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ДО  
РЕКТОРА 
НА УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, 
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ, 
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 
НА УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, 
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ, 
Г-ЖА АНИ ДИКЛЬОВСКА 
 
 
РАБОТНАТА ГРУПА 
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ 
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАЛИТЕ  
КЪМ НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ, 
Г-Н ИВАЙЛО СТОЯНОВ 
Г-Н МАРИН МАРИНОВ 
Г-ЖА СТОЯНКА АТАНАСОВА 
Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРУШЕВА 
Г-Н ВЕНЦЕСЛАВ ПОПОВ 
Г-Н КИРИЛ ШОПОВ 
Г-ЖА КАРИНА ДИКОВА 
Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА ПУЛЕВА 
 
 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР МАРКОВ, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИКЛЬОВСКА, 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 
 
С настоящото писмо искам да изкажа благодарността от името на 

ръководството на Националното представителство на студентските съвети към екипа, 
който работи по проекта за възстановяване на залите към Националния студентски 
дом.  

В рамките на проекта, студентите участваха в разработването на идеен проект 
за възстановяване на залите на Националния студентски дом, които са били изгорели 
след пожар през 2005 година.  

Поставянето на задачата към студентите от Университета за архитектура, 
строителство и геодезия беше фактически подкрепена от Изпълнителния съвет на 
Националното представителство на студентските съвети. На свое заседание бяха 
обсъдени възможностите за реконструкция на частта в сградата на Националния 
студентски дом, която е затворена с години.  

Екипът от студенти, които бяха поканени от Университет за архитектура, 
строителство и геодезия, имаха основната задача да изготвят визуализации на 
идейния проект за възстановяване на сцената на театъра, салона и малката зала в 
Националния студентски дом.   

Реализирането на проекта цели да създаде възможност за разгръщане проявите 
за творчество на студентите по архитектура и строителство, които заемайки се със 
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задачата, да консолидират своите умения и идеи, изграждайки един нов облик на 
територията на Националния студентски дом, като притегателен център за 
студентската общност.  Важно е също да отбележим, че в рамките на работата на 
студентите екипът целеше да създаде предпоставки възстановяването на сградата, 
която да се съхрани като паметник на архитектурата, важна част от българската 
история на студентските движения.  

Разглеждайки готовия идеен проект, оставаме с изключително впечатление и 
бихме искали да изразим нашата благодарност към екипа от студенти, които 
участваха в тази инициатива, а именно: Ивайло Стоянов, Венцеслав Попов, Марин 
Маринов, Кирил Шопов, Стоянка Атанасова, Карина Дикова, Цветелина 
Димитрушева и Цветелина Пулева. 

Засвидетелстваме уважение и към техните преподаватели, които са допринесли 
за изграждането на студентите като специалисти в сферата на своето образование.  

Благодаря от името на екипа си, от името на организациите, които са част от 
институцията Национален студентски дом, както и от името на всички 
заинтересовани лица, с които бихме искали този проект да бъде реалност, за да може 
да разгънем своята дейност на цялата територия на сградата.  

Благодаря Ви! 
 

 

НПСС е единственият законоустановен национален орган за защита на 
общите права и интереси на студентите, специализантите, докторантите и 
курсантите и се състои от председателите или делегирани представители на 
студентските съвети на висши училища в България.   

От създаването си НПСС се стреми да изгради активен диалог с държавните 
институции, отговарящи за политиката по отношение на висшето образование в 
страната, партнирайки с Националната агенция за оценяване и акредитация, 
Комисията за защита на личните данни, Асоциацията за подпомагане на 
академичната общност и други Неправителствени организации. 

 
07 Ноември 2017 година 
град София 
 
                  Яна Вангелова 
                  ПРЕДСЕДАТЕЛ на НПСС 


