
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

 

21 – 25 март 2023 г. 

 

СЪБИТИЯ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 23 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 

 

9:40 – 12:50 „Технологични процеси при изработката на облекло“,  

БП „Мода“ 

Милена Начева 

зала 501, корпус 2 

 

9:40 – 12:50 Стара британска литература 

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

БП „Английски език и професионална комуникация“ (съвместна програма с 

университета в Йорк) 

проф. Албена Бакрачева, д. н. 

зала 403 /корпус 2 

 

10:30 – 11:30 Консултации на кандидат-студенти с департамент „Телекомуникации“  

   БП „Телекомуникации и компютърни технологии“ 

   зала 618, корпус 2 

 

9:40 – 12:50 „Архитектурна композиция“,  

МП „Архитектура“ 

гл. ас. д-р арх. Виолета Шатова 

зала 506, корпус 2 

 

11:00 – 12:00 „Здравето на Европа през 2022 г.  - тенденции, факти и иновации“,  

БП „Логопедия“ 

доц. д-р Полина Михова 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

 

https://bit.ly/2zuTEEi


 

11:20 – 12:50 „Придобиване на професионално образование за специалисти за 

службите за сигурност и обществен ред“,  

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

международна сигурност“, МП „Противодействие на престъпността и 

тероризма“ 

ас. д-р Петър Арабаджийски 

зала 305, корпус 2 

 

11:20 – 12:50 "Туристическа реклама и PR" 

   БП „Управление на туризма“ РО и ДО 

ас. д-р Виолета Донева 

зала 404, корпус 2 

 

11:20 – 12:50 Американска културна история 

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

проф. Албена Бакрачева, д. н. 

зала 403 /корпус 2 

 

11:20 – 12:50 „Киберсигурност. Кибершпионаж. Киберпрестъпления“,  

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

„Противодействие на престъпността и тероризма“ 

ас. д-р Светослав Велков 

зала 406, корпус 2 

 

11:30 – 17:30 Отворени врати на лаборатория по телекомуникации 

 БП „Телекомуникации и компютърни технологии“ 

 зала 617, корпус 2 

 

13:00 – 14:00 „Боже опази: пандемии и смърт през времето“,  

БП „История и археология“ 

доц. д-р Боян Думанов, гл. ас. д-р Димитър Гюдуров 

С1 19/20, корпус 1 

 

13:00 – 14:30 "Комуникация и съвременно общество" 

   БП „Връзки с обществеността“ и БП „Журналистика“ 

   проф. Росен Стоянов 

   зала Аула, корпус 1 

 

13:00 – 14:30 „Ролята на шанса в бизнеса“,  

БП „Управление на бизнеса и предприемачество“ 

доц. д-р Виктор Аврамов 

зала 305, корпус 1 

 

13:00 – 14:30 Американска културна история 

   БП „Англицистика (Английски език, култура и литература) – РО и ДО 
проф. Албена Бакрачева, д. н. 

зала 402 /корпус 2 

 

 

 



13:00 – 14:30 „Политики и фактори за културна и 

религиозна сигурност“,  

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

международна сигурност“, МП „Противодействие на престъпността и 

тероризма“, МП „Противодействие на престъпността и тероризма“ 

Гл. ас. д-р Дафинка Сидова 

зала 407, корпус 1 

 

13:00 – 14:30 „Обемно проектиране и конструиране“,  

БП „Мода“ 

Милена Начева 

зала 501, корпус 2 

 

14:00 – 15:00 Уебинар на БП „Финанси РО и ДО“,  БП „Маркетинг РО и ДО,  

БП „Счетоводство и контролинг РО и ДО“,  

МП „Финанси“, МП „Счетоводство и одитинг“ 

гл. ас. д-р Красимир Костенаров 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

14:30 – 15:30 Представяне на БП „Приложни чужди езици за администрация и 

управление (на английски и втори чужд език)“ РО и ДО 
гл. ас. д-р Емануела Чичова 
Вход през - https://meet.google.com/kvx-upkn-waa  

 

14:30 – 15:30 Практическо занимание по радио журналистика  

   БП „Връзки с обществеността“ и БП „Журналистика“ 

гл. ас. д-р Ралица Филипова 

Радио студиото на НБУ, корпус 2 

 

14:40 – 16:10 „Кроскултурна социална психология“,  

БП „Психология“ 

гл. ас. д-р Методи Коралов 

зала 411, корпус 1 

 

14:40 – 16:10 „Организация на музейни експозиции и изложбени пространства“,  

БП „Интериорен дизайн“ 

доц. д-р Иво Попов 

зала 408, корпус 2 

 

14:40 – 16:10 Танцов семинар "Основи на танцовото изкуство"  

   БП „Музика“ 

гл. ас. д-р М. Кръстева 

зала 514, корпус 1 

 

14:40 – 16:10 „Перспектива във визуалните изкуства“,  

БП „Уеб дизайн и графична реклама“ 

ас. Мария Миличин 

зала 607, корпус 2 

 

 

 

https://bit.ly/2zuTEEi
https://meet.google.com/kvx-upkn-waa


 

 

15:00 – 16:00 Представяне на МП „Архитектура“ 

гл. ас. д-р арх. Виолета Шатова 

зала 503, корпус 2 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

15:00 – 16:00 „СРЕДАТА – ТРЕТИЯТ УЧИТЕЛ“,  

БП „Интериорен дизайн“ 

гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова 

Ателие 08, Център по изкуства 

 

15:00 – 16:00 Уебинар „Въпроси и отговори за обучението в БП Мода“ 

гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

15:00 – 16:00 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/86704732633?pwd=c0dTVy9td3lyRWUrU2xSbzBPQXBPdz09 

 

16:20 – 17:50 „Дизайн на външна реклама“,  

БП „Интериорен дизайн“ 

доц. д-р Иво Попов 

зала 409, корпус 1 

 

16:20 – 17:50 „Форма и цвят в дизайна“,  

БП „Уеб дизайн и графична реклама“ 

ас. Мария Миличин 

зала 214, корпус 1 

 

16:20 – 17:50 „Технология в облеклото“,  

БП „Мода“ 

Милена Начева 

зала 501, корпус 2 

 

16:20 – 17:50 Нова американска литература 

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

проф. Албена Бакрачева, д. н. 

зала 401 /корпус 2 

 

16:20 – 18:00 Уебинар на БП „Българистика (Български език, култура и литература)“,   

доц. д-р Морис Фадел 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

16:20 – 19:30 „Дизайн и работа с платформата WordPress“,  

БП „Уеб дизайн и графична реклама“ 

ас. д-р Петко Якимов 

зала 313, корпус 1 

 

https://bit.ly/2zuTEEi
https://bit.ly/2zuTEEi
https://nbu-bg.zoom.us/j/86704732633?pwd=c0dTVy9td3lyRWUrU2xSbzBPQXBPdz09
https://nbu-bg.zoom.us/j/86704732633?pwd=c0dTVy9td3lyRWUrU2xSbzBPQXBPdz09
https://bit.ly/2zuTEEi


 

 

17:30 – 18:30 „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 

 

 

 

 

 

 

БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 

 

https://bit.ly/2zuTEEi

