СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г.,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”,
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РБЪЛГАРИЯ“
Дата на актуализация: 24/04/2017

№

1

Наименование на
бенефициента
(Beneficiary name)

Университет по
хранителни
технологии Пловдив

2

Национална
спортна академия
„Васил Левски”

3

Университета по
архитектура,

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Проектното предложение е насочено
към интервенции, целящи изграждане
на модерна образователна
инфраструктура в "Университет по
Изграждане на
хранителни технологии - Пловдив".
модерна
Обектите на интервенция са Учебен
образователна
корпус Блок 1 и Учебен корпус Блок 2,
инфраструктура в
разположени на територията на УХТ. В
"Университет по
учебните корпуси се предвиждат
хранителни
строително-монтажни дейности,
технологии" изпълняващи предписаните мерки в
Пловдив
извършените енергийни и технически
обследвания. Тяхната цел е постигане
на цялостно обновяване и
модернизация на двете сгради.
Целите на настоящия проект са
свързани с модернизиране на учебния
Модернизиранe на
процес и образователните услуги,
учебната база на
предлагани от НСА чрез обновяване на
НСА „Васил Левски”
материалната база и осигуряване на
София - сградата на
съвременно оборудване и обзавеждане
ул. „Гургулят 1
на сградата на ул. Гургулят 1 и
прилежащото дворно пространство
Oбновяване и
Общата цел на настоящото проектно
модернизация на предложение е създаване на условия за

Начална
дата на
проекта
(Operation
start date )

16.09.2016

Крайна
дата на
проекта
(Operation
end date)

16.03.2019

общо
допустими
разходи
(total eligible
expenditure) в
лв.

2 990 785,30

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

85%

Място на
изпълнение
(Location
of
operation)

гр.Пловдив

Държава
(Country)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

Дата на
последна
актуализация
(Date of last
update of
the list of
operations)

България

049
Образователна
инфраструктура в
областта на
висшето
образование

16.09.2016

07.12.2016

12.12.2016

19.09.2016

19.03.2019

3 500 000,00

85%

гр.София

България

049
Образователна
инфраструктура в
областта на
висшето
образование

19.09.2016

19.03.2019

2 999 097,60

85%

гр.София

България

049
Образователна
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строителство и
геодезия

4

Лесотехнически
университет, гр.
София

5

Софийски
университет
"Св.Климент
Охридски"

6

7

Аграрен
университет –
Пловдив

НАТФИЗ "Кръстю
Сарафов"

образователна
инфраструктура в
Университета по
архитектура,
строителство и
геодезия
Модернизиране и
обновяване на
образователната
инфраструктура на
Лесотехнически
университет, гр.
София

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

Настоящото проектно предложение е
насочено към цялостна модернизация
на приоритетните направления "Горско
стопанство" и "Науки за земята" на ЛТУ
посредством интервенции в сграда "А",
в която се предоставят образователни
услуги по двете направления.
Общата цел на проектното предложение
Ремонт и
е да се създадат условия за
реконструкция на
предоставяне на модерни
сградата на корпус образователни услуги във Факултета по
"Б" в кампус
математика и информатика и
"Лозенец" на
Физическия факултет на Софийски
Софийски
университет „Св. Климент Охридски“,
университет
чрез обновяване на материалната база,
"Св.Климент
осигуряване на съвременно оборудване
Охридски"
и обзавеждане на сградата на корпус "Б"
в кампус "Лозенец" на университета.
Настоящият проект e насочен към
Изграждане на
модернизиране на образователната
Учебен център за
инфраструктура за практическо
практическо
обучение на Аграрен университет–
обучение на
Пловдив (АУ), предоставяща
студентите от
квалификация и умения на учащите се в
професионални
професионални направления
направления
Растениевъдство и Растителна
Растениевъдство и
защита.Чрез провеждането на комплекс
Растителна защита
от СМР-мерки и придобиването на
в Аграрен
съвременно оборудване, ще се повиши
университет –
качеството на образователната среда и
Пловдив
нейната атрактивност за студентите.
Общата цел на настоящето проектно
Модернизация и
предложение е да се създадат условия
обновяване на
за модерни образователни услуги в
учебната среда НАТФИЗ "Кръстю Сарафов" Ремонт
гарант за
чрез подобряване на остарялата
повишаване
материална база и създаване на покачеството,
добри условия за работа, подходящ
привлекателността
процес на обучение и възпитание, на
и ефективността на
изследователски и академични
НАТФИЗ "Кръстю
дейности, които да допринесат за
Сарафов"
цялостното повишаване
привлекателността на Академията и

инфраструктура в
областта на
висшето
образование

29.09.2016

14.10.2016

17.10.2016

25.10.2016

-2-

29.09.2018

14.04.2019

17.02.2019

25.03.2019

2 998 108,24

3 499 991,74

3 499 928,11

2 998 319,56

85%

85%

85%

85%

гр.София

гр.София

гр.Пловдив

гр.София

България

049
Образователна
инфраструктура в
областта на
висшето
образование

07.12.2016

България

049
Образователна
инфраструктура в
областта на
висшето
образование

14.10.2016

България

049
Образователна
инфраструктура в
областта на
висшето
образование

17.10.2016

България

049
Образователна
инфраструктура в
областта на
висшето
образование

25.10.2016

8

9

10

11

НХА в гр. София

Химикотехнологичен и
металургичен
университе

Нов учебен корпус
на НХА в гр. София

Реконструкция,
модернизация и
въвеждане на
мерки за енергийна
ефективност в
учебен корпус на
Химикотехнологиче
н и металургичен
университет- гр.
София

повишаване качеството на подготовката
на обучаващите се студенти
Проектното предложение предвижда
изграждането на нов учебен корпус за
целите на Национална художествена
академия - гр. София. Чрез подкрепата
се цели подобряванета на
образователната инфраструктура и
среда в Национална художествена
академия, предоставяне на
квалификация и умения на учащите в
университета, отговарящи на нуждите
на пазара на труда и осигуряване на
достъпна среда за студентите в
неравностойно положение
Проектното предложение предвижда
подобряване на условията за
образователни услуги в сграда "В" и
прилежащите и учебни халета на
Химикотехнологичен и металургичен
университе - гр. София чрез въвеждане
на мерки за подобряване на енергийна
ефективност в нея

Основната цел на настоящия проект е:
Обновяване и модернизация на
остарялата инфраструктура и
Обновяване и
оборудване на Национална музикална
модернизация
академия /НМА/ "Проф. Панчо
инфраструктурата
Владигеров", която не позволява
Национална
на учебна сграда на
подходящ процес на обучение и
музикална
Национална
академични дейности. Обновяването на
академия "Проф.
музикална
материалната база на учебната сграда
Панчо Владигеров
академия "Проф.
на НМА „Проф. П. Владигеров“ ще
Панчо Владигеров"
доведе до цялостно подобряване на
учебния процес и ще спомогне за
въвеждането на съвременни методи на
обучение, които да повишат и задържат
интереса на младите хора
Подобряване
Проектът е насочен към реализиране на
качеството на
целите и приоритетите на ТУ София,
образователната
основаващи се на установените
Технически
среда в ТУ София образователни традиции, потребностите
университет за водещите
на пазара на труда и европейските
София
приоритетни
интеграционни процеси за развитие на
професионални
„икономика, основана на знание“, при
направления 5.3
доказана необходимост от инженерни
"Комуникационна и
кадри с високо качество на знания,

26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

02.11.2016

-3-

26.04.2019

26.04.2019

26.07.2018

02.11.2018

2 999 600,00

2 993 356,48

2 999 824,00

3 500 000,00

85%

85%

85%

85%

гр.София

гр.София

гр.София

гр.София

България

049
Образователна
инфраструктура в
областта на
висшето
образование

26.10.2016

България

049
Образователна
инфраструктура в
областта на
висшето
образование

26.10.2016

България

049
Образователна
инфраструктура в
областта на
висшето
образование

26.10.2016

България

049
Образователна
инфраструктура в
областта на
висшето
образование

02.11.2016

компютърна
техника" и 5.13
"Общ инженерство"
чрез цялостно
обновяване на Блок
3 и Блок 1

12

13

Университет за
национално и
световно
стопанство

Медицински
университет –
София

Нов учебен корпус
на УНСС в гр.
София

Реконструкция,
преустройство,
модернизация и
въвеждане на
енергоспестяващи
мерки на Комплекс
за образование на
Медицински
университет –
София, филиал
„Проф. д-р Иван
Митев“ – Враца,
състоящ се от пет
сгради и дворно
място

умения и компетентности.
Стратегическа задача за развитие на
университета е повишаване на
качеството на обучението и
изследванията, което да го затвърди
като водещ център за инженерно
образование и изследвания в региона и
да осигури конкурентоспособността му в
европейски мащаб. В този процес
значима роля има университетската
образователна инфраструктура, която
се нуждае от качествена промяна.
Проектното предложение предвижда
изграждането на нов учебен корпус,
който ще бъде част от цялостния учебен
комплекс на Университет за национално
и световно стопанство - гр. София.
Планираните дейности предвиждат
проектирането и изграждането на 5
етажна сграда с 14 бр. учебни
помещения. Сградата ще бъде
разположена в източната част на
учебния комплекс на УНСС, с
разработена топла връзка, която да
свързва новия корпус с разположения от
запад учебен корпус 3.
Проектното предложение е насочено
към цялостна реконструкция,
преустройство и модернизация на
учебен комплекс на Медицински
университет София, филиал „Проф. д-р
Иван Митев“ – гр. Враца в който се
предоставят образователни услуги по
приоритетно направление „Здравни
грижи“. Проекта предвижда обновяване
на материалната база, подобряване на
енерго-ефективността на сградния
фонд, създаване на достъпна
архитектурна среда и осигуряване на
съвременно обзавеждане и оборудване
за провеждане на модерно обучение,
практика, спорт и самоподготовка.

07.12.2016

24.04.2017

-4-

07.06.2019

24.04.2018

11 706 200,00

5 889 641,44

85%

85%

гр.София

гр.Враца

България

049
Образователна
инфраструктура в
областта на
висшето
образование

07.12.2016

България

049
Образователна
инфраструктура в
областта на
висшето
образование

24.04.2017

LIST OF OPERATIONS
OPERATIONAL PROGRAMME „REGIONS IN GROWTH“ 2014-2020,
PRIORITY AXIS 3 „REGIONAL EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE“
INFORMATION FOR ISSUED ORDERS FOR AWARDED GRANT UNDER PROCEDURE ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.003
„SUPPORT FOR UNIVERSITIES IN BULGARIA“

№

1

2

3

Beneficiary name

Operation name

University of food
technologies Plovdiv

Building of modern
educational
infrastructure in
"University of food
technologies Plovdiv"

National Sports
Academy

Modernization of
building of the
National Sports
Academy Vasil
Levski Sofia Street
Gurgulyat 1

University of
Architecture, Civil
Engineering and
Geodesy

Renovation and
modernization of
education
infrastructure at the
University of
Architecture, Civil
Engineering and
Geodesy

Operation summary

The project is oriented to interventions
with designation of building a modern
educational infrastructure in the
"University of food technologies - Plovdiv".
The objects of intervention are
Educational corpuses Block 1 and Block
2, situated on the territory of UFT. The
measures will ensure better vital
conditions, heat comfort and higher
quality of the educational environment.
There will be achieved a higher level of
energy efficiency of the educational
buildings and lower energy expenditures.
The objectives of the present project are
related to modernization of the teaching
process and educational services offered
by the National Sports Academy through
updating its facilities and providing
modern equipment and furnishing for the
building at 1 Gurgulyat street and its
adjacent yard space.
The main objective of this project proposal
is to create conditions for modern
educational services in the field of higher
education in the UACEG through
improvement of the material and technical
base at UACEG.

Operation
start date

Operation
end date

16.09.2016

19.09.2016

19.09.2016

16.3.2019

19.03.2019

19.03.2019

-5-

total eligible
expenditure.Total
Eligible Costs
Granted for the
Operation

2 990 785,30

3 500 000,00

2 999 097,60

% of EC cofinancing

85%

85%

85%

Location of
operation

Plovdiv

Sofia

Sofia

Country

Category of
intervention

Date of last
update of the
list of
operations

Bulgaria

049 Educational
infrastructure in
the sphere of
higher education

16.09.2016

Bulgaria

049 Educational
infrastructure in
the sphere of
higher education

07.12.2016

Bulgaria

049 Educational
infrastructure in
the sphere of
higher education

12.12.2016

4

5

6

7

Upgrading and
modernizing
educational
infrastructure of the
University of
Forestry, Sofia

This project proposal aims at the
modernization of the UF priority
University of
departments "Forestry" and "Earth
Forestry, Sofia
Sciences" via interventions in building "A",
in which educational services for both
departments are provided
The overall objective of the project
proposal is to create conditions for
Repair and
provision of modern educational services
Reconstruction of the
at the Faculty of Mathematics and
Building of Corps "B"
Sofia University "St.
Informatics and Faculty of Physics of the
in Campus
Kliment Ohridski"
Sofia University "St. Kliment Ohridski",
"Lozenets" of Sofia
through upgrading of facilities, provision of
University "St.
modern equipment and furnishing of the
Kliment Ohridski"
building of corps "B" of "Lozenets"
campus of the university.
This project is aimed at upgrading the
educational infrastructure for practical
Building a Training
training of the Agricultural University center for practical
Plovdiv (AU), providing training and skills
training of students
of students in professional fields Crop and
Agricultural
in professional fields
Plant Protection. By conducting complex
University - Plovdiv
Crop and Plant
of construction-repair measures and the
Protection at the
acquisition of modern equipment, the
Agricultural
quality of the educational environment
University - Plovdiv
and its attractiveness for students will be
improved

NATFA "Krustyo
Sarafov"

Modernization and
renovation of the
academic
environment - a
guaranty for
increasing the
quality, the
attractiveness and
the efficiency of the
NATFA "Krustyo
Sarafov"

The project is aimed at renewal and
modernization of the educational
infrastructure of the National Academy for
Theatre and Film Arts to promote the link
between vocational education, higher
education and the real sector in order to
create conditions for developing personal
and professional skills and knowledge
throughout life.

29.09.2016

14.10.2016

17.10.2016

25.10.2016

29.09.2018

14.04.2019

17.02.2019

25.03.2019

-6-

2 998 108,24

3 499 991,74

3 499 928,11

2 998 319,56

85%

85%

85%

85%

Sofia

Sofia

Plovdiv

Sofia

Bulgaria

049 Educational
infrastructure in
the sphere of
higher education

07.12.2016

Bulgaria

049 Educational
infrastructure in
the sphere of
higher education

14.10.2016

Bulgaria

049 Educational
infrastructure in
the sphere of
higher education

17.10.2016

Bulgaria

049 Educational
infrastructure in
the sphere of
higher education

25.10.2016

8

9

10

11

National Academy
of Arts in Sofia

New educational
block at National
Academy of Arts in
Sofia

The project proposal envisages the
construction of a new school campus for
the purposes of National Academy of Arts
- Sofia. The support aims the
improvements of educational
infrastructure and environment of the
National Academy of Arts, providing
training and skills of students at the
university, meeting the needs of the labor
market and providing accessible
environment for students with disabilities

Chemical
Technology and
Metallurgy
University- Sofia

Reconstruction,
modernization and
introduction of
energy efficiency
measures in an
educational block of
Chemical
Technology and
Metallurgy
University- Sofia

The project proposal envisages
improvement the conditions of educational
service in the building "B" and adjacent
studying halls in Chemistry-Technological
and Metallurgical University - Sofia
through introduction of energy efficiency
improvement measures in it

National Music
Academy
"Professor Pancho
Vladigerov"

Renovation and
modernization of the
infrastructure of
educational building
of the National Music
Academy "Professor
Pancho Vladigerov"

Technical
University of Sofia

Quality improvement
of the educational
environment at TU
Sofia for the leading
professional priority
fields 5.3
"Communication and
computer systems"
and 5.13 "General
Engineering"
through the complete
renovation of Block
3 and Block 1

The main objective of the current project
is: Renovation and modernization of old
infrastructure and equipment of the
National Music Academy "Professor
Pancho Vladigerov" /NMA/,infrastructure
and equipment that do not allow a proper
learning process and academic activities.
The renovation of the facilities of the
educational building of the NMA will lead
to an overall improvement of the learning
process and will help introduce modern
methods of learning that will increase and
keep the interest of the young people
The project is aimed at realizing the goals
and priorities of the Technical University
of Sofia based on established educational
traditions, the needs of the labor market
and European integration processes for
the development of "knowledge based
economy" confirmed necessary by
engineers with high quality knowledge,
skills, and competences. The strategic
goal of the university is improving the
quality of teaching and research, to
strengthen it as a leading center for
engineering education and research in the
region and ensure its competitiveness on
a European level. In this process the

26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

02.11.2016

26.04.2019

26.04.2019

26.07.2018

02.11.2018

-7-

2 999 600,00

2 993 356,48

2 999 824,00

3 500 000,00

85%

85%

85%

85%

Sofia

Sofia

Sofia

Sofia

Bulgaria

049 Educational
infrastructure in
the sphere of
higher education

26.10.2016

Bulgaria

049 Educational
infrastructure in
the sphere of
higher education

26.10.2016

Bulgaria

049 Educational
infrastructure in
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educational infrastructure, which needs a
qualitative improvement, plays a central
role.
The project proposal envisages the
construction of a new educational block,
which will be part of the overall school
complex University of National and World
New educational
Economy - c. Sofia. Planned activities
block of University of provide design and construction of a 5National and World
floors building with 14 school premises.
Economy - Sofia
The building will be located in the eastern
part of the educational complex of
National and World Economy in
developed walkway that connects the new
building with Corpus 3 on the west part.

12

University of
National and World
Economy, Sofia

13

Reconstruction,
reorganization,
modernization and
introduction of
energy saving
measures Complex
Medical University –
for Education of
Sofia
Medical University –
Sofia, branch " Prof.
Dr. Ivan Mitev "- c.
Vratsa, consisting of
five buildings and a
yard

The project proposal aims to complete
reconstruction, reorganization and
modernization of the training complex of
the Medical University of Sofia, branch
"prof. Dr. Ivan Mitev "- c. Vratsa, which
also provides educational services for
priority" Health Care ".The project
envisages renovation of the facilities,
improvement of the energy efficiency of
the building, creation of accessible
architectural environment and provision of
modern equipment and equipment for
modern training, practice, sport and selftraining.

07.12.2016

24.04.2017

07.06.2019

24.04.2018

Съгласували:
Грета Димитрова, главен директор на ГД ГРР

……………..

Дата……………

Мария Станевска, началник на отдел ИПП, ГД ГРР

……………..

Дата …………….

Изготвил:

……………..

Дата …………….

Ваня Вълкова, главен експерт в отдел ИПП, ГД ГРР

……………..

Дата 24.04.2017 г.
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11 706 200,00

5 889 641,44
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