
Утвърдил: 

ПР АВИJ1НИК . 

ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА „СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ" 

НА МЕДИЦИНСЮ:i УНИВЕРСИТЕТ -IIЛОВДИВ 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

чл. 1. Този Правилник урежда вътрешния ред в общежитията на МУ - Пловдив, правата и задълженията на 

живущите в тях и отговорностите, свързани с пребИваването им. 

чл. 2. 111 Студентското самоуправление в общежитията се осъществява от Домови съвет. 
121 Домовият съвет се избира от живущите в общежитието в началото на всяка учебна година. 
131 Домовият съвет контролира спаЗването на вътрешния ред. 

ч.'1. 3. /1/ Пропускателния режим в общежитията на МУ - Пловдив е денонощен и се осъществява чрез личен 

пропуск. 

121 За времето от 22 :00 часа до 08:00 часа в общежитията се допускат само живущите в тЯх. 
131 При влизане в общежитията, живущите задължително показват пропуска си на дежурния портиер или на 
други длъжностни лица, определени за това. 

141 Пропускът е със срок до освобождаване на общежитието. 

чл. 4. 111 Определя се време за почивка от 14:00 часа до 16:00 часа и от 22:00 часа до 06:00 часа . . 
121 Ползващите общежитието са длъжни да пазят тишина и да не пречат на останалите, както и да осигурят 
безпрепятствено ползване от останалите ползватели. 

чл. 5. При настаняване в определената стая, живущиtе и управител - домакина попълват личен картон, в който 
се описва състоянието на стаята и на движимите вещи в .нея. 

чл. 6. /1/ Наемателите могат да приемат гости от 08:00 часа до 22:00 часа. 
121 Гости се допускат в общежитието след като дежурният портиер запише в книгата за гости данните им от 
документите за самоличност и часа на влизане. При напускане на общежитието дежурният портиер отбелязва 

часа на напускане. 

131 Пребиваването на гости за срок по-дълъг от определения вал. 1, се разрешава при заплащаНе на такса, в 
касата на „Студентски общежития", съгласно заповед на ректора на МУ - Пловдив. Същият ред се прилага и 
при пренощуване. 

141 Живущите носят отговорност за спазването на вътрешния ред от гостите, които приемат. 
151 Лица в нетрезво състояние или без документи за самоличност не се допускат в общежитието. 

чл. 7. Студенти, които ползват студентското общежитие в неучебно време (през летния период), заплащат раз
мер на наема, увеличен със субсидията, която ползват до момента. 

П. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЖИВУЩИТЕ 

чл. 8 Наемателят има право: 
/1/ Да ползва всички жилищно-битови и учебно-помощни условия в общежитието според тяхното предназначе
ние, без да пречи на другите наематели. 

121 Да участва във формирането и дейността на органите на студентското самоуправление в общежитията. 
/3/ Да прави предложения чрез домовия съвет пред компетентните органи на МУ - Пловдив за подобряване на 
жилищно-битовите условия и за отстраняване на допуснати слабости/нередности от длъжностни лица в обще

житието. 

чл. 9. Наемателят е длъжен: 
/1/ Да познава и спазва изискванията на Правилника за вътрешния ред в „Студентски общежития" на МУ - Плов

див. 

121 Да проявява грижа на добър стопанин в общежитието и да опазва имуществото му. 
131 Да спазва установените изисквания за противопожарна охрана. 
141 Да спазва всички санитарно-:хшиенни изисквания. 
15/ Да заплаща до 30-то число на текущия месец определените такси и наем за ползване на студентското обще
житие, 

16/ Да заплаща стойността на причинени общи липси и/или повреди, причинени по негова вина на основата на 
съвместен протокол, изготвен от управител-домакина и представител на домовия съвет. 

/7 / Да освободи общежитието, след като е загубил право на ползване съгласно Наредбата за ползване на студен
тски общежития и столове и Правилника за вътрешния ред в „Студентски общежития" на МУ - Пловдив. 



181 При окончателно напускане на общежитието, да предаде стаята и полученото имущество в състоянието, в 
което ги е приел, съгласно отразеното в личния му картон при настаняването, отчитайки нормалното овехтяване 

на вещите, както и да изплати всички дължими към момента на напускането суми в касата на „Студентски обще

жития". 

191 Да спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност, като носи отговорност за вреди, причинени от него 
поради неспазване на същите. 

чл. 10. Наемателят няма право : 

111 Да се самонастанява и премества от една стая в друга. 
121 Да премества имуществото от едно помещение в друго без разрешение на управител-домакина на съответ
ния блок. 

/3/ Да изнася извън общежитието имущество, зачислено му от управител-домакина, както и имущество за общо 
ползване . 

141 Да поставя картини, рисунки и други, които биха повредили стените и/или имуществото. 

151 Да поставя телевизионни и сателитни антени на покрива на общежитието. 
161 Да готви в стаите за живеене. 
171 Да извършва преустройство на инсталациите, да изгражда нови такива, да сменя патроните на вратите без 
изрично разрешение от управителя - домакин. 

181 Да изхвърля в сградата на общежитието или около нея каквито и да било предмети, материали и ,отпадъци на 

нt:рtю1а.м~нп1раНи ~а целта места. 

191 Да предоставя леглото си за поюнане на трети лица. 
/1 О/ Да преотстъпва личния си пропуск на трети лица. 
/11/ Внасянето, производството, преработването, търговията, употребата и съхраняването в „Студентски обще
жития" на МУ - Пловдив на растения, вещества и техните аналози, класифицирани като упойващи и психот

рuнни .11еще~т.111:1 ~ п1:111кvп1'1nu nь~дcn"11'nc, ~1>1J11:1"nu 3iiAuna ~а Avrн_l)uJ1 n.DiJлy nciiJAu1n"1nn1c 1>cщc1,;1.is1:1, щ.1еку11-
сорите и неговите приложения е забранено. Забраната се отнася и до взривни вещества по смисъла на Закона за 
контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и правилника за прИ:Лаrането му. 
1121 Да използва електрически уреди, запалими вещества и други такива, от които могат да възникнат реални 
предпоставки занарушаване на правилата за пожарна и аварийна безопасност. 
113/ Да използва електрически уреди за отопление. 
114/ Забранява се тютюпопушенето в сградите на „Студентските общежития" на МУ - Пловдив. 

115/ Да произвежда, внася и употребява алкохол на територията на „Студентските общежиТия" на МУ - Пловдив. 

чл. 11. Правилникът за вътрешния ред в „Студентските общежития" на МУ - Пловдив е задължителен за всич~ 

ки живеещи в тях. 

IП. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ НА 

ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В „СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ" НА МУ - ПЛОВДИВ И 
КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ, НАЛАГАЩИ НАКАЗАНИЯТА 

чл. 12. 111 За системно или грубо нарушаване на вътрешния ред, за пренаемане на жилищното помещение от 
общежитието, за неизШiащане на дължимия наем или депозит повече от един месец, както и за невъзстановява

не на причинените вреди по чл. 22 от Наредба за ползване на студентските общежития и столове се налагат 
следните наказания: 

1. предупреждение за отстраняване от общежитието; 
2. отстраняване от общежитието. 

121 Наказанията по ал. 1 се налагат по предложение на управителя на съответното общежитие или па други за
интересувани лица. Преди налагането на наказанията се осигурява възможност на председателя на домовия 

съвет да изрази становище. 

/3/ Наказанията по ал. 1 се налагат със заповед на ректора на МУ - Пловдив. Заповедта е индивидуален адми

нистративен акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс. 

/4/ Налагането на административно наказание не освобождава нарушителя от имуществена отговорност. 
/51 За повреди в общежитията, причинени умишлено или по непредпазливост се дължи стойността на повреде
ното имущество по пазарна цена к-ьм момеи-та на причиняване или констатиране на вредата, както и стойн:остга 

на вложения за отстраняване на повредата труд, след съставяне на констативен протокол, изготвен от Управи
тел-домакин на съответния блок и подписан от причинителя на вредата. При отказ на последния да подпише 
протокола, същото се удостоверява от подписите на двама свидетели. 

IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕJШИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. Този Правилник е изготвен и утвърден на основание Наредбата за ползване на студентските общежития и 
столове, приета с ПМС №235 от 25.09.2008 г./обн., ДВ, бр. 86 от 03.10.2008 г./. 
§2. Изменения и допълнения в Правилника се правят по реда на изготвянето му. 
§3. При промени в действащото българско законодателство, уреждащи отношенията, свързани с условията и 
реда за ползване на студентските общежития, същите се отразяват в този Правилник, а до промяната му се При
лагат автоматично изменените/допълнените разпоредби на конкретния нормативен акт. 


