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ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
на СНЦ „Местна инициативна група – Тунджа“
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Проектът „Пъстра палитра- иновации 
за приобщаване” е насочен към подобря-
ване на достъпа и повишаване на обхва-
та на децата от маргинализирани групи 
в системата на предучилищното образо-
вание чрез прилагане на иновативни ин-
терактивни форми на комуникация и вза-
имодействие в рамките на общностите 
на образователните институции на те-
риторията на община Тунджа. Кандидат 
и бенефициент на проекта е община Тун-
джа, а партньори-петте детски градини 
от общинската образователна инфра-
структура. Включва и дейности, насочени 
и към общинските учебни заведения.На-
сочен е към прилагането на иновативни, 
ефективни и ефикасни механизми, които 

МНОГО ДЕТСКИ УСМИВКИ ДОНЕСЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  ПРОЕКТ „ПЪСТРА ПАЛИ-
ТРА – ИНОВАЦИИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ“ С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА 
BG05M2OP001-3.014-0003-C01, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВА-
НИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г., ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ BG05M2OP001-3.014 „МИГ –ТУНДЖА – МЯРКА 3.9. „ОСИГУРЯВАНЕ НА 
РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА“.

да компенсират дефицитите на среда-
та на живот с оглед на превенцията на 
ранното напускане на образователната 
система, повишаване на мотивацията на 
децата и семействата и активна работа 
с родителите. Проектът съдържа дейнос-
ти и мерки за привличане и включване на 
допълнителни педагогически специалисти 
за работа с деца от маргинализирани гру-
пи; иновативни интерактивни форми за 
взаимодействие с родителите; допълни-
телна работа с деца, вкл. през летните 
месеци; подобряване на материално-бито-
вите условия в образователната среда и 
други дейности, включени в общински про-
грами със сходен характер. Представяме 
обзор на част от дейностите по проекта.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА“

Настоящият информационен бюлетин е осъществен с финансовата помощ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони: Европа за развитие на селските райони  по подмярка 19.4. "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие” във връзка с Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-39 от 23.04.2018 г.

Деца, родители-доброволци и екипът на 
Детска градина „Дечка Сюлемезова“, с. Весе-
линово, община „Тунджа“ заедно подготвиха и 
реализираха специално събитие „Нека ни целу-
не Ласкав Първи юни!“.

То предостави възможност за изява на дет-
ския талант, за игри и много забавления. Акцент 
в него е и началото на една дългосрочна дейност 
– изграждането на зона за комуникация „Споделе-
ни пространства“ в двора на детската градина, 
в която деца, родители и екипът на детската 
градина ще могат да общуват ефективно.

В зоната по проекта са доставени и монти-
рани красиви съоръжения за игри и активности 
– детски люлки, катерушки, пясъчник, пейки, пър-
залка, клатушки и беседка. Функционалността 

на образователната среда е подобрена със съ-
действието на родителите – доброволци, пер-
сонала на детската градина и децата, които 
заедно почистиха дворното пространство и 
засадиха в цветя в алеи и красиви кашпи.

 Родителите – доброволци в знак на своята 
осъзната доброволческа мисия носеха тениски 
с изображение на пъстра палитра и надпис „Аз 
съм доброволец!“.

Инициативата донесе много радост, усмив-
ки и весело настроение на деца и възрастни.  
Допринесе за приобщаване и сплотяване на 
общностите в Детска градина „Дечка Сюле-
мезова“, с. Веселиново, община „Тунджа“ и на-
сърчи доброволческото участие на родители-
те в живота на детската градина.

ИНИЦИАТИВА „СПОДЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА“ В ДЕТСКА ГРАДИНА 
„ДЕЧКА СЮЛЕМЕЗОВА“, С. ВЕСЕЛИНОВО

Инициативата се проведе в изпълнение на 
Дейност 2 „Споделени пространства“ – кон-
солидиране на общността с активното ро-
дителско участие“ по проект „Пъстра пали-
тра – иновации за детско развитие“, Админи-

стративен договор за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ  BG05M2OP001-
3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г., финансиран по 
Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., при-
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оритетна ос 3 „ Образователна среда за 
активно социално приобщаване“, процедура 
BG05M2OP001-3.014 „МИГ – Тунджа-мярка 3.9. 

„Осигуряване на равен достъп до качествено 
образование в малките населени места“, чрез 
Водено от общностите местно развитие.

 Бенефициент по проекта е община „Тун-
джа“, като дейностите се изпълняват в парт-
ньорство с петте общински детски градини: 
Детска градина „Дечка Сюлемезова“, с. Весе-

линово, Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, 
Детска градина „Щурче“, с.Кукорево, Детска 
градина „Звездица“, с. Скалица, Детска гради-
на „Кольо Тенев“, с. Тенево.
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В  Детска градина „ Изворче“, село Кабиле, 
община „Тунджа“ се случи чудо – дворът на 
детската градина се преобрази във вълше-
бен остров сред море, а до брега му акости-
ра пиратски кораб.

Капитанът на кораба издаде заповед до 
всички смели моряци – да напуснат каютите 
и да се подготвят за експедиция. В Детска 
градина „Изворче“, с.Кабиле, община „Тунджа“, 
на този остров сред три морета, скрито 
под големи дървета в три сандъка чака да 
бъде открито ценно и безценно съкровище.

 Така пишело в писмото в бутилка, според 
капитана, а той май все още не можеше да 
чете, но знаеше, че островите, особено въл-
шебните, са пълни със скрити съкровища …

Така започнаха пиратските приключения 
с много забавления за децата от детската 
градина и техните родители, баби и дядовци. 
В пътешествието участваха малките моря-
ци от яслена група „ Мъничета“ и целоднев-
ните детски групи  „Слънце“ и „Изворче“. За-
едно със своите родители малките търсачи 
на съкровища минаваха смело през изпита-
нията и предизвикателствата. Стигнаха 
до брега през морето с акули, бяха точни в 
стрелбата с топки и рингове,  с много ин-
туиция и ловкост откриха в пясъка зарове-
ните ключовете за сандъците със съкрови-
ща и накрая самите сандъци със съкровища.

Малките пирати бяха много по-смели и 
по-уверени, защото да се справят с препят-
ствията и в игрите им помагаха техните 
родители, любими учители и помощник – въз-
питатели от екипа на детската градина.

 Празникът, сътворен и споделен от общ-
ността на детска градина „Изворче“, с. Ка-
биле, община „Тунджа“ завърши с общ танц 

ПИРАТСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ДЕТСКИ ЗАБАВЛЕНИЯ“ В ДЕТСКА ГРАДИНА 
„ИЗВОРЧЕ“ С. КАБИЛЕ

на пиратите. Малките пирати получиха при-
знание и награди за вложените усилия – гра-
моти и играчки.

Специалното събитие се проведе в изпъл-
нение на Дейност 2 „Споделени простран-
ства“ – консолидиране на общността с ак-
тивното родителско участие“ по проект „ 
Пъстра палитра – иновации за детско разви-
тие“, Административен договор за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова помощ  
BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г., 
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финансиран по Оперативна програма „Нау-
ка и образование за интелигентен растеж“ 
2014-2020 г., приоритетна ос 3 „ Образова-
телна среда за активно социално приобща-
ване“, процедура BG05M2OP001-3.014 „МИГ 
– Тунджа-мярка 3.9. „Осигуряване на равен 
достъп до качествено образование в малки-
те населени места.“, чрез Водено от общно-
стите местно развитие.

Образователната среда на детската гра-
дина и настоящият празник са осъществени 
със съдействието на родители – добровол-
ци.

Родителите заедно с екипа на детската 
градина списаха сценария, подготвиха кос-
тюмите, декорите и бяха актьори с роля, 
всъщност най-важната – на мама или на 
татко.

Бенефициент по проекта е община „Тун-
джа“, като дейностите се изпълняват в 
партньорство с петте общински детски 
градини: Детска градина „Дечка Сюлемезо-
ва“, с. Веселиново, Детска градина „Изворче“, 
с.Кабиле, Детска градина „Щурче“, с.Кукоре-
во, Детска градина „Звездица“, с. Скалица, 
Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево.

 Проявата в Детска градина „Изворче“, 
с. Кабиле се реализира в споделеното прос-
транство за игри и комуникация, изградено 
по проекта, в което са доставени и монти-
рани детска беседка, люлки, пързалка, кла-
тушки, катерушки, скамейки  и пясъчник.

Инициативата донесе много радост, ус-
мивки и весело настроение на участниците 
и допринесе за приобщаване и сплотяване 
на общностите в Детска градина „Изворче“, 
с.Кабиле, община „Тунджа“.
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Деца, родители-доброволци и екипа на Дет-
ска градина „Щурче“, с. Кукорево, община „Тун-
джа“ заедно подготвиха и реализираха вълну-
ващ празник  „Здравей, лято!“.

Инициативата се проведе в „споделено 
пространство“ в двора на детската градина, 
изградено с активното родителско участие 
по проект „Пъстра палитра – иновации за 
детско развитие“, Административен договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансо-

ва помощ  BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 
7.5.2020 г., финансиран по ОП „Наука и образо-
вание за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., 
приоритетна ос 3 „ Образователна среда за 
активно социално приобщаване“, процедура 
BG05M2OP001-3.014 „МИГ – Тунджа-мярка 3.9. 
„Осигуряване на равен достъп до качестве-
но образование в малките населени места.“, 
чрез Водено от общностите местно разви-
тие.

ИНИЦИАТИВА „ СПОДЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА“ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩУР-
ЧЕ“, С. КУКОРЕВО, ОБЩИНА „ТУНДЖА“
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 Родителите и децата играха народни игри, 
обичани от всички в годините на детството 
– казанчето ври, бели пеперуди и др.

Събитието стана невероятно забавно, ко-
гато деца и родители едни други се разпоз-
наваха със завързани очи. Всяко дете намери 
своя родител, а всеки родител – своето дете 
чрез любовта си един към друг.

люлки, катерушки, пясъчник, пейки, пързалка, 
клатушки и беседка. Функционалността на 
образователната среда е обогатена и подо-
брена със съдействието на родителите – до-
броволци, персонала на детската градина и 
децата, които заедно почистват и поддържат 
дворното пространство

Родителите поставиха, изработени от тях с 
грижа и любов към децата, цветни фигури от 
автомобилни гуми и дадоха добър пример за еко-
логично поведение и естетизация на образова-
телната среда чрез креативно използване на 
материали, които са с отпаднала необходимост.

 В знак на своята осъзната доброволческа 
мисия носеха тениски с изображение на пъс-
тра палитра и надпис „Аз съм доброволец!“.

Веселите съревнования на отборите дете 
и родител „Право в целта“ и „Познай плода“  по-
вишиха радостното настроение.

С музика, танци, стихове и песни деца и ро-
дители поздравиха слънчевото лято.

И както повелява традицията на Еньовден, 
деца и родители заедно поляха билките в бил-
ковия кът на Детска градина „Щурче“, с. Куко-
рево, с пожеланието да си правят от тях само 
ароматен чай.

   В зоната за комуникация „Споделени прос-
транства“ в двора на детската градина, по 
проекта са доставени и монтирани красиви 
съоръжения за игри и активности – детски 

Инициативата донесе много радост, ус-
мивки и весело настроение на деца и възраст-
ни.  Допринесе за приобщаване и сплотяване 
на общностите в Детска градина „Щурче“, с. 
Кукорево, община „Тунджа“ и насърчи добровол-
ческото участие на родителите в живота на 
детската градина.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА“

Настоящият информационен бюлетин е осъществен с финансовата помощ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони: Европа за развитие на селските райони  по подмярка 19.4. "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие” във връзка с Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-39 от 23.04.2018 г.

Преди началото на учебната 2021/2022 го-
дина в периода от 1 до 10 септември 2021 г. 
бяха изградени нови споделени пространства 
за игри и комуникация на открито в дворните 
пространства на целодневни са  доставени 
съоръжения за детски игри на открито и по-
ставени в дворовете на целодневните детски 
групи в селата Безмер, Ботево, Генерал Инзо-
во, Роза и Хаджидимитрово.  Откритите зони 
за игри, комуникация и съвместни прояви – 
специални събития и инициативи с участието 
на деца, родители и персонал от общинските 
детски градини, ще се изградят с активното 
участие на родителската общност.

Първите пет открити зони за игри и кому-
никация по проекта са изградени в дворните 
пространства на общинските детски градини в 
селата Веселиново, Кабиле, Кукорево, Скалица и 
Тенево, като откриването им се случи в рамките 
на организирани със съдействието на родите-
ли-доброволци специални общностни събития.

НОВИ СПОДЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА ЗА ИГРИ И КОМУНИКАЦИЯ 
НА ОТКРИТО В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“

 Доставката на съоръженията е в изпълне-
ние  на Дейност 2 „Споделени пространства“ 
– консолидиране на общността с активното 
родителско участие“ по проект „Пъстра па-
литра – иновации за приобщаване“ с Регис-
трационен номер на договора BG05M2OP001-
3.014-0003-C01, по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен рас-
теж“ 2014-2020  г., процедура за предоста-
вяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 
водено от общностите местно развитие 
BG05M2OP001-3.014 „МИГ –Тунджа – мярка 3.9. 
„Осигуряване на равен достъп до качествено 
образование в малките населени места“.

 Проектната дейност насърчава актив-
ността на родителите, мотивира ги за до-
броволческо включване в живота на детската 
градина чрез участие в организацията и про-
веждането на различни дейности – празници, 
инициативи за подобряване на образователна-
та среда, благотворителни кампании и др.

По проекта е планирано да бъдат създаде-
ни общо 17 споделени пространства в общин-
ските детски градини и в допълнителните 
сгради към тях в други населени места. Във 
всяка от зоните за комуникация на открито 
ще има детски люлки, катерушки, пясъчник, 
беседка, клатушки,  скамейки, комбинирано 
съоръжение.

Общата стойност на детските съоръже-
ния, които придават нова функционалност и 
по – добър облик на дворните пространства 
на общинските детски градини, е  88 597,20 лв.

Изпълнител на доставките и монтажа е 
„Металпласт инженеринг“, ЕООД, гр. Русе.


