Място и дата за провеждане на конференцията:
19.04 – 20.04.2018 година
СПА Хотел Хисар, гр. Хисаря

Такси за участие:
Промоционална такса до 13.04.2018 година – 200лв. с ДДС
Такса за одитори и специалисти по пътна безопасност – 100лв. с ДДС
Редовна такса след 13.04.2018 година – 250лв. с ДДС
Попълнената заявката за участие се изпраща на имейл адрес: bbars@abv.bg. 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. !!!

Резюмета и доклади
I. Резюмето на всеки доклад трябва да бъде написано на български, в обем до 20
реда.
Резюметата се изпращат до д-р Николай Иванов на адрес: bbars@abv.bg, като
крайният срок за изпращане е 10 април 2018 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 издадени на CD и ще бъдат включени към
материалите на семинара.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА
ДЕН 1
19 АПРИЛ 2018г. /Четвъртък/
13,00 – 14,00

Пристигане, настаняване, регистрация

14,30 – 15,00

Откриване и приветствия – tbc.

I-ва сесия
Модератор: Иван Иванов, член на УС на ББАПБ
15,00 – 15,15

Информация относно резултатите от извършените проверки на
законността на пешеходните пътеки – Наредба № 2– инж. Михаил
Рашков, Директор „ППИ“ към АПИ

15,15 – 15,25

Въпроси и дискусии

15,25 – 15,40

Инспекции по пътна безопаност на пътни знаци и пътна маркировка.
Резултати и тенденции–инж. Дафинка Пангарова, Институт по
пътища и мостове

15,40 – 15,50

Въпроси и дискусии

15,50 – 16,05

Избор на ОСП взависимост от степента на опасност –инж. Николай
Стоянов, Институт по пътища и мостове

16,05 – 16,15

Въпроси и дискусии

16,15 – 16,25

Системи и технологии за саниране и защита на стоманобетонни
конструкции в пътната инфраструктура - д-р инж.Константин Ненов,
Адинг България

16,25 – 16,50

Кафе - пауза

II-ра сесия
Модератор: инж. Алекси Кесяков, Секретар на ДОККПБДП
16,50 – 17, 05
17,05 – 17,15

Дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по
републиканската пътна мрежа „ – инж. Веселин Давидов, АПИ
Въпроси и дискусии

17,15 – 17,30

Иновации в сферата на управлението на трафика чрез светлинни
сигнали /светофарни уредби/– Димитър Петров, Столична
Община

17,30 – 17,40

Въпроси и дискусии

17,40 – 17,55

Анализ на пътнотранспортните произшествия и съвременни
технологии в контролната дейност, осъществявана от „Пътна
полиция“ - комисар Бойко Рановски, МВР

17,55 – 18,05

Въпроси и дискусии

18,05 – 18,15

Интерактивно представяне на АСО инфраструктурни решения за
пътна безопасност – Венелин Кирилов, АСО

18,15– 18,30

Закриване

20,00ч

Официална вечеря

ДЕН 2
20 АПРИЛ 2018г. /Петък/
7,30 – 09,00

Закуска

III-та сесия
Модератор: Веселин Димитров, Дикертор на Института по пътища и мостове
09,30 – 09,45

Преглед и коментари относно Проект на Наредба за норми за
проектиране на пътища– проф. д-р инж. Румен Миланов, УАСГ

09,45 – 09,55

Въпроси и дискусии

09,55 – 10,10

Прогноза на евентуалният брой ПТП в градска среда на база
косвени показатели за безопасност– инж. Иван Кацаров

10,10 – 10,20

Въпроси и дискусии

10,20 – 10,30

Практически приложения на мобилна система за лидарно заснемане
за подобряване на пътната безопасност - инж. Иван Колелиев

10,30 – 11,00

Популяризиране на най-добрите практики в областта на пътната
безопасност /ОСП, маркировка, знаци/ - Опит от международното
изложение Интертрафик Амстердам – Николай Иванов, инж.
Веселин Димитров, инж. Алекси Кесяков, Камен Кичев, Николай
Васков

11,00 – 11,30

Заключителни дискусии

12,00ч

Обяд и отпътуване на участниците

СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ

Участие като говорител в панел по избор до 10 мин.
Щанд пред конферентна зала
Банер на компанията в конферентната зала
Банер на компанията в конферентното фоайе
Лого на компанията върху поканите до официалните
гости
Логото на компанията на екрана
Възможност за излъчване на рекламен клип преди
старта, по време на паузите и след края на коферентната
програма
Разпространение на рекламни материали до всеки
присъстващ
Предоставяне на база данни – присъстващи на
конференцията с контакти
Безплатен вход за семинара с включени нощувка, вечеря,
закуска и обяд
Преференциални цени за всеки следващ участник от
кампанията в размер на 100лв.
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ЗАЯВКА ЗА СПОНСОРСТВО
ДАННИ ЗА СПОНСОРА
Фирма:
ЕИК:
Адрес за кореспонденция:
Лице за контакт:
Мобилен телефон:
e-mail:
ФОРМА НА УЧАСТИЕ
ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

3 000 BGN
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СББА "Пътна Безопасност"
адрес: гр. София, ул. Бесарабия 114
Идент. номер: 175884756
МОЛ: Николай Иванов
Уникредит Булбанк: IBAN: BG 56 UNCR 7000 1519 6993 23, BIC: UNCRBGSF
Име, фамилия:

Подпис, печат:

1

Регистрационна форма за участие
В четвърта годишна конференция на тема
«Безопасна пътна инфраструктура»
19-20 Април 2018год.
Институция/организация: ......................................... ......................................................
ЕИК:……………………………………………………………………………………..
град: ................................................................ пощ. Код ................................................
адрес: ............................................................... № ...........................................................
телефон: .......................................................... факс: ......................................................
участник: .................................................................... ...................................................
длъжност: .................................................................. ………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………

Регистриране на допълнителни участници
участник: .................................................................... ...................................................
длъжност: .................................................................. .………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………

участник: .................................................................... ...................................................
длъжност: .................................................................. . ………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………

участник: .................................................................... ...................................................
длъжност: .................................................................. ..………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………

