
  
бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България  

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63  
                                                    e-mail: aceadm@uacg.bg; 

http://www.uacg.bg  

                                                               
  
   Представил:............................................  

       /инж. Д. Витанов/  
            Пом.  Ректор на УАСГ  

  
  

З  А  П  О  В  Е  Д  
  

                         №  376  /25.05. 2021г.       
             

 На основание Наредба за ползване на студентски общежития и столове, приета с 
ПМС № 217/25.08.2016 г.обнародвана в ДВ.бр 86/03.10.2008г.изм.и доп.бр.79 
от2009г. и бр.68 от 2016г. Протокол № 31/01.06.2020 г. на КСБВУ. 
  

НАРЕЖДАМ:   
  

І. Кандидатстването в общежитията на УАСГ да става по утвърдена 
молба декларация  за   настаняване в студентските общежития, която може да 
се свали от сайта на УАСГ - секция“Общежития“ или да се закупи от 
книжарниците в УАСГ.   

 
II. Да бъдат настанени и пренастанени в студентските общежития на 

Университета по архитектура, строителство и геодезия за учебната 2021/2022 
г. всички:  

1. Български и чуждестранни студенти от всички университети, 
обучаващи се досега /бакалаври, магистри, докторанти, специализанти/ – 
редовно обучение, държавна поръчка или платено обучение, които желаят да 
запазят стаите си за летния период, да подадат необходимите документи за 
пренастаняване в периода между 07.06.2021г. - 02.07.2021г. а за студентите от 
специалност “Геодезия” до 09.07.2021г. както следва: 

-  онлайн на следните адреси: 
- ksbvu_adm@uacg.bg 
- ksbvu1@abv.bg. 
- или  лично в КСБВУ. 

Подадените молби  да бъдат класирани от КСБВУ, като:  



1.1 Корекция на срока /времето на престой/  на настанителната 
заповед, вида и размера на месечните наеми да се извърши от 12.07.2021г. 
до 20.07.2021г.  

1.2 Заплащане на наемите и връчване на настанителните заповеди на 
пренастанилите се студентите  да се извърши от 21.07.2021г. до 
30.07.2021г. 

1.3 На 05.08.2021г. не заплатилите летния наем да бъдат  извадени от 
базата данни.  
2. Новоприети студенти в УАСГ, подават необходимите документи, 

както следва:   
2.1 Молби-декларации и другите документи  за новоприетите 

студенти се подават лично от 05.07.2021г. до 30.07.2021г./вкл./. След тази 
дата молби-декларации не се приемат.  

2.2 Молби-декларациите да се заверяват в съответните факултетни 
канцеларии, като в тях се вписва балът, с който студентите са класирани 
при приема в УАСГ.  

  
   ІІI. Класирането в общежитията на УАСГ да се извъри в съответствие с  

изискванията на  Наредбата за ползване на студентските общежития и 
столове, като:   

1. Класирането за всички досега обучаващи се студенти да се обяви до 
20.07.2021 г.  

2. Класирането за  всички новоприети студенти в УАСГ да се обяви на 
13.09.2021 г.   
 
ІV. Настаняването в студентските общежития на УАСГ да се извърши:  

1. За всички ново настанени студенти /след предварителен оглед на стаята/ 
от 14.09.2021г. до 23.09.2021г.- след заплащане на наема и получаване 
на настанителна заповед. 

2. Неполучилите заповедта и ненастанилите се студенти губят мястото, на 
което са класирани.   

В общата заповед за настаняване, за  студентите от УАСГ, да се изискат 
списъци през месец септември от съответните факултетни канцеларии за редовно 
записалите  учебната 2021/2022 г., а за студентите от други университети - уверения 
и разменни писма от съответния университет.  

3. За всички новоприети студенти в УАСГ в едноседмичен срок, след 
получаване на заповед за настаняване, но не по-късно от  24.09.2021 г. 
/вкл./. 

       



   V.За всички пренастанени студенти от УАСГ /запазили стаите си за летния 
период/, срокът за заплащането на наема за м. септември е от 24.09.2021г. до 
30.09.2021г.  
    
     VI.За всички пренастанени студенти от други университети /запазили 
стаите си за летния период/   
             1.Представят Уверение за записан зимен семестър на учебната 2021/2022г.  
и разменно писмо до 20.10.2021г. 
            Не  представилите Уверение да  бъдат извадени от базата данни след 
01.11.2021г. и свободните места да се обявят за настаняване. 

 
VII. Второ класиране да се извърши при наличие на свободни места и 

желаещи студенти  от 27.09.2021г. до 01.10.2021г. като се настанят с приоритет 
желаещите ненастанени първокурсници и горни курсове от УАСГ. Класирането  да 
се обяви  на 07.10.2021г. в сайта на УАСГ.  

 
Заплащане на наема и настаняване от 08.10.2021г. до 15.10.2021г. 
 
VIII.Трето класиране да се извърши при наличие на свободни места и 

желаещи студенти от 21.10.2021г. до 28.10.2021г. Класирането да се обяви в сайта 
на УАСГ на 04.11.2021г. 

 
Настаняване от 05.11.2021г. до 15.11.2021г. 

  
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Председателя на КСБВУ и 

Ръководителя на ССО.  
    

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Помощник-Ректора на 
УАСГ.  

  
  Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на съответните лица.  
     
  
  РМ/ЛГ                                                                        
  

 РЕКТОР:  
                      /проф. д-р инж. И. Марков/  
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