
ДИПЛОМНО РЕВЮ „FASHION FORECAST 2015“ 

6.03.2015г.,  VIVACOM Art Hall 

Дипломното ревю на студентите от магистърската програма „Мода и бизнес 

стратегии” в НБУ винаги е интересно и значително събитие.  На 6.03.2015г. в зала  

VIVACOM Art Hall 11 дипломанти представиха пред многобройната публика 

своите дипломни  колекции, всяка от които се състои от 10-12 аутфита. Това, 

което успя да обедини отделните колекции в един цялостен спектакъл, е 

усещането за предстоящия сезон - 2015/2016 и опитът те да бъдат максимално 

адекватни към модните тенденции за следващата година. Всяка една от тези  

колекции носи своя дух и индивидуалност, обединени под собствено име. Под 

ръководството на Веселин Йорданов и Николай Пачев всеки един от младите 

дизайнери ни показа собствените си знания и стил по избрана от него тема. 

  

 



  

 

  



 

Асиметрия и кожа, вълнени и прозрачни материи, трикотаж, изчистени 

линии, впечатляващи аксесоари – всичко това видяхме вечерта на 6 март. Залата 

беше препълнена, а аплодисментите не стихваха. Младите дизайнери 

демонстрираха по един категоричен начин  усета си за красота, стил и мода, 

показаха, че обучението им е на високо професионално ниво. Всяка една от 

студентските колекции носеше своя дух и индивидуалност, обединени под 

собствено име.  

 

  



  

  



  

 

  

 



  

  



  

 

  



  

 

 

Веселин Йорданов е български моден дизайнер, познат на всички, които се 

интересуват от мода в България. Живее и работи в Милано, Италия. Известен е с 

работата си върху мъжката модна линия на „Капаска“, с изявите си като креативен 

директор на „Rolmann“, както и като редактор на едно от добрите мъжки списания 

MAX. Веселин Йорданов е завършил известното училище по мода ESMOD в Париж. 

От няколко години преподава в магистърска програма „Мода и бизнес стратегии” 

на НБУ.  



  

 
 

 

Николай Пачев е един от известните родни стилисти и в момента работи за 

повечето ни модни списания. Завършил е „Мода“ в НБУ, а в момента преподава в 

магистърска програма „Мода и бизнес стратегии“. През 2005 година печели 

международния конкурс за млади дизайнери „Mitelmoda” и стаж в централата на 

„Benetton Group”.  Автор  е  на модни сесии в почти всички български модни 

списания -  Ego, Edno, Light, Amica, Eva, Moda, Madame Figaro и FHM. 

Участници: 

1. Преподаватели: 

- Татяна Георгиева 

- Веселин Йорданов 



- Николай Пачев 

2. Студенти от МП „Мода и бизнес стратегии“ 

 


