
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

 

21 – 25 март 2023 г. 

 

СЪБИТИЯ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

 

 

ВТОРНИК – 21 МАРТ 2023 г. 
 

 

Цял ден:  Студентска керамична изложба „Глави- опашки-2 част“,  

място: централно фоайе на 1 корпус;  

от 21.03.23 - 05.04.23 г. 

 

Цял ден: Самостоятелна изложба „Стадий на женственот /сладки спомени/“ 

Crossing of people“  
рисунки на Гергана Димитрова-магистър, 

място: ЦИ, фоайе, 2 корпус, голяма стена до асансьора 

 

Цял ден: Самостоятелна изложба на Даниела Боянова- бакалавър,  

място : ЦИ, фоайе , 2 корпус, (малка стена )  

Ръководители: Проф. Моника Попова, ас. д-р Виолета Заранкова, Алина 

Папазова 

 

08:00 – 9:30 „Изобразителна методика за дизайна“ 

БП „Мода", БП „Уеб дизайн и графична реклама" 

проф. д-р Елена Тодорова 

зала 800, корпус 2 

 

09:40 – 11:10 „Психология на развитието – личност и общество“ 

БП „Психология" 

ас. д-р Маргарита Павлова 

зала 607, корпус 2 

 

09:40 – 11:10 „Експериментални рисунки“ 

БП „Мода", БП „Уеб дизайн и графична реклама" 

проф. д-р Елена Тодорова 

зала 800, корпус 2 

 

09:40 – 11:10 „Културно наследство и международни политики“ 

БП „Антропология" 

доц. д-р Ирена Бокова 

зала 307, корпус 2 

 

09:40 – 11:10 „Креативност и дизайн процес“ 

БП „Уеб дизайн и графична реклама" 

д-р Петко Якимов 

зала 703, корпус 2 

 



09:40 – 11:10 Практически испански език (A2) 

   БП „Испанистика (с втори чужд език английски)“ 

Валентина Славова 

   зала 403, корпус 3 

 

10:30 – 11:30 Консултации на кандидат-студенти за БП „Телекомуникации и 

компютърни технологии“ 

   зала 618, корпус 2 

 

11:00 - 11:30 Консултации за кандидат-студенти в ZOOM  

                                 в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/86961375473  
      или: 869 6137 5473 

 

11:00 – 12:00 „Представяне на БП Анимационно кино, БП Графичен дизайн, БП Кино и 

телевизия, БП Реклама, БП Фотография и видеография“ 

Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 
зала 512, корпус 1 

 

11:00 – 12:00 Тюторите и тяхната роля - среща със студенти, част от системата на 

тюторство в НБУ 

 стая 114, корпус 1 

  Вход през ZOOM -  https://nbu-

bg.zoom.us/j/85982826144?pwd=VVUxWDNSY3Z0NVBHUCt4KzREU0xCQT09 

 

11:20 – 12:50 „Изобразителна методика за дизайна“ 

БП „Мода" 

проф. д-р Елена Тодорова 

зала 800, корпус 2 

 

11:20 – 12:50 „Дигитализация в туризма“ 

БП „Туризъм" РО и ДО 

гл. ас. д-р Маргарита Мишева 

зала 303, корпус 2 

 

11:20 – 12:50 „Конструиране на облеклото“ 

БП „Мода" 

инж. Татяна Георгиева 

зала 501, корпус 2 

 

 

11:20 – 12:50 „Социални практики на свободното време“ 

БП „Антропология" 

доц. д-р Евгения Благоева 

зала 314, корпус 1 

 

11:20 – 12:50 „Форма и цвят в дизайна“ 

БП „Уеб дизайн и графична реклама" 

ас. Мария Миличин 

зала 301, корпус 2 

https://nbu-bg.zoom.us/j/86961375473
https://bit.ly/2zuTEEi
https://nbu-bg.zoom.us/j/85982826144?pwd=VVUxWDNSY3Z0NVBHUCt4KzREU0xCQT09
https://nbu-bg.zoom.us/j/85982826144?pwd=VVUxWDNSY3Z0NVBHUCt4KzREU0xCQT09


 

11:30 – 12:30 „Въпроси и отговори за програмите по екология“ 

доц. д-р Биляна Костова, доц. д-р Ралица Берберова 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

11:30 – 12:30 Представяне на БП „Приложни чужди езици за администрация и 

управление (на английски и втори чужд език)“ РО и ДО 
гл. ас. д-р Милка Хаджикотева 

зала 309, корпус 2 

 

13:00 – 14:30 „Моделиране на облеклото“ 

БП „Мода" 

инж. Татяна Георгиева 

зала 501, корпус 2 

 

13:00 – 14:30 „Важно ли е да бъдем културни потребители? Значение на културата в 

маркетинга“ 

БП „Маркетинг" РО и ДО 

доц. д-р Надежда Димова 

зала Аула, корпус 1 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

13:00 – 14:30 „Моден продукт – проектиране, иновации и креативни подходи“ 

БП „Мода" 

ас. Кристина Колодеева 

зала 507, корпус 2 

 

13:00 – 14:30 „Визуализация на модна фигура“ 

БП „Мода" 

доц. д-р Кристина Савова 

зала 217, корпус 2 

 

13:00 – 16:20 Отворени врати на лаборатория по телекомуникации 

 БП „Телекомуникации и компютърни технологии“ 

 зала 617, корпус 2 

 

13:00 – 14:30 „Перспектива във визуалните изкуства“ 

БП „Уеб дизайн и графична реклама" 

ас. Мария Миличин 

Ателие 08, Център по изкуства 

 

     13:00 – 14:30 Представяне на програмите БП „Англицистика (Английски език, култура 

и литература) – РО и ДО, БП „Английски език и професионална 

комуникация“ (съвместна програма с университета в Йорк), БП 

„Германистика (с втори чужд език английски)“, БП „Испанистика (с втори 

чужд език английски)“,  

МП „Лингводидактика“, МП „Писмен и устен превод“, МП „Юридически 

превод с един чужд език – английски или немски“, МП „Юридически превод 

с два чужди езика – английски и немски“ 

https://bit.ly/2zuTEEi
https://bit.ly/2zuTEEi


 проф. д-р Дияна Янкова, доц. д-р Елена Савова, Мария Гаргова, ас. Анелия 

Ламбова 

зала 201, корпус 2 

 

     13:00 – 14:30 "Умните градове и как живеем заедно?"  

"Смарт технологии и комуникации"; 

   БП „Връзки с обществеността“, БП  „Журналистика“ 

гл. ас. д-р Жюстин Томс 

зала 110, корпус 2 

 

13:00 – 16:10 ARAB610    Практически арабски език 

   БП „Арабистика (арабски език, култура и литература)  

   гл. ас. д-р Велин Белев, Салех Брик 

 

14:00 – 15:00 „Открита репетиция на танцов спектакъл „Временно 

завинаги“ 

БП „Театър" 

доц. д-р Анна Пампулова, доц. д-р Татяна Соколова 

Университетски театър на НБУ 

 

14:30 – 19:30 „ДИЗАЙН РИСУВАНЕ“ 

БП „Интериорен дизайн" 

гл. ас. Светослав Анев 

зала 706, корпус 2 

 

14:30 – 19:30 „Екологичен туризъм“ 

БП „Екология и опазване на околната среда" РО и ДО 

доц. д-р Ралица Берберова 

С1/06, корпус 1 

 

14:40 – 16:10 „Моделиране на облеклото“ 

БП „Мода" 

гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова 

зала 501, корпус 2 

 

14:40 – 16:10 „Управление на човешкия капитал в условията на дигитална 

трансформация“ 

БП „Управление на бизнеса и предприемачество" РО и ДО,  

БП Управление на туризма“ РО и ДО 

доц. д-р Милена Караилиева 

зала 405, корпус 1 

 

14:40 – 16:10 „ПРЕДПЕЧАТ“ 

БП „Интериорен дизайн" 

гл. ас. д-р Софрони Върбев 

зала 314, корпус 1 

 

14:40 – 16:10 „Моден дизайн, производство и брандинг“ 

БП „Мода" 

доц. д-р Кристина Савова  

зала 507, корпус 2 



 

 

14:40 – 16:10 „Форма и цвят в дизайна“ 

БП „Уеб дизайн и графична реклама" 

ас. Мария Миличин 

зала 305, корпус 2 

 

14:40 – 16:10 „Моден продукт – проектиране, иновации и креативни подходи“ 

БП „Мода" 

ас. Кристина Колодеева 

зала 502, корпус 2 

 

15:00 – 16:00 Устен превод в съвременния свят 

   БП „Англицистика (Английски език, култура и литература) – РО и ДО 

доц. д-р Борис Наймушин 

зала 316, корпус 1 

 

16:00 - 16:30 Консултации за кандидат-студенти в ZOOM  

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/82508900399  
       или : 825 0890 0399 

 

16:00 – 17:00 „Ваксини и здраве“ 

Уебинар за представяне на БП „Биология – Обща и приложна, БП 

„Клетъчна биология и Вирусология“, МП „Микробиология“  

доц. д-р Николай Петров 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

16:20 – 17:50 „Данъчно-процесуално право“ 

МП „Право" 

доц. д-р Гинка Симеонова 

зала 210, корпус 1 

 

16:20 – 17:50 „Перспектива във визуалните изкуства“ 

БП „Уеб дизайн и графична реклама " 

ас. Мария Миличин 

зала 308, корпус 2 

 

16:20 – 17:50 „Графичната комуникация –творчески процес, теория и практика“ 

БП „Уеб дизайн и графична реклама " 

ас. д-р Петко Якимов 

зала 413, корпус 1 

 

18:00 – 19:00 „Изкуството и дигиталните технологии“ 

БП „Уеб дизайн и графична реклама " 

ас. д-р Петко Якимов 

зала 413, корпус 1 

 

 

 

 

https://nbu-bg.zoom.us/j/82508900399
https://bit.ly/2zuTEEi


18:00 – 19:30 „Социално-психологическа характеристика на извършителите на 

престъпления“,  

БП „Гражданска и корпоративна сигурност“, МП „Криминология и 

политики за превенция на престъпността“, МП „Противодействие на 

престъпността и тероризма“ 

ас. д-р Галина Стоянова 

зала 403, корпус 2 

 

 

БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 


