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Приети с решение на АС        Утвърждавам, 

Протокол № 6 /18. 05. 2020 г.       Ректор:  /п/ 

          /проф. д-р Пламен Моллов/ 

 

 

 

К Р И Т Е Р И И  

за класиране на студентите за настаняване в студентските общежития на УХТ при условията и 

по реда на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (Постановление № 235 

на Министерския съвет от 2008 г.) за учебната 2020/2021 г.  

 

1. Студенти, редовно обучение по държавна поръчка на ОКС “Бакалавър”, втори  четвърти курс, 

ОКС “Магистър ” се класират въз основа на: 

 Средният успех от предходната учебна година, когато е не по-нисък от Мн. добър (4.50)    или 

 Средният успех от предходната учебна година и средния месечен доход на член от 

семейството, който трябва да бъде не по-висок от 1 500.00 лв. 

2. Студенти, редовно обучение по държавна поръчка на ОКС “Магистър”, първи курс, се класират въз 

основа на: 

 Балът за приемане, когато е не по-нисък от 9.00, или 

 Балът за приемане и средния месечен доход на член от семейството, който трябва да бъде не 

по-висок от 1 500.00 лв. 

3. Студенти, редовно обучение по държавна поръчка на ОКС “Бакалавър”-първи курс, се класират въз 

основа на бала за приемане и средния месечен доход на член от семейството, който трябва да 

бъде не по-висок от 1 500.00 лв. 

4. Без класиране се настаняват: 

 Студентски семейства, когато и двамата съпрузи са редовно обучение или единият е прекъснал 

по майчинство. 

 Студенти без двама родители (сираци). 

 Несемейни студенти от многодетни семейства (повече от две непълнолетни и/или пълнолетни 

деца, ако последните са учащи се, но несемейни). 

 Студенти със 70 и над 70% намалена работоспособност,военноинвалиди и военнопострадали. 

 Студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа. 

 Несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и 

възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие. 

5. Студенти,на които е наложено наказание “Отстраняване от общежитие”,освен ако наложеното 

наказание не е заличено, не се допускат до участие в класирането. 

 

Приети на заседание на КСБВУ при УХТ (Протокол № 2 /14.05.2020г.) 

 

Председател на КСБВУ:  /п/ 

     /доц. д-р  К.Никовска/ 
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