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           СТОЛИЧНА ОБЩИНА       

 
Уважаеми Родители, 

 

 
Имаме удоволствието да ви поканим на откриването на:   
 

Учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене 
 

в ДГ № 61 „Шарено петле“ 
на 15.10.2019г. 

от 16.00ч. 
в двора на детската градина, 

гр. София, ул. Камчия 1. 

 
Площадката е изградена по проект съвместно със Столична община по 

приоритетна област: № 1 Създаване на условия за подобряване на организацията на 

обучение и възпитание на децата като участници в пътното движение в образователните 

институции училище и детска градина. Работата ни е по общински проект  финансиран 

от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното 

движение”, на Столична община и СБДДС  за опазване живота и здравето на децата в 

пътното движение /2011 - 2020г./ и с Националната стратегия за подобряване на 

безопасността на движение по пътищата на РБ за периода 2011 - 2020г.  

Тази задача е неразривна част и от учебната програма по БДП за детската 
градина.  
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Име на проекта:  Изграждане на учебна площадка за безопасно движение и 

приложно колоездене в ДГ № 61 „Шарено петле”, Район – Слатина,  Столична община  
 
Обучението и формирането на трайни знания и умения у децата за безопасно 

улично движение е приоритетна задача за опазването на живота и здравето им за 
колектива на детската градина. Изграждането на съвременна нагледно-практическа 
база по пътна безопасност и условия за поставяне на децата  в реална пътно 
транспортна  
обстановка, където самите те са участници в пътното движение е нашата цел.    

Нашата  мотивация за съжаление произтича и от нашата болка. През тази 
учебна година детската градина загуби дете във войната по пътищата. Това ни кара 
да осъзнаем още по силно необходимостта от нашите ОБЩИ усилия за опазването на 
ЖИВОТА и ЗДРАВЕТО на децата и възрастните по пътищата на България! 

 
Затова организираме празник  „Докато играя, да се движа безопасно уча се 

и вече зная“ с практическа демонстрация на усвоените знания и умения за спазване 
на правилата за уличното движение. 

 
 
За нас ще бъде удоволствие да бъдете част от нашия празник посветен на 

опазването на живота и здравето на децата.  

 
 
 
С уважение:  
 
Директор - Елена Димитрова 
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