ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

З А П О В Е Д
№ 1974 / 29.06.2017 г.
Гр. София
На основание чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ползване на Студентските общежития и
столове, подадената молба-декларация в отдел „Студентски общежития и столове“ и
извършеното класиране от Комисията по социално-битовите въпроси на учащите,

НАСТАНЯВАМ
За учебната 2017/2018 г. студентите на Технически университет – София за срока от
01.09.2017 г. до 15.07.2018 г. и определям следния график за получаване на настанителни
заповеди:
1. Класиране на бакалаври I-ви курс – от 18.09.2017 г. до 20.09.2017 г., по
факултети, както следва:
 СТФ, ФаГИОПМ, ФТК
18.09.2017 г.
 МФ, ФА, ФЕТТ, ФКСУ
19.09.2017 г.
 ЕМФ, ЕФ, МТФ, ТФ, ФАИО, ФПМИ, ФФОЕ
20.09.2017 г.
2. Първо класиране на бакалаври II-ри до IV-ти курс, професионални бакалаври
II-ри и III-ти курс, и магистри II-ри курс – от 25.09.2017 г. до 29.09.2017 г., по
блокове, както следва:
 Блокове № 2, 13, 59А
25.09.2017 г.
 Блокове № 3, 12, 59Б
26.09.2017 г.
 Блокове № 16, 33А, 54Б, 54В
27.09.2017 г.
 Блокове № 4, 54А, 59В
28.09.2017 г.
 Блокове № 14, 59Г
29.09.2017 г.
3. Второ класиране на бакалаври II-ри до IV-ти курс, професионални бакалаври
II-ри и III-ти курс, и магистри II-ри курс – от 09.10.2017 г. до 13.10.2017 г., по
блокове, както следва:
 Блокове № 2, 13, 59А
09.10.2017 г.
 Блокове № 3, 12, 59Б
10.10.2017 г.
 Блокове № 16, 33А, 54Б, 54В
11.10.2017 г.
 Блокове № 4, 54А, 59В
12.10.2017 г.
 Блокове № 14, 59Г
13.10.2017 г.
4. Класиране на магистри I-ви курс – всички магистри държавна поръчка ще
бъдат настанени по реда на подаването на документи за общежитие.
Настанителните заповеди се получават в каб. 1152-1 след представяне на уверение за
записан зимен семестър, лична карта, снимка паспортен формат и удостоверение от районното
психиатрично заведение по постоянен адрес. В уверението трябва да бъде вписан броя невзети
изпити и средния успех от следването до момента или приемния бал за студентите бакалаври и
магистри I-ви курс.
Ненастанилите се в седемдневен срок от получаване на настанителната заповед губят
правото на ползване на общежитие за учебната 2017/2018 година.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началник отдел
“Студентски общежития и столове”.
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