МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД
№ . . . . !.:��?.�„'... ;
�� -оз�. 2020 .
Пловдив, ................

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО, чл. 20, ал. 3 и чл.21, т. 2 от
ПУДМУ - Пловдив във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 1 , т. 1 от
„Наредба за ползване на студенски общежития и столове"

ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Размер на наемите в трите студентски

общежития на МУ „Царевец" № 2,

Пловдив, Блок 1 и Блок 2, намиращи се на ул.
Общежитие „Медицински колеж",

ул. „Братя Бъкстон" № 120

и

както

следва:

Леглоден
лв.

Видове

№

Български студенти

1.

Редовно учащи - държавна поръчка

2,80

2.

Записали условни по болести или в майчинство

2,80

3.

Записали условни по слаб успех

4,30

4.

Кръгли сираци, инвалиди със 70% и повече намалена
работоспособност
Майки с три или повече деца

0,90

5.

В извънучебно време при летен стаж или практика

2,80

6.

Председател на Домсъвет редовно учащ - държавна
1,00

поръчка

7.

Председател

на Домсъвет редовно

учащ

-

платено

обучение

1,40

Отговорник на етаж редовно учащ - държавна поръчка

1,40

9.

Отговорник на етаж редовно учащ - платено обучение

2,20

10.

Редовно учащи - платено обучение

4,30

11.

Родител с дете

4,30

8.

..

2.

Неучащи българи

2.1.

Съпрузи на редовно учащи се

4,30

2.2.

Студенти в извънучебно време

4,30

3.

ч_у:ж:дестранни студенти

•.

3.1.

По междуправителствени спогодби или актове на МС

3.1.1. Съгласно ПМС 103 от 3 1.05. 1993 г., чл. 4, ал. 1

2,80

3.1.2. Съгласно ПМС 103 от 3 1.05. 1993 г., чл. 4, ал. 5

4,30

3.1.3. Съгласно ПМС 228 от 20.05.1997 г.;;. чл. ·�, ал. 1

2,80

3.2.

Платено обучение

4,30

3.3.

Чуждестранни студенти по международни програми за
обмен на студенти „Еразъм", „Е_вропейски сестрински
модул" и др.

4.

5,00

'\

Неучащи чу:ж:денци

4.1.

Съпрузи на чуждестранни студенти - платено обучение

4.2.

Съпрузи

чужщ�странни

на

студенти

8,60

по

междуправителствени споГодби и актове на МС

4,30

5.

Докторанти и специализанти

5.1.

Докторанти - държавна поръчка

2,80

Докторанти - платено обучение

4,30

5.3.

Специализанти - държавна поръчка

2,80

5.4.

Специализанти - платено обучение

4,30

5.2.

·

11. Семестриален депозит
1.

Семестриален депозит за едно лице /на семестър/

2.

За кръгли сираци, инвалиди със 70% и повече намалена

15,00
8,00

работоспособност

3.

Депозит за едно лице за една учебна година

30,00

Депозитът да се използва за отстраняване на щети от
общо потребление съгласно Наредбата за ползване на
студентските общежития.

111. Общи разпоредби
1. В размера на определения по-горе наем влизат всички разходи от
потреблението на студентите като: вода, ел. енергия, отопление, ползване
на

асансьори,

охрана

на

общежитието

с

видеонаблюдение,

пожароизвестяване и ползване на интернет във всяка стая.

2. Гостуващи преподаватели от други градове, участващи в учебния
процес, заплащат по 3,00 лв. на нощувка.

3. Живущите в студентските общежития заплащат наем за дните, в
които са ползвали общежитието.
4. Студенти с нисък социален статус, след представяне на документи
за това и с разрешение на Ректора на Университета, се освобождават от
заплащане на наем.
5. Месечният наем се заплаща до 12,00 часа на последния работен
ден от месеца.
6. При просрочване плащането на нае�ш се,.дължи неустойка в размер
,,

на:

.„..

- за първия просрочен месец - 15.00 лв.
- за всеки следващ просрочен месец - 15.00 лв.

7. Живеещите в студентските общежития заплащат такса в размер на
3.00 .рв. месечно за консумативи, използвани за ежедневното почистване
на района извън/около общежитието от персонала на същото, като
извършеното се установява ежемесечно с протокол от Домовия съвет.
8. Студентите, желаещи д� живеят сами в стая с две легла, при
възможност да им се осигури такава, заплащат двоен наем.
Настоящата Заповед отменя Заповед № Р-2293/20.10.2016 г. и влиза
в сила от 01.03.2020 г.
Копие от заповедта да бъде връчено на Зам.-ръководител звено
„Студентски общежития" за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пом.-ректор и
Ръководител ФСО.
'·.

ПРОФ. Д-Р МАРИАНА МУРДЖЕВА, дМ;,ZМЗ:М1'- .\ "1 i ·'-- i /.�-;
Ректор
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