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По НАЦИОНАЛ-
НА ПРОГРАМА 
„УСПЯВАМЕ ЗА-
ЕДНО“, Модул 2: 
„Иновативна детска 
градина”
Проектното пред-
ложение предвижда 
иновативна практика 
,,Туризъм и игри край 
морето“ за провеж-
дане на дейности с 
децата и семейства-
та в и извън детската 
градина, за насърча-
ване на двигателната 
активност на децата. 
Туристическата ак-
тивност- особено хо-
денето и игрите сред 
природата, крият из-
ключително богати 
възможности за раз-
виване на любозна-
телност, приучване 
към самостоятелност, 
развитие и усъвър-
шенстване на дви-
женията. В туризма 
се съчетават активна 
двигателна дейност 
с високо равнище на 
познавателна, оздра-
вителна и възпитател-
на работа.

По НАЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА „ЗА-
ЕДНО ЗА ВСЯКО 
ДЕТЕ“ – 2021 ГО-
ДИНА

Детската градина като 
институция осигурява 
правото на всяко дете 
да расте и се възпи-
тава в комфортна со-
циално-педагогическа 
среда, отговаряща на 
съвременните здрав-
но-хигиенни изи-
сквания, но тя далеч 
не може да замени 
семейната среда. В 
процеса на възпита-
нието не съществуват 
рецепти, но може да 
се прилагат гъвкави 
подходи при различни 

сложни, необичайни 
ситуации. В ДГ №2 
«Знаме на Мира» се 
обръща сериозно вни-
мание на семейството 
като част от образо-
вателния процес. Във 
връзка с проекта този 
месец предстои изда-
ване на първи брой на 
вестник на  детската 
градина
По проект 
BG05M2OP001-3.018 
„Подкрепа за приоб-
щаващо образова-
ние“ по процеду-
ра чрез директно 

предоставяне на 
безвъзмездна финан-
сова помощ, Опе-
ративна програма 
„Наука и образова-
ние за интелигентен 
растеж“ 2014 – 2020, 
в ДГ   започна обо-
рудване на сензор-
на стая за деца със 
специални образова-
телни потребности.  
Избрана е комисия 
от специалисти в раз-
лични области, който 
да изготвят оценка на 
деца с дарби в област-

та на изкуствата, нау-
ката и спорта.
А по НАЦИОНАЛ-
НА ПРОГРАМА 
„ИНФОРМАЦИОН-
НИ И КОМУНИ-
КАЦИОННИ ТЕХ-
НОЛОГИИ (ИКТ) 
В СИСТЕМАТА НА 
П Р Е Д У Ч И Л И Щ -
НОТО И УЧИ-
ЛИЩНОТО ОБРА-
ЗОВАНИЕ»децата 
получиха мултиме-
дийно оборудване 
- комплект интерак-
тивна дъска и късофо-
кусен проектор.

По четири  проекта ще работи тази година ДГ№2 ,,Знаме на мира“ 
Балчик – съобщи директорът г-жа Иванка Бързакова

 
 

 
 

В рамките напроект „Match&Grow“, 
финансиран от инициативата EU4Business на Европейския съюз и управлявана от 

EUROCHAMBRES 
с партньори 

Търговско-промишлена палата - Добрич и 
Фондация "Център за подкрепа на инвестициите" - Ереван 

 
 
 
 
 
 

10 производители на био/органични продукти от България:ябълки, круши, сливи, 
арония, череши, салвия, слънчоглед, пшенично брашно, пшеничен грис, царевично 
брашно, бял боб, брашно от бял боб, орехи, соленки, претцели, мед, какаови 
кремове, мляко на прах, сурови и печени ядки и семена, растителни мазнини, 
тахани и др.  

ще участват в 

B2B срещи 
„Match&Grow“ 

по време на XIXмеждународно специализирано изложение 
 

ARMPROD EXPO 2021,  
в Ереван, Армения  

14-17 октомври 2021 
Изложението се е утвърдило като изключително важно за развитието на 
хранителната индустрия в Армения. Българската делегация ще има свой щанд. 
Предвидени са и посещения на фирми – производители, търговци на едро и 
дребно.  
 
Целта на пътуването е установяване на преки бизнес контакти между български и 
арменски биопроизводители, търговци, заинтересовани страни, с цел разширяване 
на пазарите, насърчаване на търговията и бизнес сътрудничеството, укрепване  
капацитета за интернационализация и иновации на МСП от сектора. 
 

EU4Business: ConnectingCompaniesсе управлява от EUROCHAMBRES и се  
финансира от инициативата EU4Business на Европейския съюз. 

 

Български производители със свой щанд в Ереван, Армения
От 14 до 17 октомври 
2021 г., в Ереван, Арме-
ния ще се проведе XIX 
международно специа-
лизирано изложение 
ARMPRODEXPO2021, 
на което ще вземат 
участие десет българ-
ски фирми, производи-
тели на био/органич-
ни продукти: ябълки, 
круши, сливи, арония, 
череши, салвия, слън-
чоглед, пшенично 
брашно, пшеничен 
грис, царевично браш-
но, бял боб, брашно от 
бял боб, орехи, солен-
ки, претцели, мед, ка-
каови кремове, мляко 
на прах, сурови и пече-
ни ядки и семена, рас-
тителни мазнини, тахан 
и други.Българската 
делегация ще има свой 

щанд. 
Предвидени са и посе-
щения на фирми – про-
изводители, търговци 
на едро и дребно. 
Целта на пътуването е 
установяване на преки 
бизнес контакти между 
български и арменски 
био производители, 
търговци, заинтересо-
вани страни, с цел раз-
ширяване на пазарите, 
насърчаване на търго-
вията и бизнес сътруд-
ничеството, укрепване  
капацитета за интерна-
ционализация и инова-
ции на МСП от сектора.
Изложениетосе осъ-
ществява по проект 
„Match&Grow“, фи-
нансиран от инициа-
тивата EU4Business 
на Европейския съюз 

и управлявана от 
EUROCHAMBRESс 
партньори Тър-
говско-промишлена 

палата - Добрич и Фо-
ндация “Център за под-
крепа на инвестициите” 
– Ереван и е утвърдено 

като изключително 
важно за развитието 
на хранителната инду-
стрия в Армения. 


