ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ДИРЕКЦИЯ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ”
София – 1734, Студентски град, бл. № 42-А,
Директор: 962-02-17; Факс: 962-24-21

ЗАПОВЕД
№ Д-ОХ- 52
София 16.05.2013 г.
На основание Заповед № Р-ОХ-442/11.09.2002 г на Ректора на ХТМУ и
План-графика на учебната 2013/2014 година.

НАРЕЖДАМ
1. Студентите, които няма да ползват студентско общежитие през лятната
ваканция и няма да бъдат на учебно-производствена практика в София, в срок до
10 (десет) дни след изтичане на заповедта за настаняването им следва да освободят
общежитието, като изплатят дължимите наеми и консумативи до деня на
напускането и върнат зачисленото им имущество, пропуска и ключа от стаята на
управителя на блока.
1.1. При освобождаване на общежитието управителят отбелязва на гърба на
настанителната заповед датата на напускане, а живущият се подписва, след което
получава обходен лист. Този обходен лист се представя при настаняване в
общежитие през новата учебна година или при заверка на обходния лист от
Университета преди дипломирането.
1.2. Студентите, завършили степен „бакалавър” и които ще продължат
обучението си в следващата степен „магистър”, но няма да ползват общежитие
през летния период, а желаят да бъдат настанени в същата стая през новата
2013/2014 уч. година, трябва да съобщят за това на управителя на блока.
2. Студентите от ХТМУ, които са на учебно-производствена практика в
София, могат да ползват студентско общежитие през този период като заплащат
наем без субсидия. Затова е необходимо лично да декларират това пред управителя
на блока най- късно до 30.06.2013 г. и да представят квитанция за платен наем до
края на практиката, съответно :
а) ІІ и ІІІ курс - до 15.07.2013 г.,
б) ІІ, ІІІ и ІV курс, спец. „Индустриална химия” – до датата, отбелязана
в Уверение и издадено от съответната факултетна канцелария (този абзац да
бъде съответно подписан и подпечатан от секретаря на Факултета).

3.Всички студенти , дипломирани бакалаври, чакащи да запишат степен
“Магистър” , недипломирани студенти, чакащи 2-ра дипломна защита и
специализанти І-ва год., които не са наказвани за системни и груби нарушения на
Правилника за вътрешния ред в студентските общежития на ХТМУ, могат да
ползват общежитие през летния период като заплащат наем + субсидия за този
период, както следва :
а) от 30.06.2013 г. до 31.08.2013 г. - І до ІІІ курс, които не са на учебно
производствена практика в София
б) от 15.07.2013 г. до 31.08.2013 г. - ІІ и ІІІ курс, които са на учебнопроизводствена практика в София
в) от края на учебно - производствената практика( съгласно уверението от
фак. канцелария ) до 31.08.2013 г. - ІІ, ІІІ и ІV к. спец. „Индустриална химия”
г) от 01.08.2013 г. до 31.08.2013 г. - степен “Магистър” І-ва год.
д) от 01.08.2013 г. до 30.09.2013 г. - завършилите степен „Бакалавър” и
чакащи за записване за степен „Магистър”
е) от 01.08.2013 г. до 30.09.2013 г. - незащитили бакалаври, чакащи 2-ра
дипломна защита и специализанти І-ва год.
4. За да ползват общежитие през лятото:
а) Желаещите подават Заявление при Управителя на съответния блок ( по
образец ), което Управителят резолира и подпечатва, ако живущият отговаря на
изискванията на т. № 22 от Заповед № Р-ОХ-312/29.06.2012 г., на Ректора на
ХТМУ.
б) Това заявление се представя на касиера в бл. 42-А, където:
- живущите в бл. № № 37 и 42-А предплащат наема и консумативите за
летния период.
- живущите в бл. № 20 заплащат наема за месеците юли, август и
консумативите за м. юни. Консумативите за месеците юли и август ще заплатят
при плащане наема за м. септември.
- Семейните студенти, живущи в студентските общежития на ХТМУ , не
предплащат наема за летния период. Те подават заявление до Управителя на блока,
като представят квитанция за платен наем за месец юли и консумативи за м. юни
2013 г. Наемът за м. август и консумативите за м. юли трябва да платят до
15.08.2013 г.
в) Номерът и датата на фискалния бон, издаден от касата при плащане на
наема, се вписват в заявлението и същото се представя на Управителя на блока.
г) Управителят записва живущия в съответната стая в схемата на блока и
валидността на пропуска на живущия за съответния период.
5. Заявленията се приемат най-късно до:
а) 30.05.2013 г. – за студентите от І до ІІІ курс, които не са на практика в
София.
б) 15.07.2013 г. - за студентите от ІІ, ІІІ курс, които са на практика в София.

в) 31.07.2013 г. - за дипломирани студенти в степен „Бакалавър”, чакащи за
записване за степен “Магистър”
д) 31.07.2013 - недипломирани студенти, чакащи 2-ра дипломна защита и
специализанти І-ва год.
6. Студентите от други университети, настанени в общежития на ХТМУ,
ако желаят могат да ползват общежитието до 30.09.2013. Заявлението се подава
най-късно до датата, на която трябва да освободят общежитието, съгласно
настанителната им заповед.
Копие от настоящата заповед да се връчи на Архива, Управителитедомакини на общежитията и се доведе до знанието на студентите, за сведение
и изпълнение.
ДИРЕКТОР:.............................
/инж. Д. Димитров/

СЪОБЩЕНИЕ
приема документи за
настаняване в студ. общежития за новата 2013/2014 учебна година, както следва:
ДИРЕКЦИЯ“СТУДЕНТСКИ

ОБЩЕЖИТИЯ” при

ХТМУ

1. Новоприети студенти - І курс:
от 19.07.2013 г. до 28.07.2013 г. - При промяна на сроковете за
от 02.09.2013 г
до
05.09.2013 г. записване, се променят и тези дати
2. Студенти,
записали
II, III, IV курс , Специализанти І-ва год. и
образователната степен “Магистър”:
от 26.08.2013 г. до
30.09.2013 г. - степен „Бакалавър”
от
30.09.2013г. до
04.10.2013 г. - специализанти І-ва год.
от 08.10.2013 г. до 11.10.2013 г. - степен ” Магистър”
3. Документи, необходими при кандидатстване за общежитие:
3.1. Молба-декларация и Уверение за студ. положение (получават се – виж. т. 4).
3.2. Удостоверение за сключен граждански брак – оригинал и 2 бр. копия.
3.3. Удостоверение за раждане на деца (за сем. студенти) - оригинал и 2 бр. копия.
3.4. Документ за самоличност, издаден в България - Лична карта; Карта на
постоянно или временно пребиваващ чужденец в Р. България.
3.5. Студентска книжка – само за студенти горен курс.
3.6. За ползващите предимство: Акт за раждане; Смъртен акт за починали родители
или съпруг; Удостоверение за семейно положение; Съдебно решение за развод ;
Удостоверение за раждане на детето; Документ от учебното заведение, където учат
братята и сестрите - при многодетни семейства; Удостоверение за 71% инвалидност на
студента – оригинал и копие 2 бр.
4. Документи за общежитие се получават и приемат:
4.1. Новоприети студенти - І курс
от 19.07.2013 г. до 28.07.2013 г. - сгр. А, ет. І, зала № 201
от 02.09.2013 г. до 05.09.2013 г. - в студ. общеж .бл.№ 42, вх. А, каб. № 107
4.2. Студенти записали II, III, IV курс, Специализанти І-ва г. и образователна
степен “Магистър”:
от 26.08.2013 г. до 30.09.2013 г. - в студ. общеж. бл.№ 42, вх.А, каб. №107
от 30.09.2013 г. до 04.10.2013 г. - в студ. общеж. бл.№42, вх.А, каб.№ 107
от 08.10.2013 г. до 11.10.2013 г. - в студ. общеж. бл.№42,вх.А каб. №107
5. Класирането на новоприети студенти от І курс се обявява на 03.09.2013 г, на
таблото в студентско общежитие бл. № 42, вход А.
6. Първо класиране на студенти от ІІ до ІV курс, подали документи от 26.08.2013г.
до 05.09.2013г., се обявява на 09.09.2013 г. след 13,00 ч. на таблото в студентско

общежитие бл. № 42, вход А.
7. Второ класиране на студенти от ІІ до ІV курс, подали документи от 09.09.2013г до
16.09.2013г, се обявява на 17.09.2013 г. на таблото в студентско общежитие бл. № 42,
вход А.
8. Класирането на Специализанти І-ва год. се обявява на 08.10.2013г.
9. Класирането на записалите образователна степен „Магистър” се обявява на
14.10.2013 г. на таблото в студентско общежитие бл. № 42, вход А.
10. Настаняването в общежитията започва веднага след обявяване на класирането.
ЗАБЕЛЕЖКА :
1.Молбата –декларация и уверението се попълват съгласно изложените примерни
образци и се заверяват в съответната факултетна канцелария..
ДИРЕКЦИЯ “СО” при ХТМУ

ВА Ж НО!
за ползване на студентско общежитие
за учебната 2013 / 2014 г.
Новоприети студенти – І курс, които желаят да

ползват

общежитие, подават следните документи:

- Молба – декларация
- Уверение за студентско положение
Документите се получават в сгр. А на ХТМУ, ет. І, зала
№ 201.Попълват се (съгласно приложените образци) и се
заверяват в съответната факултетна канцелария

при

записването.
Заверените документи се подават в същата зала № 201,
І етаж, сгр. А.
Дирекция “СО” при ХТМУ

ВАЖНО!
Класирането на новоприети студенти - І курс,
подали документи за общежитие до 02.09.2012 г., се
обявява на 03.09.2013 г. на таблото в студентско
общежитие бл. № 42, вход А.
Настаняването в общежитията започва веднага в
следния график:
- на 03.09.2013 – от вход. № 001 - до № 100,
- на 04.09.2013 – от вход. № 100 - до № 200,
- на 05.09.2013 – вход.№ над 200.
При настаняване в общежитието студентите трябва да представят на
Управителя-домакин на блока останалите документи от съгласно
изложения списък!
Студентите от І-ви курс, които не се настанят в общежитието
до 10.09.2013 г., губят правото да ползват общежитие през учебната
2013/2014 год.
Упътване: До студентско общежитие бл. № 42, вх. А се пътува с автобус
№ 280, № 294 и № 94. Слиза се на автобусната спирка след зала “Христо Ботев”,
т.н. спирка “Детски ясли”. Тръгвате по уличката - непосредствено до спирката –
перпендикулярна на тази, по която се движат автобусите в посока Витоша. Третият
(последният) блок отдясно е бл. № 42, вх. А

ДИРЕКЦИЯ “СО” при ХТМУ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ЗА НАСТАНЯВАНЕ В
СТУДЕНТСКИТЕ
ОБЩЕЖИТИЯ НА ХТМУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Настанителна заповед – издава се от КСБВУ*;
Уверение за студентско положение - приложено е към Заповедта*;
Документ за самоличност (семейните – и на двамата съпрузи);
Студентска книжка- за студенти от ІІ до V курс;
Снимка – 1 броя;
Обходен лист (отрязъкът от настанителната заповед от предходната

учебна година, който получавате при освобождаването на общежитието - за
студенти горен курс);

7. Фискален бон за платен наем от датата на настаняване до края на
месец септември и платена семестриална такса / 20 лв./, за зимния
семестър на учебната 2013/2014 г. (Издава се от КАСАТА, намираща се в
студентско общежитие бл. № 42, вх. А. При заплащането е необходимо да
съобщите
ЕГН на студента, класиран за настаняване в студентско
общежитие на ХТМУ).

8. Класираните за настаняване в студентско общежитие бл. № 20
заплащат и депозит 100,00 (сто) лв., като гаранция за опазване на
имуществото в стаята, който се връща при освобождаването й, ако няма
нанесени щети.
Забележка:

Настанителната заповед и уверението на класираните за
настаняване се намират при Управителя на съответното общежитие. Номерът
на общежитието и на стаята, в която трябва да се настаните, са отбелязани в
изнесеното класиране, а също и във фискалния бон.

ДИРЕКЦИЯ “СО” при ХТМУ

Ред за настаняване на класирани новоприети
студенти І курс в общежитията на ХТМУ:
1. Проверявате дали Ви има в изнесеното класиране на табло-то до
касата в студентско общежитие бл. № 42, вх. А.
2. Заплащате наема за месец септември (от деня на настаняване до
края на месеца), такса зимен семестър, чип и адресна карта в Касата в бл.
42, вх. А, като съобщавате на касиера Вашия ЕГН и представяте входящия
номер на документите Ви за общежитие.
3. Отивате при Управителя на студ. общежитие, в което ще се
настанявате съгласно класирането. Заповедта Ви за настаняване и
уверението се намират в общежитието.
4. Попълвате адресната карта, съгласно изложения образец.
5. На Управителя-домакин представяте:
- фискалния бон за платения наем за м. септември и депозита за зимния
семестър,
- две снимка,
- документ за самоличност,
- попълнените адресни карти за настоящ адрес.
Семейните учащи представят и документите :
- удостоверение за сключен граждански брак ( копие ),
- удостоверение за раждане на деца ( копие).
6. Класираните за настаняване в студентско общежитие бл.№20
заплащат
и депозит 100,00 (сто) лв. като гаранция за опазване на
имуществото в стаята, който се връща при освобождаването й, ако няма
нанесени щети.
7. Настанените в бл. № 60 - Б, лично получават заповедта за настаняване
в бл. № 42-А, каб. № 107.
КСБВУ

Ред за настаняване на класирани студенти II-V курс
в общежитията на ХТМУ:
1. Проверявате дали Ви има в изнесеното класиране на табло-то до
касата в студентско общежитие бл. № 42, вх. А.
2. Заплащате наема за месец септември (от деня на настаняване до
края на месеца), такса зимен семестър, чип и адресна карта в Касата в бл.
42, вх. А, като съобщавате на касиера Вашия ЕГН и представяте входящия
номер на документите Ви за общежитие.
3. Отивате при Управителя на студ. общежитие, в което ще се
настанявате съгласно класирането. Заповедта Ви за настаняване и
уверението се намират в общежитието.
4. Ако не сте живели в този блок взимате от Управителя-домакин на
блока Настанителната заповед и правите адресна регистрация в община
„Студентска”.
5. На Управителя-домакин представяте:
- фискалния бон за платения наем за м. септември и депозита за зимния
семестър,
- две снимка,
- документ за самоличност,
- ксерокопие от адресната карта за настоящ адрес.
Семейните учащи представят и документите :
- удостоверение за сключен граждански брак ( копие ),
- удостоверение за раждане на деца ( копие).
6. Класираните за настаняване в студентско общежитие бл.№20
заплащат
и депозит 100,00 (сто) лв. като гаранция за опазване на
имуществото в стаята, който се връща при освобождаването й, ако няма
нанесени щети.
7. Настанените в бл. № 60 - Б, лично получават заповедта за настаняване
в бл. № 42-А, каб. № 107.
КСБВУ

