
 
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ – КОМИСИЯ ПО НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКИТЕ 

ОБЩЕЖИТИЯ 

1700 София, ж.к. „Студентски град“, 

блок 42, вход „Б“ – административна част 

 

Решение  

№ 5/25.10.2022 г. 

 

След проведено заседание на Комисия по настаняване, съгласно чл. 12 ал. 2 от 

Правилника за ползване на студентските общежития (ППСО), съгласно чл. 36, чл. 

37, чл. 38 и чл. 39 от Заповед №-РД-19-260/20.07.2022 г. на Ректора на Софийски 

университет ,,Св. Климент Охридски“, Комисия по настаняване обявява трайно 

наличие на свободни места (ТНСМ) в общежитията, стопанисвани от Поделение 

,,Социално-битово обслужване“. 

 

1. При условията на Трайно наличие на свободни места, извън ограничителните мерки на 

чл. 14, ал. 1 от Правилника за ползване на студентските общежития на Софийски 

университет ,,Св. Климент Охридски“ и съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредбата за ползване на 

студентските общежития и столове, Комисия по настаняване разрешава настаняването 

на студенти с настанителен период до 20.07.2023 г., при следните условия: 



 

 1.1. студенти в редовна форма на обучение - държавна поръчка и обучение срещу 

заплащане; 

 1.2. студенти, прекъснали обучението си през академичната 2022/2023 година, но не 

повече от веднъж за периода на придобиване на ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“; 

1.3. семестриално завършили студенти през летен семестър ОКС 

„Бакалавър“/“Магистър“  на учебната 2021/2022 година, които не са положили 

успешно държавните си изпити или защити на магистърски тези. 

Студентите, желаещи да ползват общежитие през академичната 2022/2023 година при 

условието на ТНСМ, задължително трябва да попълнят електронно заявление-декларация 

в Системата за управление на студентската общежития (СУСО – http://psbo.uni-sofia.bg), 

като достъпът до нея се осъществява чрез факултетен номер, име и парола от системата за 

управление на студентската информация (СУСИ). Потребителското име се получава от 

уеб страницата cas.uni-sofia.bg.  

Към електронното заявление-декларация се прилагат задължително следните 

документи:  

 снимка за документи (коректно изрязана); 

 сканиран акт за раждане (оригинал). 

 Попълнена декларация, удостоверяваща, че кандидатът е психично здрав. 

*декларацията се попълва онлайн при подаването на заявлението-декларация. • 

Други документи, упоменати в Заповед №-РД-19-260/20.07.2022 г. – чл. 3, чл.4, 

чл. 5.  

 Прекъсналите студенти предоставят уверение от Отдел „Студенти“ на 

Факултета, в който се обучават, че прекъсват за първи път за периода на 

придобиване на образователно-квалификационна степен ,,Бакалавър“ или 

,,Магистър“ 



 

 Семестриално завършилите студенти предоставят уверение от Oтдел 

“Студенти” на Факултета, в който се обучават, че не са положили успешно 

държавните си изпити или защита на дипломна работа.  

 

В рамките на 5 работни дни от датата на подаване на електронното 

заявлениедекларация, то ще бъде обработено и ще получите информация на 

посочения в заявлението-декларация имейл. Може да следите статуса на Вашето 

електронно заявление-декларация в системата на Поделение ,,Социално-битово 

обслужване“. 

2. При условията на ТНСМ всички студенти, които желаят да сменят своята 

стая, могат да направят това чрез подаване на индивидуална молба в офиса на 

Комисия по настаняване или чрез сайта на Комисия по настаняване - 

https://students.uni-sofia.bg/kn/. При одобрение на молбата, ще бъде изпращан 

имейл, след изпращането на който студентите имат 7 работни дни за извършване на 

преместването. След изтичане на срока от 7 работни дни, студентите губят правото 

си да се преместят по одобрена от Комисия по настаняване молба. *Всеки живущ 

има право на две премествания в рамките на една учебна година. В това число не се 

включват премествания свързани с ремонтни дейности. Решението влиза в сила от 

26.10.2022 г. 

 

 

 

25.10.2022 г.                                                ……………………….. 

гр. София              Елеонора Стоянова 

/Председател на Комисия по настаняване/ 


