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НАЦИОНАЛНАТА  
ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ

ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА  
И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  
В НХА“



НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ  
УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНИЕТО НА ПРОЕКТ 
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА 
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ  
ДЕЙНОСТИ В НХА“. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА 
18 месеца, от 29 февруари 2012 г. до 29 август 2013 г. 

ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА – 1 803 911,71 ЛВ.
От тях финансовия принос на ЕС е 85%, националния принос е 10% и 5% е 
финансовото участие на НХА.

В НАЧАЛОТО НА ПРОЕКТА НА ДВЕТЕ СГРАДИ НА НХА (СГРАДА НА БУЛ. „ЦА-
РИГРАДСКО ШОСЕ“ 73 И БУЛ. „Г. М. ДИМИТРОВ“ 100) БЕШЕ ИЗВЪРШЕНО 
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ, КОЕТО ПОКАЗА, ЧЕ СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДИТЕ 
И СИСТЕМАТА НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ НЯМАТ ИЗИСКВАНИТЕ САНИТАРНО-
ХИГИЕННИ НОРМИ ЗА ТОПЛИНЕН КОМФОРТ И ЛИПСВА ОСИГУРЕН ДОБЪР 
ДОСТЪП ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ. 

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ  
представя резултатите от проект BG161РО001/1.1-07/2009/014 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА  
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА“ 

Проектът се финансира по Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Oперация 1.1:  
„Социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Регионално развитие“.



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 Подобряване условията за обучение и качест-
вото на образователните услуги за студенти-
те, посредством въвеждане на мерки за енер-
гийна ефективност в двете сгради на НХА;

 Интегриране на студентите в неравностой-
но положение, включително към студентската 
общност на Академията, посредством осигуря-
ване на равен достъп до образователни услуги; 

 Повишаване привлекателността на агломера-
ционен ареал на Столична община, допринасяйки 
за устойчиво и интегрирано развитие. 

БЯХА ИЗВЪРШЕНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ВЪВЕЖДА-
НЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДОСТЪПНА 
СРЕДА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ. 



 Смяна на дървената дограма, с алуминиева с прекъснат 
термомост;

 Подмяна на метални обшивки и улуци; 

 Външна топлоизолация по стени и топло и хидро изола-
ция на тавански плочи; ЗА СГРАДАТА НА НХА, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ 73:

 Изграждане на тоалетни възли; 

 Асансьор; 

 Ремонт на водопровод и канал; 

 Ново осветление. 



 Смяна на дървената и метална дограма с алуминиева  
с прекъснат термомост; 

 Сваляне на каменната облицовка  
от стени и первази; 

 Подмяна на метални обшивки  
и улуци; 

 Външна топлоизолация по стени и топло  
и хидро изолация на тавански плочи; 

 Ремонт на водопровод и канал; 

 Ново осветление; 

 Адаптация на санитарни възли и асансьор.ЗА СГРАДА НА НХА, БУЛ. „Г. М. ДИМИТРОВ“ 100:



ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНОТО И УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА БЯХА ПОСТИГНАТИ  
СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ: 

КАТО ПРИОРИТЕТ БЯХА СЛЕДВАНИ ХОРИЗОНТАЛНИТЕ 
ПОЛИТИКИ НА ЕС: 

 Предоставяне на равни възможности за достъп и обу-
чение на хора с физически увреждания; 

 Oпазване и намаляване на въздействието върху окол-
ната среда чрез намаляване консумацията на топлое-
нергия, а оттам намаляване използването на природни 
ресурси и подобряването на енергийната ефективност; 

 Прилагане на принципите на устойчиво развитие, чрез 
намаляват негативните ефекти върху околната среда;

 Прилагането на иновации в подобряване на архите-
ктурната среда, улесняване на достъпа до сградите на 
учебното заведение и опазване на околната среда.

 Намаляване коефициента на топлопреминаване  
през сградата; 

 Намаляване на енергоемкостта; намаляване разходи-
те за енергия; 

 Привеждане на сградите, съобразно изискваните сани-
тарно-хигиенни норми за топлинен комфорт; 

 Осигурени нормални условия за протичане на учебния 
процес в НХА. 

 Изграден достъп за лица с физически  
увреждания до двете сгради на  
учебното заведение; 

 Осигурен равен достъп до образователните  
услуги на НХА; 

 Подменена дограма; 

 Направена топлоизолация на външни стени,  
тераса и покрив; 

ПРОЕКТЪТ ИЗПЪЛНИ И ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ В МАНДАТ-
НАТА ПРОГРАМА НА РЪКОВОДСТВОТО НА НХА ЗА: 

 Подобряване и модернизиране на учебната материал-
но-техническа база; 

 Подобряване качеството на образователните услуги; 

 Привличане на нови студенти и осигуряване на необхо-
димите хигиенни и безопасни условия на обучение, труд 
и престой в сградите на НХА.



www.nha.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в На-
ционалната художествена академия“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи 
от Националната художествена академия и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган.


