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Всяка година, Европейската 

комисия организира Европейска 

седмица на мобилността в периода 16- 

22 септември с провеждане на 

инициативи, чиято цел е да се обърне 

внимание на обществеността върху 

личния ангажимент в грижата за 

опазването на околната среда и за 

създаване на отговорно отношение и 

високо екологично съзнание в 

гражданите на Европейския съюз. 

Темата на кампанията тази година е „По- добри връзки“. След поставянето на силен 

акцент върху здравните аспекти на градската мобилност през 2021 г., тазгодишната тема „По-

добри връзки“ отразява целта на инициативата за обединение на хората. Избрана е, за да покаже 

желанието на хората от цяла Европа отново да осъществят връзка помежду си, след месеци на 

изолация, забрани и ограничения.  

Кампанията се стреми да насърчи участието на общините, училищата, 

неправителствените и бизнес организации. Целта е да се подчертае важността на инициативите 

свързани с  устойчивата градска мобилност, които водят до намаляване на замърсяването на 

въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно- транспортните произшествия и 

здравословните проблеми. 

Темата „По- добри връзки“ обхваща всички аспекти на устойчивия транспорт в 

градската среда и се отнася до всички видове обществени превози, до правилното им планиране 

и политическите мерки в тази насока.  

Общественият транспорт е неизменен фактор за придвижване, безопасно пътуване и 

опазване на околната среда, заедно с активната и споделена мобилност и други извършвани по 

заявка и устойчиви варианти на транспорт. Свързването на „традиционните“ видове транспорт 

с нови цифрови решения е от ключово значение за бъдещето. 

В отбелязването на седмицата на мобилността се включват два много важни дни: 

21 септември- „Ден без загинали по пътищата“ и 22 септември- „Ден без автомобили“.  

Тази година Регионална здравна инспекция- Русе отбелязва „Европейската седмицата на 

мобилността“  заедно с деца от ДГ „Слънце“, ДГ „Пинокио“, ученици от КСУДС и НУИ 

„Веселин Стоянов“, които участваха във викторини на тема: „Вредното въздействие на мръсния 

въздух“. 


