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Началото на второто Десетилетие на действията на ООН за пътна
безопасност също бележи нови форми на международно сътрудничество за
предотвратяване на продължаващата и нарастваща епидемия от
пътнотранспортни произшествия, отговорна за 1 350 000 смъртни случая
годишно. Ключът към успеха на по-нататъшните усилия е признанието, че
никакво ниво на смърт или сериозно нараняване не е приемливо.
Следователно отчитането на човешката погрешност и уязвимост трябва да
стане първостепенен приоритет за всички участници в системата на
автомобилния транспорт.
Международната пътна федерация (IRF Global) и Българска браншова
асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ) са изцяло ангажирани да
подкрепят усилията за превръщане на ангажиментите на „Визия Нула“ в
осезаеми политики и оперативни насоки.

Международна конференция по пътна безопасност
София, България, 1-2 юни 2022 г.

“Визия Нула за Балканите”
Под патронажа на Президентa на 

Република България - г-н Румен Радев

1 юни – Международен ден на детето

„Децата са нашето бъдеще!“

Въведение
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08:30 - 09:00 Регистрация

09:00 - 09:30 Приветствия
• Д-р ик.н. Николай Иванов, Председател на Българска браншова асоциация 

„Пътна безопасност“
• Г-н Филип Уайърс , Комисия по пътна безопасност, Международна пътна 

федерация (IRF Global)
• Г-н Димитър Илиев, Заместник-председател на Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата“
• Главен комисар Станимир Станев, Заместник-главен секретар на 

Министерство на вътрешните работи
• Г-н Тодор Василев, Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна 

инфраструктура“

Дневен ред – ден 1 (Пленарна форма) – Хотел Маринела

09:30 - 10:45 Панел 1: Споделяне на знания, спасяване на човешки животи
По-задълбочено регионално сътрудничество, обмен на данни и обучение между
държави позволяват важни показатели за ефективност и възможност за
разгръщане на координирани действия на място.
Модератор инж. Алекси Кесяков, Българска браншова асоциация „Пътна
безопасност“

Д-р Надежда Тодоровска, Заместник-генерален директор, Български червен 
кръст – 17 години от създаването на Национален дарителски фонд в подкрепа 
на деца пострадали при пътнотранспортни произшествия
Теми:
• Г-н Филип Уайърс, Комисия по пътна безопасност, Международна пътна

федерация (IRF Global) – „На път към „Визия Нула“ ли сме в Европейския
съюз?

• Инж. Иван Табаков, експерт в Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“, България – „Пътната безопасност – общият
език на Балканите“

• Г-н Матей Законшек, директор, Постоянен секретариат на Транспортната
общност – „Насърчаване на сътрудничеството за безопасност през
Западните Балкани“

• Г-н Ненад Николич, Регионален съветник, Икономическа комисия на ООН
за Европа - „Дейности на Икономическа комисия на ООН за Европа за по-
добра пътна безопасност“

• Г-жа Теодора Калинеску, Ръководител на проект, Европейски съвет за
транспортна безопасност - „Обмен на пътна безопасност в ЕС: Дванадесет
държави работят заедно за подобряване на пътната безопасност“
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11:15 - 12:30 Панел 2: По-безопасни пътни коридори за регион в движение
Споделено пътно пространство означава, че различните типове превозни
средства могат да взаимодействат един с друг и със заобикаляващата ги
среда при много по-висока скорост. Този панел ще се съсредоточи върху това,
което трябва и не трябва за безопасно планиране на магистрали, проектиране
и операции от регионална перспектива.
Модериратор Брендан Халеман, Международна пътна федерация (IRF)
Теми:
• Д-р Флавий Флорин Павал, Представител на Национална компания за пътна

инфраструктурна администрация, Румъния - „Текущата ситуация в Румъния
и пилотните проекти за пътна безопасност“

• Инж. Десислава Паунова, директор дирекция „Пътна безопасност и
планиране на дейностите по РПМ“, Агенция „Пътна инфраструктура“ -
„Пътна безопасност - от скоростни магистрали до малките населени места“

• Фернандо Рибейро, Lindsay Infrastructure – „Използване на подвижна
бариера за подобряване на безопасността на BRT“

• Г-н Харалд Мосбьок, SWARCO Road Marking Systems - „Пътна маркировка и
свързани автоматизирани превозни средства“

10:45 - 11:15 Кафе-пауза и разходка из изложението

12:30 - 13:30   Обедна почивка

13:30-15:15 Панел 3: Поставяне на безопасността на първо място по пътищата 
на България
Този панел на високо ниво ще обърне внимание на важността от изграждане
на консенсус и постигането на споделена вътрешна и регионална програма,
основана между правителствените агенции, участващи в изпълнението на
целите на “Визия Нула“.
Модератор д-р ик. н. Николай Иванов, Българска браншова асоциация
„Пътна безопасност“
Теми:
• Гл.ас. д-р инж. Ванина Попова –катедра „Пътища и транспортни 

съоръжения“ УАСГ- „Пътна безопасност в контекста на европейските и 
национални приоритети за управление на транспортната инфраструктура“

• Проф. д-р инж.  Борислав Христов, Професор и ръководител на катедра 
„Пътища“ в Университета за приложни науки в Берлин (HTW Berlin), 
Република Германия – „Изследване на погледа и реакциите на участниците 
в движението с цел подобряване на пътната безопасност“
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14:00 Обръщения от:
• Г-н Румен Радев, Президент на Република България
• Г-н Гроздан Караджов, Заместник министър-председател на Република

България и министър на регионалното развитие и благоустройството
• Акад. Николай Денков, Министър на образованието и науката на

Република България
• Г-н Настимир Ананиев, Председател на Комисия по регионална

политика,благоустройство и местно самоуправление, Народно събрание
на Република България

15:15 - 15:45 Кафе-пауза

15:45 - 17:15 Панел 4: Повишаване на пътната безопасност с интелигентни
транспортни системи
ИТС технологиите могат да ни помогнат да постигнем по-интелигентна и
по-безопасна пътна мобилност по нашите пътища. Водещите ще
представят каузи за използването на интелигентни приложения, които са
оказали забележително въздействие върху пътната безопасност, когато са
били разгърнати.
Модериран от Международна пътна федерация (IRF)
Теми:
• Г-н Филип Уайърс, Комисия по пътна безопасност, Международна пътна

федерация (IRF Global) - „Подкрепа за по-безопасни улици чрез
автоматизирано прилагане на скоростта“

• Г-н Панос Папамитропулос, ръководител транспорт, SALFO - „Подобряване
на пътната безопасност с данни за свързани превозни средства“

• Г-н Ненад Николич, Регионален съветник, Икономическа комисия на ООН 
за Европа – „Виенска декларация: Бъдещо по-добро изграждане чрез 
трансформация към нова, чиста, безопасна и здравословна себе си 
мобилност и транспорт“

• Д-р Марко Севрович, старши инженер по пътна безопасност, Европейски
институт за оценка на пътищата, EuroRAP - „Да направим градските улици
по-безопасни – Оценяване на инфраструктурата за колоездене и
безопасност на училищните зони с помощта на iRAP“

• Д-р Инж. Иван Кацаров, Изпълнителен директор на Български форум за
транспортна инфраструктура – „Транспортните коридори – управление,
технологии и пътна безопасност“
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Дневен ред – Ден 2 – Университет по архитектура, строителство 
и геодезия, зала №222

Проектиране на Безопасни пътища
09:00 - 12:00
Въз основа на производството на Ден 1, участниците ще преразгледат ролята
на безопасното пътно инженерство и мениджмънт за постигането на целите
на „Визия Нула“.
09:00 Въведение в семинара – Какво означава „Визия Нула“ за пътни 
проектанти и инженери 
Г-н Брендан Халеман, Вицепрезидент Европа и Централна Азия, IRF

09:15-10:00
• Г-н Ненад Николич, Икономическа комисия на ООН за Европа
• Г-н Томас Келер, AVS Berghaus

10:00-10:30 Безопасност за уязвимите участници в движението
• Г-н Мартен Хийкман, Pass+CO International

10:30 – 11:00 Кафе-пауза

11:00 – 12:00 Оценка на резултатите от дейността на активите по безопасност
• Проф. Дарко Бабич, Университет Загреб
• Г-н Фернандо Рибейро, Lindsay

• Г-н Майкъл Вебер, генерален мениджър, Kapsch Telematic Technologies
Bulgaria - „Подобряване на пътната безопасност с ИТС технологии: казус от
националните тол системи“

• Г-жа Миглена Кузманова, ESRI - „Георграфска информационна система за
пътна безопасност“

*Обща снимка на участниците в конференцията




