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Настанителната кампания за учащите се в Икономически университет – Варна за
учебната 2019/2020 година да се извърши при следните условия, ред и срокове:
I. Подаване на заявление - декларация за настаняване в общежитие и
класиране на кандидатите.


Всеки студент в редовна форма на обучение, желаещ да ползва общежитие през
уч.2019/2020 година, трябва да подаде заявление – декларация и всички
необходими документи, утвърдени от Ректора в периода 08.07.2019 г. –
26.07.2019 г. (3 седмици). Документи могат да подават новозаписали се
студенти и студенти от по-горни курсове, които са положили всички изпити по
учебен план към момента на кандидатстване. Документи се подават на първия
етаж при инспектор „Стипендии и общежития” или онлайн през Webбазираната система.



Настаняването на студенти в студентските общежития се извършва въз основа
на класиране. Критериите за класиране задължително включват успеха от
предходната година (за студенти първа година на обучение – бала за приемане)
и средния доход от предходните 6 месеца на член от семейството(от 01.01.2019г.
до 30.06.2019г. вкл.) .



Без класиране в студентските общежития на ИУ – Варна се настаняват:
1. семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна
форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2
ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 6 и 10 от ЗВО;
2. български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 от ЗВО или са
освободени от такси по чл. 95, ал. 6 и 10 от ЗВО и са:
а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за
отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
б) студенти с неизвестен или починал родител;
в) несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако някой от братята
или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;
г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и
военноинвалиди;
д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от
родителска грижа;
3. български граждани – редовни докторанти, ако се обучават на места,
субсидирани от държавата;
4. чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република
България на основание на междуправителствени спогодби или актове на
Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско
общежитие.
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В периода 29.07.2019 г. – 13.08.2019 г. подадените заявления- декларации и
съпътстващите го документи се

обработват от инспектор „Стипендии и

общежития“ при ИУ – Варна .


До 14.08.2019 г. – обявяване на класирането и на списъка за настаняване на
студенти без класиране (семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият
съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година; несемейни,
разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и
възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие; студенти с неизвестен или
починал родител; несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако
някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;
студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;
студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от
родителска грижа)



От 14.08.2019 г – до 19.08.2019 г. – потвърждаване на класираните студенти,
приети за настаняване, и на студентите приети за настаняване без класиране,
чрез превод на депозит в размер на 100 лв. (студентите с увреждани и
несемейните студенти без двама родители 30% от депозита) по сметката на
„Общежития и столове”:
ДСК - ЕАД
IBAN:BG04STSA93003144110100
BIC: STSABGSF
Титуляр: Общежития и столове при ИУ – Варна
На основание за плащане се пише – Депозит /име на студента, факултетен №/
Непотвърдилите студенти, отпадат от класирането за настаняване и местата се
считат за свободни.
Сканирано копие на вносните бележки се изпраща на следния e-mail:
deposit@ue-varna.bg



Всички некласирани за настаняване студенти, участват в класиране за
настаняване на резервите. На 27.08.2019 г. – обявяване на резултатите.



От 27.08.2019 г – до 29.08.2018 г. – Потвърждаване чрез заплащане на депозит в
размер на 100 лв. по сметката на „Общежития и столове”:
ДСК - ЕАД
IBAN:BG04STSA93003144110100
BIC: STSABGSF

Титуляр: Общежития и столове при ИУ – Варна
На основание за плащане се пише – Депозит /име на студента, факултетен №/
Сканирано копие на вносните бележки се изпраща на следния e-mail:
deposit@ue-varna.bg
 При наличие на свободни места, студентите, които са имали ликвидации и
успешно са си положили изпитите в периода 05,09 и 10 септември, могат да
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бъдат настанени без класиране до заемане на свободните места в периода 18-20
септември 2019г.


След запълване на всички свободни легла в общежитията на ИУ – Варна,
студентите се настаняват в общежитията на друго ВУ, при наличие на свободни
такива, след решение Комисия за разпределение на свободните места в
студентските общежитията в град Варна. За настаняването се издава разменно
писмо, с посочени блок на ВУ, в което трябва да се настани студента, началото и
края на настанителния период.

II.

Настаняване в общежитията на Икономически университет – Варна:
1. График за настаняване
 На 9 септември 2019 г. – студенти, които са живели на общежитие
през лятото и са класирани
 На 10 септември 2019 г. – студенти приети за настаняване без
класиране (предимствени групи).
 На 11, 12 септември 2019 г. - студенти класирани за общежитие от I
курс
 На 13, Септември 2019 г. – студенти класирани за общежитие от II и
IV курс
 На 16, Септември 2019 г. – студенти класирани за общежитие от III
и V курс
 На 17, Септември 2019 г. – чуждестранни студенти подали
заявление за настаняване
2. Необходими документи при настаняване:
-

Лична карта
Студентски документ (лична карта или книжка)
Вносна бележка за преведен депозит – 100лв
3бр снимки

На посочените дати студентите, получават настанителните си писма в
административния офис - ул. Брегалница бл. 1.
Ненастанилите се в указаните срокове губят мястото, на което са се класирали.
При наложително отлагане на настаняването след указаните срокове,
класираният трябва да изпрати на КСБВУ документ, показващ невъзможността за
настаняване.
Отлагането на настаняването е допустимо с молба до Комисията по
социално битови въпроси на учащите при следните случаи:
1. Отсъствие от страната по причини, свързани с обучението;
2. Участие в студентска бригада;
3. Лечение в страната или чужбина
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Молбата с сканирани копия от :договор за обучение; задгранична виза;
епикриза; медицинско удостоверение; се изпращат на инспектор „Стипендии и
общежития” – e-mail: ios@ue-varna.bg
Отлагането на настаняването може да се извърши до 10.10.2019 г., след като
предварително бъде заплатен депозит.
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