ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА

Моторни превозни средства над 12 тона, включително състав с ремаркета и
полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна
техника, е забранено да се движат по определени участъци по пътищата на Република
България. Ограниченията се отнасят за различни дни от седмицата и периоди от време.
Автомагистрали:
Период

1 юни - 15
септември
включително

Ден от седмицата

Часови
интервал

всеки петък

18:00 - 20:00

всяка неделя

16:00 - 20:00

всяка събота

10:00 - 14:00

всяка неделя

16:00 - 20:00

Път

Участък от пътя

автомагистрала
"Тракия"

София - Пловдив в посока към Бургас

автомагистрала
"Струма"
автомагистрала
"Марица"

пътен възел "Даскалово" - ГКПП "Кулата" в
посока към Кулата
Свиленград - автомагистрала "Тракия" в
посока към магистрала "Тракия"

Бургас - София в посока към София

Първокласни и второкласни пътища:

Период

Ден от
седмицата
всеки петък
всяка неделя
всеки петък
всяка неделя

1 юни - 15 всеки петък
септември
включително всяка неделя
всеки петък
всяка неделя
всеки петък
всяка неделя

Часови
интервал
17:00 20:00
14:00 20:00
17:00 20:00
14:00 20:00
17:00 20:00
14:00 20:00
17:00 20:00
14:00 20:00
17:00 20:00
14:00 20:00

Път

Участък от пътя

Обходен маршрут

І-1

от с. Ребърково до
Ботевград в посока към
София

път ІІ-16
Ребърково - Своге
- Софийски
околовръстен път

І-1

от Благоевград до ГКПП
„Кулата“ в двете посоки

х

І-5

Русе - Велико Търново в
двете посоки

х

І-9

Варна - Бургас в двете
посоки

х

ІІ-99

Бургас - Царево в двете
посоки

х

При официални празници на Република България:

Период

Официални празници и
всички периоди, в които е
определен повече от един
почивен или празничен ден

Ден

Часови интервал

последен работен ден
преди празника за
страната

16:00 - 20:00

последен почивен
(празничен) ден

14:00 - 20:00

Път
Участък от пътя
Всички
Автомагистрали: „Тракия“, „Хемус“, „Люлин“, „Струма“, „Марица“, „Черно
автомагистрали море“
от с. Ребърково до Ботевград в посока към София (обходен маршрут - път ІІ-16
І-1
Ребърково - Своге - Софийски околовръстен път)
І-1
от Благоевград до ГКПП „Кулата“ в двете посоки
І-4
пътен възел „Коритна“ - Велико Търново - Шумен в двете посоки
І-5
Русе - Велико Търново в двете посоки
І-8
ГКПП "Калотина" - София в двете посоки
ІІ-8
Околовръстен път на София
І-9
Варна - Бургас в двете посоки
ІІ-99
Бургас - Царево в двете посоки
ЗАБЕЛЕЖКА: Забраните не се отнасят за моторни превозни средства, които извършват
превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и
товари на температурен режим.
ПРЕПОРЪКА:
Водачите, управляващи автомобили, за които се отнасят ограниченията, трябва
своевременно да изберат подходящо за паркиране място преди забранения за движение
участък, където да изчакат отпадането на забраната.
ПОСЛЕДИЦИ ЗА НАРУШИТЕЛИТЕ:
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
- Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно
средство за един месец НА ВОДАЧ, който навлиза след знак, забраняващ влизането на
съответното пътно превозно средство при въведена временна забрана за движение извън
населените места (чл. 171, т. 1, б. „ж“ от ЗДвП*);
- Временно спиране от движение на пътно превозно средство за три месеца НА
СОБСТВЕНИК, който управлява или допуска управлението на моторно превозно средство
от водач в участък с въведена временна забрана за движение извън населените места (чл.

171, т. 1, б. „н“ от ЗДвП*).
НАКАЗАНИЯ
за водач, който навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно
средство при въведена временна забрана за движение:
- Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за един месец И
- Глоба 300 лв. (чл. 183, ал. 7 от ЗДвП*).

*Закон за движението по пътищата

Официални празници на Република България за 2019 г.
1 януари – Нова година (почивен ден)
3 март – Ден на Освобождението на България (почивни дни 3 и 4 март)
26 – 29 април – Великден (почивни дни)
1 май – Ден на труда (почивен ден)
6 май – Гергьовден, Ден на българската армия (почивен ден)
24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост (почивен
ден)
6 септември – Ден на съединението на Княжество България и Източна Румелия (почивен
ден)
22 септември – Ден на независимостта на България (почивни дни 22 и 23 септември)
24 – 26 декември – Коледа (почивни дни)

„ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОЖЕЛАВА ЛЕК
ПЪТ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА
СТРАНАТА!

