ПРОГРАМА
15 СЕПТЕМВРИ 2022 г. / четвъртък /
12:30 – 13:45 Пристигане, регистрация, настаняване.
14:15 – 14:45 Откриване и приветствия.

I-ва сесия

Модератор: Проф. д-р инж.Румен Миланов
14:45 – 15:05 Създаване на работни групи за обсъждане и актуализиране на нормативната
база. Идентифициране на проблемни участъци от пътя чрез дигитален двойник. - проф. д-р
инж. Борислав Христов, Професор и ръководител на катедра „Пътища“ в
Университета по приложни науки в Берлин (HTW Berlin), Федерална република
Германия;
15:05 – 15:10 Въпроси към лектора;
15:10 – 15:25 Комуникацията – Ключът към Визия “Нула”. - д-р инж. Иван Табаков,
експерт в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Република
България
15:25 – 15:30 Въпроси към лектора;
15:30 – 15:45 Влияние на пътя върху безопасността на движението по пътищата. –
гл.ас.д-р инж. Христо Грозданов, преподавател в Университета по архитектура,
строителство и геодезия;
15:45 – 15:50 Въпроси към лектора;
15:50 – 16:05 Ключови показатели за ефективност на политиката за безопасност на
движението по пътища. - д-р Милен Марков,
експерт в Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“, Република България
16:05 – 16:10 Въпроси към лектора;
Кратко презентиране по нова магистърска програма“Безопасност на пътното движение“ –
проф. д-р инж.Стойо Тодоров - Зам.-ректор по евроинтеграция и международно
сътрудничество – „Факултет по транспортно строителство“ , УАСГ;
Дискусии и обобщение от модератора на сесията;
16:20 – 16:45 Кафе – пауза.

II-ра сесия

Модератор: инж. Димитър Петков
16:45 – 17:00 Преглед, сравнение и анализ на нормативно определените характеристики на
пътните маркировки в България и Европейския съюз. - инж. Ралица Рашева, докторант
към Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ
17:00 – 17:05 Въпроси към лектора;
17:05 – 17:20
Системи за укрепване на индивидуални пътни знаци.Проблеми в
нормативната уредба - инж. Калоян Каменов - специалист в Българска Браншова
асоциация „Пътна безопасност“
17:20 – 17:25 Въпроси към лектора;
17:25 – 17:40 Ограничителни системи за пътища. – тенденции, новости и добри практики инж. Мирослава Грозкова - специалист в Българска Браншова асоциация „Пътна
безопасност“
17:40 – 17:45 Въпроси към лектора;
17:45 – 18:00 Иновации в пътната безопасност.Обезопасяване на пешеходни пътеки и
опасни участъци. Пана срещу заслепяване. - инж. Добромир Динев – редовен член на
Българска Браншова асоциация „Пътна безопасност“
18:00 – 18:05 Въпроси към лектора;
18:05 – 18:15 Дискусии и обобщение от модератора на сесията;
19:30 – 23:00 Официална вечеря.
16 СЕПТЕМВРИ 2022 г. / петък /
07:30– 09:30 Закуска.

III-та сесия

Модератор: инж. Йордан Йонов
09:45 – 10:00 Предложение за актуализиране на методиката за оразмеряване на асфалтови
настилки в България. - д-р инж. Борис Йоцов – докторант към Катедра „Пътища и
транспортни съоръжения“, УАСГ;

10:00 – 10:05 Въпроси към лектора;
10:05 – 10:20 Осигуряване безопасността, качеството и дълготрайността на ремонтираната
асфалтова настилка. Основен критерии за приложение на метода „студено рециклиране на
място“ . - ас.д-р инж. Марин Дончев, Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“
,УАСГ;
10:20 – 10:25 Въпроси към лектора;
10:25 – 10:40 Причини за възникване на аквапланинг. - инж. Гергана Узунова специалист в Българска Браншова асоциация „Пътна безопасност“
10:40– 10:45 Въпроси към лектора;
10:45 – 11:00 Значимост на шумовото замърсяване върху човешкото здраве и околна среда.
Методи за неговото ограничаване. - инж. Мартин Гочев – редовен член на Българска
Браншова асоциация „Пътна безопасност“
11:00 – 11:05 Въпроси към лектора;
11:05 – 11:20 Интеграция на добри практики в дейността на Агенция „Пътна
инфраструктура“.- инж. Десислава Паунова – член на Управителния съвет на Агенция „
Пътна Инфраструктура“
11:20 – 11:40 Представяне на постигнатите резултати от разпоредените на 16 август „13
мерки“ за допълнителен контрол на движението. - главен комисар Петър Тодоров главен секретар на МВР и представител на Главна дирекция “Национална полиция”
11:40 - 12.10 Дискусии и приемане на заключителна декларация на конференцията.
12:10

Освобождаване на хотелските стаи.

12:30

Обяд и отпътуване.

Организаторите запазват правото си да правят промени по темите, за което ще
бъдете информирани своевременно.

МЯСТО И ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
15.09 – 16.09.2022 година, СПА Хотел Хисар, гр. Хисаря
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:
Промоционална такса до 02.09.2022 г. /включително/ – 264лв.
Редовна такса след 02.09.2022 г. – 330 лв.
Такса за одитори и специалисти по пътна безопасност - членове на Сдружение
“Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност”:
- до 02.09.2022 г. /включително/ - 192 лв.
- след 02.09.2022 г. – 240 лв.
_____________________________________________________________________________
Заявката за участие се изпраща на имейл адрес: bbars.info@gmail.com. След получаване на
попълнена заявка за участие, на посочения от Вас електронен адрес ще получите проформа
фактура, на база на която трябва да бъде извършено плащане. Данните на банковата сметка
са посочени в проформа фактурата.
!!! ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ СЧИТАТ ЛИЦА, КОИТО СА
ПРЕВЕЛИ ТАКСА УЧАСТИЕ !!!
В случай, че местата в СПА Хотел Хисар**** са недостатъчни, гостите ще бъдат
настанявани в Хотел Чинар**** и Хотел Галери***.
Шофьорите ще бъдат настанявани в СПА Хотел Аугуста***.
Настаняването в СПА Хотел Хисар**** ще бъде по реда на постъпване на платена
такса за участие.
_____________________________________________________________________________
РЕЗЮМЕТА И ДОКЛАДИ:
I. Резюмето на всеки доклад трябва да бъде написано на български език, в обем до 20 реда.
Резюметата се изпращат до д-р Николай Иванов на адрес: bbars.info@gmail.com,
като крайният срок за изпращане е 02 септември 2022 година.
II. Всеки доклад трябва да бъде написан на български или английски език, като обемът му
не трябва да превишава 10 страници.
Времето за изнасяне на докладите, включително обсъждането, не трябва да превишава 15
минути.
Приетите доклади ще бъдат включени към материалите на семинара

Регистрационна форма за участие
В осмата годишна конференция на тема
«Безопасна пътна инфраструктура»
15-16 септември 2022 год.
Институция/организация:
ЕИК
.......................
Град .......................
адрес: .......................
телефон: факс: .......................
участник: .......................
длъжност:.......................
e-mail: .......................
Регистриране на допълнителни участници
участник: .......................
тел: .......................
длъжност: .......................
e-mail: .......................

