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ПРАВИЛНИК  № 2 

ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА В 
СТУДЕНТСКОТО  ОБЩЕЖИТИЕ  НА НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА 

АКАДЕМИЯ – БЛ.28 И ОКОЛОБЛОКОВОТО ПРОСТРАНСТВО 
 
 
 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.1 Този правилник  е разработен на основание на Наредбата за ползване на 
студентските общежития и столове, приета с ПМС №235 от 25 септември 2008 г. и 
Правилник №1 за условията и реда за ползване и настаняване в студентското общежитие 
на НХА. 

Чл.2 С този правилник се определят правата и задълженията на всички живущи 
в студентското общежитие и длъжностни лица имащи отношение към прилагането му. 

Чл.3 /1/ Пропускателният режим в общежитието е денонощен. 
  /2/ Достъпът в общежитието се осъществява съгласно заповед на Ректора. 
Чл.4 Гости се допускат в общежитието, след като дежурния охранител запише в 

книгата за гости данните на лицето, взети от документ за самоличност, часа на влизането 
и лицето при което гостува. При напускане на общежитието охранителя вписва  в 
книгата часа на напускане на общежитието. 

Чл.5 /1/ В общежитието се определя време за почивка  от 22 до 6 часа и от 14 до 
16 часа. 

  /2/ През определеното време за почивка обитателите и наемателите на 
помещения са длъжни да пазят тишина и да не нарушават спокойствието на живущите в 
блока. Изключение се допуска само в случаите с разрешение на домакин-управителя и 
домовия съвет на блока. 

  /3/ Живущите в блока могат да приемат гости за времето от  8 часа сутринта 
до  22  часа вечерта. 
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/4/ Живущите носят отговорност за спазване на вътрешния ред в 
общежитието от гостите, които приемат. Живущите посрещат  и изпращат гостите си 
лично до  входната врата на общежитието, където е охраната.    

  Чл.6  В началото на всяка учебна година  избрания Домови съвет в 
общежитието определя отговорници на етаж, които подпомагат дейността на домакин-
управителя на блока  по спазването на правилника за вътрешния ред и за неправомерно 
пребиваващи в общежитието лица.  

  
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЖИВУЩИТЕ 
 

Чл.7 Настанените лица в студентското общежитие на НХА, ИМАТ ПРАВО : 
1. Да ползват според предназначението си всички жилищнобитови и 

учебни помещения / ателиета/ съобразно установения ред и 
индивидуалните си настанителни заповеди. 

2. Да участва в избирането и да бъде избиран в домовия съвет на 
общежитието, а така също и в дейността му.  

3. Да съдейства  и да прави предложения чрез Домовия съвет, КСБВУ  на 
НХА за подобряване жилищно-битовите условия и отстраняване на 
допуснати слабости. 

4. Да ползва една и съща стая за целия срок на обучението си, ако е 
изявил желание за това и е класиран за съответната учебна година. 

Чл.8 Настанените в студентското общежитие на НХА са ДЛЪЖНИ : 
1. Да се запознаят с  Наредбата за ползване на студентските общежития и 

столове  и  Правилник №1 и №2 за студентското общежитие на НХА; 
2. Да се отнасят с грижата на добър стопанин към сградния фонд и 

имуществото на общежитието и да правят разумни икономии на вода и 
електроенергия; 

3. Да изпълняват законните разпореждания на длъжностните лица в 
общежитието и да предоставят възможност на домакин-управителя, 
председателя на Домовия съвет и неговите членове за контрол по 
използването на помещенията и съхраняване на имуществото; 

4. При настаняване в общежитието, съвместно с домакин-управителя на 
общежитието да направят оглед и да попълнят опис за състоянието на 
стаята/ жилищно/  и учебното / ателие/ помещение, имуществото в тях 
и инсталациите;  

5. При напускане настаненият и домакин-управителя на общежитието 
преподписват описа за стаята или ателието. Установените виновно 
причинени щети, липси и повреди се заплащат в съответствие с 
Правилник № 1  за условията  и реда за  ползване и настаняване в 
студентското общежитие на НХА; 

6. Да не пречи с поведението си на другите да упражняват правата си; 
7. Да не пуши в наетата стая или ателие без съгласието на 

съквартирантите си; 
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8. Да спазва строго установените изисквания на противопожарната 
охрана; 

9. Да спазва стриктно установените  санитарно-хигиенни изисквания; 
10. Да осигури 24-часов достъп до ползваните помещения с цел 

предотвратяване на аварии; 
11. Да заплаща редовно наемите и консумативите до 25-то число на 

текущия месец и депозитите до края на първия месец от началото на 
всеки семестър; 

12. При настаняването и до края на първия месец от зимния и летен  
семестър да представи на домакина-управител, уверение за 
студентското положение; 

13. Да освободи общежитието след прекратяване правото на ползване на 
студентското общежитие. 

 Чл.9 На настанените в студентското общежитие е ЗАБРАНЕНО: 
1. Да се самонастаняват или преместват самоволно от една стая в друга; 
2. Да разместват имуществото от едно в друго помещение без 

разрешение от домакин-управителя; 
3. Да изнасят извън общежитието зачисленото му от домакин-управителя 

имущество и оборудване, както и това от общите помещения на блока; 
4. Да изменят вътрешното разпределение и вида на жилищното 

помещение и ателие, да извършва преустройство на инсталациите, да 
поврежда стените; 
имуществото и оборудването,  да монтират нови врати и 
обезопасителни инсталации или решетки, без разрешение на 
Директора  по АСД; 

5. Живущите нямат право да видоизменят разположението или да 
нарушават техническата и технологична цялост на механизмите и 
съоръженията по коридорите, стълбищата, асансьорите и общите 
помещения в блока от електрическите, топлинните, ВиК и ОВ 
системи, както и тези на противопожарната охрана; 

6. Да сменят патроните на вратите без да даде ключ на домакин- 
управителя на общежитието; 

7. Да замърсяват общежитието и около него с отпадъци и предмети, да 
оставят на первазите на прозорците и други места неукрепени и 
необезопасени предмети. Да оставят в коридорите и общите 
помещения на блока торби и съдове с битови отпадъци; 

8. Да отглеждат или допускат в стаята и блока кучета, котки и други 
животни; 

9. Да внасят, произвеждат, преработват, търгуват, употребяват и 
съхраняват в общежитието взривни вещества по смисъла на Закона за 
контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси 
и правилата за прилагането му,  както и наркотични вещества и 
техните аналози по смисъла на Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите; 
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10. Да регистрират фирми в жилищното помещение, което обитава или 
ателие. Да ги използват или преотстъпват  на други лица за разкриване 
на фирмена дейност, офиси или складове; 

11. Да използват студентското общежитие и стаите за дейност на 
религиозни секти. 

 Чл.10 Не се допускат в общежитието лица в нетрезво състояние, смущаващо 
поведение или без документи за самоличност. 
 Чл.11 За неизпълнение на този правилник и нарушаване на вътрешния ред в 
студентското общежитие Ректора налага следните наказания: 

 Предупреждение за отстраняване  от студентското общежитие 
 Отстраняване от общежитието 

  Настоящият  Правилник е приет от Академичен съвет на НХА на заседание от 
30.09.2009 год. и влиза в сила от деня на приемането му. С него се отменят действащите 
Изисквания към вътрешния ред и опазване на собствеността в студентското общежитие 
и околоблоковото пространство на бл.28. 
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