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ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В VIII, IX, X, XI и XII  ЗА УЧЕБНАТА 

2020/2021 ГОДИНА 

 

№ ДАТА ОБЛАСТ НА 

КОМПЕТЕНТНОСТ 

/МОДУЛ 

  ТЕМА                      

 

VIII клас 

1 06.11.2020 г. Пътна среда Движение извън 

населено място през 

деня и нощта при 

различна видимост. 

Ж.П прелези.  Маневри 

на пътя. 

лекция, беседа 

2 14.12.2020 г. Пътна среда ППС и МПС.  Системи 

за пасивна и активна 

безопасност 

практическо 

занятие, 

решаване на 

казуси 

3 19.04.2021 г. Правила и култура на 

поведение на пътя 

Основни правила на 

движението през 

отделните части на 

денонощието в извън 

населените места 

лекция, беседа 

4 07.06.2021 г. Правила и култура на 

поведение на пътя 

Основни правила на 

движението през 

отделните части на 

денонощието в извън 

населените места 

практическо 

занятие, 

решаване на 

казуси 

IX клас 

1 06.11.2020 г. Пътна среда Структура на пътя. 

Видове маркировка. 

лекция, беседа 

2 11.01.2021 г. Пътна среда Група пътни знаци  практическо 

занятие, 

решаване на 

казуси 

3 19.04.2021 г. Превозни средства Скорост на движение 

на МПС (автомобил, 

лекция, беседа 
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мотоциклет, мотопед, 

велосипед (вкл. ел. 

скутери, 

ховърбордове). 

4 07.06.2021 г. Правила и култура на 

поведение на пътя 

Действия на водача, 

според средствата за 

регулиране на 

движението. 

практическо 

занятие, 

решаване на 

казуси 

X клас 

1 23.11.2020 г. Нормативно регулиране 

на движението по 

пътищата. 

Категории МПС и 

свидетелства за 

тяхното управление 

лекция, беседа 

2 14.12.2020 г. Нормативно регулиране 

на движението по 

пътищата 

Административни 

наказания за 

нарушителите 

лекция, беседа 

3 15.02.2021 г. Култура на поведение на 

пътя 

Влияние на алкохола, 

наркотиците и други 

упойващи вещества 

при управление на 

МПС 

практическо 

занятие 

4 26.04.2021 г. Култура на поведение на 

пътя 

Влияние на алкохола, 

наркотиците и други 

упойващи вещества 

при управление на 

МПС 

практическо 

занятие 

XI клас 

1 23.11.2020 г. Модул „Пешеходци и 

водачи за толерантност 

на пътя” 

Транспортна култура и 

дисциплина на 

пешеходците и 

водачите.  

 Особени правила за 

някои участници в 

движението.  

 Пътнотранспортни 

произшествия. 

Решаване на 

казуси 

XII клас 

1 25.01.2021 г. Модул „Устойчива 

безопасност на пътя” 

Транспортна култура и 

дисциплина на 

пешеходците и 

водачите. 

Пътно-транспортни 

произшествия – 

рискове и злополуки на 

пътя.  

Решаване на 

казуси 

 

http://www.pgss-chirpan.com/
mailto:pgss_ch@abv.bg

