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СВЕТОВЕН ДЕН НА ЖЕРТВИТЕ ОТ 

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ



На всяка трета неделя от ноември се отбелязва 

Световния ден  на възпоменанието на жертвите при 

пътно-транспортно произшествие



Какво трябва да правим на 

този ден

На този ден в редица страни по света се 

отдава почит и внимание към загиналите и 

пострадалите от пътно транспортно 

произшествие.



За първи път този ден е отбелязан през 1993г. в 

Обединеното кралство, а организацията „Мир на пътя“ 

поставя началото на традицията.



С всяка изминала година към деня на 

възпоменанието се присъединяват все повече 

страни.

Всяка седмица у нас при пътнотранспортни 

произшествия загиват повече от 15 души…



Голям брой от пострадалите са с тежки наранявания, а

част от тях остават с трайни увреждания за цял живот.

Мъже, жени и деца приключват своя жизнен път или

остават инвалиди заради чужди или свои грешки…



Какво трябва да осъзнаем
Огромни са човешките страдания, които 

понасят жертвите на пътнотранспортни 

произшествия и техните семейства и затова 

е необходимо да се осъзнае, че 

нарушаването на правилата за движението е 

заплаха за нашето здраве и живот.



Отговорност

Нека на този ден се вгледаме в поведението

си като пешеходци, водачи и пътници.

Безопасността на движението е споделена отговорност, голяма 

част от пътните

инциденти са предвидими и могат да бъдат 

предотвратени.



С кого сме съпричастни

На този ден нека почетем паметта на жертвите на пътно-

транспортните произшествия, нека бъдем съпричастни с мъката и 

страданията на техните близки и изкажем съболезнования към 

техните семейства. 



На този ден в памет на загиналите и страдащите и в 

името на живота и здравето, нека се обединим за 

повече толерантност, етика и уважение, да 

променим поведението си като участници в 

движението и да намалим нещастията по нашите 

пътища.



Права и задължения на пешеходците

• Да спазват Закона за движението по пътищата

• Да пресичат само на определените места



Права и задължения на пешеходците

• Да се оглеждат като пресичат

• Да преминават само на зелено



Права и задължения на 

велосипедистите

• Като завиват да дават знак с ръка

• Вечер да имат работещи светлини и стопове



Деца на улицата

• Да не пресичат на места където не

могат да видят добре дали идва кола;

• Да пресичат само на пешеходна пътека;

• Да не играят в близост до улицата.



Нека помислим малко

• Преди да тръгнем по пътя нека да помислим…



Нека в памет на жертвите мобилизираме нашите усилия 

на всички нива и поведем битка за живота на пътя. 

Всеки живот си заслужава!


