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Екип: гл.ас. д-р Иво Попов, гл.ас. д-р Софрони Върбев, гл.ас. д-р Иванка 

Добрева–Драгостинова 

 

Участници: студенти от БП „Интериорен дизайн“ и МП „Пространствен 

дизайн“ 

 

В средата на месец април за 19-ти пореден път бе организирано 

световното изложение за мебели и интериорен дизайн „Експомебел“. 

Изложението е едно от водещите бизнес събития за региона, което предлага пет 



дни b2b срещи със специалисти от страната и чужбина, часове професионални 

форуми, демонстрации, време за дискусии и качествени посетители, които знаят 

какво търсят. Програмите от департамент „Дизайн“ за поредна година взеха 

участие на изложението, представяйки Нов български университет пред широката 

публика. На изложението бяха представени селектирани дипломни разработки на 

вече завършили студенти от БП „Интериорен дизайн“ и МП „Пространствен 

дизайн“.  

 

От 2012 г. „Техномебел“ и „Експомебел“ 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. 

Последното издание на двете изложения беше посетено от 12 000 посетители от 



България и 30 други държави. В изложенията участваха 190 фирми от общо 11 

държави, които представиха своите продукти и услуги на обща площ от 14 500 

кв.м. 

 

 

Паралелното провеждане на „Техномебел“ и „Експомебел“ през 

последните седем години даде необходимия тласък в положителна посока и на 

двете изложения. Силното развитие на бранша, както и централното място на 

„Експомебел“ за сектора, създадоха предпоставки изложението да се провежда 

самостоятелно и да заживее свой "собствен живот". През 2022 „Експомебел“ 

променя формата си и обогатява тематичния си обхват. В това издание на 

изложението като автор взе участие и гл.ас.д-р Незабравка Попова-Недялкова - 

щатен преподавател в програма „Мода“ на департамент „Дизайн“.  

 

 

гл.ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова. 

„Къщичка - скривалище“.  


