НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ
„ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”
ЗАПОВЕД ЗА НАСТАНЯВАНЕ
№ …..……..…..…… / …………….. Г.
СНИМКА

На основание Наредба за ползване на студентските общежития и
столове приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г., обн., ДВ, бр. 86 от
3.10.2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г.,бр. 62 от 2013 г. и бр. 68 от
2016 г., Правилник за ползване на студентските общежития и стол
на НМА и Заповед № ………………..….... / …..….……… г. на
РЕКТОРА на НМА

Настанявам
___________________________________________________ студент….. / докторант…..
(трите имена по лична карта)

от ВУ ……………………………………………… факултет …………… курс ………..
специалност ……………………. факултетен № ………. ЕГН……………………………...
роден/а на ……………….

г. в държава……………… гр.(с)……………… обл. ……..…

постоянен адрес: държава…………….…област………………… град (село)……………..
ул. (ж.к.)………………………………………. № …… бл. ……вх. …. ет. …… ап. ……...
лична карта № …………….………….. издадена на …………..…..…от МВР ……...….……
регистриран/а в Столична община, район „Студентски” с рег. №………….…/….......….г.
в блок № ………., стая № ……, за периода от ……/……/ 20..… г. до ……/……/ 20….. г.
телефони за връзка – домашен:__________________, мобилен: ______________________

ГЛ. ЕКСПЕРТ:

УПРАВИТЕЛ -ДОМАКИН:

ДЕКЛАРАЦИЯ
1. Запознат/а съм с Указанията за настаняване, ползване, преместване и освобождаване на СО в
НМА, Правилниците за ползване на студентските общежития и стол и вътрешния ред на НМА, както и с
действащите нормативни документи за ползване на СО, като се задължавам да спазвам всички свои
задължения, както и санитарно-хигиенните и противопожарни норми и разпоредбите на съответните
длъжностни лица.
2. Нося пълна имуществена отговорност за състоянието на стаята.
3. При констатиране на нарушения на наредбата за ползване на общежитията и правилника за
вътрешния ред на НМА, довели до нанасяне на материални щети на общежитието, се задължавам да
заплатя щетите в пълен размер по пазарна цена, като към мен се прилагат и санкциите, предвидени в
наредбата за студентските общежития.
гр. София……………….. г.

Декларатор:

Стаята е освободена на:
Живущ:

Управител-домакин:

