ПРОЕКТ
„Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия
„Васил Левски“, София – сградата на ул. Гургулят 1“, финансиран по Административен
договор BG16RFOP001-3.003-0001 по процедурата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в
Република България“ в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна
инфраструктура” на ОПРР 2014–2020

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.003-0001“Модернизиране на учебната база на Национална
спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НСА и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА

ИСТОРИЯ НА ПРОЕКТА

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Основната цел на Проекта е модернизиране на учебния процес
и образователните услуги, предлагани от НСА, чрез обновяване
на материалната база и осигуряване на съвременно оборудване и
обзавеждане на сградата на ул. “Гургулят” 1 и прилежащото дворно
пространство.
Специфични цели:
- Подобряване качеството на образователната среда в НСА и
повишаване на привлекателността сред младежите ;
- Осигуряване на равен достъп на групите в неравностойно
положение до образователните услуги, предлагани от НСА.
ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА
ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И
СТРОИТЕЛСТВО
Проектиране:
► Изработване на Инвестиционен проект за цялостна
модернизация на сградата на НСА „Васил Левски”, ул. “Гургулят” 1,
и обновяване на дворното пространство;
► Изработване на Инвестиционен проект за изграждане на
многофункционална зала за спорт, гр. София, ул. “Гургулят” 1, като
пристройка към основната сграда.
Изготвените проекти включват:
► Всички задължителни мерки, предписани в обследването за
енергийна ефективност, които водят до съответствие на сградата с
нормативните изисквания - най-малко клас “С”на енергопотребление;
● Мерките, предписани в техническото обследване;
● Необходимите мерки за осигуряване на достъпна архитектурна
среда, съгласно действащата нормативна уредба.

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
Основната цел е осигуряване на модерно
обзавеждане и оборудване на ремонтираните помещения
в сградата на ул. “Гургулят” 1 и новата зала за спорт.
За основната сграда са осигурени: ново обзавеждане и
оборудване на учебни зали и кабинети; обзавеждане и
оборудване на лекционни зали и кабинети, конферентна
зала, библиотека, читалня и архив, обзавеждане за
фитнес зала и съблекални.
Сградата отговаря напълно на съвременните условия
за адаптирана среда за хора с увреждания. На двата
основни входа са инсталирани специализирани
платформи за колички, изграден е специален асансьор,
а всички останали помещения са съобразени и изпълнени
по изискванията за адаптирана среда.

НОВА СПОРТНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА
Към основната сграда, до западната фасада на
имота, е изградена нова многофункционална зала
за спорт. В нея, на близо 800 кв.м., са разположени
тренировъчни игрища за минифутбол, баскетбол,
волейбол и хандбал.
Една от основните функции на залата е
приоритетното й целогодишно ползване от
специалисти и преподаватели от катедра
„Адаптирана физическа активност и спорт“
за работа с деца и възрастни с увреждания и
специфични потребности.
НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Основната цел на дейността е осъществяване на контрол и законосъобразно изпълнение на всички
предвидени СМР: Законосъобразно започване на строежа; Пълното и правилно съставяне на актовете и
протоколите по време на строителството;
Изпълнение на строежите съобразно одобрените проекти; Контрол по спазване условията на безопасност
на труда, съгласно проекта за организация на строителството;
Опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа; Качество на влаганите строителни
материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност; Недопускане увреждане на трети
лица и имоти вследствие на строителството; Правилно изпълнение на строително-монтажни работи;
Годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
Комбинираното изпълнение на мерки за подобряване на
амортизираната и неотговаряща на съвременните условия
инфраструктура и доставката на съответното оборудване
доведоха до цялостно обновяване на материално-техническата
база на НСА и подобряване на учебния процес, като ще се улесни
въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и
задържат интереса на младите хора.
Подобрените условия, модерните учебни и спортни зали
и кабинети ще се отразят благоприятно на мотивацията на
студентите за по-добра активност при усвояване на знанията и
последващата им реализацията на пазара на труда.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В процеса на работа се установиха партньорски взаимоотношения между всички участници в Проекта, които работиха
непрекъснато заедно, преодоляваха трудностите като един
екип, обединени от идеята проектът да бъде реализиран по
възможно най-добрия начин и постигнати планираните цели:
► Екип на Проекта: Ръководител – Елена Тричкова;
Технически координатор - инж. Ивайло Филипов; ФинансистНиколинка Любенова; Административен сътрудник- Малина
Георгиева.
► ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ БИ ЕС БУЛСТРОЙ – „Изпълнение
на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство“ с
ръководител инж. Георги Евтимов;
► ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД – консултант за изготвяне на
оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване
на независим строителен надзор, контрол на строителномонтажните работи и актуализиране на технически паспорт –
Управител Богдана Панайотова;
► ИНДЕКС БЪЛГАРИЯ ООД „Доставка и инсталиране на
телевизионно и аудио-визуално и оборудване за автоматизиране
на работата на библиотека”, представлявано от Любомир Илиев
и Благой Ленков;
► АМО ЕООД „Изработка, доставка и монтаж на мебелировка
и спортни уреди”, представлявано от Мариета Митова;
► Одитор на Проекта - ЮЛЕНА ЕООД, с управител Здравка
Щракова.
Непрекъснато взаимодействие и подкрепа от Управляващият
орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ при изпълнение
на Проекта.
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