
ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ 
гр.Горна Оряховица, 

се присъединява в кампанията 
„Дни на безопасността на ROADPOL“ 





Европейската мрежа на службите на пътна 

полиция ROADPOL организира инициативата Дни 

на безопасност на пътя в периода 16-22 септември 

2022г. Събитието е с мото „Остани жив, пази 

живота“ и се провежда под патронажа на 

Министерство на вътрешните работи 

(МВР). Фокусът на инициативата е 21 септември 

– Ден без загинали на пътя.  

Програма 16-22 септември 2022г. ДГ“Здравец“ 



За втора поредна година ДГ»Здравец» – Горна 
Оряховица взе участие в кампанията на ROADPOL  – Дни на 
безопасност и без  загинали на пътя. 

ДГ «ЗДРАВЕЦ», ПОДПИСА  СВОЕТО ОБЕЩАНИЕ 



 „Остани жив, пази живота“  

 ДГ»Здравец» е регистрирана в 

официалната страница на 

ROADPOL Safety days и с това 

подкрепя разпространението 

на кампанията за безопасно 
движение по пътищата. 



Децата от всички групи – четвърта Група 
«Маргаритка»;  Трета група „Звездички“; втора група 
„Слънце“; Разновъзрастова група „Червена шапчица“ 
филиал с.Горски долен Тръмбеш, със своите инициативи 
се присъединиха към кампанията „Дни на безопасността 
на ROADPOL“ 
16 септември – « На пътя в безопасност» 
Образователните презентации помогнаха на децата да 
си припомнят правилата за движение по пътищата! 
  





С весели игри,  правилата научи! 

19 септември – «Примерни пешеходци» 
Примерните пешеходци от група „Маргаритка“, 
изработваха пътни знаци и  демонстрираха пред 
гражданите на Горна Оряховица, спазване на правилата 
за движение на пешеходеца. 





А децата от Разновъзрастова група „Червена 
шапчица“, претворяваха своите знания за спазване на 
правилата за движение и обществените норми за 
лична и колективна безопасност в изработените от тях 
рисунки и  макети. « Спазвай правилата» 







20 септември 

В забавни игри децата от Трета група „Звездички“; втора 

група „Слънце“; Разновъзрастова група „Червена шапчица“ 

– „Ние, с тротинетките“; Приятели със светофара!; 

Внимание шофьори!, демонстрираха спазването на 

правилата за движение и обществените норми за лична и 

колективна безопасност. 

 







    Нашето послание за безопасно движение 
                            «ПАЗИ ЖИВОТА» 
 отправиха децата от четвърта група «Маргаритка» 





Това са 

НАШИТЕ 
ПОСЛАНИЯ 

ЗА 
БЕЗОПАСНО  
ДВИЖЕНИЕ 


