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ГРАФИК  
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО  ПО 

ПЪТИЩАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – XII КЛАС 

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА 

 

КЛАС ТЕМА ВИД НА 

ЗАНЯТИЕТО 

ДАТА 

V Скоростен път. Автомобилен път. за теоретични знания 08.11.22 г. 

Моторни превозни средства.* за практически 

умения 

22.11.22 г. 

Предупредителни пътни знаци за опасност, 

пътни знаци относно предимство и пътни 

знаци за въвеждане на забрана и отменяне на 

въведената забрана. 

за теоретични знания 

06.12.22 г. 

Конфликти на пътя.* за практически 

умения 

10.01.23  г. 

Виждам-предвиждам.* за практически 

умения 

04.04.23 г. 

VI Видове пътища. Пътна мрежа. за теоретични знания 08.11.22 г. 

Пътни знаци със задължителни предписания, 

със специални предписания и даващи 

допълнителна информация. 
за теоретични знания 

13.12.22 г. 

Моторни превозни средства със специален 

режим на движение.* 
за практически 

умения 

21.03.23 г. 

Алкохол. за теоретични знания 02.05.23 г. 

Сензорни характеристики на зрението.* за практически 

умения 

06.06.23 г. 

VІІ Карта на пътищата в България и автомобилна 

навигация.* 
за теоретични знания 08.11.22 г. 

Мотопед. за теоретични знания 13.12.22 г. 
Пътни знаци за оказване на направления, посоки, 

обекти и др., допълнителни табели.* 
за практически 

умения 

14.02.23 г. 

Скорост. Пътнотранспортни произшествия. за теоретични знания 21.03.23 г. 
Сензорни характеристики на зрението.* за практически 

умения 

18.04.23 г. 

VIII    Движение извън населено място през деня. Ж.П 

прелези. Маневри на пътя. 
за теоретични знания 13.12.22 г. 

 

Движение извън населено място през нощта и 

при различна видимост. 
за практически 

умения 

03.01.23 г. 

ППС и МПС. 2. Системи за пасивна и активна 

безопасност. 
за практически 

умения 

21.02.23 г. 

Основни правила на движението през отделните 

части на денонощието в извън населените места. 
за теоретични знания 

14.03.23 г. 

IX  

 

1.Структура на пътя. Видове  маркировка. за теоретични знания  

08.11.22 г. 

2. Групи пътни знаци за практически 

умения 

06.12.22 г. 



3. Скорост на движение на МПС (автомобил, 

мотоциклет, мотопед, велосипед (вкл. ел. 

скутери, ховърбордове). 

за практически 

умения 

17.01.23 г. 

4. Действия на водача, според средствата за 

регулиране на движението. 
за теоретични знания 06.06.23 г. 

X  Категории МПС и свидетелства за тяхното 

управление 
за теоретични знания 10.01.23 г. 

Административни наказания за нарушителите за практически 

умения 

04.04.23 г. 

Поведение на контролните органи при 

констатиране на нарушения от водачите на пътя. 
за теоретични знания 18.04.23 г. 

XI  Транспортна култура и дисциплина на 

пешеходците и водачите. 

Провеждане на беседа 

и решаване на казуси 

08.11.22 г. 

Особени правила за някои участници в 

движението. 
18.04.23 г. 

Пътнотранспортни произшествия. 02.05.23 г. 

Поведение на контролните органи органите за 

контрол на движението по пътищата. 
30.05.23 г. 

XII  Транспортна култура и  дисциплина на 

пешеходците и водачите. 

Провеждане на беседа 

и решаване на казуси 

03.01.23 г. 

Пътно-транспортни произшествия – рискове и 

злополуки на пътя. 
07.03.23 г. 

Правомощия на органите за контрол на  

движението по пътищата. 
18.04.23 г. 

 

За постигане на очакваните  резултати от обучението може да се включат за участие представители на Пътна 

полиция, Института за пътна безопасност, Съюза на българските автомобилисти и Българския червен кръст. 

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЧЕНИЕТО СА НАЛИЧНИ НА САЙТА НА МОН на следния линк: 

https://www.mon.bg/bg/30  
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