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Срокове и необходими документи за кандидатстване за общежития
през учебната 2019/2020г.
08.07.2019 г. - 26.07.2019 г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1.Заявление - декларация по установен образец (закупува се от книжарницата на
университета).
2.Сл. бележка за брутните доходи на родителите за предходните 6 месеца/от 01
ЯНУАРИ 2019г. до 30 ЮНИ 2019г./ включително отпуски, болнични и всички други
плащания от работодател
3.За пенсионери – пенсиите, без добавките за чужда помощ на хората с трайни
увреждания, с документ от Пенсионен отдел, разпределени по месеци (ЯНУАРИ –
ЮНИ 2019 Г.).
4.За безработни родители – служебна бележка за регистрация в Бюро по труда за целия
изискван период от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 и документ за получените обезщетения
от НОИ за този период (ако са получавани). При липса на регистрация в Бюро по труда,
кандидатите следва да представят служебна бележка от НАП за липса на доходи и
служебна бележка от НОИ за липса на осигуровки; както и да попълнят клетвена
декларация, съгласно образец, изтеглен от сайта на Университета.
5. Сл. бележка за брутните доходи на студента за предходните 6 месеца / м. ЯНУАРИ
2019г. - м.ЮНИ 2019г./ - от работа (документ от работодателя), пенсии (документ от
НОИ) и др.
6. За родители, които по време на искания период са били в болнични е необходима
служебна бележка за получените болнични от НОИ, независимо дали има посочени
болнични в служебната бележка от работодател.
7. За получените помощи за деца и социални помощи се предоставя документ от
службите „Социално подпомагане” за съответния изискван период, разпределен по
месеци. (м. ЯНУАРИ 2019г. - м.ЮНИ 2019г.)
8. Уверения/служебни бележки за братя/сестри/ учащи - от учебното заведение, в което
учат;
9.За непълнолетните братя /сестри/, ако не са учащи- копие от Акта за раждане;
10. За студенти с разведени родители се представя документ за развода и издръжката;
При повторен брак на родителя, при който живее студентът е необходимо да се
представи дохода на втория /новия/ родител за периода 01.01.2019-30.06.2019.
11. За студенти с разделени родители, които не са имали брак, се представя
Удостоверение за семейно положение на родителя, с който живее студента.
12. За семейни студенти - Удостоверение за граждански брак и Удостоверение за
раждане на дете /ако имат дете /.
13. За родители, които работят извън страната е необходимо да се представи преведена
бележка от лицензиран преводач и оригинал за дохода им за посочения
период. (ЯНУАРИ – ЮНИ 2019г.).
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14. За студенти, родителите, на които имат собствени фирми е необходимо да се
представи и копие от годишна данъчна декларация на фирма за 2018г. и всички
подадени приложения към нея.
15. За студенти, родителите, на които са земеделски производители да се представи и
копие от годишна данъчна декларация за 2018г. с всички подадени приложения към
нея и копие от зеленото картонче.
16. За студенти , родителите, на които са „Лица, упражняващи свободна
професия”( експерт-счетоводителите;
консултантите;
одиторите;
адвокатите;
нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към
съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална
собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите;
техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и
науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице
едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.) и
които имат доходи от друга стопанска дейност, доходи от наем или друго възмездно
предоставяне за ползване на права или имущество, доходи подлежащи на облагане с
патентен данък, доходи от други източници да се представи копие от годишна данъчна
декларация за 2018г. и всички подадени приложения към нея.
16.1. При липса на подадена годишна данъчна декларация, поради липса на доходи по
т.16, се изисква удостоверение от НАП за неподаване на годишна данъчна декларация.

Без класиране в студентско общежитие се настаняват следните групи:
1. Студентски семейства, в които и двамата са редовно обучение през текущата учебна
година; семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна
форма на обучение през текущата учебна година;
Необходими документи:
- Заявление - декларация от книжарницата
- Копие на Удостоверение за граждански брак и Удостоверение за раждане на дете /
ако имат дете/
2. Несемейни, разведени или овдовели студенти с малолетни деца;
Необходими документи:
- Заявление - декларация от книжарницата
- Копие от акт за раждане на дете;
3.Студенти с неизвестен или починал родител;
Необходими документи:
- Заявление – декларация от книжарницата
- Копие от смъртен акт и копие от акт за раждане
4. Несемейни студенти от семейства с три или повече деца, които са докторанти,
студенти или ученици;
Необходими документи:
- Заявление-декларация от книжарницата
- Уверения за братя/сестри/ учащи от учебното заведение, в което учат; За
непълнолетните братя/сестри/,ако не са учащи – копие от акт за раждане
5. Студенти инвалиди със 70 и над 70% намалена трудоспособност;
- Заявление- декларация от книжарницата
- Копие от решение от ТЕЛК
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6. Студенти, отглеждани до пълнолетието си в дом за деца, лишени от родителска
грижа;
7. Български докторанти
8. Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, обучаващи се в Република
България по междуправителствени спогодби.
Забележка:
1. Класирането на студентите кандидатствали за общежитие се извършва въз основа на
два показателя: средния доход от предходните 6 месеца на член от семейството и успех
от предходната учебна година (за новоприетите студенти от 1 и 5 курс се отчита бала от
кандидат-студентския прием).
2. Поради зачестилите злоупотреби при изготвянето на служебните бележки за дохода,
КСБВУ реши да не приема документи с нулев доход, декларации за безработен родител,
заверени при Кмет.
3. Членове на семейството с оглед на месечния доход на кандидата са:
- за несемейните – родителите им, непълнолетни братя и сестри, както и пълнолетни,
ако са учащи или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или бащата
за член на семейството се счита и новият съпруг /съпруга/
- за семейните – съпругът / съпругата/ и децата
4. Студентите, които имат невзет изпит/ ликвидация/ - нямат право да участват в
класирането за общежитие
5. Студентите, положили успешно изпит/и на ликвидационна сесия, при наличие на
свободни места могат да бъдат настанени в общежитие от 19 до 21 септември 2019 г.
6. Студентите от 5 курс могат да кандидатстват за общежитие, ако са приети държавна
поръчка, редовно обучение.
7.Казуси различни от посочените, непълни и неверни документи ще бъдат разглеждани
от КСБВУ.

В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от
студента и другите членове на семейството за предходните 6 месеца доходи от: брутни заплати,
включително обезщетения за временна неработоспособност, обезщетения за безработица и
социални помощи; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки;
хонорари; стипендии, без студентските и ученическите стипендии, изплащани със средства от
държавния бюджет на декларатора и на членове на неговото семейство; търговия; продажба на
селскостопанска продукция; занятие; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи.
Декларираните доходи се удостоверяват със съответните документи.
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