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Проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C03 „Социални, икономически и образователни мерки 

за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни 

и инвестиционни фондове. 

ИНФОРМАЦИЯ  

 

за проведена изложба на детски рисунки 

на 22 юни 2021 г. от 13.30 часа  
 

 по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C03 „Социални, 

икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община 

Полски Тръмбеш“, по ОПНОИР 

 
 

 

 

На 22 юни от 13. 30 часа „ТРАВЪЛ 

КОНСУЛТИНГ“ ЕООД  проведе изложба 

на детска рисунка в СУ „Цанко 

Церковски“.   

 

 

 

 

Събитието е във връзка с 

изпълнение на Дейност 

„Преодоляване на негативните 

обществени нагласи, основани на 

етнически произход и културна 

идентичност“. 

 

http://www.eufunds.bg/


                                
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C03 „Социални, икономически и образователни мерки 

за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни 

и инвестиционни фондове. 

Дейностите са по проект 

BG05M9OP001-2.018-0029-

2014BG05M2OP001-C03 

„Социални, икономически и 

образователни мерки за интеграция 

на уязвими групи в община Полски 

Тръмбеш“, финансиран по 

Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен 

растеж 2014-2020“, и в изпълнение 

на обществена поръчка с предмет 

„Провеждане на изложба на детски 

рисунки", по договор № 3 от 

19.09.2019 г. със СУ „Ц. 

Церковски“ – партньор по проекта. 

 

 

  

 

Изложбата се проведе 

при спазване на всички 

противоепидемични мерки, 

въведени на територията на 

Република България. 
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Учениците от СУ „Цанко Церковски“ -  участници в проекта, 

представиха своите творби на специално подготвени стативи в лятната 

градина на училището.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На събитието бяха представени и теми за здравословно хранене.  

Най – талантливите млади художници получиха награди за своето 

творчество.  
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