
   
 

  

     
Проект: „Изграждане на модерна образователна инфраструктура в „Университет по 

хранителни технологии – Пловдив” 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 

„Подкрепа за висшите училища в Република България” 

 

С Решение № РД-02-36-991/29.08.2016г. на Ръководителя на ОУ на ОПРР е одобрено за 

финансиране проектно предложение „Изграждане на модерна образователна инфраструктура 

в „Университет по хранителни технологии – Пловдив” по Процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в 

Република България”.  

Общата стойност на проекта възлиза на 2 999 369,20 лв., от които 2 990 785,30 лв. 

представляват 100% БФП и 8 583,90 лв. собствен принос на бенефициента. 

Проектното предложение е насочено към интервенции, целящи изграждане на модерна 

образователна инфраструктура в "Университет по хранителни технологии - Пловдив". 

Обектите на интервенция са Учебен корпус Блок 1 и Учебен корпус Блок 2, разположени на 

територията на УХТ. Предвидените в проекта дейности целят постигане на цялостно 

обновяване и модернизация на двете сгради. Чрез тяхното изпълнение ще бъдат осигурени 

по-добри жизнени условия, топлинен комфорт и по-високо качество на образователната 

среда. Ще бъде постигнато по-високо ниво на енергийната ефективност на образователните 

сгради и ще се намалят разходите за енергия. Ще се подобрят експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите. Ще бъде осигурена достъпна 

архитектурна среда в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, 

включително за хора с увреждания. С изпълнение на планираните дейности и със 

закупуването на предвиденото обзавеждане и оборудване проектът ще спомогне за 

обновяване на материално-техническата база и за осигуряване на модерни образователни 

условия за учебното заведение. Университетът ще повиши своята конкурентноспособност и 

привлекателност. Ще има възможност за организиране на качествена учебна дейност в 

съответствие с най-добрите традиции на висшето образование и съвременните световни 

тенденции за привличане на чуждестранни студенти, специализанти и докторанти и за 

развитие на нови форми за подготовка и повишаване квалификацията на специалисти с 

висше образование. 

Целта на проектното предложение е да повиши атрактивността и конкурентноспособността 

на Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив. Чрез обновената и модернизирана 

учебна база университетът ще се превърне в привлекателно място за обучение на по-голям 

брой български и чуждестранни студенти, специализанти и докторанти. Чрез вложената 

инвестиция Университетът ще разшири капацитета си да предлага качествена учебна 

дейност в съответствие с най-добрите традиции на висшето образование и съвременните 

световни тенденции.  

Конкретните цели на проекта са: 

- постигане на по-високо ниво на енергийната ефективност на образователните сгради, 

обекти на интервенция; 

- намаляване на разходите за енергия; 



- подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на 

сградите; 

- осигуряване на достъпна архитектурна среда в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, вкл. за хора с увреждания; 

- подобряване микроклимата и стандарта на обитаване; 

- спестяване на емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на 

енергийната ефективност; 

- осигуряване на съвременно интериорно обзавеждане и оборудване с цел предоставяне на 

модерни образователни условия от страна на учебното заведение; 

Описаните цели ще бъдат изпълнени чрез: 

- Топлинно изолиране на сградите; 

- Реконструкция на отоплителна инсталация; 

- Изграждане на сградна газова инсталация и котелна инсталация; 

- Подмяна на осветителна инсталация; 

- Мерки, свързани с подобряване на комфорта и привеждане на сградите към нормативите 

изисквания; 

- Мерки, свързани с възстановяване на проектна и експлоатационна сигурност на сградите в 

съответствие със строително-техническите норми и с оглед изискванията свързани с чл. 169, 

ал. 1 и 3 от ЗУТ и с осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградите в съответствие с 

изискванията на Наредба № 4/2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите 

в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хора с увреждания; 

- Изграждане на модерна мултифункционална учебна зала; 

Предвидените за изпълнение дейности, водещи до постигане на описаните цели на проекта, 

доказват тяхната съвместимост с целта на процедура BG16RFOP001-3.003 "Подкрепа за 

висшите училища в Република България" 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. Те спомагат и за изпълнение 

на Инвестиционен приоритет: "Инвестиции в образованието, обучението, включително 

професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот 

посредством изграждането на образователна инфраструктура и инфраструктура за 

обучение". 

 

 

 


