
СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ“СВЕТИ  КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

бул. “Цар Освободител “ 15 

 

 

 

 

З    А    П    О    В    Е    Д 
№ _____________/________________ г. 

 

 

На основание чл. 29, ал. 2, т. 10 от Правилника за устройството и дейността 

на СУ „Св. Климент Охридски“, чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето 

образование, във вр. с чл. 3, ал. 1 и гл. 2, раздел 2 от Наредбата за ползване на 

студентските общежития и столове, във връзка с чл. 4, т.1 от Правилника за 

ползване на студентските общежития на Софийски университет „Св. Климент 

Охридски” и във връзка с доклад вх. № 70-06-453 от 28.07.2022 г. на декана на 

Физически факултет 

 

 

В И Д О И З М Е Н Я М: 

Заповед № РД 19-260 от 20.07.2022 г. 

 

Чл. 14 от заповедта, се изменя и допълва, както следва: 

„Чл. 14. (1) Новоприети студенти от Факултет по класически и нови 

филологии, Факултет по славянски филологии и Стопански факултет, които по 

учебен план имат уводен курс през първата половина на месец септември, се 

настаняват на общежитие в срок от три работни дни преди започване на 

курса, без класиране. Настаняването се извършва чрез подадено заявление-

декларация на място в офиса на КН до излизане на класацията. 

1. При настаняване, студентите следва да представят заверена за зимния 

семестър на учебната 2022/2023 година студентска книжка или уверение, както 

и 2 снимки за документи (в паспортен формат);  

2. За да използват общежитие през академичната 2022/2023 година, 

студентите трябва да са подали документи за участие в класация в срок по 

чл. 7. В случай, че не са класирани, студентите следва да напуснат 

общежитието.  

 

(2) Новоприети студенти от Физическия факултет, които са класирани за 

общежитие и са записани за участие в уводни курсове от 15 септември, се 

настаняват на общежитие в срок от три работни дни преди започване на 



курса. Деканът на Физическия факултет до 11 септември предава в КН списък 

на записаните студенти.“ 

 

 

В останалата си част, Заповед № РД 19-260 от 20.07.2022 г. остава 

непроменена. 

 

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Заместник-

ректор „Информационни дейности и академичен състав“, Главния мениджър, 

Декана на ФзФ, Директора на ПСБО, Директора на УЦИКТ, ръководителя на 

сектор „Студенти“, Председателя на Студентски съвет, Председателя и 

членовете на Комисията по настаняване в студентските общежития и на Главния 

счетоводител на ПСБО. 
 

 

 

 

РЕКТОР: 

/проф. дфн Анастас Герджиков/ 
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