
  

Проект  „Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: 

            „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ 

ПРИОРИТЕТНА ОС: „Образователна среда за активно социално приобщаване“ 

ПРОЦЕДУРА: BG05М2ОР001-3.001 „Подкрепа за предучилищно възпитание и    

                                                                 подготовка на деца в неравностойно положение 

НАИМЕНОВАНИЕ:  

                    ДОГОВОР №BG05М2ОР001-3.001 – 0035 / 01.08.2016. 
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ДЕТСКА ГРАДИНА „СНЕЖАНКА“             

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЕЗДИЦА“  

ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“ 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРА“ 

ДЕТСКА ГРАДИНА „НЕЗАБРАВКА“ 

ДЕТСКА ГРАДИНА „РУСАЛКА“ 

СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ДИНАМИКА" 
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• "Еднодневни образователни екскурзии" 

• "Интерактивни дейности и практически занимания  
по природен и социален свят" 

• "Допълнителни занимания по български език" 
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• "Училище по взаимност" 

• "Четене и представяне на народни приказки" 

• "Творчески ателиета за изработване на сувенири,  
пана и украшения" 
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• „Спортни състезания и празници" 

• " Как да помогнем – в планината, в гората, на 

плажа, на улицата, в училище и вкъщи". 

• "Пътищата и улиците, по които се движим. Как 

преминаваме през кръстовище, пътен възел, 

тунел, стеснен участък от пътя, ЖП-прелез" 
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• Консултации с педиатър, психолог , детски стоматолог и социален 

педагог 

• Ежедневна работа на кинезитерапевти по график 

• Ежедневна работа на екип логопеди по график 
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ЕЛЕНА СЛАВЧЕВА,                  Директор на ДГ «Детелина» 

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА,          Директор на ДГ «Снежанка» 

РАЙНА ВЕЛИКОВА,                  Директор на ДГ «Звездица» 

СНЕЖИНА НИКОВА,                   Директор на ДГ «Русалка» 

ИРЕНА ПЕНЧЕВА,                            Директор на ДГ «Зора» 

ДАРИНА АЛЕКСАНДРОВА,  Директор на ДГ «Незабравка» 

ИРЕНА ПЕТРОВА                          Ръководител на проекта 

ДИМИТЪР ГЕНКОВ                   Администратор на проекта 

МИЛЕНА ТРИФОНОВА                            Юрист на проекта 

ЙОАННА ДЖАМБАЗОВА             Счетоводител на проекта 
ПЛАМЕНА РАДЕВА                              Технически асистент 
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BG05M9OP001-2.004-0041 

https://www.facebook.com/BG06.243.Ruse 

BG05М2ОР001-3.001 – 0035  

https://www.facebook.com/BG06.243.Ruse/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/BG06.243.Ruse/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/BG06.243.Ruse/?ref=page_internal
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