
ГРАФИК

за провеждане на часовете по Безопасност на движението по пътищата 
през учебната 2020/2021 година 

I-IV  клас

Клас Дата Бр.
часове

№ Тема

I
клас

9 часа

23.09.2020г. 1. Моят безопасен път до училище и обратно.
14.10.2020г. 2. Моят робот знае безопасен път до училище.
11.11.2020г. 3. Пешеходна пътека.
16.12.2020г. 4. Аз не пресичам сам.
20.01.2021 г. 5. Пътен светофар за регулиране движението на 

пешеходците.
10.02.2021 г. 6. Двуколесни пътни превозни средства за деца.
24.03.2021 г. 7. Знам къде съм.
14.04.2021г. 8. Знам къде са пътните превозни средства.
12.05.2021г. 9. Знам къде са другите.

II
клас

6 часа

07.10.2020г. 1. Улиците до моето училище.
25.1 1.2020г. 2. Моят робот знае къде да пресича.
13.01.2021 г. 3. Алгоритъм за безопасно пресичане.
17.03.2021 г. 4. Пътен светофар за регулиране движението на превозни 

средства.
21.04.2021г. 5. Отивам на училище с автобус,тролейбус и лек 

автомобил.
26.05.2021 г. 6. Виждам и чувам пътните превозни средства.

III
клас

6 часа

23.09.2020г. 1. Път.Елементи на пътя.
21 .11.2020г. 2. Велосипед.
16.01.2021г. 3. Пътен светофар за велосипедисти.



17.02.2021 г. 4. Безопасни места за управление на велосипед.
17.03.2021 г. 5. Моят робот спазва сигналите на светофара.
14.04.2021 г. 6. Знам къде са пътните превозни средства.

IV
клас

6 часа

14.10.2020г. 1. Пътни знаци и пътна маркировка.
11.11.2020г. 2. Кръстовища.
13.01.2021 г. 3. Пътни превозни средства,използвани в селското 

стопанство.
10.02.2021г. 4. В населено място и извън населено място.
17.03.2021 г. 5. Виждам пътните превозни средства.
14.04.2021 г. 6. Чувам пътните превозни средства.

Настоящият график е приет на заседание на Педагогическия съвет /протокол № 
18/10.09.2020 г./ и е утвърден със Заповед № 6/15.09.2020 г.
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ГРАФИК
за провеждане на часовете по Безопасност на движението по пътищата 

през учебната 2020/2021 година 
V-XII клас

Клас Дата Брой
часове

Теми

V „а“ 29.19.2020г. 
10.11.2020г. 
22.12.2020г. 
23.02.2021г. 
20.04.2021г.

5
1 час: Скоростен път. Автомобилен път.
2 час: Моторни превозни средства.
3 час: Предупредителни пътни знаци. 
4час: Конфликти на пътя
5 час: Виждам -  предвиждам.

V „б“ 06.10.2020г. 
17.11.2020г. 
05.01.2021г. 
09.03.2021 г. 
27.04.2021г.

5 1 час: Скоростен път. Автомобилен път.
2 час: Моторни превозни средства.
3 час: Предупредителни пътни знаци. 
4час: Конфликти на пътя.
5 час: Виждам -  предвиждам.

VI „а“ 13.10.2020г.
24.11.2020 г.

12.01.2021 г.

16.03.2021 г.
18.05.2021 г.

5
1 час: Видове пътища. Пътна мрежа.
2 час: Пътни знаци със задължителни предписания, със специални 
предписания и даващи допълнителна информация.
3 час: Моторни превозни средства със специален режим на 

движение.
4 час: Алкохол.
5 час : Сензорни характеристики на зрението.

VI „б“ 20.10.2020г. 
01.12.2020г.

19.01.2020г.

23.03.2020г. 
1.06.2021г.

5
1 час: Видове пътища. Пътна мрежа.
2 час: Пътни знаци със задължителни предписания, със специални 
предписания и даващи допълнителна информация.
3 час: Моторни превозни средства със специален режим на 
движение.
4 час: Алкохол.
5 час : Сензорни характеристики на зрението.
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VII „а“ 27.10.2020г. 
08.12.2020г. 
26.01.2020 г.

30.03.2021г. 
04.05.2021г.

5
1 час: Карта на пътищата в България и автомобипна надигания
2 час: Мотопед.
3 час: Пътни знаци за оказване на направления, посоки, обекти и 
др. допълнителни табели.
4 час: Скорост. Пътнотранспортни произшествия.
5 час: Сензорни характеристики на зрението.

VII„6“ 03 .11.2020г. 
15.12.2020г. 
09.02.2021г.

13.04.2021 г. 
11.05.2021г.

5 1 час: Карта на пътищата в България и автомобилна навигация.
2 час: Мотопед.
3 час: Пътни знаци за оказване на направления, посоки, обекти и 
др. допълнителни табели.
4 час: Скорост. Пътнотранспортни произшествия.
5 час: Сензорни характеристики на зрението.

VIII 23.09.2020г.

18.11.2020г.

10.02.2021 г 
14.04.2021г.

4
1 час: Движение извън населено място през деня. ЖП прелези. 
Маневри на пътя.
2 час: Движение извън населено място през нощта и при различна 
видимост.
Зчас : ППС и МПС. Системи за пасивна и активна безопасност.
4 час : Основни правила на движението през отделните части на 
денонощието в извън населените места.

IX 07.10.2020г. 
02.12.2020г. 
24.02.2021г. 
21.04.2021 г.

4
1 час: Структура на пътя. Видове маркировка.
2 час: Групи пътни знаци - практически умения.
3 час : Скорост на движение на МПС.
4 час : Действия на водача, според средствата за регулиране на 
движението.

X 04.11.2021 г.
13.01.2021 г.
17.03.2021 г.
12.05.2021 г.

4
1 час: Категории МПС и свидетелства за тяхното управление.
2 час: Административни наказания за нарушителите.
3 час: Административни наказания за нарушителите.
4 час: Поведение на контролните органи при констатиране на 
нарушения от водачите на пътя

XII 16.12.2020Г. 1 Пътнотранспортни произшествия -  рискове и злополуки на пътя. 
Правомощия на органите за контрол на движението по пътищата.

Настоящият график е приет на заседание на Педагогическия съвет /протокол № 
18/10.09.2020 г./ и е утвърден със Заповед № 6/15.09.2020 г.


