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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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Цели на конференцията

✓ Насърчаване на интегрирането на политиките на „Визия Нула“ и
представяне на убедителни аргументи за инвестиции в безопасността.

✓ Откриване на възможности за засилено трансгранично сътрудничество

по пътните коридори и транзитния трафик.
✓ Съсредоточаване върху рисковите фактори и пътните пропуски, които

водят до тежки и фатални наранявания.



2

✓ Преглед на това как напредналите технологии могат да бъдат използвани
за подкрепа на безопасността на движението.

✓ Демонстрация на доказани решения за активна и пасивна пътна
безопасност.

✓ Подкрепа за изравняването на заинтересованите страни.

Целева аудитория

• Ръководители на държавната администрация, ведомства и органи,
отговорни за безопасността на пътнотранспортната система.

• Ръководители от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“.

• Пътни инженери и одитори по пътна безопасност.
• Трафик инженери и моделисти.
• Разработчици / проектанти на инфраструктура.
• Доставчици и дистрибутори на продукти за пътна безопасност.
• Заинтересовани страни от гражданското общество.

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

„Безопасност на движението по пътищата“
• Г-н Тодор Василев - Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна 

инфраструктура“
• Г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

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.
Модериран от Българска браншова асоциация „Пътна 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.
Модериран от Международна пътна федерация (IRF)
Теми:
• Представител, Генерална дирекция "Магистрали", Турция
• Д-р Флавий Флорин Павал, Представител на Национална компания за пътна

инфраструктурна администрация, Румъния
• Инж. Десислава Паунова, директор дирекция „Пътна безопасност и

планиране на дейностите по РПМ“, Агенция „Пътна инфраструктура“
• Фернандо Рибейро, Lindsay
• Г-н Харалд Мосбьок, SWARCO Road Marking Systems

Теми:
• Г-н Матю Болдуин, Заместник-генерален директор, Мобилност и

транспорт, Европейска комисия – „Защо пътната безопасност е важна
както за ЕС като цяло, така и за България “

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

• Г-н Матей Законшек, директор, Транспортна общност на Западните
Балкани

• Г-жа Теодора Калинеску, Ръководител на проект, Европейски съвет за
транспортна безопасност

• Г-н Ненад Николич, Регионален съветник, Икономическа комисия на ООН
за Европа

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

12:30 - 13:30   Обедна почивка
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14:00-15:30 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“.
Модериран от 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 рекациите на участниците 
в движението с цел подобряване на пътната безопасност“

• Г-н Матю Болдуин, Заместник-генерален директор, Мобилност и 
транспорт, Европейска комисия - „ Да направим нашите градове устойчиви 
и безопасни за нашите деца“

• Д-р Марко Севрович, старши инженер по пътна безопасност, Европейски
институт за оценка на пътищата, EuroRAP, Ръководител на отдел
транспортно планиране във Факултет по транспортни и пътни науки,
Университет в Загреб

• Д-р Инж. Иван Кацаров, Изпълнителен директор на Български форум за
транспортна инфраструктура – „Транспортните коридори – управление,
технологии и пътна безопасност“

15:30 - 16:00 Кафе-пауза

13:30 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
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16:00 - 17:30 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, Директор по правителствени въпроси, Постигане на

градски зони с ниска скорост
• Г-н Панос Папамитропулос, ръководител транспорт, SALFO
• Г-н Майкъл Вебер, генерален мениджър, Kapsch Telematic Technologies

Bulgaria
• Г-жа Миглена Кузманова, ESRI

Дневен ред – Ден 2 – Университет по архитектура, строителство 
и геодезия

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
• Г-н Брендан Халеман, Вицепрезидент Европа и Централна Азия, IRF

09:15-10:15
• Представител, Икономическа комисия на ООН за Европа / Представител на 

Трансевропейски магистрали
• Г-н Фил Люк, Highway care 
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Технологично изложение

Ограничен брой настолни дисплеи и демонстрации на живо на
усъвършенствани концепции за безопасност на движението, ще бъдат
достъпни за доставчици на пътна безопасност и други организации, в
прилежаща изложбена зона. За участниците в конференцията ще бъде
осигурен симултанен превод на български и английски език.
Мероприятието ще се излъчва на живо в канала на формат „Визия 0“ в
платформата Youtube.com -> ТУК

*Това е предварителна програма и организаторите си запазват правото да я 
променят.

10:30-11:00 Безопасност за уязвимите участници в движението
• Г-н Мартен Хийкман, Pass+CO
• /лекторът се уточнява/

11:15 – 12:00 Оценка на резултатите о дейността на активите по безопасност
• Проф. Дарко Бабич, Университет Загреб
• Г-н Фернандо Рибейро, Lindsay

https://bit.ly/30HJn5M



