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ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ  

ПО БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

V-XII КЛАС 

за учебната 2022-2023 година 

клас тема Дата час 

5d Пътни превозни средства. Видове ППС. Моторни 
превозни средства. 

4.10.2022 7 

Пътна сигнализация. Сигнализиране на движението с 
пътни знаци. Предупредителни пътни знаци за 
опасност, пътни знаци относно предимство и пътни 
знаци за въвеждане на забрана и отменяне на 
въведената забрана. 

08.11.2022 7 

Пътна среда. Пътна мрежа. Скоростен път. Автомобилен 
път 

06.12.2022 7 

5б Пътни превозни средства. Видове ППС. Моторни 
превозни средства. 

15.10.2022 7 

Пътна сигнализация. Сигнализиране на движението с 
пътни знаци. Предупредителни пътни знаци за 
опасност, пътни знаци относно предимство и пътни 
знаци за въвеждане на забрана и отменяне на 
въведената забрана. 

29.11.2022 7 

Пътна среда. Пътна мрежа. Скоростен път. Автомобилен 
път 

07.12.2022 7 

5в Пътни превозни средства. Видове ППС. Моторни 
превозни средства. 

7.10.2022 7 

Пътна сигнализация. Сигнализиране на движението с 
пътни знаци. Предупредителни пътни знаци за 
опасност, пътни знаци относно предимство и пътни 
знаци за въвеждане на забрана и отменяне на 
въведената забрана. 

11.11.2022 7 

Пътна среда. Пътна мрежа. Скоростен път. Автомобилен 
път 

09.12.2022 7 

5г Пътни превозни средства. Видове ППС. Моторни 
превозни средства. 

13.10.2022 7 

Пътна сигнализация. Сигнализиране на движението с 
пътни знаци. Предупредителни пътни знаци за 
опасност, пътни знаци относно предимство и пътни 

17.11.2022 7 



знаци за въвеждане на забрана и отменяне на 
въведената забрана. 

Пътна среда. Пътна мрежа. Скоростен път. Автомобилен 
път 

15.12.2022 7 

5д Пътни превозни средства. Видове ППС. Моторни 
превозни средства. 

7.10.2022 7 

Пътна сигнализация. Сигнализиране на движението с 
пътни знаци. Предупредителни пътни знаци за 
опасност, пътни знаци относно предимство и пътни 
знаци за въвеждане на забрана и отменяне на 
въведената забрана. 

11.11.2022 7 

Пътна среда. Пътна мрежа. Скоростен път. Автомобилен 
път 

09.12.2022 7 

6а Пътищата в Р. България. Видове пътища. Пътна мрежа 26.09.2022 7 

Сигнализиране на движението с пътни знаци. 
Пътни знаци със задължителни предписания, със 
специални предписания и даващи допълнителна 
информация 

21.11.2022 7 

Правила и култура на поведение на пътя. Специални 
моторни превозни средства. 
Моторни превозни средства със специален режим на 
движение. 

05.12.2022 7 

6б Пътищата в Р. България. Видове пътища. Пътна мрежа 30.09.2022 7 

Сигнализиране на движението с пътни знаци. 
Пътни знаци със задължителни предписания, със 
специални предписания и даващи допълнителна 
информация 

11.11.2022 7 

Правила и култура на поведение на пътя. Специални 
моторни превозни средства. 
Моторни превозни средства със специален режим на 
движение. 

02.12.2022 7 

6в Пътищата в Р. България. Видове пътища. Пътна мрежа 12.10.2022 7 

Сигнализиране на движението с пътни знаци. 
Пътни знаци със задължителни предписания, със 
специални предписания и даващи допълнителна 
информация 

09.11.2022 7 

Правила и култура на поведение на пътя. Специални 
моторни превозни средства. 
Моторни превозни средства със специален режим на 
движение. 

07.12.2022 7 

6г Пътищата в Р. България. Видове пътища. Пътна мрежа 19.10.2022 7 

Сигнализиране на движението с пътни знаци. 
Пътни знаци със задължителни предписания, със 
специални предписания и даващи допълнителна 
информация 

16.11.2022 7 

Правила и култура на поведение на пътя. Специални 
моторни превозни средства. 
Моторни превозни средства със специален режим на 
движение. 

14.12.2022 7 

6д Пътищата в Р. България. Видове пътища. Пътна мрежа 18.10.2022 7 

Сигнализиране на движението с пътни знаци. 15.11.2022 7 



Пътни знаци със задължителни предписания, със 
специални предписания и даващи допълнителна 
информация 

Правила и култура на поведение на пътя. Специални 
моторни превозни средства. 
Моторни превозни средства със специален режим на 
движение. 

13.12.2022 7 

6е Пътищата в Р. България. Видове пътища. Пътна мрежа 11.10.2022 7 

Сигнализиране на движението с пътни знаци. 
Пътни знаци със задължителни предписания, със 
специални предписания и даващи допълнителна 
информация 

08.11.2022 7 

Правила и култура на поведение на пътя. Специални 
моторни превозни средства. 
Моторни превозни средства със специален режим на 
движение. 

22.12.2021 7 

7а Пътна среда. Ориентиране при пътуване. Карта на 
пътищата в България и автомобилна навигация. 

28.10.2022 7 

Моторни превозни средства на две колела. Мотопед. 04.11.2022 7 

Правила и култура на поведение Пътна сигнализация. 
Пътни знаци за оказване на направления, посоки, 
обекти и др., допълнителни табели 

17.01.2022 7 

7б Пътна среда. Ориентиране при пътуване. Карта на 
пътищата в България и автомобилна навигация. 

03.11.2022 7 

Моторни превозни средства на две колела. Мотопед. 08.12.2022 7 

Правила и култура на поведение Пътна сигнализация. 
Пътни знаци за оказване на направления, посоки, 
обекти и др., допълнителни табели 

12.01.2022 7 

7в Пътна среда. Ориентиране при пътуване. Карта на 
пътищата в България и автомобилна навигация. 

21.10.2022 7 

Моторни превозни средства на две колела. Мотопед. 25.11.2022 7 

Правила и култура на поведение Пътна сигнализация. 
Пътни знаци за оказване на направления, посоки, 
обекти и др., допълнителни табели 

09.12.2022 7 

7г Пътна среда. Ориентиране при пътуване. Карта на 
пътищата в България и автомобилна навигация. 

25.10.2022 7 

Моторни превозни средства на две колела. Мотопед. 22.11.2022 7 

Правила и култура на поведение Пътна сигнализация. 
Пътни знаци за оказване на направления, посоки, 
обекти и др., допълнителни табели 

20.12.2022 7 

7д Пътна среда. Ориентиране при пътуване. Карта на 
пътищата в България и автомобилна навигация. 

26.10.2022 7 

Моторни превозни средства на две колела. Мотопед. 23.11.2022 7 

Правила и култура на поведение Пътна сигнализация. 
Пътни знаци за оказване на направления, посоки, 
обекти и др., допълнителни табели 

21.12.2022 7 

7e Пътна среда. Ориентиране при пътуване. Карта на 
пътищата в България и автомобилна навигация. 

30.11.2022 7 

Моторни превозни средства на две колела. Мотопед. 04.01.2023 7 

Правила и култура на поведение Пътна сигнализация. 
Пътни знаци за оказване на направления, посоки, 
обекти и др., допълнителни табели 

25.11.2023 7 



7ж Пътна среда. Ориентиране при пътуване. Карта на 
пътищата в България и автомобилна навигация. 

19.10.2022 7 

Моторни превозни средства на две колела. Мотопед. 23.11.2022 7 

Правила и култура на поведение Пътна сигнализация. 
Пътни знаци за оказване на направления, посоки, 
обекти и др., допълнителни табели 

14.12.2022 7 

8а Движение извън населено място през деня. Ж.П 
прелези.  Маневри на пътя. 

19.10.2022 8 

Движение извън населено място през нощта и при 
различна видимост 

16.11.2022 8 

 ППС и МПС 14.12.2022 8 

8б Движение извън населено място през деня. Ж.П 
прелези.  Маневри на пътя. 

19.10.2022 8 

Движение извън населено място през нощта и при 
различна видимост 

16.11.2022 8 

ППС и МПС 14.12.2022 8 

9а Елементи на пътя, пътна маркировка 19.10.2022 7 

Безопасност на движение по пътищата  Пътни знаци. 11.01.2023 7 

9б Елементи на пътя,пътна маркировка 19.12.2022 7 

Безопасност на движение по пътищата  Пътни знаци. 11.01.2023 7 

10а Нормативно регулиране на движението по пътищата. 
Категоризация на МПС. Правоспособност на водачите, 
Категории МПС и свидетелства за тяхното управление 

19.10.2022 7 

Нормативно регулиране на движението по пътищата. 
Принудителни административни мерки. 
Административни наказания за нарушителите 

18.01.2023 7 

10б Нормативно регулиране на движението по пътищата. 
Категоризация на МПС. Правоспособност на водачите, 
Категории МПС и свидетелства за тяхното управление 

18.10.2022 7 

Нормативно регулиране на движението по пътищата. 
Принудителни административни мерки. 
Административни наказания за нарушителите 

17.01.2023 7 

11а  1. Транспортна култура и дисциплина на пешеходците и 
водачите. 
2. Особени правила за някои участници в движението 
 

30.09.2022 
 
11.11.2022 

7 
 
7 

11б  1. Транспортна култура и дисциплина на пешеходците и 
водачите. 
2. Особени правила за някои участници в движението 
 

14.10.2022 
 
18.11.2022 

7 
 
7 

12а 1. Транспортна култура и дисциплина на пешеходците и 
водачите. 
2. Пътно -ранспортни произшествия –рискове и 
злополуки на пътя 
 

13.10.2022 7 

 


