БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Чрез стандартите - винаги крачка напред

ПРОГРАМА
на уебинар на тема:
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА И ISO 39001
08.06.2022 г.
Въведение
„На пътя животът е с предимство!“
Опазването на живота и здравето на хората изисква задълбочените усилия на държавните
институции, местните органи, неправителствените организации, бизнеса, медиите и цялата
общественост. Реформите и въвеждането на най-добрите практики в областта на пътната
безопасност трябва да са придружени от лична отговорност и споделеност.
Цел на уебинара
Запознаване с принципите на „Визия нула“, както и с най-добрите световни практики в
областта на безопасността на движението по пътищата. Запознаване с изискванията на БДС
ISO 39001:2014 „Системи за управление на безопасността на движение по пътищата“.
Полза от участието
Участвалите в уебинара ще могат:
- да дефинират видовете рискови събития, касаещи безопасността на движението по
пътищата (БДП);
- да систематизират информацията, касаеща определяне на риска от пътнотранспортни произшествия (ПТП), присъщ за дейността на организацията, в която
работят;
- да планират мерки и коригиращи действия за подобряване на БДП в тяхната
организация.
Участници
Уебинарът е подходящ за всички транспортни, строителни и логистични компании; фирми,
които приемат и експедират ресурси и/или готова продукция; фирми и организации с над
20 служители; организации, които са подизпълнители в строителния и транспортния бизнес;
търговци на горива и петролни деривати; общини, държавни институции и други
организации с голям автопарк (10 и повече МПС); селскостопански, миннодобивни др.
компании, които имат голям парк със специализирана механизация; пътни проектанти и
инженери; специалисти по транспорта; специалисти по обществена безопасност; служители
на компании, които се занимават със сертифициране по различни стандарти.
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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Начало:
10:00 часа, регистрация след 9:30 часа
Първа част от 10:00 до 12:00 часа
Втора част от 13:00 до 15:00 часа
Очаквана продължителност:
4 часа
Съдържание
1. Значение и същност на безопасността на движението по пътищата
Темата обхваща преглед на Визия „Нула“, основните фактори на риск от настъпване
на ПТП, видовете мерки за подобряване на БДП (класификация на СЗО), стойност на
статистическия човешки живот и статистическите човешки наранявания, загубени в
пътнотранспортни произшествия.
2. Стандарт БДС ISO 39001:2014 Системи за управление на БДП
Темата обхваща преглед и запознаване с основните елементи на БДС ISO 39001:2014:
• обект и област на приложение
• основни понятия и определения
• условия и обстоятелства, в които работи организацията
• лидерство в областта на БДП
• планиране и прилагане на мерки и методи за подобряване на БДП в рамките на
дадена организация
• отчитане на подобряването на БДП и предприемане на коригиращи действия.
3. Добри примери от България и света
Темата обхваща преглед на добри примери от България и света. Разглеждане на
примерна система от мерки по БДП за прилагане от конкретна организация. Други
стандарти в приложното поле на БДС ISO 39001:2014, които допълват обхвата му:
• БДС ISO 39002:2020 Безопасност на движението по пътищата. Добри практики за
прилагане на управлението на безопасността при eжедневно пътуване;
• prБДС ISO 39003:2022 Безопасност на движението по пътищата. Ръководство за
етични съображения за безопасност при автономни превозни средства (проект)
Лектор: д-р Милен Марков, член на БИС/ТК 97 Интелигентни транспортни системи,
държавен експерт в Дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ на ДАБДП.
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