
           СВЕТОВЕН ДЕН В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПТП 

С резолюция на Общото събрание на  Организацията на обединените нации от 2005 г. 

всяка трета неделя на месец ноември е определена като Световен ден на възпоменание за 

жертвите от пътнотранспортните произшествия. За първи път този ден е отбелязан през 

1993 г. в Обединеното кралство от организацията "Мир на пътя".  Денят за възпоменание е 

учреден с цел хората по цял свят да се замислят за огромните и тежки загуби, които 

човечеството понася от катастрофите по пътищата. 

През настоящата  2019 година този ден е 24 ноември. 

 

Всяка седмица по пътищата на страната в резултат на пътнотранспортни произшествия  

десетки граждани на България - мъже, жени и деца приключват своя жизнен път или биват 

осакатявани поради чужди или свои грешки на пътя.  Човек трябва да осъзнае и да помни 

че опасностите по пътищата не са природно бедствие, което не може да бъде спряно и не е 

това цената, която трябва да плащаме за нашата ежедневна мобилност. Необходими са  

повече толерантност, уважение, предвидливост, споделена отговорност за намаляване на 

грешките, които водят до тези безсмислени нещастия по пътищата.  На този ден всички да 

мобилизираме силите си, за да запазим живота на пътя. Нека не забравяме, че когато 

участваме в движението нашето внимание трябва да бъде остро и концентрирано, защото 

един миг невнимание може да бъде фатален. Да прилагаме нулева толерантност към наши 

близки и приятели, които застават зад волана без нужната правоспособност, употребили 

алкохол или наркотици. 



Всички да се замислят лично за своето поведение на пътя, да анализират грешките и да 

вземат решение да не допускат риск в пътното движение. Сигурността на движението по 

пътищата на всички зависи от личния принос и отговорност на всеки един участник в 

него, макар той да изглежда малък и недостатъчен. Съвкупността на добронамереност, 

дисциплина и толерантност на стотици хиляди хора едновременно би осигурила една по-

здравословна и безопасна среда на пътното движение. 

Много от нещастията по пътищата са предсказуеми и предотвратими. Отговорността да не 

ги допускаме носим всички ние – които участваме в движението и като водачи, и като 

пешеходци. 

Нека почетем паметта на без време загиналите по пътищата и изкажем съболезнование на 

техните близки, да споделим мъката на хората, породена от неразумното поведение и 

пропуските в системата на безопасността на движението. 

Спазването на правилата за движение не е досадно задължение – то спасява живот.  

НЕКА ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ! 

 


