ВАЖНО
ЗА ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ
КАКВО ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА СЕ НАСТАНЯ В ОБЩЕЖИТИЕ?
•

•

•
•

Попълвам четливо МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ.
Молбата-декларация за кандидатстване за студентско общежитие може да бъде
свалена от сайта на УАСГ – http://www.uacg.bg/?p=80&l=1.
От родителите ми вземам СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА БРУТЕН ДОХОД за предходните шест месеца. Ако са безработни, представям бележки от бюрото по труда. Ако
единият от родителите ми е починал, представям копие от смъртен акт. Ако са разведени, представям копие от бракоразводното дело.
Прилагам качествена СНИМКА, формат 3,5/4,5 см.
Ако съм ползвал общежитие прилагам ОБХОДЕН ЛИСТ от старата настанителна заповед, подписан от домакин-управителя.

###

•
•
•

•

•

Ако имам учащи се братя или сестри представям удостоверение (уверение) или служебна бележка от съответното учебно заведение.
Ако искам да живея с брат си или сестра си, които са учащи, вземам УВЕРЕНИЕ И
РАЗМЕННО ПИСМО от другия ВУЗ.
Ако съм сключил граждански брак и искам да живея със съпруга/та си, нося
ОРИГИНАЛ на УДОСТОВЕРЕНИЕ за сключен граждански брак и прилагам копие от
него и от АКТ ЗА РАЖДАНЕ на децата (ако има такива).
Ако съпругът/ата е учащ се, прилагам УВЕРЕНИЕ от ВУЗ. Ако работи, СЛУЖЕБНА
БЕЛЕЖКА за доходи от предходните шест месеца. Ако е безработен, СЛУЖЕБНА
БЕЛЕЖКА ОТ БЮРО ПО ТРУДА.
Ако имам група инвалидност, прилагам ксерокопие от решението на ТЕЛК за
съответната група.

###

•

•
•

Във факултетната канцелария подпечатвам попълнената молба-декларацията, като
в нея се впише бала от приемните изпити, с която удостоверявам записването си за
студент.
Подавам всички документи в КСБВУ до 05.08.2016 г. и получавам ВХОДЯЩ НОМЕР.
Класирането ми излиза на 10.09.2016 г. Заплащам съответния наем за общежитието, считано от съответната дата в касата на общежитията в УАСГ, корпус 1, ет. II, получавам настанителната си заповед от КСБВУ срещу входящ номер.
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•
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В Районното поделение на МВР, бл. 5 в Студентски град получавам АДРЕСНА
РЕГИСТРАЦИЯ.
При домакин-управителя на блока, в който съм настанен, подавам настанителната
заповед.
Така настанен, получавам възможност да сключа договор и извърша ремонт в
стаята си срещу ползването ѝ през целия период на редовно следване. За целта се
обръщам след настаняването си към г-н Бойко Кияков, бл. 35 (Студентски град).
Настанен съм и мога да започна нормален учебен процес!!!
КСБВУ

