факултет за базово образование и Фонд Учебни програми към 

Бакалавърски факултет. С любезното съдействие на Visage model group, Vogue vision 

Митко Дамов, Гранд хотел София, Алекс Манчев, Български институт по египтология, 

KrepeJ аксесоари, Домейн Бойар, Балдаран, Ζαχαροπλαστεία ΝΤΙΝΟΣ, Vison магазин за 

обувки. Медийни партьори: Дарик радио, Академика, Fashionsense 

Представени бяха колекциите на: 

Виктория Щерионова, един позитивен и целеустремен 

човек. Родена през 1993 г., завърша образованието си в 

гр. Бургас. След това се мести в София, като записва 

бакалавърска програма „Мода’’ в НБУ. Втората година 

участва в „Майсторски клас” с Gunda Bornkessel. През 

третата година от обучението си, участва в програмата 

Еразъм+ и пролетния семестър заминава за Испания. В 

началото изпитва голямо затруднение, тъй като езикът 

на обучение е само испански, а тя говори главно 

английски език. С много воля, желание и работа от 

нейна страна завършва програмата напълно успешно. 

Виктория е човек обичащ да рискува, да се развива и 

много да се усмихва. 

Колекцията на Виктория Щерионова, носи духа на 

живота и смъртта, като взаимосвързани. Вдъхновена от 

р. Нил – главен фактор и символ за живот в Древен 

Египет. Името на колекцията „Ка Ба Иб”, също го 

доказва, като всяка една от сричките означава даден 

етап на душата според древните египтяни. В колекцията 



се наблюдава обработка на плат, като целта е да се добие визуализация на суша или напукана 

земя. Това ни носи усещането за нещо неживо. Вечният живот, от друга страна, е показан чрез 

използване на йероглифи (от древни папируси), напечатани върху плата. Силуетите на 

колекцията са главно прав или О. 

 

Тя е млада, мотивирана и амбициозна. Мартина Бонева е студент по мода в Нов български 

университет. Положителна и целеустремена, изпълнена с достатъчно вдъхновение и 

ентусиазъм, за да прави това, което обича. Още от малка има интерес към модата. След като 

завършва езикова гимназия записва „Мода“ в Нов български университет. По време на 

обучението си тя е участвала в редица международни конкурси, ревюта, изложби, майсторски 

класове, а именно: три майсторски класа с Gunda Bornkessel, Веселин Йорданов, Нели Митева 

(печели Първо място за най-добра фотосесия), а също и Годишно модно ревю The Red List, 

Европейски проект Bulgaria-Serbia IPA и др. В момента Мартина се е отдала изцяло на своята 

дипломна колекция, вдъхновена от красотата на Древен Египет. Или по-точно от древните 

символи и тяхното значение. 

Египетските символи идват под формата на ръчно изработена инкрустация от многобройни 

цветни форми. Те пропълзяват по гърбовете и раменете на палта, наметала или поло яки. 

Акцентирайки с ярките си цветове в турско синьо, преливащо в тюркоаз, огнено червено и 

златно, те са добре съчетани с една монохромна цветова гама на бежовия цвят. Играта 

продължава със съчетание на прозрачни материи и груба, едра плетка. Предпочитаните 

материи за колекцията са шифон, неопрен, тюл, вълна и коприна. Моделите са, както 

подчертаващи женските форми, така и с разкроени силуети, изключително женствени и стилни. 

Колекция, съчетаваща настоящи модни тенденции с красотата и тайнството на древността. 



 
Христина Димитрова родена на 13 юни 1992 г. Завършва средното си образование в гимназия 

Интелект, гр. Плевен със специалност „Счетоводство и контрол“. По стечение на 

обстоятелствата записва Икономически университет, гр. Варна същата специалност. Не се 

задържа дълго там поради по-абстрактното и нестандартно мислене и се мести в НБУ, където 

избира бакалавърска програма Мода. Щастлива от направения избор започва да развива 

творческите си умения и интереси. През втората година на обучение избира втора програма 

„Журналистика“. Успоредно с това кара стажове в познати редакции като ViewSofia, SofiaLive. 

Възползва се от възможността и две лета прекарва в Америка на студентска бригада. Участва в 

годишно модно ревю на студенти от БП „Мода“ – 2 юни 2015 г. 

Изработената колекция с име „Cantarelle” e вдъхновена от Египет и най-скъпата храна за 

египтяните – гъбите. Вдъхновение намира в съвременната гъба - Cantharellus cibarius или Пачи 

крак, която е със заоблена форма, наподобяваща вълнообразни елементи. Тенденциите, към 

които е насочена колекцията, напомнят за женственост, препратка от отминалото време, за 

изтънченост, лекота и скрита фриволност. Материите са органза и памук. Органза в 

прозрачната гама, на която чрез техниката бродерия ще са изобразени хрилете на гъбата на 

места. Памучната материя ще играе роля на красив завършек към всяка дреха. Воланите ще 

доминират. Ще се създаде усещане за елегантност, с лек привкус на ретро намигване. 

 

Елена Димитрова e родена на 1 юли 1993 г. Завършва ГЧЕ "Васил Левски" със специално 

преподаване на руски език в град Бургас. Започва да учи „Моден дизайн“ след средното си 

образование. Когато взима решението, че ще кандидатства, паралелно с това започва специална 

подготовка за изготвянето на портфолио. Знае, че ще е трудно, защото ще има хора, завършили 

текстилни гимназии, и въпреки това волята в нея надделява. Завършва бакалавърска програма 

„Мода" с отличен успех. По време на следването си стажува в "Таунхол Продукшънс", 

занимавайки се със стайлинг. Участва в изложби, модни проекти, а през януари 2015 г. взема 

участие в "Майсторски клас", където печели награда за най-добра фотосесия. Участва в 

годишното модно ревю The Red List, където представя стилни дрехи с акцент във вид на мини 



скулптура от безопасни 

игли. А през април 2016 г. 

участва в майсторски клас 

Christian Dior New look с 

Веселин Йорданов. Младата 

дизайнерка споделя, че след 

успешното й завършване 

предстоят много нови модни 

проекти, както и създаването 

на собствен лейбъл. 

Стилът, към който се стреми 

е Минимал. Обича 

класическия силует. Смята, 

че дрехите трябва да се 

сливат в изящна хармония с 

женската същност и да вдъхват увереност. Дипломната й колекция е едно предизвикателство, 

тъй като е нейната първа „официална" колекция, която представя нея като личност и съответно 

иска да задоволи нейните очаквания и представи, както и на публиката и самия потребител. 

Ако трябва да опише дипломната си колекция с три думи, те са: стил, женственост, увереност. 

В нея залага на естествените материи, като коприна и велур. А цветовата гама е в nude нюанси. 

Класически силует, съчетаващ актуалния тренд за сезона - къдри, описва на кратко дрехите в 

колекцията. Дипломната й колекция показва силната, независима, съвременна жена, която носи 

в хаоса на ежедневието своята невидима корона и заслужава да бъде истинска кралица, 

обгърната в романтичен блясък, нежност и великолепие. Вярва, че истинският блясък идва 

отвътре и трябва да бъде провокиран с нещо, което гали нежно женската душа. 

 

Габриела Желева завършва бакалавърска програма 

“Мода”, а връзката с Древен Египет за дипломната 

колекция идва с погледа отвисоко, а именно чистите 

графични линии и опростеността. Интересите й са 

съсредоточени по-скоро около стайлинга, отколкото 

към дизайна. Работи вече 2 години като моден 

редактор в онлайн медията ViewSofia.com, а занапред 

възнамерява да продължи образованието си в леко по-

различна, но все пак, не и прекалено далечна от модата 

насока. 

Колекцията е повлияна от творчеството на Надеж Ван 

Сибулски, Кристоф Люмер и Хайдер Акерманн. 

Вдъхновение е почерпено още от съвременната модна 

фотография и стрийт стайл иконите, сред които и 

Леандра Медин и Сара Рътсън. Дрехите са елегантни, 

но неангажиращи, модерни класики в дамския 

гардероб. Силуетите се завъртат около oversized 

кройката с премерено ноншалант внушение. 

Материите са кашмир, коприна и кожа, а цветовата 

гама преминава през оранжево, сиво и екрю. Макар и 

елементите да са съобразени с основните тенденции за есен/зима 2016/17, те остават по-скоро 

устойчиви откъм сезони и течения. 



 
Николая Гюрова завършва средното си образование със специалност „Предприемачество и 

мениджмънт“. В момента е студент от VI курс в Бакалавърска програма „Мода“ в Нов 

български университет. Две поредни години участва в „Майсторски клас по мода“ като през 

втората година екипът ѝ  печели първо място за най-добро представяне. Следват две изложби-

базар в БТПП и в платформата Иван Асен 22. През месец май 2015 г. участва в изложба 

„Generations“ на преподаватели и студенти от департамент „Дизайн“ НБУ. През юни 2015 г. се 

включва в Годишно модно ревю на студенти от БП „Мода“, а през юли 2015 г. изработва 

облекла и аксесоари за „Ансамбъл Бистрица“. Март 2016 г. в рамките на София филм фест 

участва в моден пърформанс „Наследството на Алекзандър Маккуин“. Последната ѝ  изява е от 

май 2016 г. в изложба „Нюанси“ в Музикален център „Борис Христов“, за която прави огромни 

аксесоари от неопрен. 

Мъжката колекция Ma[U]nipulation е предназначена за сезон пролет/лято 2017. Вдъхновена е от 

мумията на египетската котка или т. нар. МАУ. Тя е свещено животно в Древен Египет и затова 

египтяните я мумифицирали като покривали цялото ѝ  тяло с ленти от лен в различни по вид 

преплитания. Дизайнерът интерпретира по свой начин тези преплитания, като манипулира 

тъканта до получаване на 3D форми. Материите са предварително третирани за постигане на 

точния цвят. Kолекцията Мa[U]nipulation представя градския мъж в street style. Това е мъжът, 

който наслагва дрехите на принципа на layering-а. Силно е повлияна от hip-hop културата и 

стила на A$AP Rocky. 

 

Стиляна Бакалова е родена на 5 декември 1994 г. в гр. Карлово. В ранните си детски години 

се занимава с рисуване. През 2013 г. завършва средното си образование в Професионална 

гимназия по облекло „Ана Май“, гр. Пловдив. През ученическите си години участва в 

ежегодните ревюта и конкурси за облекло, организирани от училището. Октомври 2013 г. 

записва бакалавърска програма „Мода“ в Нов български университет. Започва обучението по 

договор между ПГО "Анна Май" и НБУ, поради което обучението и е общо 3 години. През 

януари 2015 г. участва в майсторския клас на Нели Митева, който продължава 14 дни. В екип 



работи само с колегата си Иван Колев. 

За кратък период двамата заедно 

създават примерна колекция за марката 

ACNE studios и изработват два аутфита 

в материал за колекцията си 

„Nowhere”. През последната година от 

обучението започва да подготвя 

индивидуална колекция за дипломното 

си ревю, наречена Kleo RE Born. 

Kleo RE Born е дамска колекция от 

шест модела пролет/лято 2016, 

вдъхновена от Египет и най-великата и 

последна египетска владетелка 

Клеопатра. Идеята за Клеопатра идва 

лесно, тъй като тя е едно от най-

известните лица от египетската 

история. Силна, женствена, борбена - 

Клеопатра е символ едновременно за 

женственост, красота и сила. Точно 

затова в колекцията се набляга на 

запазването на женствеността. От 

женските извивки на тялото, чрез 

вталени силуети, до голи рамене, 

дължини до линия под коляното и 

изчистени форми, всичко това в 

цветова гама от бяло и нюанси на 

злато. 

 

Христина Чекова е IV курс в Нов български университет в 

програма „Мода“. Започва обучението си с целта да се докосне истински до изкуството и 

способността да твориш. Взема участие във фестивал на изкуствата: „ Арт идея – Арт Алея“, 

Пазарджик, участва в изложби със собствени модни илюстрации и разработки на Adobe 

illustrator. Година по-късно се включва в Майсторски клас по мода на проф. Нели Митева, като 



заедно със своите колежки печелят сертификат за най-добра фотосесия. Един изключително 

полезен проект за всеки млад дизайнер. Същата година се състои и първото й ревю „Тhe Red 

List”, тя участва с два аутфита. В момента се подготвя за дипломното си ревю, за което трябва 

да направи дизайн и цялостна концепция от дванадесет аутфита, като шест от тях ще бъдат 

избрани за изработване. 

Основната тема на колекцията е Египет - мистична и наистина обширна. Точно поради тази 

причина възникнаха известни затруднения. Бе приета като неочаквано предизвикателство. След 

дълго лутане и проучване се намери и основното вдъхновение, а именно Скарабеят. Това даде 

тласък на целия процес, на цялата идея. Избраният тренд е „пижама“ (Slip dress), а сезонът е 

пролет/лято 2016. Интересното тук обаче е експериментът с плетиво и по-точно с копринена 

прежда. Изключително мека, нежна и гъвкава. Тя играе ролята на така наречената „червена 

нишка“ в тази колекция. Материите, които са включени в цялостната концепция, са шифон, 

сатен сатиниран памук, солей и мрежа, а цветовете са съобразени с духа на Египет и, разбира 

се, скарабеят. Носят усещане на топлина, ефирност, умерен разкош и лека нотка суета. 

 

Дипломната колекция на Сибел Емин „Pyramids“ 

е вдъхновена от пирамидите. Освобождават 

човешкото въображение и създават усещане за 

хармония и съвършенство на пропорциите. 

Роклите са по-свободен силует. Цветовата гама 

варира-светло кафяво, бяло до пясъчно бежово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мина Кънчева е родена на 11.06.1993 г. в град 

Бургас. В детството си израства във Велико 

Търново между уличките на стария град и 

Самоводската чаршия. Именно в този период тя 

развива умението си да рисува и усета си към 

естетичното при именитата художничка Мариета 

Конова. Още в ранна детска възраст изявява 

заложбите си към трансформирането на една 

дреха в друга. Завършва езиковата гимназия в 

старата столица и през 2012 г. е приета в НБУ, 



програма "Мода". Участва в множество изложби,модни проекти и инсталации, годишни ревюта 

и др. Един от Майсторските класове в университета й носи приза "Най-добра фотосесия". 

Отличително ревю, в което се включва е "The RED list". Там Мина композира модели от груба 

вата и ефирен червен воал. 

Към момента Мина Кънчева работи усилено по много нови модни проекти и разработва 

"лейбъл", който да носи нейната марка след успешно дипломиране като дизайнер. 

"Окрилен от съдбата, озарен от слънцето!"  

Сливане на матова черна повърхност с фин отблясък на топли златни отблясъци. Женствени 

кройки с "незавършен" край. Вдъхновена от египетския орел и неговите дълги изваяни крила, в 

комбинация със златните маски върху лицата на мумиите. Орнаментната извивка преминава от 

етно елемент в модерен акцентен детайл. Формата следва функциите на тялото. Дизайнерът 

залага на изчистена линия в комбинация на многопластово композиране на масивни бижута и 

аксесоари извадени от Древен Египет. Една съвременна стилистична препратка на земното към 

небесното. 

 

Тина-Мажида Уалид Абделазиз 

Родена на 17 юни 1993 г. в София. Завършва СГСАГ 

„Христо Ботев“ със специалност водно строителство. В 

този момент се колебае дали да продължи да следва 

архитектура или да поеме по пътя на модата и да 

реализира детската си мечта – да бъде моден дизайнер. 

Сега завършва „Мода“ в Нов български университет с 

отличен успех. По време на обучението си се занимава 

с модни проекти, взима участие в майсторски клас с 

Нели Митева, където печели 1-во място за най-добра 

фотосесия. Включва се в годишното модно ревю „The 

Red List“, както и в майсторския клас на Веселин 

Йорданов. Младата дизайнерка гледа на себе си като на 

амбициозна, обичаща класиката в перфектния ѝ  вид 

личност. Описва колекцията си като романтична, а в 

същото време свободна и непринудена, носеща 

препратки към Диор и Шанел. В подбраните модели 

използва контраст между груби и нежни платове като 

кадифе и коприна, плетиво и тюл. Цветовата гама също 

съчетава контраста черно-бяло, както и нежното преливане на цветовете. Колекцията включва 

практични дрехи, подходящи както за ежедневието, така и за романтична вечер. Моделите 

олицетворяват самата нея като личност, а смелата ѝ  линия обещава успехи и професионално 

развитие. 

 

Ани Вардеварян завършва две програми в НБУ - „Мода“ и „Музика“. Още от малка се 

интересува от музика и изобразително изкуство. Пее на много концерти, а когато навършва 18 

години създава своя танцова група - "The Moonwalkers", където преподава танците на краля - 

Майкъл Джаксън. Прави много благотворителни и трибют концерти. 

Сама развива рисувалните си способности и решава да учи „Мода“ в НБУ. За нея модата е 

изкуството в материал. Обича промените и често експериментира. Не обича да се ограничава, 

защото изкуствата нямат граници и ако нещо е направено с желание, труд и любов, то няма как 

да не бъде перфектно. Ани обича уникалните неща, които се отличават. 



Колекцията й е вдъхновена от бялата пустиня в Египет, която е необикновена и единствена по 

рода си. Когато хората чуят думата "пустиня", си представят слънце, кафяв пясък и пирамиди, 

но не и белия цвят. Също така бялото е цветът на боговете в Древен Египет. Жреците и 

фараоните са се обличали в този цвят. Според нея бялата пустиня е кралят сред пустините. 

Формата на минералите и скалите (напомнящи лунната повърхност), образувани от пясъчните 

бури, я насочва към авангардния стил. Името на колекцията е "Sahara Thoth Ba" (Сахара - 

пустиня; Тот - Бог на луната, мъдростта и магията; Ба - духовна божествена сила). 

 

Юнвер Кьосе завършва висше образование, 

специалност – „ТММ – Силикатни материали“. 

Винаги е знаела, че модата е нейното призвание и 

това я довежда през 2012 г. в програма “Мода“ в 

НБУ. Сега е на прага на своето дипломиране. 

Темите, задачите и участията й са най-

разнообразни: 2013 г. - първи участия с Изложба 

„Природни форми и композиции” и изложбата 

„Компютърна графика в модата“. 2014 г. 

Майсторски клас под ръководството на Гунда 

Борнкесел. 2015 г. Майсторски клас под 

ръководството на Нели Митева. Изложба Базар в 

БТПП. Годишно модно ревю - The Red List. Проект 

за „Ансамбъл „Бистрица“. 2016 г. Инсталация 

„Наследството на Александър Маккуин” в ДНК. 

Майсторски клас под ръководството на Веско 

Йорданов. Няма как да подминем факта, че много 

характерни за нея са геометрията, комбинирането 

на всевъзможни материи, важна част са детайлът и 



конструктивните елементи. За нея модата е начин на живот, мироглед, израз на нейните 

вдъхновения и отпечатък, въплътен в материя. 

Инспирацията в колекцията Face OFF е от Египет или по-точно от двойника Ка. "Ка" е подобие 

на човека, негов двойник. Човек и неговото "Ка" си приличат <<както две ръце>>. Колекцията 

Face OFF пресъздава двойствения образ на човека, принуден да се трансформира в различни 

роли спрямо дадена ситуация. Дизайнерът ни разкрива една реалистична история за човека и 

неговите лица, неговата раздвоеност чрез обемни форми, преливащи в мека геометрия. Сблъсък 

на естествени и изкуствени материали. Бронята, символизираща защитно средство, е изразено с 

метални нишки, проблясъци и пластинки, отдава се почит на двойствеността на съвременната 

жена, която е едновременно силна, адаптивна и чувствителна. 

 
Лилия Кръстева е родена на 13 октомври 1992 г. През 2012 г. започва следването си в Нов 

български университет, бакалавърска програма “Мода“. Лилия има изяви в изложби на модни 

скици, аксесоари и инсталации на дрехи. Получава сертификат за участие в проекта 

Майсторски клас по Мода на проф. Гунда Борнкесел през 2014 г. и сертификат за най-добро 

представяне в Майсторския клас по Мода на проф. Нели Митева през 2015 г. Участник е в 

проект за ‘‘Ансамбъл Бистрица‘‘. Има представяне в годишно модно ревю в Нов български 

университет “The Red List”, ревю-конкурс в гр. Благоевград и участие в Първото издание на 

Sofia Fashion Week. Към днешна дата има изява в моден пърформанс към филма ''Наследството 

на Алекзандър Маккуин'',част от София Филм Фест. В бъдеще желаее да се развива в сферата 

на модата като търси и изследва иновативното в дизайна. Дипломната й колекция е началото на 

нейното пътуване към себе си. 

Колекцията ''21 грама” представя идеята на древните египтяни за същността на човешката 

личност, но през призмата на съвременния човек. Докато в Древен Египет вярват във вечния 

живот на душите, човекът от новото хилядолетие е носител на спора между телесното и 

духовното. Концепцията е емоционално провокирана от кръговрата на живота - там, където 

всичко започва, там й свършва. Обемните силуети подчертават драматичното и неочакваното в 



колекцията, защото никога не знаеш какво точно има под повърхността. Натрупването на 

слоеве дрехи и съчетаването на различни материи показва многопластовата същност на човека. 

Чувствата, които има за цел да се пресъздадат са несигурни. Границите за живот и смърт –

размити .А, душата търси себе си. 

 

 
Камелия Давидкова е родена на 13 юли 1990 г. в град София. Завършва бакалаварска степен в 

Нов български университет - програма „Мода“. Участва в Инсталация от нетрадиционни 

материали „Черно и Бяло", изложба за аксесоари - GENERATION и ревю, организирано от НБУ 

- THE RED LIST. През 2014 г. получава сертификат в Майсторски клас по мода на проф. Гунда 

Борнкесел, а през 2015 г. печели най-добро представяне и сертификат в Майсторски клас по 

мода на проф. Нели Митева. Има диплома за трета награда в модно ревю и конкурс, проведени 

в Благоевград. Представя Нов български университет на първото издание на SOFIA FASHION 

WEEK. Участва в ART FEVER, VOGUE VISION ACADEMY by MITKO DAMOV. Съвместно с 

колеги прави инсталация за събитиетo 'Fashion Night Out' на SOFIA FILM FEST 2016 г. за 

творбата на Лоик Прижан „Наследството на Алекзандър Маккуин". С дипломната си колекция 

иска да покаже на хората, че е смела и непринудена. Не се страхува да експериментира с 

цветове, материал или форми. За Камелия модата е начин на живот. 

„Според вярванията, душата може да се върне в тялото, само ако то е добре запазено. 

Египтяните полагали особени усилия при процеса на мумифициране...“ Египет и моята 

колекция са сблъсък. Сблъсъкът на история, цветове, съвремие и изкуство. Мислех си „За кого 

я създавам? За онази жена, която може да го разбере. За порасналата жена. Ще я познаете сред 

вас, тя се забелязва. Своенравна, странна и чудновата. Може би е писателка и лоша пушачка. Тя 

е истинска ексцентричка. Обича това, което е. Тя е сред хората и събитията. Тя е днес. Тя е 

утре. Тя иска да остави нещо след себе си.“ Колекцията ми е Живот и носи името – 

АБСТРАКЦИЯ. 

 

 

 



   https://www.facebook.com/events/236110840099777/?active_tab=discussion 

http://goguide.bg/gradska-kultura/2730  

http://darikradio.bg/diplomno-modno-revu-v-grand-hotel-sofia.html#parent=show 

http://www.duma.bg/node/124772 

http://www.kafene.bg/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-

%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-

%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0

%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%82

%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-

%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8E-%D0%B8-

%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D

0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B8-

%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-

19949/articlefb/  

http://artroom.bg/20690/03-06-

%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8E-

%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-

%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B1/  

http://www.fashionsense.bg/nbu-fashion-show-bsc-2016 

https://www.viewsofia.com/article/32273/Modnoto-defile-na-bakalavrite-ot-NBU 

http://akademika.bg/2016/06/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%

D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-

%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-

%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B1%D1%83/ 
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