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„СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ“ и „ТЕХНОМЕБЕЛ“ са специализирани изложения за 
всички видове мебели, мебелни аксесоари и мебелно производство. Те са 
форум за срещи и генериране на нови идеи в интериорния дизайн, вътрешната 
архитектура и обзавеждането. От 2012 година „ТЕХНОМЕБЕЛ“ и „СВЕТЪТ НА 
МЕБЕЛИТЕ“ се провеждат заедно, предоставяйки на бизнеса и крайния 
потребител възможността да видят всичко за мебелната индустрия, събрано на 
едно място – от машините и оборудването за производство на мебели, през  
материалите и аксесоарите, до готовия продукт.  



   

 

За петнадесети пореден път бакалавърска програма ,,Интериорен дизайн” към 
департамент ,,Дизайн” участва със свой щанд в изложенията ,,Светът на 
мебелите” и ,,Техномебел” - най-престижните международни форуми, свързани 
с дизайн и мебелна индустрия, провеждани в България. 

 



       

Изложбеният щанд на департамент „Дизайн” се открояваше с високо качество 
на подбраните образци и прецизно обмислената концепция на представяне. С 
подкрепата на Фонд „Учебни програми“ към Бакалавърски факултет, специално 
за изложението бяха отпечатани табла с отличили се дипломни разработки на 
студенти от БП „Интериорен дизайн“. 
 

    
 
Участвалите дизайнерски проекти са дело на: 
Айтен Ахмед, Ася Миланова, Жени Иванова, Йордан Тодоров, Катерина 
Здравчева, Кристиан Терзиев, Михаела Кочева, Моника Маринска, Таня 
Гъркова, Таня Петрова, Теодора Йорданова и Цветелина Антонова. 
 
Графичният дизайн на представителните винили, оформени за участието в 
изложенията, е разработен от гл. ас. д-р. Софрони Върбев.  
 
Наред с изложените студентски проекти, в щанда беше показан и прототип на 
осветително тяло от серия „ОРИГАМИ“ с автор гл. ас. д-р Иванка Добрева-
Драгостинова. 
 



   
 
Представянето на най-високите постижения на нашите дипломанти, в 
обкръжението на едни от най-реномираните български и чуждестранни фирми, 
има за цел да популяризира дейността и да утвърди още по-убедително 
престижа на БП „Интериорен дизайн“ към департамент „Дизайн“ на НБУ. 
Участието в изложението въздейства изключително мотивиращо на 
дипломантите и студентите от програмата. 
 
Изложенията „Техномебел“ и „Светът на мебелите“ ‘2016, проведени в „Интер 
Експо Център“ от 19 до 23 април, бяха посетени от над 10 500 души. 
Организаторите отчетоха, че тази година изложенията се радват на нарастващ 
интерес и посещаемостта е с ръст от 10 % спрямо миналата година. 174 фирми 
представиха новите технологии и модели на повече от 350 световни компании 
на площ от 14 500 кв. метра. Изключителното разнообразие от нови машини, 
мебели и материали за производството им открои тазгодишното издание. С 
30% е ръстът на участвалите компании спрямо 2015 година и за първи път 
изложенията заемаха всичките шест изложбени зали на „Интер Експо Център“. 
 
За пореден път любезните домакини - Браншовата камара на 
дървообработващата и мебелната промишленост, предоставиха безвъзмездно 
експозиционния щанд на департамент „Дизайн“. Благодарение на тях нашите 
студенти, организирани в групи и придружени от своите преподаватели, отново 
имаха възможност да посетят безплатно изложенията.  
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