
 

 

ОНЛАЙН УЧЕНИЧЕСКА ВИКТОРИНА 

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

„ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ” В ОБЛАСТ МОНТАНА 

 

 На 27.05.2020 г. в област Монтана се проведе онлайн викторината по 

безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”.  

 Викторината е организирана по повод определянето на област Монтана за 

домакин при провеждане на Националната ученическа викторина по безопасност на 

движението „Да запазим децата на пътя”, като събитието бе планирано за периода 

12-14 май 2020 г. Домакинството на област Монтана е резултат от отличното 

представяне и извоюваното първо място от отбора на Шесто СУ „Отец Паисий”, 

Монтана на проведената през учебната 2018/2019 година национална викторина в 

град Смолян. Поради възникналата извънредна ситуация Национален кръг на 

ученическата викторина „Да запазим децата на пътя” за 2020 година в град Монтана 

не се състоя. 

 Образователните институции спазиха традицията всяка година през втората 

седмица от месец май в област Монтана да се отбелязва Европейската седмица за 

пътна безопасност. Инициативата е посветена на „Десетилетието за действие за 

безопасност по пътищата“, прието с решение на общото събрание на ООН. 

 В периода 11–17 май 2020 г. в област Монтана бе отбелязана Седмица за 

пътна безопасност, като образователните институции се включиха активно по 

избран от тях начин- изработване на колажи или рисунки, посветени на  БДП; 

онлайн викторина „Да запазим децата на пътя“ - за училищните отбори, готвили се 

за участие в общински и областен кръг; конкурс за есе на тема „Управлявам ли 

безопасно моя велосипед/мотопед/автомобил?“. Информация за проведените 

инициативи е публикувана на интернет сайтовете на училищата, във фейсбук групи 

и т.н. 

 В онлайн викторината „Да запазим децата на пътя” участваха отборите от три 

училища: СУ „Иван Вазов“ – Вършец, Трето ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана и 

Шесто СУ „Отец Паисий“, Монтана. Състезанието протече в три кръга при спазване 

на адаптиран регламент. В подготовката, организирането и провеждането на 

инициативата участва комисия от представители на РУО – Монтана, БМЧК – 

Монтана и съюза на инструкторите в Монтана, членове на Областната комисия по 

БДП. На първо място се класира отборът на Шесто СУ „Отец Паисий“, Монтана. За 

участниците са изготвени грамоти.  

 Нетрадиционният начин на провеждане на викторината се прие с интерес и 

любопитство от участниците, които се справиха отлично и показаха завидни знания 

по БДП и умения за работа с електронни платформи! 

 


