НАЦИОНАЛНА

ХУДОЖЕСТВЕНА

АКАДЕМИЯ

ЗАПОВЕД
№ 128-O
София, 05.06.2009 год.
За регламентиране на пропускателния режим в общежитието на Национална
художествена академия и недопускане нарушаване на вътрешния ред

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Пропускателният режим в студентското общежитие – бл. 28 да се
осъществява с магнитни карти за достъп.
2. Настанените в общежитието студенти да получат поименни магнитни карти за
достъп от управител-домакина на блока след представяне на настанителна
заповед, адресна регистрация и срещу подпис. След напускане и
освобождаване на общежитието, картата на студента дa се девалидизира.
3. Настанените в общежитието чуждестранни студенти по програмата
Сократ/Еразъм да получават от управител-домакина на блока временни
магнитни карти за достъп срещу документи за самоличност и подпис. При
освобождаване на общежитието магнитните карти да се връщат на управител
– домакина на блока.
4. Гостите (роднини) на живущите в общежитието, които ще пребивават един
или няколко дни в блока, да получават оборотни магнитни карти срещу
документ за самоличност, вписване в книгата за гости от охраната на блока.
При напускане магнитната карта да се връща, като в книгата се записва датата
и часа на напускане на общежитието.
Оборотните магнитни карти да се съхраняват и предоставят на гостите от
охранителите на общежитието.
5. Работещите в НХА с работно място на територията на общежитието да
получават постоянни магнитни карти срещу подпис. След напускане на НХА
картата да се девалидизира.
6. Нощното осветление на блока да бъде включвано за летния период в 21 часа
и за зимния в 17 часа.
7. Във времето между 24.00 часа и 06.00 часа външни лица в общежитието да не
се допускат. През това време се разрешава влизането и излизането само на
живущите в блока.
Копие от настоящата заповед да бъде връчено на: Директора по АСД, ОСД,
управител-домакина на блока и длъжностните лица, охраняващи общежитието – блок
28, Студентски град, като се постави на таблото за сведение и изпълнение от всички
живущи.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директора по АСД.
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