ГОДИШЕН КАЛЕНДАР ЗА 2011г.

ЯНУАРИ
- Присъединяване към Европейска пътна федерация /ERF/

ФЕВРУАРИ
- Официално подписване на Европейска харта за пътна безопасност
- Партньорство с Национална медийна група „Парадигма”
Национална кампания Ползвай колана! Спасява живот

за

МАРТ
- Конференция на тема Пътна Безопасност – организирана съвместно със
СПИК – 17.03.2011г.
- Годишно Общо Събрание – 19.03.2011г.
- Участие в Конференция „Проблемите на пътната безопасност:
Шведската и Българската гледни точки” – 24.03.2011г.

АПРИЛ
- Първа кръгла маса на тема „Одитите по Републиканска пътна
мрежа – важен фактор за безопасността на движението” с
участието на специалисти от МРРБ, АПИ, ЦИПТНЕНС, ДОККБПДП,
ББА Пътна Безопасност, СПИК, ББК “Пътища”, ИТС и Научно –
техническия съюз по транспорт– инциирана и организирана от ББАПБ
– 28.04.2011г., гр. София, УАСГ
- Посещение на Национална конференция с международно участие на
тема "Безопасността на движението - споделена отговорност"
организирана от ДОККПБДП – 18-19.04.2011г. в хотел "Кемпински
Зографски", гр. София, в зала "София"
- Посещение на Работна група Шум на ЕРФ – 29.04.2011г.
- Мобитрафик – Лил, Франция – от 5 до 7 Април

МАЙ
- Организирано посещение за членовете на ББАПБ на Intertraffic
Истанбул – от 25 до 27 Май
- Посещение на Работна група Пътни ограничителни системи на ЕРФ
- Посещение на Работна група Пътна маркировка и пътни знаци на
ЕРФ

ЮНИ
- Втора кръгла маса на тема „АМ „Тракия” – еталон за безопасна
инфраструктура” – 15.06.2011г.,гр. София, УАСГ
- Посещение на Работна група Устойчиви пътища на ЕРФ
- Извършване на дарение от ББАПБ към АПИ. Целта на дарението е да
се обезопаси участък с висока концентрация на ПТП.

ЮЛИ
- Трета кръгла маса/темата и мястото се доуточняват/

АВГУСТ
- Обявяване на номинации за категориите за Принос в пътната
безопасност

СЕПТЕМВРИ
- Четвърта Национална Конференция по Пътища – организирана от
УАСГ - гр. Несебър и съ-организатор ББАПБ

ОКТОМВРИ
- Церемония по връчване на годишните награди за Принос в пътната
безопасност
- Участие в Годишната среща на българските местни власти

НОЕМВРИ
- Обявяване на българските фирми – изложители на Intretraffic
Amsterdam -27-30.03.2012г.

ДЕКЕМВРИ
- Коледно/ Новогодишно събиране, на което да се обсъдят свършените
дейности през 2011г. и да се поставят нови цели за 2012г.

