
                        ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ 

      

 

График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития 

към ВУТП за учебната 2020/2021 г. ОКС „бакалавър“: 

I. Срокове за подаване на документи за кандидатстване за общежитие 

1. За новоприети студенти  – при записването във факултетна канцелария, 

студентът заявява желанието си да бъде настанен в студентско общежитие 

2. От 10.08. до 28.08.2020 г. (в работните дни) – за всички студенти, които 

продължават обучението си през предстоящата нова учебна година. 

II. Класиране на кандидати за общежитие 

1. До 04.09.2020 г.  – за всички студенти подали заявление за използване на 

студентското общежитие към ВУТП 

III. Срокове за настаняване в общежитие  

- От 07.09. до 15.09.2020 г. 

График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития 

към ВУТП за учебната 2020/2021 г. ОКС „магистър“: 

I. Срокове за подаване на документи за кандидатстване за общежитие 

1. За новоприети студенти  – при записването във факултетна канцелария, 

студентът заявява желанието си да бъде настанен в студентско общежитие 

2. От 10.08. до 15.10.2020 г. (в работните дни) – за всички студенти, които 

продължават обучението си през предстоящата нова учебна година. 

II. Класиране на кандидати за общежитие 

2. До 16.10.2020 г.  – за всички студенти подали заявление за използване на 

студентското общежитие към ВУТП 

III. Срокове за настаняване в общежитие  

- От 16.10. до 18.10.2020 г. 

- Заявленията се подават само и единствено  в  Деловодството на ВУТП срещу 

входящ номер, в съответното приемно време. 

- За студентите, които нямат възможност физически да подадат заявлението, 

могат да се свържат с Десислава Янгънова – на мейл: studentcampus@utp.bg или тел. 

0884103989. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ: 

1. Заявление-декларация 

https://www.utp.bg/
https://www.utp.bg/


2. Уверение за записан семестър за учебната 2020/2021 г. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

1. При починал родител се представя копие от смъртния акт. 

2. При три и повече деца в семейството /учащи, студенти и докторанти/ се представят 

служебни бележки за тях. 

3. Студенти с инвалидност над 70 % представят копие от ТЕЛК. 

4. Чуждестранните студенти, приети по силата на ПМС No103/1993 г. и ПМС 

No228/1997 г.  представят и КСЕРОКОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО от МОН, 

заверено от Дирекция “Чуждестранни студенти“. 


