Програма
Семинар
„Пази живота на пътя – шофирай трезво и отговорно!“
14 - 15 август 2019 г.
Организатор: Главна дирекция "Национална полиция"
14.08.2019 г.
Откриване
Милко Бернер, заместник-министър на вътрешните работи
Главен комисар Ивайло Иванов, главен секретар на МВР
Малина Крумова, председател на ДАБДП
Бойко Рановски, директор на ИААА - МТИТС
Главен комисар Христо Терзийски, директор на ГДНП - МВР
Старши комисар Йордан Рогачев, директор на ОДМВР - Пловдив
Проф., дн Олег Асенов, УС на АПИ
Прокурор Любомира Вулджева, Районна прокуратура - Пловдив
Първа сесия
Тема/лектор
Пътнотранспортен травматизъм на територията на България през седемте месеца на 2019 г. - комисар
Росен Рапчев, ГДНП
Пътнотранспортен травматизъм на територията на област Пловдив - първо 6-месечие на 2019 г. старши комисар Йордан Рогачев, директор на ОДМВР - Пловдив
Европейска мрежа на службите на пътна полиция "TISPOL" - партньорства и добри практики - главен
инспектор Дамян Владинов, ГДНП
Втора сесия
Тема/лектор
ТОЛ системата и превенцията на пътнотранспортни произшествия - проф. дн Олег Асенов, УС на АПИ
Анализ на пътнотранспортни произшествия с използване на относителни показатели - д-р инж. Илиян
Дамянов, Технически университет - София
Подаване към МВР на сигнали за правонарушения - Румен Ганев, директор на Дирекция "Вътрешна
сигурност"
Управление на МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества. Пътнотранспортни
произшествия. Състави на престъпление, разследване, доказване - Любомира Вулджева, прокурор, РП Пловдив
Тестове за установяване на алкохол и наркотични вещества - Роберт Ахабабян, КЕРАГОН
Наредба №1 от 2017 г. - две години лабораторен опит - проблеми и наблюдения - доц. Васил
Атанасов, ръководител на Химикотоксикологична лаборатория, ВМА
Употреба на непредписани медикаменти и шофиране - Виолета Богданова, директор на дирекция
МРКДНТН, Национален център по наркомании
Дискусия
15.08.2019 г.
Трета сесия
Тема/лектор

Подготовка на специалисти в областта на безопасността на движението по пътищата - д-р инж. Дурхан
Салиев, Технически университет - София
Гласът на жертвите в Европа, Банита Фидьова, FEVR
Четвърта сесия
Тема/лектор
Съюз на пивоварите в България - синергия и лидерство в социалната отговорност - Ивана Радомирова,
изпълнителен директор
Отговорно поведение на пътя - Стелияна Касабова, Радостина Хаджийска, "Каменица" АД
Кампания "С колани на задни седалки" - комисар Йордан Дундаков и старши инспектор Фахри
Ахмедов, ОДМВР - Шумен, Ася Йорданова - ДПВО (ОДМВР - Шумен), Мая Блъскова ("Алкомет")
Пета сесия
Демонстрация на технически средства и системи, използвани от пътна полиция - сектор "Пътна
полиция", ОДМВР - Пловдив
Закриване

