
         В А Ж Н О !

Класирането   на новоприети студенти - І курс,
подали документи за общежитие  до 29.08.2019 г., 
се обявява на  30.08.2019 г.  на таблото в 
студентско общежитие  бл. № 42, вход А.

Настаняването в общежитията  започва от 
02.09.2019 г. и продължава до 05.09.2019 г.

               Всички студенти класирани без блок и стая да се яват в стая № 107 
на блок № 42 вход А.

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  13.09.2019  г.,  губят  правото  да  ползват
общежитие през учебната 2019/2020  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”,  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.  Настанителна заповед   – издава се от КСБВУ* ;
2.  Уверение  за  студентско  положение  -  приложено  е  към

Заповедта*;
3.  Документ за самоличност (семейните – и на двамата съпрузи);
4.  Студентска книжка- за студенти от ІІ до V курс;
5.  Снимка – 2 броя;
6.  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, платена семестриална такса 20,00 /Двадесет/ за
зимния семестър на учебната 2019/2020 г. и депозит 100,00 (Сто)
лв., като гаранция за опазване на имуществото в стаята, който се
връща при освобождаването й, ако няма нанесени щети.
 (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).
 
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.
или на сайта на ХТМУ.
2.  Заплащате  наема  за  месец  септември  (от  деня  на
настаня-ване   до  края  на  месеца),  такса  зимен  семестър,
чип, адресна карта и депозит за стаята на Касата  в бл. 42,
вх.  А,  чрез  ПОС  терминал  или  банков  превод, като
съобщавате на касиера Вашия ЕГН.
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,
платен  чин,  платена  адресна  регистрация,  семестриална
такса за зимния семестър и платен депозит за стая. 
- две снимки, 
- 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).

КСБВУ
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