ПРОГРАМА
ДЕН 1
16 СЕПТЕМВРИ 2021 г. / четвъртък /
12:45 – 13:45 Пристигане, регистрация, настаняване.
14:15 – 14:45 Откриване и приветствия.

I-ва сесия
Модератор: д-р ик.н. Николай Иванов, Председател на УС на ББАПБ
14:45 – 15:05 Европейски практики за оценка безопасността на пътната
инфраструктура.
Резултати от проект RADAR за повишаване пътната безопасност в
страните от Дунавския регион – инж. Ванина Попова, член на ББАПБ
15:05 – 15:15 Качественото поддържане на пътната инфраструктура - определящ фактор
за нивото на безопасността на пътното движение – инж. Даниел
Иваничков, директор дирекция „Поддържане на пътната
инфраструктура“, АПИ
15:15 – 15:25 Планиране и безопасност на пътната инфраструктура – инж. Десислава
Паунова, директор дирекция „Пътна безопасност и планиране на
дейностите по РПМ“, АПИ
15:25 – 15:40 Европейски практики и регулации за отводняване на трасетата на
скоростните пътища – важен акцент за повишаване на пътната
безопасност - инж. Венелин Кирилов, член на ББАПБ
15:40 – 16:10 Дискусии.
16:10 – 16:30 Кафе – пауза.

II-ра сесия
Модератор: инж. Йордан Йонов, член на УС на ББАПБ
16:30 – 16:45 Комплексен подход при прилагане на мерки за подобряване на
безопасността на движението в населените места – д-р Кристиан
Кръстев,

заместник-кмет „Транспорт и градска мобилност“, Столична община
16:45 – 17:00 Пътна маркировка и пътни знаци. Изисквания, изследвания и
необходимост от нормативни промени – н.с. хим. Дафинка Пангарова,

Институт по пътища и мостове, АПИ
17:00 – 17:15 Коефициент на влияние на ускорението ASI съгласно БДС EN 1317.
Тълкуване и практически съвети относно „Указание за изпълнение
на начални и крайни елементи на ограничителни системи за пътища“ - н.с.

инж. Николай Стоянов, Институт по пътища и мостове, АПИ
17:15 – 17:45 Дискусии.
19:00 – 23:00 Официална вечеря.
17 СЕПТЕМВРИ 2021 г. / петък /
07:30– 09:30 Закуска.

III-та сесия
09:30 – 09:45 Пътнотранспортна обстановка по пътищата в Република България.
Насоки за развитие на контролната система – гл. инспектор Дамян
Владинов, началник сектор в отдел „Пътна полиция“ при ГДНП
09:45 – 11:15 Още за безопасността на пътната инфраструктура през призмата на
принципите на интегрирания подход „Визия нула“ с модератор проф.
д-р инж. Румен Миланов и участието на н.с. инж. Веселин
Димитров, инж. Алекси Кесяков и д-р ик.н. Николай Иванов
11:15 - 11.45 Дискусии и приемане на заключителна декларация на конференцията.
11:45 –12:15 Освобождаване на хотелските стаи.

12:30

Обяд и отпътуване.

Организаторите запазват правото си да правят промени по темите, за което ще
бъдете информирани своевременно.

