
 

НПСС e най-голямото обединение на студентската младеж, представляваща обучаващите 
се над 230 хиляди студенти в страната. Организацията е член и представител на 

Европейския студентски съюз (ESU) в Република България. 
 
 
 

1000 София, пл. “Народно събрание” №10, ет. 4, офис 411, 
тел.: 02 4414 990, 0882 971 000, http://www.npss.bg, e-mail: info@npss.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
УВАЖАЕМИ РЕКТОРИ, 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
 
Националното представителство на студентските съвети в Република България 

организира „Летен университет”, който ще се проведе в периода 23 – 29  Август 2018 
година в к.к. „Албена”. 

"Летен университет" е проект на Националното представителство на 
студентските съвети, стартиращ като „Национални студентски игри" през 2002 година, 
провеждащ се повече от 15 години и имащ за основна цел да създаде условия за 
изграждане на активен диалог между студентските общности на висшите училища. 

Чрез провеждането на „Летен университет ‘2018”, ние, от Националното 
представителство на студентските съвети,  целим  да създадем предпоставки за активна 
социално-образователна отговорност и развиване на масовия спорт сред студентите. 

В рамките на проекта, който ще се продължи 7 дни в престижния к.к. 
„Албена”, студентите ще имат възможност да участват в масови спортни мероприятия, 
академични лекции и отворени дискусии с известни личности и партньорски 
организации на Националното представителство на студентските съвети. 

Право на участие имат всички студенти от Висшите училища в Република 
България. Настаняването на студентите е организирано в хотел „Добруджа”, к.к. 
„Албена”.  

Забележка: При запълване капацитета на хотел „Добруджа”, домакините от 
к.к. Албена ще осигурят настаняване на участниците в друг хотел при същите 
условия. 

Срок за подаване на заявки: 01 Август 2018 година  
Срок за превод на такса участие: 07 Август 2018 година.  
 
Финансови условия:  

• 320,00 лева -  Настаняване в стая за двама, трима или апартамент. Цената 
включва: 6 нощувки и закуски - на блок маса, 6 обяда, 6 вечери - на блока маса, и 
официален коктейл и концерт за закриването, такса правоучастие в състезателните дни, 
ползване на басейн.  

• 390,00 лева - Настаняване в единична стая. Цената включва: 6 нощувки и закуски 
- на блок маса, 6 обяда, 6 вечери - на блока маса, и официален коктейл и концерт за 
закриването, такса правоучастие в състезателните дни, ползване на басейн. 
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Банкова информация: 
Получател: Национално представителство на студентските съвети в Република 

България (НПСС) 
Банка: ИНВЕСТБАНК АД 
IBAN: BG29 IORT 7380 1036 6384 00 - BGN 
BIC: IORTBGSF 
Основание: Летен университет 2018 
 
Подробна информация, програма и условия за участие ще намерите на 

http://www.summer.npss.bg  и в Наредба за организиране и провеждане на „Летен 
университет“.  
 

Приложение: Наредба за организиране и провеждане на „Летен университет“ 
2018. 

За повече информация: Мариян Ников, Национален координатор 
тел.: 0882 971 008, e-mail: summer@npss.bg 
 

Пожелавам Ви едно незабравимо лято, изпълнено с много приятни емоции! 
 

 
02 Юли 2018 година 
град София  
      Яна Вангелова 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 

 
 

 


