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З А П О В Е Д 
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ  

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
 

02 юни 2021 г. № РД-02-637 гр. Велико Търново
СЪДЪРЖАНИЕ:Относно определяне на месечните наеми, 

семестриалните депозити и други плащания в 
Студентските общежития на НВУ „Васил Левски” 
през учебната 2021/2022 година. 

 

Настанените в студентските общежития учащи са длъжни да изпълняват 
разпоредбите на Правилника за управлението, условията и реда за 
настаняване, ползването и вътрешния ред в студентските общежития на НВУ 
„Васил Левски”, обявен със заповед № 789/19.07.2011 г. на началника НВУ 
„Васил Левски”, като спазват установения в общежитията ред, заплащат 
месечен наем, семестриален депозит и други разноски. 

Съгласно чл. 23 от Правилника, живущите в студентските общежития 
заплащат месечни наеми, семестриални депозити и други плащания, 
свързани с издръжката на общежитията, като размерът на плащанията и 
начина на тяхното формиране се определя със заповед на Началника на НВУ 
„Васил Левски”, издадена до 31 май на текущата учебна година, след 
предварително съгласуване с Курсантско-студентския съвет. Съгласно чл. 21 
от Правилника, незаетите легла в студентските общежития могат да се 
предоставят на хотелски начала. Размерът на таксата за една нощувка се 
определя в заповед на началника на НВУ „Васил Левски” по чл. 23, ал. 2. 

На основание чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 21 от Правилника за 
управлението, условията и реда за настаняване, ползването и вътрешния ред 
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в студентските общежития на НВУ „Васил Левски” и чл. 55, ал. 4 от Закона 
за отбраната на въоръжените сили на Република България 

 
З А П О В Я Д В А М: 

 

1. Обучаемите редовна форма, настанени в общежитията на НВУ „Васил 
Левски”, да заплащат месечен наем с включени консумативи за учебната 
2021/2022 година, както следва: 

1.1. За факултет „Общовойскови” гр. Велико Търново 
- самостоятелна стая – 85,00 (осемдесет и пет) лева; 
- стая за двама – 140,00 (сто и четиридесет) лева – (70,00 лева на 

човек); 
- стая за трима – 180,00 (сто и осемдесет) лева – (60,00 лева на 

човек); 
- стая за четирима – 220,00 (двеста и двадесет) лева – (55,00 лева на 

човек); 
- стая за петима – 250 (двеста и петдесет) лева – (50 лева на човек). 

1.2. За факултет „Артилерия, ПВО и КИС” 
- самостоятелна стая – 80,00 (осемдесет) лева; 
- стая за двама – 120,00 (сто и двадесет) лева – (60,00 лева на човек); 
- стая за трима – 165,00 (сто шестдесет и пет) лева – (55,00 лева на 

човек) 
2. Наемните цени за съответния тип стаи се заплащат от живущите 

между 15-то и 25-то число на предходния месец на основание издадени 
индивидуални настанителни заповеди. 

3. Определям такса за една нощувка на хотелски начала за незаетите 
легла в студентските общежития в размер на: 

3.1. за летен период – от 01.04. до 31.10. – 12,00 (дванадесет) лева; 
3.2. за зимен период – от 01.11. до 31.03. – 15,00 (петнадесет) лева; 

4. Наемните цени по т. 1 са определени на база Констативен протокол с 
рег. № 2395/18.05.2021 г. относно извършено проучване на средните месечни 
наемни цени за легло с включени консумативи на свободно договаряне в гр. 
Велико Търново и гр. Шумен и базова наемна цена за 1 кв.м. полезна 
жилищна площ, съгласно Глава IV от Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост. 

5. Определям семестриален депозит за ползване на студентските 
общежития през учебната 2021/2022 година в размер на 30,00 (тридесет) 
лева. 

6. Председателите на домовите съвети в общежитията да заплащат 30 на 
сто от размера на месечния наем, съгласно чл. 9, ал. 7, т. 2 от Правилника за 
управлението, условията и реда за настаняване, ползването и вътрешния ред 
в студентските общежития на НВУ „Васил Левски”. 

7. Обучаемите редовна форма, настанени в общежитията на НВУ „Васил 
Левски”, при обучение в чужбина по програма „Еразъм” за студентска 
мобилност през настанителния период на учебната 2021/2022 година, 
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заплащат за периода на отсъствието си от общежитието месечна такса за 
съхранение на лично имущество в размер на 20,00 (двадесет) лева на човек, 
съгласно заповед на № РД-02-636/02.06.2021 г. на началника на НВУ „Васил 
Левски”, независимо от количеството и обема на имуществото, платима по 
банков път. 

Периодът на обучението по програма „Еразъм” се удостоверява с 
представяне на копие на заповедта за командировка в чужбина на 
управителите на студентските общежития. 

8. Заповедта да се доведе до знанието на деканите на факултет 
„Общовойскови” и факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, управителите на 
общежития и се обяви на интернет страницата на университета. 

Настоящата заповед влиза в сила от 01.10.2021 г. и считано от същата 
дата отменя заповед №РД-02-547/28.05.2020 година на началника на НВУ 
„Васил Левски”. 

Изпълнението на заповедта възлагам на декана на факултет 
„Общовойскови”, декана на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, началника 
на отделение „Финанси”, началника на отделение „Логистика” и на 
управителите на общежития по факултети. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-
началника по логистиката на Университета.  

 
 

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ /П/    ИВАН МАЛАМОВ 

02.06.2021 г. 
 


