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VIII годишна конференция 
на тема 

“БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 
 

15-16 септември 2022 г., гр. Хисаря 

 

П О К А Н А          

          

Една от основните цели на Българска браншова асоциация “Пътна безопасност”  е намаляване 

на жертвите и пострадалите от пътнотранспортни произшествия и с настоящото имаме 

удоволствието да Ви поканим на организираната, за осма поредна година, Конференция  на тема 

“Безопасна пътна инфраструктура“. Тя ще се проведе на 15-16 септември 2022г. в „Спа Хотел 

Хисар“ гр. Хисар. 

Форумът е с приложно-практическа насоченост. Той цели, както синтез на добри, утвърдени 

и работещи практики в сферата на пътната безопасност, така и предложения, и обмен на идеи между 

различните институции на държавно ниво, органи на изпълнителната власт, неправителствени 

организации, специалисти и експерти. Освен лекторите, които ще изнесат своите доклади, всеки 

един от присъстващите делегати ще има възможността да сподели мнение, опит или позиция по 

проблемите, които ще бъдат засегнати. 

 

В първия панел, с продължителност от 14:45 ч. до 16:15 ч. ще имате възможност да изслушате 

докладите на: 

• проф. д-р инж. Борислав Христов, Професор и ръководител на катедра „Пътища“ в 

Университета по приложни науки в Берлин (HTW Berlin), Федерална република 

Германия; 

• гл.ас.д-р инж. Христо Грозданов, преподавател в Университета по архитектура, 

строителство и геодезия; 

• д-р инж. Иван Табаков,  експерт в Държавна агенция „Безопасност на движението 

по пътищата“, Република България. 

 

          От 16:15 ч. до 16:45 ч. - кратка кафе-пауза.  

 

Във вторият панел, с продължителност от 16:45 ч. до  18:15 ч. своите доклади ще представят: 

• инж. Ралица Рашева - докторант към Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, 

УАСГ;  

• инж. Мирослава Грозкова - специалист в Българска Браншова асоциация „Пътна 

безопасност“ ; 

• инж. Гергана Узунова - специалист в Българска Браншова асоциация „Пътна 

безопасност“ . 
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След всеки доклад, включен в отделните панели е предвидено време за въпроси към 

лекторите. В края на всяка от двете сесии е планиран дискусионен панел между участниците в 

конференцията. 

 

От 18:15 ч. е предвидено свободно време, а от 19:00 ч. до 23:00 ч. е организирана официална 

вечеря. 

 

Вторият ден от събитието ще стартира със закуска от 07:30 ч до 09:30 ч. 

 

От 09:45 ч. до 11:45 ч. участващите във форума лектори ще бъдат: 

• ас.д-р инж. Марин Дончев - Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ ,УАСГ;  

• д-р инж. Борис Йоцов – Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ; 

• инж. Мартин Гочев – редовен член на Българска браншова асоциация „Пътна 

безопасност“ ; 

• инж. Добромир Динев – редовен член на Българска браншова асоциация „Пътна 

безопасност“ . 

 

 От 11:45ч са предвидени дискусии, приемане на заключителна декларация и закриване на 

Конференцията. 

 

Таксите за събитието са, както следва: 

• Промоционална такса - / с краен срок за регистрация – 02.09.2022г. / - 264 лв. 

• Редовна такса / след изтичане на крайния срок / - 330 лв. 

            За одитори и специалисти, членове на Българска браншова асоциация „Пътна 

безопасност“: 

• Промоционална такса - /с краен срок за регистрация – 02.09.2022г. / - 192 лева 

• Редовна такса / след изтичане на крайния срок / - 240 лева.  

 

Моля, имайте предвид, че поради ограничения капацитет на „Спа Хотел Хисар“, с приоритетно 

настаняване в него ще бъдат по-рано записалите се делегати.  

След изчерпане на възможностите, ще бъдат използвани ресурсите на съседни на „Спа Хотел 

Хисар“ хотели, на отстояние 300-500 м.  

Изхранването, включващо официална вечеря, обяд, както и кафе-паузите за всички гости на 

събитието ще бъдат в „Спа Хотел Хисар“. 

 

Медийни партньори на събитието ще бъдат: 

• „Визия Нула“ – YouTube канал на Българска браншова асоциация „Пътна 

безопасност“ ; 

•  Вестник „Строител“ – издание на Камара на българските строители;  

• „Ел Медия“ – специализирано техническо издателство. 

 

Ще Ви бъде изпратена официална програма на събитието, включваща и темите на докладите, 

които ще имаме удоволствието да изслушаме. 

 

При възникнали въпроси може да се свържете с инж. Янина Маринова, Координатор, на тел. 

0899 942 434, както и да ни пишете на e-mail: bbars.info@gmail.com.  

 

                                                                       С уважение, 

             Д-р ик.н. Николай Иванов 

                                                                      Председател на Управителния съвет на ББАПБ 

 


