НА ГОДИШНАТА СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ISASI СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО
ЗВЕНО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АВИАЦИОННИ СЪБИТИЯ НА МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА БЕ ПРЕДСТАВЕНО ОФИЦИАЛНО КАТО НОВ ЧЛЕН
Както бе обявено, на 24.04.2007 г. Специализираното звено за разследване на
авиационни събития (СЗРАС) на Министерство на транспорта на Република България
бе прието за пълноправен член на Международната организация на разследващите
авиационни произшествия (International Society of Air Safety Investigators – ISASI).
На 30.08.2007 г., на официална церемония, проведена в Сингапур в рамките на
38-та Годишна конференция на ISASI, СЗРАС на Министерство на транспорта на
Република България бе официално представено като нов член на ISASI.
Президентът на ISASI г-н Франк Дел Гандио изрази задоволството си, че СЗРАС
става част от най-голямата професионална организация в света в областта на
разследването на авиационни произшествия, обединяваща разследващи органи и
инспектори от много държави и производители на авиационна техника и връчи на
представителя на СЗРАС на конференцията специалния плакет, удостоверяващ
членството на СЗРАС в ISASI.

Приемането на СЗРАС за пълноправен член на ISASI е признание за дейността
на Министерство на транспорта и на СЗРАС в областта на предотвратяването и
разследването на авиационни произшествия и повишаването на безопасността на
полетите.
Домакин на най-голямото ежегодно събитие, обединяващо професионалистите в
областта на предотвратяването и разследването на авиационни събития, бе Бюрото за
разследване на авиационни произшествия на Република Сингапур. Конференцията се
проведе под патронажа на министъра на транспорта и заместник-министър на

външните работи на Република Сингапур г-н Реймънд Лим. На нея присъстваха над 300
делегати от 50 държави.
В своето приветствено слово към делегатите г-н Лим подчерта глобалния
характер на авиацията, нейната нарастваща роля в световната транспортна система,
както и огромната отговорност на разследващите за установяване на причините за
реализиране на авиационните произшествия като основа на превантивната дейност.
Приветствено слово към участниците в Конференцията отправи и Председателя
на Националния борд за безопасност на транспорта на САЩ (National Transportation
Safety Board - NTSB) г-н Марк Розенкър, който очерта основните предизвикателства
пред разследването на авиационни произшествия и огромната му роля за подобряване
на безопасността на полетите.
На Конференцията бяха демонстрирани множество презентации на най-новите
технологии, използвани за нуждите на разследването на авиационни произшествия,
представяне на изследвания в областта на безопасността на полетите и информация за
напредъка на разследването на последните авиационни произшествия, реализирани
през 2007 г.

