
 

Медицински университет - Пловдив 
"Студентски общежития и столове"  

ул, "Царевец" № 2, бул. "Братя Бъкстон" № 120 

 

 

НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД  

На основание заповед №                                   ,на Ректора на МУ - Пловдив 

настанете:  
                        курс, специалност                                                                                Фак. №  

 от 

специалност                                                                                         Фак.№               В стая № ...........

за времето от  - до  

Давам съгласие за извършване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в 

съответните райони на Община Пловдив 

Ръководител звено "Студентски общежития и столове" МУ - Пловдив ………………………….

 /подпис и печат/ 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

Подписаният:  

  курс, специалност ,Фак. № 
 
  при настаняване в студентските общежития, декларирам: 
 
1. Запознат съм с правилата и задълженията на ползващите общежития, отразени в Правилника на студентските общежития, 

Правилника за вътрешния ред и Наредбата за ползване на ст. общежития и столове .
2. Ще изпълнявам Правилника на ст. общежития, Правилника за вътрешния ред и Наредбата за ползване на ст. общежития 

и столове .
3.  Ще изпълнявам разпорежданията на длъжностните лица от РДВР, ВУЗ и органите на студентско самоуправление. 
4.  Ще освобождавам всяка година общежитието през лятото за времето, определено от ръководството на ВУЗ. 
5.  При завършване на образованието си или при загубване на право за ползване на общежитие, съгласно Наредбата за 

ползване на ст. общежития и столове, веднага ще освободя заетата от мен стая. 
6.  Запознат съм с правилата за пожарна и аварийна безопасност .
7.  Ще спазвам правилата за пожарна и аварийна безопасност носейки имуществена, съдебна и наказателна отговорност за 

щети причинени от мен поради неспазване на правилата за пожарна и аварийна безопасност .
8.    При  просрочване заплащането на месечния наем в определените  срокове ще заплащам доброволно неустойка в съответния

 размер . 
9.  Няма да използвам електрически уреди, запалими вещества и други такива, от които могат да възникнат предпоставки за 

нарушаване на правилата за пожарна и аварийна безопасност. 
10.  При всяко влизане или излизане от общежитието, ще оставям ключа от стаята си при дежурния портиер. 
11.  Доброволно ще заплащам всички промени в наема, съгласно заповедта, която ги определя .

гр. Пловдив Подпис на декларатора  ..............................
...... / ...... ,20 .......

 

 

До Управител  на бл.  № … 

 на "Студентски Общежития"
 МУ-Пловдив 
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