
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

 
 

Снимка 
 

ЛИЧНА 
 
 
 
 

формат 3,5/4,5 cm 

  
 

Снимка 
на 

СЪПРУГ / А 
или 

БРАТ / СЕСТРА 
 
 

формат 3,5/4,5 cm 

 МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ 

До КСБВУ 

Вх. № .............../............... г. 

 

 

 

 
 

     
Право на ползване на студентско общежитие имат редовни студенти, докторанти и специализанти с установени 

жилищни нужди в населеното място, където се обучават, при условие, че те или членовете на техните семейства не 
притежават в съответното населено място жилище или вила, годни за целогодишно обитаване, не обитават такива, 
предоставени им от държавата, общините или ведомствата, или жилището не задоволява жилищните им нужди. Българските 
учащи се извън местата, финансирани от държавата; чуждестранните учащи се, обучаващи се срещу заплащане; 
прекъсналите или презаписалите учащи се могат да бъдат настанявани в студентско общежитие при условие, че са останали 
свободни места, като заплащат сумите по чл. 4, ал. 2, от …………………… увеличени с размера на държавната субсидия. 

 
 

От  ..................................................................................................................   пушач   непушач 
 

с постоянен адрес гр. (с.) .................................................................. , община  .............................................  

ул.  .................................................................  №  ..... , бл.  .... , вх.  ..... , ап.  ..... , дом. тел.  ..........................  

e-mail  ............................................................  GSM  ....................................... ;  .............................................  

ЕГН             гражданство  ......................... , месторождение  .............................  
 

лична карта            издадена от МВР ...........................................  на .......................  
 

 

Моля, да бъда настанен (а) в студентско общежитие. 

ДЕКЛАРИРАМ 

  До момента не съм ползвал СО   В момента живея в СО в блок    стая    
            

  Ползвал съм, но в момента – НЕ  Желая да бъда настанен в блок    стая    

Желая да бъда настанен с: 

1.  .........................................................................  факултет    курс  бл.    стая    
               

2.  .........................................................................  факултет    курс  бл.    стая    

Документите на всички желаещи да живеят заедно трябва да се подадат едновременно! 

  ЖЕЛАЯ ДА ИЗВЪРША РЕМОНТ    ИМАМ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА РЕМОНТ 
 

 

 
 

Попълва се от факултетната канцелария УВЕРЕНИЕ 
 

  студент    обучение финансирано от държавата    редовно обучение  
         

  докторант    платено обучение    задочно обучение  
         

  специализант    семестриално завършил месец ........./.......... г.  невзети изпити  
         

 

факултет    факултетен №      курс  група  специалност     
 

 Следва да завърши месец .........../............ г.                                                  Прекъсва месец .........../............ г. 

  прекъсвал  .................................................................................................................................................  
 Отбелязва се броя на прекъсванията и причините 

  до момента не е прекъсвал 

 Инспектор на факултет: 
(подпис и печат) 



Семейството ми се състои от: 

ЗА  НЕСЕМЕЙНИ 
бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се (редовно), 

войници, или нетрудоспособни 

1. Баща  .................................................................................................... ,  GSM ..........................................  

с постоянен адрес гр. (с.) .................................. , ул.  ................................  № ... , бл.  ....., вх.  ..... , ап.  .......  

работи в  .....................................................................  гр.  ......................................... , сл. тел.  ....................  

2. Майка  ................................................................................................... ,  GSM ..........................................  

с постоянен адрес гр. (с.) .................................. , ул.  ................................  № ... , бл.  ....., вх.  ..... , ап.  .......  

работи в  .....................................................................  гр.  ......................................... , сл. тел.  ....................  

3. Брат (сестра)  ....................................................................................... ,  GSM ..........................................  

с постоянен адрес гр. (с.) .................................. , ул.  ................................  № ... , бл.  ....., вх.  ..... , ап.  .......  

работи (учи) в  ............................................................  гр.  ......................................... , тел.  ..........................  

4. Брат (сестра)  ....................................................................................... ,  GSM ..........................................  

с постоянен адрес гр. (с.) .................................. , ул.  ................................  № ... , бл.  ....., вх.  ..... , ап.  .......  

работи (учи) в  ............................................................  гр.  ......................................... , тел.  ..........................  

ЗА  СЕМЕЙНИ 
съпруг(а) и деца 

1. Съпруг (а)  ............................................................................................. ,  GSM ..........................................  

с постоянен адрес гр. (с.) .................................. , ул.  ..............................  №  ..... , бл.  ....., вх.  ..... , ап.  .......  

работи (учи) в  ............................................................  гр.  ......................................... , тел.  ..........................  

ЕГН             гражданство  ......................... , месторождение  .............................  
 

лична карта            издадена от МВР ...........................................  на .......................  
 

2. Деца  ............................................................................................  ЕГН           
 

 

 ............................................................................................  ЕГН           
 

  
 

 

СРЕДНИЯТ МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО МИ Е:      ,   лв. 
 

 

Доходите се изчисляват за предходните шест месеца. 

Декларации: 
 

  1. Семейството ми не притежава собствено и не е настанено в държавно, общинско или ведомствено жилище в София. 
  

  2. Докато съм настанен в студентските общежития на УАСГ, няма да живея на квартира, при роднини или др. 
 

При настъпване на промени по условията на горните декларации, ще напусна общежитието в десетдневен срок. 
 

  3. Уведомен съм, че при напускане на съквартирант, наемът ми ще се увеличи съобразно броят на останалите живущи в стаята. 

Известно ми е, че за вписване на неверни или непълни данни в тази декларация, нося наказателна отговорност по 
чл. 313 от Наказателния кодекс и губя право да ползвам студентско общежитие до края на следването си. 

Чл.313. (1) Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено пo електронен път, които по 
силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои 
обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева. 

Подписът се полага пред длъжностно лице! ДЕКЛАРАТОР: 
(подпис) 

ДОКУМЕНТИ: 

1. Документ за самоличност. 
2. Документ, удостоверяващ доходите за предходните 6 месеца на членовете на семейството. 
3. Уверения за брата, сестрата, съпруг(а), ако са учащи във ВУ. 
4. Обходен лист (отрязък от настанителната заповед) от управител-домакина (ако сте ползвали CO). 
5. Удостоверение за сключен граждански брак (за семейни). 
6. Удостоверение за раждане на деца (за семейни с деца). 
Всички документи се представят в оригинал при подаване на молба-декларацията. 


