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ЗАПОВЕД
№ 418
Пловдив, 09.05.2018 г.
На основание решение на Комисията по социално-битовите въпроси на
учащите при УХТ-Пловдив, Протокол № 59/09.05.2018 г.,

УТВЪРЖДАВАМ:
необходимите документи и сроковете за подаването им при кандидатстване за
настаняване в студентските общежития на УХТ за учебната 2018/2019 г. и сроковете
за настаняване на класираните студенти, както следва:
I. СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА НА ОКС
“БАКАЛАВЪР”, ПЪРВИ КУРС
Приемане на документи - в УХТ, блок 1.
Срокове:
 от 10.07.2018 г.до 11.07.2018 г.-настаняване от 18.09.2018г.
 от 17.07.2018 г.до 18.07.2018 г.-настаняване от 18.09.2018г.
 от 24.07.2018 г.до 25.07.2018 г.-настаняване от 18.09.2018г.
II. СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА НА ОКС
“МАГИСТЪР”, ПЪРВИ КУРС
Приемане на документи - в СО“Марица”- 4, стая 113.
Срокове:
 от 10.09.2018г.до 12.09.2018г.-настаняване от 25.09.2018г.
 от 20.09.2018г.до 21.09.2018г.-настаняване от 25.09.2018г.
III. СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА НА ОКС
“БАКАЛАВЪР”, ВТОРИ - ЧЕТВЪРТИ КУРС, ОКС “МАГИСТЪР (ОБУЧЕНИЕ
НА ФРЕНСКИ ЕЗИК)”, ВТОРИ  ПЕТИ КУРС, И ОКС “МАГИСТЪР”, ВТОРИ
KУРС
Приемане на документи:
 За студенти, които не са били настанени в общежитията през уч. 2017/2018 г.
 в СО“Марица”, бл. 4, стая 113;
 За студентите, които са били настанени в общежитията през уч. 2017/2018 г.при управител – домакина на блока, в който са били настанени.
Срокове:
 от 25.06.2018 г. до 06.07.2018 г.-настаняване от 20.09.2018г.
 от 27.08.2017 г. до 28.09.2018 г.-настаняване от 05.10.2018г.

IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - закупуват се от книжарницата на
УХТ блок 2:
1. Заявление-декларация – Приложение 2.1 (за несемейни студенти) и Приложение 2.2
(за семейни студенти).
2. Уверение  Приложение 3.
3. При кандидатстване въз основа на средния месечен доход на член от семейството
за попълване на документите са необходими:
 удостоверения за брутните трудови възнаграждения на родителите за 6
месеца (от месец януари до месец юни 2018 г. вкл. или за предходни шест
месеца). Членове на семейството с оглед на месечния доход на кандидата за
общежитие са:
 за несемейните – родителите им, непълнолетните братя и сестри, както и
пълнолетните, ако са ученици, студенти и докторанти или са с намалена
работоспособност 90 и над 90%; в случаите на повторен брак на майката
или на бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга);
 за семейните – съпругът (съпругата) и децата им.
 за безработни  бележка от Бюрото по труда или нотариално заверена
декларация.
 служебни бележки или уверения за брат/сестра, ако са редовно обучение
учащи се през уч. 2018/2019 г. (докторант, студент или ученик).
V. НАСТАНЯВАНЕ В СО (СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО НА
ВХОДА НА СО“МАРИЦА” 4 И В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА УХТ):
1. За първи курс ОКС “Бакалавър” на 18.09.2018 г. и на 19.09.2018 г. (на 18.09.2018 г. от № 100001 до № 100150; на 19.09.2018 г. - от № 100151 до края).
2. За втори – четвърти курс ОКС “Бакалавър”, втори – пети курс ОКС“Магистър”
(обучение на френски език)” и първи – втори курс ОКС “Магистър”  от
20.09.2018 г. (на 20.09.2018 г. – втори курс и трети курс; на 21.09.2018 г. – всички
останали). ОКС”Магистър” от 2-класиране настаняване на 25.09.2018 г.
3. Студентите, които са били настанени в СО през уч. 2017/2018 г., получават
индивидуалните си настанителни заповеди от управител-домакина на блока, в
който са били настанени, а останалите – в СО “Марица”- блок 4, стая 113.
Препис от настоящата Заповед да се изпрати на Декана по УССД, отдел
“Учебен”, Сектор “СО” и Студентския съвет и да се доведе до знанието на лицата за
сведение и изпълнение.
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