
14 СПЕЦИАЛЕН ГОСТСтроител петък, 10 май 2019

Емил Христов 

Д-р Николай Иванов, 
започна Световната 
седмица за безопасност 
по пътищата (6 - 11 май), 
като нейното мото е 
„Ролята на обучението 
за пътната безопас-
ност“. Какво очаквате 
като резултат от съби-
тието?

Темата на петата гло-
бална седмица за пътна 
безопасност е „Лидерство 
за пътната безопасност“. 
Идеята е през тези дни да 
се генерира търсене от 
страна на общественост-
та за по-силно лидерство 
в областта на пътната 
безопасност в световен 
мащаб, чрез което хората 
могат да се вдъхновяват 
да постигнат определена 
цел. Необходимо е по-сил-
но ръководство на нацио-
нално и местно равнище 
за подобряване на пътна-
та безопасност. 

Най -ефективни  са 
лидерите, които незави-
симо от кои сектори на 
обществото са, говорят 
високо за пътната безо-
пасност и предприемат 
действия. Важно е да при-
знаем, че всички ние като 
индивиди можем да бъдем 
такива водещи фигури 
за пътна безопасност. 
Независимо дали се прид-
вижваме като пешеходци, 
велосипедисти, мотоцик-
летисти или ползваме 
лични или обществени 
превозни средства, като 
физически лица можем и 
трябва да говорим висо-
ко за пътна безопасност. 
Необходимо е да спазваме 
правилата за движение, 
да служим като пример за 
подражание на другите, 
особено на младите хора, 
да искаме по-добри зако-
ни и правоприлагане и да 
подкрепяме онези, които 
са пострадали от пътно-
транспортни произшест-
вия. 

Лидерите могат да 
представляват различни 
институции на национал-
но и местно ниво – от 
парламента, училищата, 
полицията и неправител-
ствените организации, 
или да бъдат хора, дейст-
ващи индивидуално като 
родители, учители, учени-
ци, доброволци или заинте-
ресовани граждани.

Ние всички може да 
сме такива ръководители 
съобразно своите възмож-
ности, но в същото време 
трябва да подкрепяме и 
отделяме необходимото 
внимание и признание на 
тези, които действат за 
подобряване на безопас-
ността на движението по 
пътищата. На депутата, 
предлагащ и защитаващ 
текст от закона, който 
ще допринесе за намаля-

ване на нещастните слу-
чаи, на кмета, работещ 
за по-безопасни улици в 
своя град, на директора 
на училището, който ще 
иска по-безопасна пътна 
инфраструктура около 
своето учебно заведение, 
и т.н.

Какви инициативи, 
свързани с повишаване 
на пътната безопас-
ност, предвижда да про-
веде Българска браншова 
асоциация „Пътна безо-
пасност“ (ББАПБ) през 
2019 г.?

Организацията про-
вежда последователна по-
литика по отношение по-
вишаването на пътната 
безопасност по републи-
канската мрежа. Органи-
зира и провежда семинари, 
конференции, кръгли маси, 
конкурси, стремейки се 
да повиши научния и екс-
пертен потенциал в тази 
насока. В същото време 
специалисти от ББАПБ 
постоянно участват в 
различни работни групи 
за усъвършенстване на 
нормативната база, за 
налагане на европейски-
те директиви, свързани с 
безопасността на движе-
нието. 

Ние положихме се-
риозни усилия и оказа-
хме конкретна помощ за 
формулиране на някои от 
текстовете, залегнали в 
мерките за повишаване на 
безопасността на движе-
нието в нашата страна 
за периода до 2020 г., одо-
брени от Министерския 
съвет на Република Бълга-
рия с Решение №16 от 17 
януари т.г. Усилията ни са 
насочени и към подобрява-
не на взаимодействието 
с различни международни 
организации, работещи по 
проблемите на пътната 
безопасност. Експерти 
от ББА „Пътна безопас-
ност“ участват в изпъл-
нението на редица между-
народни проекти. 

От началото на го-
дината организирахме и 
проведохме няколко меро-
приятия, най-значимото 
от които бе Петата меж-
дународна конференция, 
посветена на безопас-
ността на пътната ин-
фраструктура. Участни-
ците в събитието приеха 
декларация, в която са 
изведени основни пробле-
ми, чието решаване ще 
доведе до повишаването 
на пътната безопасност. 
На 15 май предстои да 
бъде проведен междунаро-
ден форум на тема „Нови 
технологии и добри евро-
пейски и световни прак-
тики“. Той ще се състои 
в хотел „Маринела“ в Со-
фия. Веднага след това, 
на 16 май, в Университе-
та по архитектура, стро-

ителство и геодезия сме 
организирали семинар за 
обмяна на международен 
опит - „Крайпътна безо-
пасност“. Основен лектор 
на него ще бъде светов-
нопризнатият експерт по 
пътна безопасност Май-
къл Дрезнес, председател 
на Международната път-
на федерация. 

До края на 2019 г. пред-
стоят и конкретни съби-
тия, касаещи повишава-
нето на квалификацията 
на одиторите по пътна 
безопасност. Планирали 
сме и семинар, посветен 

на проблемите на пътна-
та безопасност, с широко 
участие на представи-
тели на медиите, както 
и национален конкурс за 
връчване на награди за 
най-съществен принос за 
подобряване на пътната 
безопасност. Освен това 
ще оказваме постоянна 
помощ и ще съдейства-
ме за постигането на за-
дачите, поставени пред 
пътната безопасност в 
Решение №16 на МС от 17 
януари 2019 г.

Какви  са  възмож-

ностите за подобрява-
не на безопасността на 
пътната инфраструкту-
ра в България?

Няма как пътната ин-
фраструктура да се изме-
нени изведнъж и да стане 
напълно безопасна. Това 
е въпрос на дългосрочна 
стратегия, съобразена 
с новата политика, при-
ета от правителството 
за прилагане на интег-
рирания подход „Безопас-
на система“ с визия нула 
загинали и тежко ранени 
граждани. Тоест пътната 
инфраструктура трябва 

да бъде съобразена със 
слабостите и ограниче-
ните възможности на хо-
рата, да подпомага инди-
вида, да го подсеща и да 
го пази от удари, които го 
унищожават и повреждат 
човешкото тяло. В тази 
насока предстои сериоз-
на работа, ориентирана 
към промяна на отноше-
нието към пътната безо-
пасност, която трябва да 
присъства в процесите 
на проектирането, стро-
ителството, експлоата-
цията и поддържането на 
пътната инфраструктура 

Д-р ик.н. Николай Иванов, председател на УС на Българска браншова асоциация                       „Пътна безопасност“ и член на УС на КСБ:

Всички ние можем да бъдем      лидери за пътна безопасност
Каня екипа на в. „Строител“ на конференцията „Нови технологии и добри европейски и световни практики“
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В работата на конференцията взеха участие пред-
ставители на новосъздадената Държавна агенция за 
пътна безопасност, на държавни институции, на общини, 
на неправителствени организации и на частния сектор, 
както и експерти по проблемите на безопасността на 
движението.

Изнесени бяха 10 доклада, направени бяха 11 съобщения 
и се проведоха интензивни дискусии. Конференцията се 
превърна в дискусионен форум, на който основната те-
матика бе Решение №16 на Министерския съвет на Репу-
блика България от 17 януари 2019 г., с което бяха одобрени 
мерки за подобряване на безопасността на движението по 
пътищата на нашата страна до 2020 година. Специално 
внимание бе отделено на новата политика за постигане 
на висока степен на безопасност, приета от правител-
ството – интегриран подход „Безопасна система“ с визия 
нула загинали и тежко ранени от пътнотранспортни про-
изшествия. 

Интензивни дискусии бяха проведени във връзка с док-
ладваните редица положителни практики, свързани с път-
ната безопасност, както и по съществуващите реално 
пропуски, недостатъци и опасности на пътната инфра-
структура в нашата страна.

Председателят на Държавната агенция за пътна без-
опасност Малина Крумова запозна участниците в конфе-
ренцията с основните насоки за развитието на безопас-
ността на движението в Република България, както и с 
мерките за подобряване на безопасността на движението 
от решение №16 на Министерския съвет. Инж. Алекси Ке-
сяков от МВР докладва за интегрирания подход „Визия нула 
загинали и тежко ранени при ПТП“ и за насоките, които 
обхваща той. Инж. Петко Табаков от ББАПБ съобщи за 
разработеното предложение за изпълнение на точка 3.7 
от Решение №16 за разширяване на обхвата на одитите 
на пътната безопасност върху всички пътища и за учас-
тието на одитор в инспекциите на пътната безопасност. 
Росен Рапчев, началник на отдел „Пътна полиция“ при ГДНП, 
направи подробен анализ на ПТП през 2018 г. и на основни-
те им характеристики и зависимости. Той съобщи, че въ-
преки проведената предупредителна медийна кампания за 
акция „Скорост“ за 1 седмица са констатирани над 10 000 
нарушения в цялата страна.

За мерките, касаещи пътната инфраструктура, съ-
гласно Решение №16, докладва инж. Иван Табаков, дирек-
тор на дирекция в АПИ, а за приемането и прилагането на 
Директива 2008/96/ЕС за управление на безопасността 
на движението по пътищата – инж. Росица Спасова от 
ББАПБ. Инж. Ивайло Табаков, член на КС на ББАПБ, разви 
темата за Генералните планове за организация на дви-
жението в населените места - важен инструмент за 
оценка на фактическото състояние и за набелязване на 
краткосрочни и дългосрочни мерки за повишаване на без-
опасността на движението. 

Инж. Росица Спасова от ББАПБ запозна аудиторията с 
проекта РАДАР, основната цел на който е подобряване на 
безопасността на движението по пътната инфраструк-
тура на страните от Дунавския регион. За редица про-
пуски и грешки в ограничителните системи на пътищата 
докладва инж. Николай Стоянов от Института по пътища 
и мостове към АПИ. Новите надлъжни шумни маркировки 
бяха третирани в доклада на Дафинка Пангарова от Ин-
ститута по пътища и мостове към АПИ. Тя съобщи за 
настъпили промени на терминологията в стандартите, 
които следва да се отразят в Наредба №2 за сигнализа-
цията на пътищата с пътна маркировка.

След проведените дискусии участниците в Петата 
годишна конференция на тема „Безопасна пътна инфра-
структура“ се обединиха около следните констатации и 
препоръки:

1. Петата годишна конференция, организирана от 
Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“, под-
крепя новата политика на правителството на Република 
България по отношение на безопасността на движението 
по пътищата, изразена в Решение №16 на Министерския 
съвет от 17 януари 2019 г. Участниците в конференцията 
в рамките на своите компетенции и възможности ще ра-
ботят за налагането на интегрирания подход „Безопасна 
система“ с визия нула загинали и тежко ранени от пътно-
транспортни произшествия. 

2. Участниците в конференцията изразяват надежда, 
че в скоро време ще се прояви координиращата и контро-

лиращата роля на новосъздадената Държавна агенция за 
пътна безопасност и тя ще се отрази положително върху 
работата на институциите и върху състоянието на без-
опасността на движението по пътищата.

3. Участниците в конференцията подкрепят предло-
жението на Българска браншова асоциация „Пътна безо-
пасност“ за Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за пътищата, с който се разширява обхватът на 
одитите на пътната безопасност върху републиканските 
и общинските пътища и се въвежда участието на одитор 
в инспекциите на пътната безопасност. Тъй като до два 
месеца България ще има над 100 одитора на пътната без-
опасност, участниците не споделят опасенията, че пови-
шаването на изискванията към кандидатите за одитори 
ще създаде дефицит на кадри.

4. Участниците в конференцията отправят препоръка 
към отдел „Пътна полиция“ при ГДНП участъците с концен-
трация на ПТП да бъдат достъпни за всички заинтересо-
вани институции и експерти. В допълнение участниците 
в конференцията се обединиха около разбирането, че е 
необходимо да се промени методиката за оценка на таки-
ва участъци, за да се идентифицират и отстраняват не 
само участъци с установена концентрация на ПТП, но и да 
се насочат усилия към рискови участъци с цел превенция.

5. Участниците в конференцията предлагат на пра-
вителството да се осигури достатъчно финансиране на 
мерките от Решение №16 от 17.01.2019 г., както и на по-
дългосрочни програми за подобряване на безопасността 
на движението по пътната инфраструктура – внедряване 
на интелигентни системи за управление на трафика, замя-
на на старите ограничителни системи със стандартни, 
ликвидиране на участъци с концентрация на ПТП и др.

6. Участниците в конференцията предлагат на общи-
ните да изготвят нови или актуализират съществува-
щите Генерални планове за организация и безопасност 
на движението, тъй като те са важен инструмент за 
оценка на фактическото състояние и за набелязване на 
краткосрочни и дългосрочни мерки за повишаване на безо-
пасността на движението в населените места.

7. Участниците в конференцията подкрепят разработ-
ката на международния проект РАДАР, основната цел на 
който е подобряване на безопасността на движението 
по пътната инфраструктура на страните от Дунавския 
регион.

8. Участниците в конференцията приветстват реше-
нието на МРРБ за създаване на работна група за изготвя-
не на нова наредба за ограничителните системи по пъти-
щата, която ще обхване и улиците в населените места.

9. Участниците в конференцията предлагат на Аген-
ция „Пътна инфраструктура“ и на общините по-широко 
прилагане на надлъжните и напречните шумни маркировки 
като важен фактор за повишаване на безопасността на 
движението по пътищата. Участниците предлагат на 
МРРБ, МТИТС и МВР при следващо изменение на Наредба 
№2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка 
да отразят настъпилите промени в терминологията в 
съответните стандарти.

10. Участниците в конференцията констатират, че 
Петата годишна конференция на тема „Безопасна пътна 
инфраструктура“ бе един мащабен форум за интензивни 
дискусии и обмен на знания, свързани с безопасността 
на пътната инфраструктура. Той оказа конкретно съдей-
ствие за подобряване на координацията  и взаимодейст-
вието между експертите на различни нива, свързани с 
безопасността на пътната инфраструктура. Изнесени-
те доклади предоставят богата информация, свързана с 
безопасността на движението, поради което се предлага 
в подходяща форма те да достигнат до по-голям кръг заин-
тересовани институции и лица. Предлага се също така в 
подходяща форма да се създаде организация за поддържане 
на периодичен контакт с участниците в периода между 
конференциите. 

11. Участниците в конференцията изразяват благодар-
ност към организаторите на конференцията и лично към 
председателя на ББАПБ д-р Николай Иванов. В тази връзка 
участниците отправят предложение да бъде създадена ор-
ганизация за провеждане на Шеста годишна конференция 
на тема „Безопасна пътна инфраструктура“. 

Настоящата декларация е приета от участниците в 
Петата годишна конференция на тема „Безопасна пътна 
инфраструктура“ на 19 април 2019 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
на участниците в Петата годишна конференция на тема „Безопасна пътна 
инфраструктура“, проведена на 18 и 19 април 2019 г. в гр. Хисаря, „СПА Хотел Хисар“

Д-р ик.н. Николай Иванов, председател на УС на Българска браншова асоциация                       „Пътна безопасност“ и член на УС на КСБ:

Всички ние можем да бъдем      лидери за пътна безопасност
и крайпътното простран-
ство. А това изисква и из-
менение на нормативната 
база съобразно принципи-
те на интегрирания под-
ход „Безопасна система“ 
и осигуряването на неот-
менното финансиране на 
елементите, свързани с 
пътната безопасност. И 
в това направление следва 
да се поставят на първо 
място животът и здраве-
то на участниците в път-
ното движение.

Какво е необходимо да 
се предприеме в нашата 
страна за намаляване на 
травматизма по пъти-
щата?

Б е з о п а с н о с т т а  е 
функция на поведение-
то на хората, нивото на 
безопасност на пътната 
инфраструктура и край-
пътното пространство, 
техническата изправност 
на автомобилния парк и ка-
чеството на медицинска-
та и друга помощ, оказвана 
след пътнотранспортно-
то произшествие. И ако 
ние искаме да достигнем 
показателите на страни-
те с най-висока степен на 
безопасност, трябва да 
се стремим да постигнем 
изменение именно в тези 
фактори. Да създаваме 
организация за ускорено 
внедряване в страната 
ни на онези положителни 
практики, с които тези 
държави са си гарантира-
ли висока степен на безо-
пасност. 

Според Вас необходи-
ма ли е нова политика за 
осигуряване на по-висока 
безопасност по нашите 
пътища?

Новата политика е за-
писана в точка първа на 
мерките за подобряване 
на безопасността на дви-
жението до 2020 г., одо-
брени от МС с Решение 
№16 от 17 януари т.г.: „1. 
Приема интегриран подход 
„Безопасна система“ с ви-
зия нула загинали и тежко 
ранени за национална по-
литика за постигане на 
висока степен на безопас-
ност по пътищата на Ре-
публика България.“ 

В тази насока пред-
стои сериозна работа по 
осмислянето, възприемане-
то и налагането на интег-
рирания подход „Безопасна 
система“ във всички на-
правления на пътнотранс-
портната система. 

Как оценявате със-
тоянието на пътната 
мрежа в България?

Глобално е трудно да 
бъде направена оценка, 
защото инфраструктур-
ната мрежа извън населе-
ните места в страната е 
с дължина над 40 000 кило-
метра. Отчитайки не до-
там доброто състояние 
на пътищата у нас, ББА 

„Пътна безопасност“ се 
включи в международния 
проект РАДАР. Чрез него 
ще се предприемат кон-
кретни действия за оцен-
ка на безопасността на 
пътната инфраструктура 
в България. Може да имаме 
претенции и забележки, и 
то основателни, но не 
бива да се омаловажава и 
онова, което се прави. 

През последните годи-
ни се отчита намаляване 
на жертвите от пътно-
транспортните произ-
шествия, като в голяма 
част това се дължи на 
изграждането на новите 
магистрални участъци. 
Усилията, които се по-
лагат за налагането на 
одитите и инспекциите, 
както и установяването и 
обезопасяването на учас-
тъци с повишена концен-
трация на ПТП, ще окажат 
положително въздействие. 
Ние като асоциация ще 
продължим да работим за 
съкращаване на пътя и 
времето за внедряването 
на положителните евро-
пейски и световни прак-
тики, свързани с пътната 
безопасност.

Споменахте, че на 15 
май ББА „Пътна безопас-
ност“ организира между-
народна конференция за 
пътната безопасност. 
Разкажете ни повече за 
събитието.

Темата на конферен-
цията „Нови технологии 
и добри европейски и све-
товни практики“ отразява 
стремежа ни за издигане 
на нивото на работа за 
повишаване на пътната 
безопасност в нашата 
страна. Във форума ще 
вземат участие ръко-
водители на определени 
български институции, 
свързани с проблемите 
на пътната безопасност, 
ще бъдат изнесени над 18 
доклада в сферата. Лек-
тори ще бъдат утвърде-
ни експерти по пътната 
безопасност у нас и чуж-
бина. Ще бъде направена 
оценка на резултатите 
от работата през Де-
сетилетие за активни 
действия за подобряване 
на безопасността на дви-
жението 2011 – 2020 г. 
Ще чуем позициите на 
Фери Смит, председател 
на EuroRAP, на Майкъл 
Дрезнес, председател на 
Международната пътна 
федерация, на Филип Тро-
пмън от Европейската ко-
мисия, на Малина Крумова, 
председател на Държавна 
агенция „Безопасност на 
движението по пътища-
та“, и други. Считам, че 
най-подробна оценка на 
конференцията ще можем 
да направим след нейното 
провеждане. Използвам 
случая да поканя на конфе-
ренцията и екипа на вест-
ник „Строител“.


