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За шестнадесети 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.      

Изложенията СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ и ТЕХНОМЕБЕЛ са едни от водещите 
бизнес събития за региона.  Те са специализирани изложения за всички видове 
мебели, мебелни аксесоари и мебелно производство, форум за срещи и 
генериране на нови идеи в интериорния дизайн, вътрешната архитектура и 



обзавеждането. От 2012 г. ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ се 
провеждат заедно, предоставяйки на бизнеса и на 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.  

 

 
 

 

 
 

Традиционно изложбеният щанд на департамент „Дизайн” се открояваше с 
високо качество на представяне. С подкрепата на Фонд „Учебни програми“ към 
БФ, специално за изложението бяха отпечатани 10 банера с отличили се 
дипломни разработки на: 



Боримир Илков, Габриела Чеглайска, Десислава Михайлова, Елиза Тенева, 
Елица Толева, Златина Абаджиева, Мария Стоева, Михаела Александрова, 
Моника Маринска. Също така беше изложен проект и прототип за масичка 
„Марта“ на студента Иван Тодоров. 
 

 
 

 
 

Представянето на най-високите постижения на нашите студенти, в 
обкръжението на едни от най-реномираните български и чуждестранни фирми, 



както и на програми по дизайн на други висши учебни заведения допринася за 
популяризиране на дейността и утвърждаване на престижа на БП „Интериорен 
дизайн“ към департамент „Дизайн“ на НБУ.  
Графичният дизайн на представителните банери, оформени за участието в 
изложенията е дело на гл. ас. д-р. Софрони Върбев.  
Щандът беше аранжиран със съдействието на студентите Иван Тодоров и 
Димитър Борисов.  
 

     
 
Наред с изложените студентски проекти в щанда бяха експонирани и авторски 
проекти на щатни преподаватели от департамент „Дизайн“: доц. Банко Банков,  
гл. ас. д-р Ива Добрева-Драгостинова, гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова 
и гл. ас. д-р Светослав Анев. 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 
 

  
 
За пореден път любезните домакини, Браншовата камара на 
дървообработващата и мебелната промишленост и Интер Експо Център, 
предоставиха безвъзмездно експозиционния щанд на департамент „Дизайн“. 
Благодарение на тях нашите студенти отново имаха възможност да посетят 
безплатно изложенията, организирани в групи и ръководени от своите 
преподаватели.  

 гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова 
 


