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На 29 юли 2012г. на официална церемония, проведена в град Струмица, Р Македония, 

организирана от Съвместния технически секретариат на двете страни, кметът на 

община Струмяни Емил Илиев подписа договор за изпълнението на проект с общ 

бюджет 490 000 евро, от които 244 000 евро за община Струмяни и 245 000 евро за 

община Василево. 

Спечеленият проект  е за изграждане на нова парна инсталация на трите филиала от 

ОДЗ „Патиланци“ – с.Микрево, с. Струмяни и с.Илинденци. 

Проектът се нарича  „Българче и македонче – ръка за ръка” по Програмата за 

трансгранично сътрудничество България-Македония и срокът за изпълнението му е с 

продължителност 24месеца.  

Проектът е изключително важен и за двете общини, защото касае условията на живот и 

възпитание на децата. В община Василево ще се изгради нов обект Детска градина в 

село Василево, община Василево. С реализирането на проекта в община Струмяни ще 

се намалят значително разходите за дърва и електро енергия. Разработена е 

самостоятелна отоплителна инсталация на сградите, затворена система с водно 

отопление - 2 броя ЗРСх100 л и предпазен вентил Ду 32. Отоплението на всички 

обитаеми помещения е радиаторно с хоризонтална тръбна разводка. Хоризонталната 

разводка ще се изпълни с тръби от полиетилен и арматура. 

В одобрените дейности е включено и обмяна на опит и посещения на децата от двете 

общини. 

На 27 и 28 декември 2012 г. е била проведена конференция, на която са били 

разгледани следните теми: Взаимодействие на детската градина със семейството; 

идейна стратегия за развитие на детската градина; нравствено възпитание; ученето в 

детската градина; характеристика на педагогическото взаимодействие. 

На 03.06.2014  по случай първи юни  кметът на Струмяни Емил Илиев и кметът на 

македонската община Василево –Ванче Стоянов официално прерязаха лентата на 

голямата реконструкция и модернизация на детските градини в община Срумяни – 

изграждане на парни инсталации за 244 000 евро. 



 

Децата на Струмяни са нейното бъдеще и грижата за тях е дългосрочен процес, поради 

тази причина община Струмяни смята да надгради постигнатите резултати от 

съвместния проект между община Струмяни и община Василево, чрез кандидатстване 

за финансиране на проекти и от други източници. В момента община Струмяни 

подготвя проектно предложение пред  ДФ „Земеделие“  за подобряване на 

материалната база и облагородяване на прилежащите терени към сградата на ДГ 

„Патиланци“ в с. Микрево.    

 

 


