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ПРОТОКОЛ  

ОТ КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА  

 

„ОДИТИТЕ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА –  

ВАЖЕН ФАКТОР ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО” 

 

ОРГАНИЗИРАНА ОТ 

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 

  

 

 

 Днес, 28.04.2011г. от 13.00 часа в УАСГ, бул. Христо Смирненски №1, зала 205,  

Хидрофакултета /нова сграда/, гр. София,  

 

се проведе кръгла маса на тема „Одитите по Републиканската пътна мрежа – важен 

фактор за безопасността на движението”: 

13.00 – 13.10 Откриване на кръглата маса – Николай Иванов – Председател на УС на 

ББА Пътна Безопасност  

 

13.10 – 13.30 Кратки приветствени слова от официалните гости и партньори от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна 

инфраструктура” 

 

13.30 – 13.40 Използване на географските информационни системи за регистрация на 

пътно-транспортни произшествия – доц. д-р инж. Петър Пенев 

 

13.40 – 15.30 Дискусии на тема „Одитите по Републиканската пътна мрежа – важен 

фактор за безопасността на движението” 

 

15.30 – 16.00 Заключения и обобщаване на резултатите от кръглата маса. Вземане на 

решение за предложения до отговорните инстанции. Медийно партньорство 

                                                    

След проведените разисквания и дискусии бяха взети следните решения: 

 

 

1. Да се изготвят Насоки за приложение на Директива 2008/96/ЕО за управлението 

на безопасността на пътните инфраструктури съгласно чл.8 на същата 

Директива. 

2. Да се направят допълнения към нормите за проектиране на пътища в частта 

Пътна Безопасност. 

3. Да се изготвят Указания за проектиране на безопасна пътна инфраструктура. 

4. Да се използва капацитета на сертифицирани инструктори по одит на пътна 

безопасност, които са сертифицирани от правоимащи европейски структури.  

5. Да се предложат участници в Работната група на МРРБ за подготовка на 

Наредба, която следва от Закона за пътищата. 

6. Проведената кръгла маса е предшестваща на инициативата на ООН 

„Десетилетие на действия за безопасност по пътищата 2011-2020”, която 

стартира на 11 Май 2011г. 

 

ПРИСЪСТВАЛИ: / съгласно приложен списък на присъстващите, подписали 

протокола/ 

Списъкът на присъстващите, подписали Протокола да се счита неразделна част от този 

Протокол. 


