
 

 

 

Сградата на училище ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е една от седемте 

сгради в община Елин Пелин, които са включени в проект „Общински 

енергиен мениджмънт“, изпълняван по програма “Европейска климатична 

инициатива – EUKI“ към Министерство на околната среда на Република 

Германия.  

Проектът е пилотен за общината и е свързан с насърчаване прилагането 

на енергиен мениджмънт в общински сгради на нейна територия. Основните 

цели са развитие на капацитета и транснационални мрежи чрез: обмен на 

ноу-хау и обучения; разкриване на предимствата на енергиен мениджмънт за 

общинските служители и ползвателите на сградите и разработване на нови и 

иновативни начини за внедряване и финансиране на мерки за енергийна 



ефективност, илюстриране на добри практики за енергиен мениджмънт и 

генериране на услуги, идеи и опит, които да се предадат на по-високите 

политически нива. 

Във връзка с обмяната на опит и добри практики, на 27.03.2019 г. 

представителите на партньорите от Германия, Словения и Литва посетиха 

училището в с. Нови Хан и бяха сърдечно посрещнати от директора на 

началното уличище - г-жа Николова, както и от други представители на 

колектива – педагогически, административен, технически персонал.  

Като училище с вековна история, то е и един добър пример за умело 

управление на енергопотреблението чрез устойчиви методи в община Елин 

Пелин. Сградата е реновирана през 2012 г. и благодарение на доброто 

стопанисване и съвестната работа на служителите по поддръжка и 

експлоатация на отоплителната система на сградата, потреблението на 

енергия е много по-ниско, в сравнение с други сгради на територията на 

общината. По време на срещата гостите се запознаха с котлите за отопление, 

режима на работа и отоплителната инсталация. Обсъдени бяха 

възможностите за намаляване на разходите за газ чрез използване на 

слънчева енергия, както и намаляване на сметките за електроенергия при 

замяна на осветителните тела с нови светодиодни. Експерти от СОФЕНА и 

община Елин Пелин, съвместно с техническия персонал на училището ще 

изготвят предложение за изпълнение на мерките през следващата година.  

По проекта се предвижда и обучение на ползвателите на сградата, 

затова както учениците, така и техните учители ще участват в няколко сесии, 

организирани от Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, в периода април-

май 2019 г. 

 

 

 


