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ОКОЛНА СРЕДА 

СЕЛСКИ ПЪТИЩА 

МОСТОВЕ

ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

...

ВСИЧКИ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПЪТИЩА И 
АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

МУЛТИМОДАЛНОСТ



Пътният транспорт е най-древният транспорт, продължавайки да преобладава, 
достигайки дял от над 80% в повечето страни. Те са изправени пред все по-
строги изисквания по отношение на търсенето на транспорт, новите тенденции, 
обществения натиск и бюджетната ефективност.

Експерти, изследователи и практици по целия свят работят по тези въпроси с 
оглед формулиране и прилагане на най-подходящите отговори.

Международното сътрудничество е мощен инструмент в този процес. 

Вместо да се откриват повторно най-добрите практики, които вече 
съществуват, те се споделят чрез срещи и сътрудничество между 
участници в процеса, което спестява време и пари,
Идеите също могат да бъдат оспорвани, което улеснява появата на нови 
концепции, 
Подобно сътрудничество дава възможност на участниците да 
популяризират националните практики. 

PIARC, Световната пътна асоциация, е основана през 1909 г., за да улесни този вид 
сътрудничество по всички въпроси, свързани с пътищата. Нашата международна 
асоциация е аполитична и с нестопанска цел. Тя формира световна мрежa от 
пътни експерти от цял свят, предоставя на тези експерти методи за съвместна 
работа и публикува техните препоръки и доклади. Всичко това се случва в 
контекста на интегриран и устойчив транспорт.

Нашите продукти и услуги са широко достъпни и се фокусират върху 
очакванията и изискванията, изразени от нашето членство, което 
включва правителствата на над 120 страни.



Световният конгрес по пътища, който се провежда на всеки четири години от 1908 г. 
- Абу Даби (Обединени арабски емирства) през 2019 г .; 
- Прага (Чехия) през 2023г. 

Международният зимен конгрес по пътища 
- Гданск (Полша) през 2018 г .; 
- Калгари (Канада) през 2022г 

1200 международни експерти

Заседание на над 20 технически комитета и работни групи

Законови заседания на нашия Изпълнителен комитет и Съвет 

Заседания на национално ниво (Национални комитети)

НАШАТА МИСИЯ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА АНАЛИЗИРАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА 
ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПЪТИЩАТА И ПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

СПОДЕЛЯНЕ НАЙ-ДОБРАТА ПРАКТИКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ ОПТИМАЛЕН ДОСТЪП ДО 
ГЛОБАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Публикуване на доклади, достъпно безплатно - 1 на месец

Тримесечно триезично списание Маршрути / Пътища

Конференции - тунели, характеристики на настилките

Кратки резюмета (специални проекти)



 Изисквания, включени в нашите работни теми

 Международни семинари - един на всеки шест седмици

 Регионални работни групи

 Механизми за финансова подкрепа

ВЗЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЕ В ПОМОЩ НА СТРАНИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРЕХОД

РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОМОТИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО 
ДА ПОМОГНАТ ПРИ ВЗИМАТЕТО НА РЕШЕНИЯ - ВЗЕМАНЕ ПРИ ПЪТИЩАТА И 
ПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Нашият водещ онлайн многоезичен Пътен речник

HDM-4: софтуер за поддържане на пътища и софтуер за анализ 
на инвестиции
   
DG-QRAM: инструмент за управление на транспортирането на 
опасни товари в тунели

Тематични онлайн ръководства: пътна безопасност, тунелни 
операции, управление на пътни активи, работа на мрежата / 
интелигентен транспорт



КАК РАБОТИМ?

Техническите комитети и работните 
групи са най-видимият елемент на PIARC.

Те обединяват над 1200 експерти от цял свят, 
което прави PIARC най-голямата мрежа от 
пътни специалисти в света. Тяхната работа 
включва две годишни срещи и семинари 
в страни с ниски или средни доходи, като 
резултатът е публикуването на доклади по 
приоритетни технически теми.

Основната част от нашите продукти се 
предлагат на английски, френски и испански 
- които са трите работни езика на PIARC -  
а понякога и на други езици.

Технически 
комитети

Национални 
комитетиW

Международни 
стратегии и 

партньорства

Специални 
проекти

Работни 
групи

PIARC активно осъществява партньорства с оглед позиционирането на пътищата като ключов компонент 
в транспортната система, като гарантира, че нашите продукти са широко разпространени, допринасяйки за 
споделяне на най-добри практики, осигурявайки ни по-голям достъп до пътните общности, координиране на 
плановете за действие и разработване на съвместни проекти. 

Национални комитети на PIARC: национални пътни асоциации, създадени на национално ниво в над  
40 държави.

Регионални пътни асоциации: CEDR в Европа, AGEPAR във френскоговоряща Африка, REAAA в Азия  
и DIRCAIBEA в Латинска Америка.

Организации за развитие, включително Световната банка, Азиатската банка за развитие, Банката за 
развитие на Латинска Америка и др.

Международни технически организации: TRB (САЩ), Международна асоциация за тунели и метро  
(ITA-AITES), FISITA и др.

ПАРТНЬОРСТВА

Международни 
семинари



ЕКИПЪТ НА PIARC

ЗАЩО ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ PIARC ?

Ние предлагаме няколко категории членство: национални правителства; 
регионални власти; фирми или университети; отделни членове.

Генерален 
секретариат на 

PIARC
Председателят

Избран от 
Съвета   

За срок от 4 години

Съветът 

Отговорност 
за управлението 
на Асоциацията 

Състои се от 
делегации от 

държави-членки, 
всяка от които се 

ръководи от първи 
делегат

Изпълнителният 
комитет 

Управлява 
Асоциацията 

Подпомаган от 
няколко комисии

Координира 
всички 

дейности

Базиран в Париж, 
Франция

Лидери и експерти, 
предоставени от 

някои страни-
членки

Служители

Нашите събития

Сътрудничество по теми, свързани с пътя на 
международно ниво

Техническите комитети и работни групи

Идентифициране на проблеми, свързани с пътя

Нашето списание Маршрути / Пътища

Нашата библиотека с онлайн доклади

Нашият онлайн речник по пътища

Нашите софтуерни продукти

УЧАСТВАЙТЕ В ДОСТЪП



www.piarc.org

Изтеглете нашите публикации

Следвайте ни в социалните медии

Абонирайте се за нашия бюлетин


