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СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
За периода 15.01.2020 – 31.10.2020 г. 

 
Стопанската дейност в НХА през изминалият период се осъществяваше в условията 
на недостиг на средства за извършване на по-значими ремонти в сградите. 
Извършваха се само належащи и аварийни строително-ремонтни дейности. 
Стремежът на ръководството и обслужващия персонал бе да се осигурят 
необходимите санитарно-хигиенни условия за нормалното провеждане на учебния 
процес в условията на COVID 19 кризата. 

През отчетния период бяха осигурени противоепидемични средства, като 
дезинфектанти, маски, шлемове, безконтактни термометри, диспенсъри, гел за 
диспенсърите, защитни паравани, както и дезинфекция чрез пръскане в сградите 
на ул. „Шипка“ № 1 и бул. „Цариградско шосе“ на обща стойност 5 430 лв. 

Беше застрахован на сградния фонд от природни бедствия, аварии и др. 

За осигуряване служебен транспорт се направиха застраховка гражданска 
отговорност, автокаско на служебните автомобили. 

За изпълнение законодателството на Република България и осигуряване на 
безопасни и здравословни условия на труд се осигуряваха средства за плащане по 
договорите със служба трудова медицина, противопожарно осигуряване на 
сградите, поддържане на асансьорите в сградите, физическа охрана на сградите, 
СОТ на сградите, дезинсекция и дератизация на сградите, поддържане на 
климатици, извозвне на смет, такса битови отпадъци и доставка на гориво за 
парното отопление в северната сграда на ул. „Шипка“ № 1 

По важни строително ремонтни и аварийни работи извършени през отчетния 
период: 

I. Ул. „Шипка“ 1 – обща стойност  32 029,68 лв.  
– Ремонт на тоалетните в северната сграда .................... 15 315,20 лв. 
– Полагане на асвалт в двора ....................  5 320,08 лв. 
– Облагородяване на двора .................... 827,00 лв. 
– За изготвяне на проект за изменение на кадастралната карта за новия учебен 

корпус (НУК), изготвяне на нови скици на имота и сградата .................... 555,60 лв. 
– Освежаване на ректорския кабинет .................... 146,00 лв. 
– Ремонт на врати във фоайето на южната сграда .................... 700,00 лв. 
– Изработка и монтиране на нови пейки в двора .................... 690,00 лв. 
– Рязане и кастрене на дървета в двора .................... 0,00 лв. 
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– Закупуване на пожарогасители за оборудване на НУК .................... 1 315,20 лв. 
– Възстановяване на дворната В и К инсталация .................... 423,00 лв. 
– Оборудване на тоалетните в НУК .................... 600,00 лв. 
– Изграждане на пожароизвестителна инсталация в северната и южната сгради 

.................... 1056,00 лв. 
– Електрооборудване на ателиета в НУК .................... 450,00 лв.  
– Ремонт на електреческата инсталация в ателиета на катедра „Скулптура“ 

.................... 369,60 лв. 
– Закупуване на материали за направа на решетки за НУК .................... 470,00 лв. 
– Монтаж на топлообменник и циркулярна помпа за климатика в НУК  

.................... 3 792,00 лв. 
 

II. Бул. „Цариградско шосе“ 73 – обща стойност 26 063,42 лв. 
– Сключен договор за направа на ВиК инсталация в западното крило 

.................... 24 387.42 лв. 
– Направа на нова портална врата към задната улица .................... 1 310,00 лв. 
– Авариен ремонт на дограма в катедра „Реставрация“.................... 200,00 лв. 
– Облагородяване на двора .................... 166,00 лв. 
– Унищожена ампула с радиоактивен материал от лазерен анализатор в 
катедра „Реставрация“.................... 0,00 лв. 
 

III. „Бул. Дондуков“ 56 – обща стойност  4 700,00 лв. 
– Изграждане на вътрешна носеща, укрепваща стена в ат. № 5 ..............4 700,00 лв. 

 
IV. Бул. „Г. М. Димитров“ 100 – обща стойност 290,00 лв. 

– Авариен ремонт ВиК главен водопровод .................... 290,00 лв. 
 

V. Студентско общежитие бл. 28 – обща стойност 1 978,49 лв. 
– Авариен ремонт водопровод в бл. 28 .................... 308,74 лв. 
– Смяна на входната врата, целия панел .................... 440,75 лв. 
– Авариен ремонт водопровод в бл. 28 .................... 95,00 лв. 
– Доставка на пожарогасители - 6 бр. прахови, 8 бр. водни, стойки и указателни 

табели.................... 726,00 лв. 
– Авариен ремонт водопровод в бл. 28.................... 250.00 лв. 
– Подмяна на акумулаторни батерии за пожароизвестителната инсталация .... 

................ 158,00 лв. 
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VI. ТБ Ахтопол – Гръцко училище – обща стойност 360,00 лв. 
– Закупуване на материали и направа на нова входна врата ................. 360,00 лв. 

 
Други дейности  
– През отчетния период беше приета сградата на новия учебен корпус от 
комисия на ДНСК и бе дадено разрешение за ползване № СТ – 05-59/07.08.2020 
г. За осигуряване на безопасното функциониране на  сградата се сключиха 
договори с оторизирани лица за поoдръжка на асансьора, климатичната 
инсталация и пожароизвестителната система, осигури се доставка на 
допълнителна електическа мощност от 200 kW за сградите на ул. „Шипка“ № 1. 
– Беше отдаден под наем имот на НХА – книжарница в галерията на ул. 
„Шипка“ № 1, чрез организиране на търг.                                                                                                                                                              
– Организира се изнасянето и даването за скрап на черни и цветни метали , 
останали от строителството на новия учебен корпус на стойност 758,00 лв.  
– Изработиха се количествени сметки, количествено-стойностни сметки и 
технически задания за организираните две обществени поръчки: 
– Извършване на строително ремонтни дейности в общежитиета на НХА, бл. 28 

в Студентския град на стойност – 761 000 лв.; 
– Доставка на мебелировка за стаите, кухните и баните в студентското 

общежитие на НХА на стойност – 145 000 лв. 
 


