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З А П О В Е Д

№ 1367

гр. Плевен, 03.07.2020 г.

На основание Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с
Постановление на Министерския съвет № 235 от 25 септември 2008 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

I.Срок за подаване на документи за ползване на студентските общежития през учебната
2020/2021 г. за студенти от всички курсове: 06.07.2020 г. - 14.08.2020 г. вкл.

II. Необходими документи:
1. За чуждестранни студенти
- Заявление (по образец), заверено от Управителя на студентското общежитие и от експерт в
студентска канцелария на съответния факултет с подпис и печат на факултета.

2. За български студенти
- Заявление (по образец), заверено от Управителя на студентското общежитие и от експерт в
студентска канцелария с подпис и печат на факултета;
- Доходи на родителите за периодa 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. (за класиране по успех и доход);
- Документи, удостоверяващи, че са налице обстоятелства по чл.15, ал. 2 от Наредбата за
ползване на студентските общежития и столове (без класиране).

Документи, които не са в пълен комплект, съгласно настоящата заповед, няма да се приемат.
Документи, които не са подадени в определения срок, не подлежат на разглеждане.
Заявления за настаняване, придружени с документи за нулев доход на семейството, подлежат

на задължителна насрещна проверка.

Настоящата заповед да се доведе до знание на студентите, Председателя и членовете на
комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, Финансова дирекция, Студентски съвет,
Управителите на Студентксите общежития и „Учебен отдел” за сведение и изпълнение.

Р Е К Т О Р: / П /

( Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. )



УТВЪРЖДАВАМ:

Р Е К Т О Р: / П /
( Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. )

Н Е О Б Х О Д И М И Д О К У М Е Н Т И

при кандидатстване за настаняване в студентски общежития за учебната 2020/2021 година

I. За чуждестранни студенти

Заявление (по образец), заверено от Управителя на студентското обжещитие и от студентска
канцелария на съответния факултет. Успехът се нанася от експерт в студентска канцелария, с подпис и
печат на факултета.

Срок за подаване на документите: 06.07.2020 г. - 14.08.2020 г. вкл.

II. За български студенти (2 - 6 курс) - класиране по успех и доход

1. Заявление (по образец), заверено от Управителя на студентското обжещитие и от студентска
канцелария на съответния факултет. Успехът се нанася от експерт в студентска канцелария, с подпис и
печат на факултета.
2. Документи, удостоверяващи доходите на родителите за периода 01.01. – 30.06.2020 г.:
 заплати, вкл. обезщетения за  временна нетрудоспособност (болнични) – удостоверението за
получените суми за болнични през посочения период се издава от НОИ;
 пенсии (без добавка за чужда помощ за инвалиди) - удостоверението се издава от НОИ;
 обезщетение за безработица – удостоверение за получените суми по месеци през посочения период се
издава от НОИ;
 месечни добавки за деца – удостоверението се издава от Дирекция „Социално подпомагане”;
 наеми;
 хонорари;
 други доходи: присъдени издръжки при развод или друго, лица с дейност по Търговския закон, по
ЗОДФЛ, по ЗКПО (собственици ЕТ, съдружници, лица, извършващи патентна дейност, акционери, и др.),
представят заверено от НАП копие на данъчната декларация, подадена през 2020 г.
3. При безработни родители се представя служебна бележка от бюрото по труда и удостоверение от
НОИ за сумите на изплатените обезщетения за безработица за периода 01.01 – 30.06.2020 г. Ако
родителят не е получавал обезщетение за безработица и/или не е било регистриран в бюрото по труда
се представя нотариално заверена декларация, че за този период не е работило и няма доходи.
4. При разведени родители се представя копие на решението на съда и, ако студентът не получава
издръжка, нотариално заверена декларация за това.
5. За родители - пенсионери се представя документ от пенсионното управление (НОИ) за получените
пенсии през посочения период.
6. Уверение за брат или сестра - студенти, в което е отразено, че са студенти редовно обучение.
7. Служебна бележка за брат или сестра, ако са ученици, удостоверяваща, че са били ученици през
учебната 2019/2020 г.

III. За български студенти (1 - 6 курс) - без класиране по чл.15, ал.2 от Наредбата за ползване на
студентските общежития и столове

Заявлението за настаняване в студентско общежитие е придружено с документи, които доказват, че
съответните лица са:
1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през
текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 и 9
ЗВО;



2. Български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 ЗВО или са освободени от такси по чл. 95, ал.
5 и 9 ЗВО и са:
а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на
детето си, ненавършило пълнолетие;
б) студенти с неизвестен или починал родител;
в) несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант,
специализант, студент или ученик;
г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;
д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа;
3. български граждани - редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;
4. чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на
междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването
на студентско общежитие.

Документи се подават в „Учебен отдел” – стая 207
Документи, които не са подадени в определения срок, не подлежат на разглеждане.
Документи, които не са в пълен комплект, съгласно настоящата заповед, няма да се приемат.
Заявления за настаняване, придружени с документи за нулев доход на семейството, подлежат на
задължителна насрещна проверка.


