
Световния ден на възпоменание на жертвите на 

пътнотранспортните произшествия – 15 ноември. 

 
 

 През тази година за 15-и път светът ще отдаде почит на загиналите и ще 

напомни на живите да бъдат внимателни и отговорни в поведението си на пътя. 

Решението от 2005г. на Генералната асамблея на Организацията на обединените 

нации всяка трета неделя на месец ноември  да бъде Световен ден за 

възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия отговаря на 

днешните търсения на по-сигурни пътища, по-безопасни превозни средства и по-

умели и отговорни водачи, пешеходци и пътници. 

 Всеки ден по пътищата на страната в движението се включват хиляди 

участници, за да стигнат до училището, службата, залата за тренировка, мястото 

за разходка и почивка и за да се върнат у дома. И всеки ден всички ние, забързани 

и увлечени от трафика, не забелязваме другите бързащи, ставаме невнимателни 

и се превръщаме в жертва на собственото си поведение. Само за последната 

2019г. в 6730 пътнотранспортни произшествия са ранени 8499 и са загинали 628 

участници в движението по пътищата на страната, затова от самите на с зависи 

да намерим верния път към опазването на здравето и живота. 

 РЗИ – Варна съвместно с деца от ДГ „Маргаритка“ – Варна организира 

масова проява по безопасност на движението по пътищата. Участниците редяха 

пъзели на пътни знаци и се запознаваха с правилата за движение на улицата - 

видовете пешеходни пътеки, цветовете на светофара и пътни знаци. 

 

 В ДГ „Маргаритка“ под надслов „Моят град, красив и безопасен“ е 

оборудвана Интерактивна зала за безопасно движение по пътищата. По стените 

на залата са представени знакови за Варна обществени сгради, а на пода й е 

поставена пътна маркировка, за да придобият децата нагледно умения за 

безопасно поведение на пътя.  



 Инициативата стартира на този ден през 2019г., а поводът е 

благотворителната кампания в подкрепа на Ванко, в която детското заведение се 

включи. Припомняме, че момчето пострада при тежка катастрофа, в която 

загинаха майка му и баба му и дълго време беше в кома, а за лечението му се 

събираха средства. Братчето на Ванко е в детската градина и всички от 

„Маргаритка“ са съпричастни със случая. „Неприятният инцидент ни провокира 

не просто да участваме активно в кампанията за събиране на средства, а да 

направим нещо повече... Нещо, което да помогне за предотвратяването на такива 

тежки произшествия“, обобщи Параскева Люцканова.  

 

 

 

Нека се движим безопасно! 

Нека се учим и възпитаваме да сме внимателни на пътя! 

Нека безопасността на движението по пътищата бъде наша отговорност! 

 

 

 

 


