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График 

За провеждане на обучението по безопасност на движението 

през учебната 2021 /2022 година 

Обучението на учениците се провежда като предвиденият учебен материал се разпределя 

равномерно през учебната година и се преподава от класните ръководители от VIII до XII 

клас. 

 Минимален брой часове за обучение по БДП за съответните класове: 

Клас Брой часове за учебна 

година 

 

VIII  Четири 

IX Четири 

X Четири 

XI Един 

XII Един 

 

Минималният брой часове за обучение по БДП се разпределят по месеци за класовете 

както следва :  

Месец ноември 

 

декември 

 

януари февруари 

 

март април 

 

май  

 

юни 

Клас 

 

VIII  1  1  1  1  

IX 1 1  1  1   

X  1 1  1   1 

XI    1     

XII  1       
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График 

на датите за провеждане на часовете по Безопасност на движение по пътищата през 2021-

2022 учебна година по класове  

 

м.Ноември 

VIII а, б, в, г, д, е, ж, з - на 16.11.2021г. ЧК  

IХ а, б, в, г, д, е, ж, з – на 16.11.2021г. в ЧК 

м. Декември 

IХ а, б, в, г, д, е, ж, з – на 07.12.2021г. в ЧК 

X а, б, в, г, д, е, ж, з – на 07.12.2021г. в ЧК 

XII а, б, в, г, д, е, ж, з, и – на 07.12.2021г. в ЧК 

м.Януари 

VIII а, б, в, г, д, е, ж, з - на 11.01.2022г. ЧК 

X а, б, в, г, д, е, ж, з – на 11.01.2022г. в ЧК 

м. Февруари 

IХ а, б, в, г, д, е, ж, з – на 15.02.2022г. в ЧК 

ХI а, б, в, г, д, е, ж, з, и – на 15.02.2022г. в ЧК 

м. Март 

VIII а, б, в, г, д, е, ж, з - на 15.03.2022г. ЧК  

IХ а, б, в, г, д, е, ж, з – на 15.03.2022г. в ЧК 

м. Април 

IХ а, б, в, г, д, е, ж, з – на 12.04.2022г. в ЧК 

м. Май 

VIII а, б, в, г, д, е, ж, з - на 10.05.2022г. ЧК 

м.Юни 

X а, б, в, г, д, е, ж, з – на 14.06.2022г. в ЧК 


