ББА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ВРЪЧИ ЕЖЕГОДНИТЕ
НАГРАДИ ЗА ПРИНОС В ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ
ЗА 2015г.
На 19.11.2015г. за шеста поредна година Сдружение “ БЪЛГАРСКА БРАНШОВА
АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ” раздаде почетни плакети на изявени експерти и
специалисти,

допринесли за подобряване безопасността на пътната инфраструктура в

Република България. Награди в следните категории получиха:
В категория: Цялостен принос в областта на пътната безопасност - Г-жа Лиляна
Павлова – Министър на регионалното развитие и благоустройството
В категория: Иновативен продукт свързан с пътната безопасност - Г-н Васил Паунов –
Управител на фирма „Дидаско“ ООД
В категория: Фирма изпълнила най-добра временна организация на движението
съгласно Наредба № 3 - „Автомагистрали“ ЕАД .
В категория: Изявен специалист:
 Проектант – инж. Владимир Бянов
 Одитор по пътна безопасност - инж. Мария Амбил
В категория: Представител на местната администрация - г-н Симеон Симов –
секретар на Съвета по безопасност на движението на децата в София към СО
В категория: Представител на държавната администрация
-

инж. Илиана Захариева – Член на Управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“.

-

Г-жа Виолета Ангелиева – Директор на Дирекция "Технически правила и норми" към
Министерството на регионалното развитие и благоустройството

-

Г-жа Галина Василева – Директор на Дирекция "Координация на програми и
проекти" към МТИТС и Заместник-ръководителят на Управляващия орган на ОП
„Транспорт“

-

Г-н Чавдар Здравков - главен експерт в отдел „Професионално образование и
обучение” в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” към
МОН

В категория: Представител на МВР - Комисар Бойко Рановски – началник на отдел
„Пътна полиция“ в Главна дирекция национална полиция.
В категория: Представител на неправителствена организация с обществен принос в
пътната безопасност за 2015год. - Г-н Владимир Тодоров – Председател на УС на
Българската асоциация на пострадали при катастрофи
В категория: Цялостен академичен принос - Проф. д-р инж. Иван Трифонов –
хоноруван преподавател в катедра „Пътища“ към УАСГ

Наградата в категория: Цялостен принос в областта на пътната безопасност получи
лично министър Лиляна Павлова. „Приемам отличието като признание за усилията, които
полагаме. То е и голям ангажимент за това, което оттук насетне ще правим и за
предизвикателствата, които стоят пред нас“, подчерта министър Павлова. Тя отбеляза, че за
правителството пътната безопасност е кауза, а не просто словосъчетание. „Вярвам, че тя е кауза
за всички, а не само на браншовата организацията и правителството, но и на пътния бранш,
образователните институции, службите по сигурността“, добави още Павлова.
Освен почетните плакети всеки от наградените получи и рисунка, специално нарисувана от
децата от детски център „ Весел Столичен Светофар“ към Столична Община, заедно с известния
български художник Иван Яханджиев.

