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ПРОЕКТ 

 
№ BG16RFOP001-3.003-0009-C07 „Oбновяване и 

модернизация на образователнатаинфраструктура в 
„Университета по архитектура, строителство и 
геодезия“, по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 
„Подкрепа на висшите училища в Република 

България”, ОПРР 2014-2020 г. 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  НА ПРОЕКТА: 

 

Наименование на 
бенефициент 

 

Университет по архитектура, 
строителства и геодезия 

 

Дата на стартиране 19.09.2016 г. 

 

Дата на приключване 21.11.2022 г. 

Стойност на проекта: 

 

 

Общо 3 084 453.88 лв. 

 

От които:  

Съфинансиране от 

бенефициента 

85 356.28 лв. 

 

Безвъзмездна фи- 

нансова помощ 

2 999 097.60 лв. 

 

 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА:  

1. Ръководител: доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев 
2. Координатор: инж. Росица Македонска 
3. Счетоводител: Людмила Ангелова 

4. Експерт, инвеститорски контрол: инж.Елисавета Димитрова 
5. Технически асистент: инж. Драга Желкова  
6. Юрист: Христо Ничев 

 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Основните потребности на Университет по архитектура, строителства 
и геодезия (УАСГ) са свързани с: 
·Лошото състояние на материално-техническата база, в това число и на 

физкултурния салон; 
·Задълбочаващата се демографска криза и отворените пазари на висше 
образование, които оказват все по-голямо отрицателно въздействие върху броя 

на студентите; 
·Липсата на специално пригодени санитарни възли за хората с увреждания в 
сградата на Ректората; 

·Липсата на достатъчно добра технологична база за провеждане на 
практическата подготовка на студентите. 
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Основната задача на настоящото проектно предложение е да 
удовлетвори именно тези потребности на студентите. В процеса на 

подготовка на проекта бяха идентифицирани следните 4 целеви 
групи: 

 

 
 
 

 
Главната цел на настоящото проектно предложение е създаване на 

условия за модерни образователни услуги в сферата на висшето 
образование в УАСГ. Други цели са повишаването на 
привлекателността на УАСГ сред учащите и осигуряване на равен 

достъп за всички до висшето образование в УАСГ. Очакваните 
резултати, които ще постигне настоящото проектно предложение са: 

-техническата база в УАСГ; 

амаляване броя на студентите от 
приоритетното направление; 

 

ата между бизнеса и висшето образование чрез 
подобряване практическото обучение на студентите. 
Освен дейностите Управление на проекта и Информиране и публичност, 

проектът ще включва следните основни дейности: 
1. Извършване на ремонт на Блок 11–Западно крило (Ректорат) и ЦНИЛХИ; 
2. Извършване на преустройство и ремонт на Физкултурен салон със сервизни 

помещения; 
3. Подобряване на прилежащото дворно пространство към обектите на 
интервенция; 

4. Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на образователния процес в 
УАСГ. 
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ЦЕЛ/И НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Общата цел на настоящото проектно предложение е създаване на условия за 

модерни образователни услуги в сферата на висшето образование чрез 
обновяване на материалната база на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия. 

Специфичните цели, които проектното предложение следва да постигне са: 

образование по професионално направление „Архитектура, строителство и 

геодезия; 
л 2: Спиране на негативните тенденции за намаляване броя на 

студентите в приоритетното професионално направление; 

нуждите на бизнес сектора; 
ване на условията на достъп за хора с 

увреждания и студенти в неравностойно положение. 
„Специфична цел 1“ ще бъде постигната чрез извършване на ремонт на обект 
„Блок 11–Западно крило (Ректорат) и ЦНИЛХИ“, извършване на преустройство и 

ремонт на обект „Физкултурен салон със сервизни помещения“ и подобряване 
на прилежащото дворно пространство към обектите на интервенция. 
„Специфична цел 2“ ще бъде постигната чрез комплексното изпълнение на 

всички мерки, предвидени в настоящото проектно предложение, а най-голям 
приноса за постигането на специфична цел се очаква да има чуждестранните 

студенти в УАСГ. 
„Специфична цел 3“ ще бъде постигната чрез доставката на модерно 
оборудване за нуждите на образователния процес (практическото обучение) на 

студентите в УАСГ. 
„Специфична цел 4“ ще бъде постигната чрез монтиране на устройство за 
достъп на хора с увреждания на главния вход на Ректората откъм ул. „Христо 

Смирненски“ и обособяване на санитарен възел, пригоден за хора с увреждания 
на 3 етаж в сградата на Ректората. 
Предвидените в проекта дейности за реализиране на общата и специфични 

цели на настоящото проектно предложение, кореспондират във висока степен и 
на основната цел на настоящата процедура – да се създадат условия за 
модерни образователни услуги в сферата на висшето образование  чрез 

обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и 
обзавеждане на висшите училища. 
С цялостното обновяване на обект „Блок 11–Западно крило (Ректорат) и 

ЦНИЛХИ“, извършване на преустройство и ремонт на обект „Физкултурен салон 
със сервизни помещения“ придобиването на оборудване, на практика се 

съдейства за реализирането на основната цел на настоящата процедура. 
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ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

1. Организация и управление на проекта 
2. Информация и комуникация по проекта 
3. Извършване на ремонт на Блок 11 – Западно крило (Ректорат), Централна 

научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ), 
прилежащото дворно пространство и извършване на преустройство и ремонт на 
обект „Физкултурен салон със сервизни помещения“ 

4. Осъществяване на строителен надзор съгласно чл.168, ал.2 от ЗУТ за 
обектите на интервенция Блок 11–Западно крило (Ректорат), ЦНИЛХИ, 
прилежащото дворно пространство и Физкултурен салон със сервизни 

помещения и извършване на оценка на съответствието на проектната 
документация със съществените изисквания към строежите, обект на 
интервенция по проекта 

5. Доставка на оборудване, необходимо за подобряване и модернизация на 
образователния процес в Университета по Архитектура, строителство и 
геодезия 

6. Одит на проекта 
 
 

 
 СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ: 

„БСГ – БОЯНА” ДЗЗД Изпълнение на Инженеринг - 
проектиране и изпълнение на СМР 

„КОНТРАКС” АД Доставка на технологично оборудване 

ДЗЗД"Линк-Имобиляре-2017" Изготвяне на оценка на съответствието 
и осъществяване на строителен надзор 

„БАЛПЕКС” ООД Осигуряване на информиране и 
публичност по проекта 

„АБАКУС ОДИТИНГ” ООД Извършване на одит на изпълнението 

на проекта 

"ИНФРАПРО" АД Извършване на обследване за 

енергийна ефективност "Ефектива" ЕООД 

"УНИ - АРХ" ООД Извършване на технически 
обследвания и технически паспорти 

 "ДИАС СПОРТ" ЕООД Доставка и монтаж на спортно 
оборудване 
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НАПРЕДЪК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 

 

 
Обновена част от централно фоае (в процес на изпълнение) 

 
 

 
Обновен коридор – етаж 2 (в процес на изпълнение) 
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Обновена лекционна зала (в процес на изпълнение) 

 

 
Обновен кабинет – етаж 3 (в процес на изпълнение) 
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Обновена фасада „Запад” (в процес на изпълнение) 

 

 

 
Обновяване на физкултурен салон (в процес на изпълнение) 

 


