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На 01.07.2012г. приключва реализацията на проект „Ремонт и реконструкция на 

образователна инфраструктура в Община Елин Пелин” 

Чрез проекта бяха финансирани  ремонта и реконструкция на 4 училища,  

филиала към едното и 2 детски градини на територията на Община Елин Пелин, които 

обслужват 2/3 от територия на общината, а именно: СОУ „Васил Левски” – гр. Елин 

Пелин, филиал на СОУ „Васил Левски” – гр. Елин Пелин, НУ „Христо Ботев” – гр. Елин 

Пелин, ОУ „ Стефан Стефанов” – гара Елин Пелин, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. 

Нови Хан,  ЦДГ „Радост” – гр. Елин Пелин и ЦДГ „Слънце” –  гара Елин Пелин. 

Реализацията на този проект безспорно е важна и полезна местна инвестиция, 

която понастоящем има приоритетно значение за общината. Тя ще се отрази 

положително върху цялостното развитие като допринесе за  подобряване на сградния 

фонд, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, закупуване на оборудване, 

свързано с дейността на училищата и детските градини, използване на възодновяеми 

енергийни източници, както и изграждане на рампи за инвалиди. 

Проблемът с остарялата инфраструктура в училищата рефлектира пряко върху 

броя на учениците и младежите, които напускат общината, за да получат образование в 

по-добри учебни заведения. Лошите материални условия поставят училищата и детските 

градини в Община Елин Пелин в неизгодна позиция, защото ги превръщат в 

непривлекателни места за учениците и младите учители. Намаленият интерес от хна 

страна доведе до занижаване на образователните критерии, а оттук и до влошаване 

качеството на образованието в училища с амортизиран сграден фонд.  

По-голямата част от сградния фонд е на години, беше сериозно амортизиран и 

непривлекателен. Учебните заведения губеха значителни финансови средства за 

режийни разходи, най-вече за отопление, защото сградите нямаха топлоизолация, 

прозорците не бяха уплътнени, а отоплителната система бе ниско ефективна. 

Санитарните помещения бяха с изпочупен фаянс и теракота, доста от ВиК инсталацията 

бе стара и повредена.  

Най-адекватното решение на изредените по-горе проблеми беше търсенето на 

външни средства за инвестиране в строително – ремонтни дейности, които ще обезпечат 
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висока енергийна ефективност, спестяване на вода, привлекателна учебна и работна 

среда. В отговор на острата нужда от основен ремонт на учебните заведения, през месец 

юни 2008г. Община Елин Пелин кандидатства по ОПРР с проект за ремонт и 

реконструкция на образователната инфраструктура, като  се спря върху най-големите 

училища и детски градини в общината.  

Резултатите от изпълнението на проекта рефлектират върху цялото население 

на общината и допринасят то да се почувства като част от европейското пространство. 

Общинската администрация показа, че умее да използва възможностите за решаване на 

общозначими проблеми чрез оползотворяване на възможностите, които ни предоставят 

европейските фондове, което ще стимулира и други местни власти да я последват. 

 


