Одобрени Проекти за финансиране сесия м. март 2017 г.
Приоритетна област 1:
Създаване на условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на
децата като участници в пътното движение в образователните институции – училище и
детска градина
Училище, детска градина, районни администраци:
№
Институция /
Дейности
Одобрена
Име на проекта
сума
Вх. № на проект
Проекти, насочени към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на обучение по
безопасност на движението в общинските детски градини и училища.
- изграждане на велосипедна алея в двора на ДГ;
1.
ДГ 68 „Ран Босилек”
„Безопасно се движи и
- сформиране на два интерактивни клубове по 2 775 лв.
правилата спазвай ти”
БДП – „Учим и знаем правилата”, „Играя и се
движа безопасно”;
СОА17-УЗ21-512/07.04.2017 г.
- изложба „Внимание – деца на пътя”.
Целева група: 297 деца до 7 г., над 30
родители, учители
Средства от програмата: дидактически
пособия, боя, комплекти за рисуване.
- повишаване на знанията, уменията и
2.
144 СУ „Народни будители”
компетенциите на 1220 ученици;
„Спокойни на пътя”
СОА17-УЗ21-547/13.04.2017 г.
- възпитаване на отговорни граждани и
2 625 лв.
дисциплинирани, толерантни участници в
движението;
- осъзнаване на учениците като равноправни
участници в движението по пътя;
- въвличане на родители, които да участват в
превенцията на учениците за безопасно
движение.
Целева група: над 1310 ученици и учители
Средства от програмата: пътни знаци, блажна
боя, светофар, светлоотразителни ленти
- познания и умения за движение с велосипед в
3.
РА „Слатина”
„Велосипедът – начин на живот градски условия;
и начин на мислене”
- информационна кампания;
2 685 лв.
- провеждане на симулативни игри за
СОА17-ВК08-4427/07.04.2017 г. безопасност при движение с велосипед в
училищата/ДГ в района;
- демонстративни упражнения за безопасност
при движение с велосипед в парк „Г. Миелев”;
- провеждане на районно състезание между
клубни отбори от ДГ.
Целева група: 80 деца до 7 г., 120 деца и
ученици 8-14 г., 120 младежи 15-18 г., родители,
учители.
Средства
от
програмата:
плакати,
транспарант, награден фонд, минерална вода.
- придобиване на практически умения и
4.
РА „Студентски”
теоретични знания за безопасно колоездене в
„Бързай бавно”
2 400 лв.
градска среда;
СОА17-ВК08-4678/11.04.2017 г. - придобиване на нови знания и умения по
правилника за движение на моторни превозни

средства;
Целева група: 100 деца и 100 непреки лица
(учители, родители и др.)
Средства от програмата: Отпечатване на
плакат, хонорари на обучителите, велосипеди
- да се намалят нарушенията на Закона за
5.
Район „Триадица”
движение по пътищата;
„Движи се безопасно по
1 900 лв.
- преодоляване на пропуските в обучението по
пътищата”
СОА17-ВК08-4750/12.04.2017 г. БД на деца от детските заведения и ученици
- използване на интерактивен софтуерен
продукт „Бибитко”;
- повишаване на пътната култура.
Целева група: 445 ученици от 1ви до 4ти клас
Средства от програмата: комплект пътни
знаци, палки, шапки, мултимедиен диск,
маркери, грамоти, озвучителна техника
-използване на интерактивен софтуерен продукт
6.
Район „Надежда”
„Бибитко”;
- изграждане мрежа от ученически патрули по
„Движи се безопасно по
2 200 лв.
пътищата и сбъдни мечтите си” БДВ на територията на района;
СОА17-ВК08-4723/12.04.2017 г. - „Съвременни практики и обучения по
безопасност на движението по пътищата” в
реални условия, с представител на КАТ Пътна
полиция;
- провеждане на състезания по БДП;
- обучение на ученически патрули.
Целева група: 17 деца до 7 г., 1 250 деца и
ученици 8-14 г.
Средства от програмата: пътни знаци,
закуски, стоп-палки, свирки, мултимедиен диск,
купи за 1-во, 2-ро и 3-то мяссто
- обучения и интерактивни занимания в
7.
Район „Сердика”
„Европейска седмица на
районните училища и детски градини по
2 600 лв.
мобилността – безопасно
модули;
придвижване и чиста околна
- изнесено обучение за директори на училищата
среда”
и детските градини, по въпроси за мобилността
СОА17-ВК08-4775/12.04.2017 г. - конкурс за детски тнворби
- провеждане на районен празник
Целева група: 55 деца до 7г., 140 деца и
ученици 8-14 г., 116 младежи 15-29 г., учители
Средства от програмата:
комплекти за
рисуване, папки, химикалки, наем, награден
фонд.
Проекти, свързани с осъвременяване на материално-техническата база в образователните
институции за провеждане на ефективен учебен процес
- изграждане на учебна площадка за безопасно
8.
ДГ 63 „Слънце”
„Учим се играем, правилата за движение и приложно колоездене;
2 823 лв.
движение знаем”
- организиране и провеждане на състезания,
СОА17-УЗ21-483/03.04.2017 г.
конкурси, празници с участието на деца и
родители.
Целева група: 144 деца до 7 г., родители
Средства от програмата: маркировъчна боя,
пътни знаци, каски.
-изграждане на учебна площадка за безопасно
9.
ДГ 69 „Жар птица”
„Аз знам правилата за
движение и приложно колоездене;
движение”
сформиране
и
усъвършенстване
на
2 751 лв.
СОА17-УЗ21-436/05.04.2017 г.
практически умения;

10.

ДГ 26 „Калина”
„Правилата знам – мога да се
движа сам”
СОА17-УЗ21-485/04.04.2017 г.

11.

145 ОУ „Симеон Радев”
„Зная правилата за движение –
мога да науча и теб”
СОА17-УЗ21-487/04.04.2017 г.

12.

ДГ 152 „Люляче”
„Знаем и спазвам правилата”
СОА17-УЗ21-461/30.03.2017 г.

13.

ДГ 121 – филиал
„Доброславци” – р-н „Нови
Искър”
„Изграждане на учебна
площадка за безопасно
движение и приложно
колоездене”
СОА17-УЗ-21-471/31.03.17 г.
ДГ 188 „Вяра, Надежда,
Любов”
„Улицата има свои правила”
СОА17-УЗ21-469/31.03.2017 г.

14.

15.

- умения за извършване на правилни действия в
различни пътни ситуации.
Целева група: 299 деца до 7 г.
Средства от програмата: маркировъчна боя,
пътни
знаци,
детски
автомобилчета,
велосипеди, каски.
-изграждане на учебна площадка за безопасно
движение и приложно колоездене;
- създаване на практически ситуации за
придобиване на знания и умения на децата чрез
ситуации при променящи се условия с цел
безопасно движение
Целева група: 135 деца до 7 г., 10 младежи 1518 г., родители
Средства от програмата: маркировъчна боя,
тръбни метални стойки, детски велосипеди,
светлоотразителни жилетки
- изграждане на учебна площадка за безопасно
движение и приложно колоездене;
- придобиване на умения и знания по БДП
- провеждане на викторини с въпроси свързани
с безопасността
Целева група: 282 деца до 7 г., 592 деца и
ученици 8-14 г.
Средства от програмата: маркировъчна боя,
стойки,
велосипеди,
предпазни
каски,
светлоотразителни жилетки
-изграждане на учебна площадка за безопасно
движение и приложно колоездене;
- обучение по безопасност на движението
- придобиване на умения за безопасно движение
- провеждане на квалификационни форми с
учителите с цел повишаване на техните
компетентности.
Целева група: 237 деца до 7 г.
Средства от програмата: маркировъчна боя,
автомобилчета, предпазни каски, пътни знаци,
светлоотразителни жилетки.
-изграждане на учебна площадка за безопасно
движение и приложно колоездене;
- обучение по безопасност на движението.
Целева група: 35 деца до 7 г.
Средства от програмата: маркировъчна боя,
пътни знаци, велосипеди, предпазни каски,
светлоотразителни жилетки

- изграждане на учебна площадка за безопасно
движение и приложно колоездене;
- обучение по безопасност на движението
Целева група: 274 деца до 7 г.
Средства от програмата: маркировъчна боя,
пътни знаци, велосипеди, предпазни каски,
светлоотразителни жилетки
- изграждане на учебна площадка за безопасно
ДГ 98 „Слънчевото зайче”
„Изграждане
на
учебна движение и приложно колоездене;
площадка
за
безопасно - провеждане на състезания, конкурси, празници
движение
и
приложно с участието на децата и техните родители;

2 820 лв.

2 853 лв.

2 814 лв.

2 754 лв.

2 802 лв.

2 784 лв.

колоездене в ДГ”
СОА17-УЗ21-519/10.04.2017 г.

16.

17.

18.

19.

20.

- провеждане на практически ситуации с децата
за усвояване на правила и норми за безопасно
поведение.
Целева група: 179 деца до 7 г.
Средства от програмата: маркировъчна боя, пътни знаци, велосипеди, предпазни каски,
светлоотразителни жилетки
- изграждане на учебна площадка за безопасно
Родителско настоятелство
движение и приложно колоездене;
към ОДЗ № 51 „Щурче”
Изграждане на учебна
- създаване на условия за разиграване на реални
площадка за безопасно
пътни ситуации;
движение и приложно
Целева група: 360 деца до 7 г.
колоездене
Средства от програмата: маркировъчна боя,
пътни знаци, велосипеди, предпазни каски,
„Аз се движа безопасно”
СОА17-УЗ21-524/10.04.2017 г.
светлоотразителни жилетки
СУ за ученици с увреден слух - създаване на интерактивен кабинет по БДв –
„Когато знаем на пътя не съм специфични материали, които ще стимулират
сам”
зрителното възприятие на учениците и
СОА17-УЗ21-514/07.04.2017 г.
сензорното интерпретиране на материала –
игрови подход, интерактивни упражнения,
ролеви игри.
Целева група: 78 деца до 7 г., 136 деца и
ученици 8-14 г., 282 младежи 15-29 г.
Средства от програмата: дидактически
материали, награден фонд.
-повишаване пътната култура на учениците;
153 Спортно училище
- изграждане на интерактивен кабинет по БДП;
„Неофит Рилски”
„Аз съм част от пътното
- провеждане на беседа „Аз познавам и спазвам
движение”
пътните знаци”;
СОА17-УЗ21-520/10.04.2017 г.
- провеждане на състезание „ Изправност на
велосипеди и преминаване през кръстовище”;
- решаване на листовки.
Целева група: 152 деца и ученици 8-14 г., 154
младежи 15-18 г.
Средства от програмата: дидактически
пособия / табла за 5,6,7,8 клас/листовки,
награден фонд
- изграждане на учебна площадка по безопасно
ДГ 65 „Слънчево детство”
„Уча се , играя и се движа
движение;
безопасно”
- запознаване на децата с правилата за
СОА17-УЗ21-546/12.04.2017 г.
движение по пътищата и ориентиране в реална
пътна ситуация.
Целева група: 400 деца до 7г. и родители
Средства по програмата: маркировъчна боя,
предпазни каски, светлоотразителни жилетки,
детски велосипеди
- изграждане на интерактивна учебна площадка
ДГ 180 „Зайченцето бяло”
„Изграждане на учебна
за безопасно движение и приложно колоездене с
площадка за безопасно
пътни знаци, пешеходни пътеки тип „зебра”
движение и приложно
провеждане на практически ситуации;
колоездене”
- трайни знания и умения у децата за безопасно
СОА17-УЗ21-545/12.04.2017 г.
улично движение;
- поставяне на децата в реална пътна обстановка
Целева група: 132 деца в 4 възрастови групи
Средства за програмата: маркировъчна боя,
предпазни каски, светлоотразителни жилетки,
детски велосипеди

2 856 лв.

1 900 лв.

1 500 лв.

2 832 лв.

2 691 лв.

Приоритетна област 2:
Осъществяване на системни и ефективни действия, целящи нарастване нивото на
безопасност на движението и мерки за опазване живота и здравето на децата и
учениците.
№

Институция /
Дейности
Одобрена
Име на проекта Вх. № на
сума
проект
Проекти в областта на безопасност на движението – кампании, дискусионни форуми и др.

1

- практически знания по БДП: тест„Умението
до да управляваш велосипед в реални условия” –
за ученици 5 – 7 кл., „Моят безопасен път до
училище” - за ученици 1-4 кл.;
СОА17-НЦ62-500/13.04.2017 г. - провеждане на междуучилищни състезания –
обхванати училища 120 ОУ „Г.С.Раковски” и
139 ОУ „Захари Круша”.
Целева група: 340 деца и ученици 8 -14 г.5
младежи 24-29 г., родители, учители
Средства от програмата: тестове по БДП,
купи, грамоти, награден фонд.
Сдружение „НКБИ-БИТ”
„Моят безопасен път
училище”

1 300 лв.

