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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ КЪМ
ПРАВИЛАТА И МЕТОДИКАТА ЗА
НАСТАНЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ
В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

1. Настанителните заповеди се издават и преиздават всяка учебна година и
важат за една учебна година. За една учебна година на едно лице може да
бъде издадена само една настанителна заповед. Конкретният период на
валидност на настанителните заповеди се определя ежегодно от Ректора на
Технически университет – София и е разписан в издаваната от него
Настанителна заповед, която е качена в интернет страницата на студентските
общежития в сайта на ТУ – София. Обикновено този период е от 1 Септември
на текущата календарна година до 15 Юли на следващата календарна година.
2. Настанителна заповед се издава само след представянето на лична карта,
имаща оставащ срок на валидност не по-малък от два месеца към датата на
настаняване.
Чуждестранните студенти, които пребивават на територията на Република
България с валидна виза, се настаняват на общежитие само ако същата има
оставащ срок на валидност не по-малък от два месеца към датата на
настаняване.
3. При изтичането на срока на Настанителната заповед, всички студенти трябва
лично да върнат ключа от своето общежитие и магнитната си карта за достъп
на управител-домакина. Освен това те лично трябва да издадат своето
общежитие по опис, то да бъде идеално изчистено и в него да няма никакъв
личен багаж. Всички задължения трябва да бъдат заплатени, а
констатираните щети по стаята отстранени или заплатени, задължително
преди издаването на стаята.
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4. Всички студенти, които не желаят да напускат своето общежитие за лятото и
да не изнасят своя багаж от там, трябва задължително преди изтичането на
Настанителната заповед да заплатят своите наеми за месеците Юли и Август
на текущата година, както и другите си финансови задължения (ако имат
такива), след което да подадат молба за оставане на общежитие за лятото при
управител-домакина.
5. Всички студенти, които са издали своето общежитие за лятото редовно и в
срок (не по-късно от срока на Настанителната заповед), както и тези, които са
пуснали молба за оставане на общежитие за лятото, имат право да подадат
декларация за настаняване на общежитие през следващата учебна година.
6. Всички студенти, които не са издали своето общежитие на управителдомакина и не са подали молба за оставане на общежитие през лятото преди
изтичането на Настанителната заповед, заплащат нощувки в размер
определен със Заповед на Ректора на ТУ – София (стойността на една
нощувка за 2019 г. е 9 лв. с ДДС на вечер) за периода от края на
Настанителната заповед за съответната учебна година до личното издаване на
общежитието, връщането на ключа и магнитна карта за достъп на управителдомакина.
Ако общежитието не бъде издадено до 10 Септември на текущата календарна
година, се пристъпва към служебно изнасяне на имуществото от съответните
стаи. Срока за служебното изнасяне на имуществото е до 30 Ноември на
текущата календарна година. Нощувки спират да се начисляват при
окончателното служебно изнасяне на имуществото на съответните студенти
от заеманите стаи. Отдел „Студентски общежития и столове“ и Технически
университет – София не носят каквато и да е отговорност за имуществото на
студентите, към които е предприета мярка за служебно изнасяне.
7. Всички студенти, които не са подали декларация за настаняване на
общежитие за следващата учебна година преди изтичането на
Настанителната заповед, подават молба за настаняване на общежитие по
общия ред, който важи и за тези, които не са живели на общежитие през
миналата учебна година. Всички тези студенти се настаняват на общежитие
задължително в блок, различен от този, в който са живели през миналата
учебна година, и то след настаняването на студентите първи курс и тези,
които са живели на общежитие и са подали декларация преди изтичането на
Настанителната заповед за миналата учебна година.
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