УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УКАЗАНИЯ
За ползване, настаняване, преместване и освобождаване
на помещения в Студентските общежития на УАСГ.

1.

Право на ползване на студентско общежитие имат лицата по чл.3 от правилник №3 за
условията на ползване на студентски общежития (СО).

2. Настаняване в СО.
2.1. Настаняването в СО се извършва от КСБВУ, съгласно Правилник №3 в определен блок и
стая за срок, съгласно учебния план на съответния студент. КСБВУ, със свое решение,
може да промени блока и стаята, и срока за ползване, когато това е наложително –
необходимост от ремонт; уплътняване на стаите, с оглед настаняване на нови студенти; при
невъзможност на живущите в тях да плащат пълния размер на наема и други, налагащи се с
оглед на правилното ползване на студентските общежития.
2.2. При настаняване или преместване КСБВУ изпраща студента с настанителна заповед до
домакин-управителя на блока.
2.3. За да получи настанителна заповед, настаненият заплаща първия си наем, гаранционен
наем и семестриален депозит на определеното за това място (касата на ССО).
2.4. Ако в седемдневен срок лицето, на което е издадена настанителната заповед и е заплатило
първия си наем, не се яви при домакин-управителя на блока, не се настани или не
декларира писмено в КСБВУ и при домакин-управителя, че се отказва от стаята, наемът не
му се връща.
3. Преместване в СО.
3.1. Преместване може да се извърши само веднъж по време на учебната година, извън
настанителната и пренастанителната кампании.
3.2. Всякакви молби, подадени в КСБВУ, се приемат и разглеждат, само след като бъдат
изплатени всички задължения към Сектор Студентски Общежития (ССО) до момента на
подаване на молбата.
3.3. Липсата на задължения към ССО удостоверява касиер от касата на ССО с подпис и печат
върху молбата до КСБВУ. Студентът получава настанителна заповед след представяне на
обходен лист от домакин-управителя на блока, в който е бил настанен.
3.4. Молби за преместване по съответния образец могат да бъдат подадени в КСБВУ всеки
работен ден от месеца.
3.5. От 21во до 31во число на месеца се разглеждат молбите, постъпили до 20то число на текущия
месец и неудовлетворените молби от предходни периоди и се вземат решения по тях.
Неудовлетворените молби се разглеждат само, ако е подадено заявление да бъдат
преразгледани.
3.6. В случай на преместване, останалите да живеят сами в стаята един или двама студенти
заявяват писмено пред КСБВУ, чрез молба-декларация за преместване, съгласието си да
живеят сами и да заплащат пълния размер на наема за стаята или желанието си да им бъдат
настанени допълнително съквартиранти. При невъзможност да се удовлетвори молбата им
за настаняване на съквартиранти в срок от един месец, който започва да тече след
напускането на съквартиранта/ите им, то след този месец студентът/ите трябва да
бъде/бъдат преместен/и в друга стая или да започне/започнат да заплаща/т пълния размер
на наема за стаята, според декларираното в молба-декларацията за преместване.

4.
Напускане на СО:
4.1. Когато лицето напуска, декларира това писмено пред КСБВУ и домакин-управителя на
блока една седмица преди датата на напускане. В същия срок останалите сами в стаята
студенти трябва да попълнят молба-декларация за настаняване на съквартиранти, която
подават в КСБВУ.
4.2. Останалите да живеят сами в стаята един или двама студенти заявяват писмено пред
КСБВУ, чрез молба-декларация за настаняване на съквартиранти, съгласието си да живеят
сами и да заплащат пълния размер на наема за стаята или желанието си да им бъдат
настанени допълнително съквартиранти. При невъзможност молбата им за настаняване на
съквартиранти да бъде удовлетворена в срок от един месец, който започва да тече след
напускането на съквартиранта/ите им, то след този месец студентът/ите трябва да
бъде/бъдат преместен/и в друга стая или да започне/започнат да заплаща/т пълния размер
на наема за стаята, според декларираното в молба-декларацията за настаняване на
съквартиранти.
4.3. При неподаване на молба-декларацията за настаняване на съквартиранти в КСБВУ се
счита, че останалите сами в стаята са съгласни да заплащат пълния размер на наема, което
не ги освобождава от подаване на молбата.
4.4. Когато лицето е отстранено със заповед на Ректора е длъжно да освободи стаята в
десетдневен срок и да я издаде на домакин-управителя на блока. За всеки просрочен ден му
се начисляват нощувки до момента на принудителното изваждане, със съдействието на
органите на МВР.
5.
Общи условия.
5.1. Решението на КСБВУ по подадените молби може да бъде, както за настаняване на нови
съквартиранти, така и за преместването в друга стая на останалите сами студенти, в случай
на необходимост на ССО от свободни помещения или уплътняване.
5.2. КСБВУ взема решение по молбите в сроковете, определени в т.3.2., като за този период
студентът заплаща наем, какъвто е плащал до момента.
5.3. Преместванията на студенти, налагащи се поради необходимост на ССО от свободни
помещения или уплътняване на стаите се извършва в следната последователност:
1. в същия блок;
2. от една специалност;
3. от един курс;
по-малък при по-голям;
по-голям при по-малък
и др
5.4. За всички случаи неуредени с тези указания и действащите правилници които не засягат
финансови въпроси могат да се подават молби и жалби до КСБВУ.
5.5. Всички въпроси, свързани с определяне на наеми, извън горепосочените условия и срокове,
както и неудовлетворени молби се решават от Зам. Ректора по СБДМБ.
Настоящите указания са приети на заседание на КСБВУ с Протокол № 10/18.04.2007г.
Промени и допълнения в тях могат да се извършват с решение на КСБВУ, одобрено от
Ректора на УАСГ.

