
 
 

 

Програма на уъркшоп      
на тема 

Софтуер за оценяване на пътища ViDA  - Методология на iRAP 
и EuroRAP  

гр. Девин, България –10-11 ноември 2016 
 

Ден 1 

Време Панел 

9:00-13:00 

Въведение в пътната безопасност и Програмата за оценяване на пътища 
(RAP)  -- Steve Lawson, EuroRAP 
 
Въведение  – всички 
 
Пътна безопасност в Югоизточния и Дунавския регион – Olivera Djordjevic, 
EuroRAP 
 
Пътна безопасност в региона на SEETO – Lili Cela, SEETO  (Обсерватория по 
транспорт за Югоизточна Европа) 
 
Системата за безопасност и някои принципи на предпазване от удар и 
редуциране на броя на ПТП – Steve Lawson (упражнение за брейнсторминг - 
на малки групи) – видеоклип с кръстовище със сигнализация  
 
 

Въведение в оценяването чрез рейтинг  –  
 
Преглед на “Как оценяваме това, което оценяваме” – Steve Lawson 
 
Пример от Египет  -- Nikola Galovic, AMSS-CMV   
 

Обяд 
  
 

14:00-17:00 

Кои са важните променливи при катастрофа? – всички (дискусия) 
 

Какво може да се събере в един диск чрез проучване? – Steve Lawson - 
видеоклип с мотоциклетисти (Перфектен ден) и представяне на 
кодиращата форма 
 

Практически упражнения с кодиране на листове и лаптопи – и използване на 
iRAP Демонстратора във ViDA 
 

Събиране на данни за оценяване с рейтинг – Nikola Galovic 
 

Въведение в достигането до резултати за оценяване с рейтинг чрез ViDA – 
Olivera Djordjevic 



 

Въведение към достъпа до инвестиционните планове за по- безопасни 
пътища чрез ViDA и достъп до резултатите за България – практическо 
упражнение, водено от Steve Lawson, Olivera Djordjevic и Nikola Galovic  
  

Дискусия – Какво добавя оценяването на пътищата с рейтинг към това как се 
редуцират инцидентите на пътя към момента  ? – всички 
 

 

Ден 2 

Време Панел 

9:00-13:00 

Какво научихме вчера? – Olivera Djordjevic  
 

Еволюиране на модела и неговите подобрения. Разбиране на модела V3 за 
оценяване чрез рейтинг – Steve Lawson 
 

Сравнение между оценяването по iRAP и одита по пътна безопасност и 
инспекцията по пътна безопасност: какво предлага всяко едно нещо? – Steve 
Lawson и др. с Росица Спасова , Mott MacDonald, България   
 

Оценяване с рейтинг от проект – Steve Lawson 
 

Обработване на данните за оценяване с рейтинг – “какво има в файла, който 
се зарежда?” –Nikola Galovic 
   

Икономика на инвестиционните планове за по- безопасни пътища – разходи 
за контрамерки, разходи за ПТП, БВП / глава от населението – Steve Lawson 
 

Анализиране на инвестиционните планове за по- безопасни пътища (SRIP) 
“колко да се похарчи?”  – Olivera Djordjevic и Steve Lawson  
 

Обяд  

14:00-17:00 

Преглед на качеството и интерпретиране на резултатите от оценяването с 
рейтинг – (Дискусия, водена от Olivera Djordjevic и Nikola Galovic) 
 

Преглед на качеството и интерпретиране на инвестиционните планове за по- 
безопасни пътища – връщане към данните за България – отговор на 
специфични въпроси по данните SRIP– упражнение по групи– Steve Lawson 
 

Планове за проекта RADAR – Olivera Djordjevic и Lili Cela 
 

 
Предимства и недостатъци на iRAP и други методологии – Steve Lawson и  
Olivera Djordjevic и др. 

 Преглед на ръководството и семинара 

 


