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  1. ОБРАЗОВАНИЕ 

 

През 2015-та година, по време на предизборната кампания, заявих колко важни са за 

мен децата и младите жители на нашия град. Те представляват бъдещето и от тях 

един ден ще зависи не само общината, а и цялата държава.  

Образованието е нашето бъдеще, изгражда ни като личности и ни развива като 

общество. 

Досега образованието винаги се представяше в една тема, но за този отчет решихме 

да разделим детските градини и яслите от училищата, защото те представляват два 

различни етапа в развитието и израстването на детето.  
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 1.1 ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 

За пръв път от много години насам има места за всички деца от общината, 

желаещи да посещават ясли и детски градини. Вече не се чака за записване. 

Преди четири години в Община Сандански съществуваха детски градини на абсурдни 

места (като футболни съблекални и бараки). Все още съществуваха и 

импровизираните детски градини, намиращи се в апартаменти, а разликата в 

състоянието на базата между отделните детски заведения беше огромна. Днес 

всички сгради предлагат далеч по-добри условия. Осигуряват спокойствие, сигурност и 

разнообразни активности.  

С тези инвестиции не само осигурихме по-добри условия за нашите деца, но и 

създадохме предпоставка младите семейства да останат тук. Всеки българин би 

живял там, където може да осигури най-добрите условия за живот на своите деца. 

Това бе и нашият основен приоритет през тези години. 

 

Постижения: 

 

▪ Изцяло обновихме Дневни детски ясли „Обич“ в гр. Сандански. Инвестирани бяха 

70 хил. лв. за реновиране на материалната база, осигурени бяха нови легла, 

играчки и мебели за най-малките. Допълнително бе изцяло преоборудвано и 

кухненското помещение, което обезпечава Детската кухня на гр. Сандански. Сега то 

отговаря на най-високи норми за хигиена и качество на храната; 
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▪ Открихме нова детска градина за 150 деца, в която се преместиха децата от 

филиалите на ДГ „Здравец“. Сградата беше изцяло ремонтирана отвътре, с 

осигурено ново оборудване за отглеждане на децата, както и газифицирана за по-

голяма енергийна ефективност и комфорт през студените месеци. Инвестицията 

възлиза на 210 хил.лв. Инвестира се сума в размер на 48 хил. лв. и в обновяването 

на помещения, които да приемат яслена група, както и помещение за културни и 

спортни дейности на децата и срещи с родителите; 

 

 
 

▪ Спечелен бе проект за енергийна ефективност на стойност 353 хил. за ДГ „Първи 

юни“, гр. Сандански. Допълнително общината осигури още 100 хил. лв. за да 

извърши цялостен вътрешен ремонт и смяна на обзавеждането. Благодарение на 

инвестицията „Първи юни“ се превърна в една наистина модерна и съвременна 

детска градина; 

 

 

 

▪ Осигурихме над 400 хил. лв. за цялостен ремонт и модернизация на детската 

градина в с. Дамяница. Днес тя се посещава от 120 деца, които всеки ден 

използват и се радват на обновената материална база. Финансирането се осигури 
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по европроект „ТГС България – Македония“ и от общинския бюджет. 

Допълнително се инвестира сума в размер на 24 хил. лв. за обновяване и 

модернизиране на кухненския блок, осигуряващ изхранване на децата от с. 

Дамяница и с. Ново Делчево; 

 

 

 
 

▪ Сложихме край на един абсурд – децата от с. Струма да посещават детска 

градина във футболните съблекални, а тези от с. Лебница – бараки. Преместихме 

ги в изцяло реновирана самостоятелна детска градина, която заема част от 

местното училище в с. Струма. За целта бяха осигурени 40 хил. лв. от общинския 

бюджет. Тя се посещава от 40 деца и има възможност да приеме още 30; 

 

 

 

▪ Стартирахме ремонта на филиала на детска градина „Радост“ в с. Поленица, с 

бюджет от 50 хил. лв. Ремонтът решава основен проблем – отоплението на 

сградата. Сега детската градина ще се отоплява на парно. Сградата се модернизира 

– с обновени дневни, спални и санитарни помещения и ново оборудване; 
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▪ Ремонтирахме покрива на сградата, в която се помещава филиалът на детска 

градина „Радост“ в с. Джигурово на стойност 11 хил. лв.; 

 

▪ Довършена бе цялостната газификация на детските градини в града на стойност 

15 хил. лв. 
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 1.2 УЧИЛИЩА 

 

Живеем в модерни времена, в които технологиите са изключително развити и 

необходими. Благодарение на тях имаме възможност за много и лесно достъпна 

информация. Училищата трябва да отговарят на изискванията за дигитализация, 

за да привличат интереса на децата и да събуждат у тях желанието за знания и 

развитие. 

Учениците прекарват по-голямата част от деня си в училище. Там те не само се учат 

и възпитават – там те изграждат и развиват своята ценностна система.  

В училищата на територията на Община Сандански се реализираха множество 

проекти за подобряване на материалната им база, включително ремонти, 

осигуряващи по-сигурна среда за децата. Допълнително се закупи ново оборудване – 

компютри, електронни дъски и други. 

 

Постижения: 

 

▪ Осигурихме средства за амбициозен ремонт и ново оборудване за училището с 

най-дълга история в Сандански – I ОУ „Св. Климент Охридски“. Благодарение на 

проект, който подготвихме и защитихме, бе отпуснато европейско финансиране в 

размер на 845 хил. лв. Закупи се ново оборудване: настолни и преносими 

компютри, магнитни и електронни дъски, мултимедии, чинове, пособия. 

Осигурени бяха допълнителни 30 хил. лв. от общината за укрепване на подпорната 

стена на училището. Ще бъдат отпуснати още 50 хил. лв. за обособяване на 

ученически стол за всичките 340 деца, които учат в него; 
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▪ Подготвен и защитен бе проект на стойност 1,4 млн. лв. за ЗПГ „Климент 

Тимирязев“. Проектът е по програма „Региони в растеж“. Довърши се изцяло 

санирането на сградата и изградихме нова, модерна площадка за баскетбол. 

Ремонтиран бе и физкултурният салон, за да отговаря на съвременните 

изисквания. Подобриха се отоплението и вентилацията. Допълнително се 

инвестираха около 40 хил. лв. от общинския бюджет за ремонт на покривни 

пространства, които не бяха обхванати от проекта. Всички тези постижения се 

превърнаха в реалност, след като училището стана общинско; 

 

 
 

▪ Осигурени бяха близо 310 хил. лв. от общинския бюджет за основен ремонт на II 

ОУ „Христо Смирненски“ и ПГ „Яне Сандански“. Поднови се настилката на 

училищния двор, извършиха се ремонти на редица кабинети и санитарни 

помещения, обособен бе и нов стол за децата; 
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▪ Над 115 хил. лв. бяха осигурени от Министерството на образованието за подмяна 

на дограмата на IV ОУ „Св. Св. Козма и Дамян“ и ПТГ Сандански; 

 

▪ Общината осигури финансиране на стойност 40 хил. лв. за ремонт на покрива и 

обновяване на част от кабинетите на Спортно училище „Пейо Яворов“ в гр. 

Сандански; 

 

▪ Отпуснахме 15 хил. лв. за климатизация и подобряване на материалната база за 

училището в с. Катунци. Създадохме и условия за достъп до училището на деца с 

увреждания; 

 

▪ Финансиране в размер на 50 хил. лв. бе осигурено за обособяване на стол и 

ремонт на покрива и класните помещения за ОУ „Кирил и Методий“, с. 

Дамяница; 

 

▪ Получихме два нови ученически автобуса от Министерството на образованието 

за превоз на учениците от Община Сандански. 

 


