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ПРАЗНИЧНИ ДНИ И ЗАБРАНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛ ЗА 

2018 ГОДИНА В ЕВРОПА 

 

 

 АВСТРИЯ 

Празнични дни 

Януари - 1, 6 

Март - 19 (Kärnten, Steiermark, Tirol, Vorarlberg), 30* 

Април - 2 

Май - 1, 4 (Oberösterreich), 10, 21, 31 

Август - 15 

Септември - 24 (Salzburg) 

Октомври - 10 (Kärnten), 26 

Ноември - 1, 11 (Burgenland), 15 (Niederösterreich, Wien) 

Декември - 8, 24, 25, 26, 31 

 

Годишни забрани  

I. Постоянна забрана за движение на: 

1) товарни автомобили с ремарке, ако максимално допустимото тегло на автомобила 

или ремаркето е над 3.5 тона 

2) товарни автомобили, съчленени превозни средства и самоходни промишлени 

машини с максимално допустимо тегло над 7.5 тона  

за цялата пътна мрежа на страната с изключение на превози, които са част от 

комбиниран транспорт в радиус до 65 км от следните товаро-разтоварителни пунктове: 

Brennersee, Graz-Ostbahnhof, Salzburg-Hauptbahnhof, Wels-Verschiebebahnhof, Villach-

Furnitz, Wien-Sudbahnhof, Wien-Nordwestbahnhof, Worgl, Hall в Tiroll ССТ, Bludenz ССT, 

Wolfurt CCT. 

    - от 15:00 часа в събота до 22:00 часа в неделя 

    - в празничните (без регионални) дни от 00:00 до 22:00 часа. 

 

Изключения: 

1. За товарни автомобили с ремарке с максимално допустимо тегло над 3.5 тона: 

превоз на мляко. 

2. За товарни автомобили с максимално допустимо тегло над 7.5 тона: превоз на 

месо, живи животни (без превоз на едър рогат добитък по магистралите), 

бързоразвалящи се хранителни продукти (без дълбоко замразени продукти), 

разхладителни напитки в туристическите зони, извършване на неотложен ремонт на 

хладилни инсталации и в случай на теглене на аварирал автомобил; автомобили на 

пътна помощ, коли на бърза помощ и автомобили на транспортни компании, които 

изпълняват превози по редовни линии.  

 

II. Постоянна нощна забрана за движение на товарни автомобили с максимално 

допустимо тегло над 7.5 тона: 

- от 22:00 до 05:00 часа 

 

III. По магистрали А12 (магистрала Inntal) и А13 (магистрала Brenner), когато целта на 

пътуването е Италия или страна до която се достига през Италия на: 

- 30 март 2018 г. от 16:00 до 22:00 часа 

- 31 март 2018 г. от 11:00 до 15:00 часа 

- 25 април 2018 г. от 11:00 до 22:00 часа 

- 02 юни 2018 г. от 11:00 до 15:00 часа 
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- 03 август 2018 г. от 16:00 до 22:00 часа 

- всички съботи от 30 юни 2018 г. до 25 август 2018 г. (вкл.) от 10:00 до 15:00 часа  

 

IV. По магистрали А12 (магистрала Inntal) и А13 (магистрала Brenner), когато целта 

на пътуването е Германия или страна до която се достига през Германия на: 

- 30 март 2018 г. от 00:00 до 22:00 часа 

- 03 октомври 2018 г. от 00:00 до 22:00 часа 

- всички съботи от 07 юли 2018 г. до 25 август 2018 г. (вкл.) от 07:00 до 15:00 часа  

 

Изключения: 

Автомобили за техническа помощ по магистралите, автомобили на Федералната 

армия и ПС необходими за военни цели, автомобили с ниски шумови емисии 

обозначени със зелена табела "L", чиято скорост на движение е ограничена на 60 

км/ч. 

Забрана за движение на тежкотоварни ПС с максимално общо тегло над 7.5 тона или 

съчленени ПС, когато сумата на максималното общо тегло на превозните средства е 

над 7.5 тона: 

 

Летни забрани: 

Забрана за движение на тежкотоварни ПС с максимално общо тегло над 7.5 тона или 

съчленени ПС, когато сумата на максималното общо тегло на превозните средства е 

над 7.5 тона: 

I. По магистрали А12 (магистрала Inntal) и А13 (магистрала Brenner), когато целта на 

пътуването е Италия или страна до която се достига през Италия на: 

- 02 юни 2018 г. от 11:00 до 15:00 часа 

- 03 август 2018 г. от 16:00 до 22:00 часа 

- всички съботи от 30 юни 2018 г. до 25 август 2018 г. (вкл.) от 10:00 до 15:00 часа  

 

II. По магистрали А12 (магистрала Inntal) и А13 (магистрала Brenner), когато целта на 

пътуването е Германия или страна до която се достига през Германия на: 

- всички съботи от 07 юли 2018 г. до 25 август 2018 г. (вкл.) от 07:00 до 15:00 часа  

 

III. Всяка събота от 30 юни 2018 г. до 25 август 2018 г. (вкл.) в периода от 08:00 до 

15:00 часа, извън локалната зона (населени места), в двете посоки на: 

a) Loferer път B 178 от Lofer до Wörgl 

b) Ennstal път B 320 - от км 4, 500 

c) Seefelder път B 177 в целия регион 

d) Fernpass път B 179 от Nassereith до Biberwier 

e) Achensee път B 181 в целия регион 

 

IV. Всяка събота от 30 юни 2018 г. до 25 август 2018 г. (вкл.) в периода от 08:00 до 

15:00 часа по магистрала А4 източно от пътен възел Schwechat до държавната граница 

при Nickelsdorf и в двете посоки на движение, с изключение на дестинации от/до райони 

Neu-siedl am See, Eisenstadt, Eisenstadt-Umgebung, Rust, Mattersburg, Bruck an der Leitha, 

Gänserndorf и Korneuburg. 

 

Изключения: 

- Транспортиране на бързоразвалящи се хранителни продукти, живи животни, 

периодични издания; автомобили на транспортни компании извършващи регулярни 

превози, част от комбиниран транспорт (доказан със съответните документи). 
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- Превоз към Италия или трета страна след Италия, или към Германия или трета 

страна след Германия при валидни забрани на точка I и II по-горе, ако ПС е изключено 

от забраната в съответната страна, което трябва да бъде надлежно доказано. 

- При валидна точка III или IV на горните забрани е допустимо празно ПС да се движи 

до 10:00 часа - до местодомуването му, до местожителството на шофьора, или до място, 

на което на шофьора му е осигурен градски транспорт или фирмен автомобил от 

съответната компания. 

 

Годишни забрани за областта Steiermark 

В зависимост от екологичния стандарт ЕВРО, в област Steiermark са въведени 

ограничения за движение на товарни ПС с максимално допустимо тегло над 7.5 тона, 

както следва (забраната важи за оцветените в червено провинции в областта 

Steiermark): 

- от 1 юни 2012 г. - за товарни автомобили ЕВРО 0 (дата на регистрация до 1 януари 

1992 г.) 

- от 1 януари 2013 г. - за товарни автомобили ЕВРО I 

- от 1 януари 2014 г. - за товарни автомобили ЕВРО II 

ВАЖНО! От 01.01.2018 г. забраната за шофиране в Steiermark важи и за товарни 

автомобили с максимално допустимо тегло под 7.5 тона и вече е валидна за всички 

камиони! 

 

Ограничения за магистрала А12 в Tyrol 

I. Нощна забрана за движение 

За магистрала А12 между между Langkampfen (до Kufstein - км 6,35) и Zirl (км 90) е в 

сила забрана за движение през нощта за: 

- товарни автомобили и съчленени превозни средства с максимално допустима маса 

на ПС над 7.5 тона 

- камиони с ремаркета, когато сумата от максимално допустимата маса на двете ПС 

надвишава 7.5 тона 

(а) от 1 ноември до 30 април 

- от понеделник до събота от 20:00 до 05:00 часа 

- в неделните и празничните дни от 23:00 до 05:00 часа 

(б) от 1 май до 31 октомври 

- от понеделник до събота от 22:00 до 05:00 часа 

- в неделните и празничните дни от 23:00 до 05:00 часа 

 

Изключения: От забраната се освобождават превозите на лесноразваляеми продукти 

(с изключение на дълбоко замразени стоки), превоз на добитък, както и превозите с 

товарни автомобили, съответстващи на стандарт Euro 6 (до 31.12.2020 г.), ако 

съответствието на горепосочените норми може да се докаже със съответните 

документи. 

 

Заб. За нарушаване на забраната се налага глоба, чийто размер може да варира до 

2180 евро.  

 

II. Забрана за тежкотоварни ППС с висока емисия от вредни газове (частта от трасето 

отбелязана на картата с червен и тъмно син цвят) 

Забрана за преминаване на товарни автомобили с висока емисия от вредни газове в 

двете посоки между Kufstein (км 6,350) и Zirl (км 90,0) за: 
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- Седлови товарни автомобили с максимално допустима маса повече от 7.5 тона и 

товарни камиони с ремаркета, при които сумата на максимално допустимото тегло на 

двете ППС е повече от 7.5 тона - Клас Евро 0, Евро 1 и Евро 2. 

- Влекачи и товарни камиони без ремаркета, при които максимално допустимото тегло 

е повече от 7.5 тона - Клас Евро 0 и Евро 1. 

 

III. Забрана за превозване на отпадъци и други стоки 

На магистрала A12 в двете посоки между Langkampfen (км 6,35) и Innsbruck/Ampass 

(км 72,00) от 01.11.2016 г. е в сила забрана за превоз на конкретни стоки по шосе от 

товарни автомобили и съчленени превозни средства с максимално допустима маса над 

7,5 тона.  

 

Засегнатите от забраната стоки са: 

- отпадъците, изброени в Европейския каталог на отпадъците (EWC) 

- камъни, почва, чакъл 

- обла дървесина, корк 

- моторни превозни средства (мотопеди, мотоциклети, бъгита, автомобили, 

миниванове, камиони до 3.5 т) 

- цветни и железни руди 

- стомана, с изключение на стоманени конструкции за строителни обекти 

- мрамор и травертин 

- плочки (керамични)  

 

Изключения: 

(1) пътувания с ПС, които товарят или разтоварват в централната зона (виж 

графиката по-долу) 

(2) пътувания с ПС, които товарят или разтоварват в разширената зона (виж 

графиката по-долу) 

(3) пътувания с товарни автомобили, които са клас Евро 6 

(4) пътувания с товарни автомобили, които са клас Евро 5 (до 30.04.2017) 

(5) пътувания, свързани с предварителен или последващ железопътен превоз на 

товари в Hall или Wörgl (изискват се доказателства)  

 

От 1 май 2017 г. всички товарни автомобили по А12 трябва да бъдат обозначени с 

австрийски стикери за екологичността на двигателя. 

 

Забрана за районите на Виена, Долна Австрия и Бургенланд 

При превишаване пределните стойности на определени вредни вещества във 

въздуха, австрийският закон за контрол на замърсяването на въздуха 

(Immissionsschutzgesetz-Luft-IG-L) предвижда областните управители на съответните 

провинции да предприемат мерки за подобряване качеството на въздуха. Тъй като 

пределните норми на замърсяването на въздуха са били превишавани, областните 

управители на Виена, Долна Австрия и Бургенланд са изготвили пакети от извънредни 

мерки. Тези специфични за всяка провинция мерки включват и определянето на зони за 

саниране. В допълнение към мерките, свързани с оборудването на превозните средства 

(например филтри за частици), са определени и мерки, свързани с трафика. Те са в сила 

от 1 юли 2008 г. и не зависят от текущите нива на замърсяване на въздуха.  

От 1 юли 2014 г. във Виена и източната част на Долна Австрия важи екологична 

забрана за движение на товарни автомобили и съчленени превозни средства от 

категории Евро 0 и 1. 



5 
 

От 1 януари 2016 г. тази забрана обхваща също товарни автомобили и съчленени 

превозни средства от категория Евро 2.  

От 1 януари 2015 г. в района на Виена и източната част на Долна Австрия могат да 

навлизат само товарни автомобили и съчленени превозни средства, които са снабдени 

с австрийски обозначителен стикер за екологична категория. Разходите за стикера и 

издаването му са около 30 евро. 

Райони, в които е в сила забраната: 

* Виена – цялата провинция 

* Долна Австрия – зона за саниране "околностите на Виена": 

- в района на Bruck an der Leitha, общините Bad Deutsch-Altenburg, Bruck an der Leitha, 

Enzersdorf an der Fischa, Göttlesbrunn-Arbesthal, Götzendorf an der Leitha, Hainburg an der 

Donau, Haslau-Maria Ellend, Höflein, Petronell-Carnuntum, Rohrau, Scharndorf, 

Trautmannsdorf an der Leitha 

- в района на Gänserndorf, общините Aderklaa, Andlersdorf, Deutsch-Wagram, 

Eckartsau, Engelhartstetten, Gänserndorf, Glinzendorf, Groß-Enzersdorf, Großhofen, 

Haringsee, Lassee, Leopoldsdorf im Marchfelde, Mannsdorf an der Donau, Marchegg, 

Markgrafneusiedl, Obersiebenbrunn, Orth an der Donau, Parbasdorf, Raasdorf, Strasshof an 

der Nordbahn, Untersiebenbrunn, Weiden an der March, Weikendorf 

- в района на Korneuburg, общините Bisamberg, Hagenbrunn, Korneuburg, 

Langenzersdorf 

- в района на Mödling, общините Achau, Biedermannsdorf, Brunn am Gebirge, 

Guntramsdorf, Hennersdorf, Laxenburg, Münchendorf, Vösendorf, Wiener Neudorf 

- в района на околностите на Wien, общините Fischamend, Gerasdorf bei Wien, 

Himberg, Schwechat, Ebergassing, Klein-Neusiedl, Klosterneuburg, Lanzendorf, 

Leopoldsdorf, Maria-Lanzendorf, Rauchenwarth, Schwadorf, Zwölfaxing 

* Бургенланд – цялата провинция, но само за превозни средства, произведени през 

1991 г. или преди това.  

 

Превозни средства, за които се отнася забраната: 

Изискването важи за товарни автомобили и съчленени превозни средства, 

регистрирани в страната и чужбина. Няма ограничение по отношение на теглото. 

Забраната се отнася и за по-малки превозни средства, напр. ванове, микробуси и малки 

джипове, регистрирани като товарни автомобили. Важи само за ПС, регистрирани като 

товарни автомобили или седлови влекачи. Поради това, специализираните ПС, 

самоходните машини и други ПС (например кемпери) не са засегнати от нея.  

 

СПИСЪК на пунктовете на местния австрийски автомобилен клуб ÖAMTC, където 

могат да бъдат закупени обозначителни стикери за екологична категория.  

Стикери могат да се закупуват и в пунктовете на DEKRA и ABRO. 

 

Изисквания за задължително зимно оборудване 

Вериги за сняг 

В периода от 1 ноември до 15 април е задължително всички товарни и пътнически 

ПС с обща допустима маса > 3.5 тона да разполагат с вериги за сняг, съвместими със 

стандартите ONORM. Подобни продукти от страни членки на ЕС, които имат CE номер 

също са разрешени. Веригите трябва да бъдат монтирани на най-малко две от 

задвижващите колела на една и съща ос. Те трябва да са поставени по такъв начин, че 

цялата повърхност на гумата да е покрита и по всяко време да има контакт между 

веригите и повърхността на пътя. 

Товарните превозни средства с обща допустима маса ≤ 3.5 тона, трябва да бъдат 

оборудвани със зимни гуми (виж по-долу) или да носят вериги за сняг на борда на 
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превозното средство. Веригите трябва да се използват по време на периода и съгласно 

условията, посочени по-горе и трябва да са поставени на най-малко две от 

задвижващите колела. 

 

Зимни гуми 

Всяка година в периода от 1 ноември до 15 април, всички товарни превозни средства 

с обща допустима маса > 3.5 тона трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми на най-

малко една задвижваща ос. Минималната дълбочина на протектора за диагонални гуми 

трябва да е 6мм, а за радиални гуми - 5мм. Гумите трябва да носят означението M+S, 

M.S. или M&S. 

При зимни условия като сняг и/или лед, товарните превозни средства с обща 

допустима маса ≤ 3.5 тона, задължително трябва да бъдат снабдени със зимни гуми на 

всичките 4 колела или да носят вериги за сняг на борда на превозното средство в 

периода от 1 ноември до 15 април. Зимните гуми трябва да носят означението M+S. 

Глобите за неспазване на горните разпоредби могат да достигат до 5000 евро, могат 

да бъдат предприети и принудителни мерки, ако това се изисква. 

 

 БЕЛГИЯ  

Празнични дни 

Януари - 1 

Април - 1, 2 

Май - 1, 10, 20, 21 

Юли - 21 

Август - 15 

Ноември - 1, 11 

Декември - 25 

Годишни забрани 

Няма забрани за движение в празнични и почивни дни. 

 

 БЪЛГАРИЯ 

Празнични дни 

Януари - 1 

Март - 3, 5 

Април - 6, 7, 8, 9 

Май - 1, 6, 7, 24 

Септември - 6, 22, 24 

Декември - 24, 25, 26 

Летни забрани 

Със заповед на АПИ РД-11-1159/17.11.2017 г. се въвежда временна организация на 

движението на МПС предназначени за превоз на товари с технически допустима 

максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета, 

селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна 

техника, по определени участъци от републиканската пътна мрежа. 

 

1. За периода от 01 юни до 15 септември включително 2018 г., 

по Автомагистралите, както следва: 

• АМ "Такия" 

    - Петък от 18:00 часа до 20:00 часа в посока София - Пловдив; 

    - Неделя от 16:00 часа до 20:00 часа в посока Бургас - София; 

• АМ "Струма" 

    - Събота от 10:00 часа до 14:00 часа в посока п.в. Даскалово - ГКПП Кулата; 

https://www2.speditor.net/cgi-bin/r?l=http://www.api.bg/files/8115/1091/9417/Zapoved_RD-11-1159.pdf
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• АМ "Марица" 

    - Неделя от 16:00 часа до 20:00 часа в посока Свиленград - АМ "Тракия". 

 

2. За периода от 01 юни до 15 септември включително 2018 г. за дните: 

- петък - от 17:00 часа до 20:00 часа и неделя - от 14:00 часа до 20:00 часа, 

по участъците от републиканската пътна мрежа, както следва: 

    - Път I-1 - с. Ребърково-Ботевград, като движението се пренасочва по път II-16 

Ребърково-Своге-София; 

    - Път I-1 - етапна връзка на Лот 2 на АМ "Струма" при Благоевград-ГКПП "Кулата"; 

    - Път I-5 - Русе-Велико Търново; 

    - Път I-9 - Варна-Бургас; 

    - Път II-99 - Бургас-Царево. 

 

 

Годишни забрани 

Със заповед на АПИ РД-11-1159/17.11.2017 г. сe въвежда временна организация на 

движението на МПС предназначени за превоз на товари с технически допустима 

максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета, 

селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна 

техника, по определени участъци от републиканската пътна мрежа. 

 

В периода на официалните празници, считано от 00:00 ч. на 01.01.2018 г. до 00:00 ч. на 

01.01.2019 г. последния работен ден преди празниците - от 16:00 часа до 20:00 часа и 

последния почивен (празничен) ден - от 14:00 часа до 20:00 часа, 

по участъците от републиканската пътна мрежа, както следва: 

    - Автомагистралите; 

    - Път I-1 - с. Ребърково-Ботевград, като движението се пренасочва по път II-16 

Ребърково-Своге-София; 

    - Път I-1 - етапна връзка на Лот 2 на АМ "Струма" при Благоевград-ГКПП "Кулата"; 

    - Път I-4 - п.в. Коритна-Велико Търново-Шумен; 

    - Път I-5 - Русе-Велико Търново; 

    - Път I-8 - ГКПП Калотина-София; 

    - Път II-18 - околовръстен път на град София; 

    - Път I-9 - Варна-Бургас; 

    - Път II-99 - Бъргас-Царево. 

 

- 1 януари 2018 г. от 14:00 до 20:00 часа 

- 2 март 2018 г. от 16:00 до 20:00 часа 

- 5 март 2018 г. от 14:00 до 20:00 часа 

- 5 април 2018 г. от 16:00 до 20:00 часа 

- 9 април 2018 г. от 14:00 до 20:00 часа 

- 4 май 2018 г. от 16:00 до 20:00 часа 

- 7 май 2018 г. от 14:00 до 20:00 часа 

- 21 септември 2018 г. от 16:00 до 20:00 часа 

- 24 септември 2018 г. от 14:00 до 20:00 часа 

- 21 декември 2018 г. от 16:00 до 20:00 часа 

- 26 декември 2018 г. от 14:00 до 20:00 часа 

 

Забраната се отнася за всички периоди, в които е определен повече от един почивен 

или празничен ден. 

https://www2.speditor.net/cgi-bin/r?l=http://www.api.bg/files/8115/1091/9417/Zapoved_RD-11-1159.pdf
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Забраната не важи за МПС, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи 

животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. 

  При установена или отпаднала необходимост списъкът на участъците от РПМ може 

да бъде изменян.  

  По време на действие на забраната МПС предназначени за превоз на товари с 

технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета 

и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана 

строителна техника /с изключение на МПС, които извършват превози на опасни товари 

(ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на 

температурен режим/ изчакват извън пътното платно на подходящи места, без да пречат 

на останалите участници в движението.  

 

Летни забрани при високи температури 

Забранява се движението по републиканските пътища на тежкотоварни автомобили 

с обща маса над 20 тона при температури на въздуха над 35 градуса по Целзий от 13:00 

до 21:00 часа. По време на действие на забраната, автомобилите трябва да изчакват 

извън пътното платно на подходящи места, без да пречат на останалите участници в 

движението. 

 

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Празнични дни 

Януари - 1, 2* (Scotland) 

Март - 17* (North Ireland), 19* (North Ireland), 30 

Април - 2 

Май - 7, 28 

Юли - 12* (North Ireland) 

Август - 6* (Scotland), 27 

Ноември - 30* (Scotland) 

Декември - 25, 26 

Няма забрани за движение 

 

 ГЕРМАНИЯ 

Празнични дни 

Януари - 1, 6* (BW, BY, ST, забрана за цялата територия на Германия няма) 

Март - 30 

Април - 1, 2 

Май - 1, 10, 21, 31* (само в BW, BY, HE, NW, RP, SL) 

Август - 15* (BY, SL, забрана за цялата територия на Германия няма) 

Октомври - 3, 31* (само в BB, MV, SN, ST, TH) 

Ноември - 1* (само в BW, BY, NW, RP, SL) 

Декември - 25, 26 

 

BW = Baden Wuerttemberg 

BY = Bavaria 

BE = Berlin 

BB = Brandenburg 

HB = Bremen 

HH = Hamburg 

HE = Hessen 

MV = Mecklenburg West Pomerania 

NI = Lower Saxony 
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NW = Northrhine Westphalia 

RP = Rhineland Palatinate 

SL = Saarland 

SN = Saxony 

ST = Saxony Anhalt 

SH = Schleswig Holstein 

TH = Thuringia 

 

Годишни забрани 

В сила е постоянна забрана за движение на товарни автомобили с максимално 

допустимо тегло над 7.5 тона и товарни автомобили с ремарке за цялата пътна мрежа 

на страната: 

- неделните и празничните дни от 00:00 до 22:00 часа. 

 

Летни забрани 

От 1 юли до 31 август се забранява движението на товарни автомобили с максимално 

допустимо тегло над 7.5 тона и товарни автомобили с ремарке: 

 

(1) в неделните и празничните дни от 00:00 до 22:00 часа за цялата пътна мрежа на 

страната; 

(2) в съботните дни от 07:00 до 20:00 часа за следните участъци, двупосочно: 

А1 от пътен възел Köln-запад през пътен възел Leverkusen-запад, Wuppertal, пътни 

възли Kamen и Münster до връзката за Lohne/Dinklage 

A2 от пътен възел Oberhausen до пътен възел Bad Oeynhausen 

A3 от пътен възел Oberhausen до пътен възел Köln - изток, от пътен възел Mönchhof-

Dreieck през пътен възел Frankfurter Kreuz до пътен възел Nürnberg 

A5 от пътен възел Darmstadt до Karlsruhe-юг и от Offenburg до пътен възел Neuenburg 

A6 от връзката Schwetzingen-Hockenheim до пътен възел Nürnberg-юг 

A7 от връзката Schleswig/Jagel до връзката Нamburg-Schnelsen-север; от връзката 

Soltau-изток до връзката Göttingen-север; от пътен възел Schweinfurt/Werneck, през 

пътен възел Biebelried, пътен възел Ulm/Elchingen и пътен възел Allgäu до края на 

магистралата на границата при Füssen 

А8 от пътен възел Karlsruhe до връзката Munich-Obermenzing и от връзката München-

Ramersdorf до връзката за Bad Reichenhall 

A9/E51 околовръстен път на Berlin (разклона Leipzig/ пътен възел Potsdam) до 

връзката за München-Schwabing 

A10 околовръстен път на Berlin, с изключение на участъците от връзката Berlin-

Spandau през пътен възел Havelland до пътен възел Oranienburg и от пътен възел 

Spreeau до пътен възел Werder 

A45 от връзката Dortmund-юг през пътни възли Westhof и Gambach до пътен възел 

Selingenstаdt 

A61 от пътен възел Meckenheim през пътен възел Koblenz до пътен възел Нockenheim 

A81 от връзката Stuttgart-Zuffenhausen до връзката за Gärtringen 

A92 от пътен възел München-Feldmoching до връзката за Oberschleissheim и от пътен 

възел Neufahrn до връзката за Erding 

A93 от пътен възел Inntal до връзката за Reischenhart 

A99 от пътен възел München-югозапад през пътни възли München-запад, München-

Allach, München Feldmoching, München-север, München-изток, München-юг и München-

Eschenried 

A215 от пътен възел Bordesholm до връзката за Blumenthal 

A831 от връзката Stuttgart-Vaihingen до пътен възел Stuttgart 



10 
 

A980 от пътен възел Allgäu до връзката за Waltenhofen 

A995 от пътен възел Sauerlach до връзката Munich-юг 

B31 от връзката Stockach-изток на A 98 до връзката за Sigmarszell на А 96 

B96/E251 от кръгово на Neubrandenburg до Berlin 

 

 

 ДАНИЯ 

Празнични дни за 2018 година 

Януари - 1 

Март - 29, 30 

Април - 1, 2, 27 

Май - 10, 20, 21 

Декември - 25, 26 

 

 ИТАЛИЯ 

Празнични дни 

Януари - 1, 6 

Април - 1, 2, 25 

Май - 1 

Юни - 2 

Август - 15 

Ноември - 1 

Декември - 8, 25, 26 

 

Летни забрани 

Забрана за товарни автомобили и съчленени превозни средства с максимално 

допустимо тегло над 7.5 тона за цялата територия на страната: 

 

б) неделните дни през месец юни, юли, август и септември от 07:00 до 22:00 часа 

в) празничните дни и дните с висока интензивност на движението: 

- от 08:00 до 22:00 часа на 2 юни 

- от 08:00 до 16:00 часа на 30 юни 

- от 08:00 до 16:00 часа на 7 юли 

- от 08:00 до 16:00 часа на 14 юли 

- от 08:00 до 16:00 часа на 21 юли 

- от 16:00 до 22:00 часа на 27 юли 

- от 08:00 до 22:00 часа на 28 юли 

- от 14:00 до 22:00 часа на 3 август 

- от 08:00 до 22:00 часа на 4 август 

- от 08:00 до 22:00 часа на 11 август 

- от 08:00 до 22:00 часа на 15 август 

- от 08:00 до 16:00 часа на 18 август 

- от 08:00 до 16:00 часа на 25 август 

 

Годишни забрани 

Забрана за товарни автомобили и съчленени превозни средства с максимално 

допустимо тегло над 7.5 тона за цялата територия на страната: 

 

а) неделните дни през месеците януари, февруари, март, април, май, октомври, 

ноември и декември от 09:00 до 22:00 часа 

б) неделните дни през месец юни, юли, август и септември от 07:00 до 22:00 часа 
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в) празничните дни и дните с висока интензивност на движението: 

- от 09:00 до 22:00 часа на 1 януари 

- от 09:00 до 22:00 часа на 6 януари 

- от 14:00 до 22:00 часа на 30 март 

- от 09:00 до 16:00 часа на 31 март 

- от 09:00 до 22:00 часа на 2 април 

- от 09:00 до 14:00 часа на 3 април 

- от 09:00 до 22:00 часа на 25 април 

- от 09:00 до 22:00 часа на 1 май 

- от 08:00 до 22:00 часа на 2 юни 

- от 08:00 до 16:00 часа на 30 юни 

- от 08:00 до 16:00 часа на 7 юли 

- от 08:00 до 16:00 часа на 14 юли 

- от 08:00 до 16:00 часа на 21 юли 

- от 16:00 до 22:00 часа на 27 юли 

- от 08:00 до 22:00 часа на 28 юли 

- от 14:00 до 22:00 часа на 3 август 

- от 08:00 до 22:00 часа на 4 август 

- от 08:00 до 22:00 часа на 11 август 

- от 08:00 до 22:00 часа на 15 август 

- от 08:00 до 16:00 часа на 18 август 

- от 08:00 до 16:00 часа на 25 август 

- от 09:00 до 22:00 часа на 1 ноември 

- от 09:00 до 22:00 часа на 8 декември 

- от 08:00 до 14:00 часа на 22 декември 

- от 09:00 до 22:00 часа на 25 декември 

- от 09:00 до 22:00 часа на 26 декември 

 

 ЛЮКСЕМБУРГ 

Празнични дни 

Януари - 1 

Април - 2 

Май - 1, 10, 21 

Юни - 23 

Август - 15 

Ноември - 1 

Декември - 25, 26 

Годишни забрани 

1. Забрана за движение на товарни автомобили, идващи от Белгия или Германия, 

чието направление е Франция и чиято максимално допустима маса с или без ремарке е 

над 7.5 т:  

- от 21:30 часа в събота и предпразничен ден до 21:45 часа в неделя и празничен ден. 

 

2. Забрана за движение на товарни автомобили, идващи от Белгия или Франция, чието 

направление е Германия и чиято максимално допустима маса с или без ремарке е над 

7.5 т: 

- от 23:30 часа в събота и предпразничен ден до 21:45 часа в неделя и празничен ден. 

 

Забраните важат за всички пътища и автомагистрали в страната. 

 

 СЛОВЕНИЯ 
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Празнични дни 

Януари - 1, 2 

Февруари - 8 

Март - 30 

Април - 1, 2, 27 

Май - 1, 2, 20 

Юни - 25 

Август - 15 

Октомври - 31 

Ноември - 1 

Декември - 25, 26 

Забрани за движение на товарни автомобили и съчленени ПС с максимално 

допустима маса над 7.5 тона през празничните дни на 2018 г. 

01 януари (понеделник) 08:00 - 21:00 часа 

02 януари (вторник) 08:00 - 21:00 часа 

08 февруари (четвъртък) 08:00 - 21:00 часа 

30 март (петък) 14:00 - 21:00 часа 

01 април (неделя) 08:00 - 21:00 часа 

02 април (понеделник) 08:00 - 21:00 часа 

27 април (петък) 08:00 - 21:00 часа 

01 май (вторник) 08:00 - 21:00 часа 

02 май (сряда) 08:00 - 21:00 часа 

20 май (неделя) 08:00 - 21.00 часа 

25 юни (понеделник) 08:00 - 21:00 часа 

15 август (сряда) 08:00 - 21:00 часа 

31 октомври (сряда) 08:00 - 21:00 часа 

01 ноември (четвъртък) 08:00 - 21:00 часа 

25 декември (вторник) 08:00 - 21:00 часа 

26 декември (сряда) 08:00 - 21:00 часа 

 

Летни забрани 

1. Забрана за движение на товарни автомобили и съчленени превозни средства с 

максимално допустима маса над 7.5 тона на изброените по-долу в годишните забрани 

пътни участъци в периода от последния уикенд през юни (включително) до първия 

уикенд през септември (включително) (30 юни до 2 септември 2018): 

- в съботните дни от 08:00 до 13:00 часа 

  - в неделните, празничните и неработните дни от 08:00 до 21:00 часа. /според 

годишните забрани/ 

     2. Допълнителни забрани за движение на товарни автомобили и съчленени 

превозни средства с максимално допустима маса над 7.5 тона при силен туристически 

сезон в периода от последния уикенд през юни (включително) до първия уикенд през 

септември (включително) (23.06. - 02.09.2018 г. вкл.) : /независимо от горната забрана/ 

- в съботните дни от 06:00 до 16:00 часа 

     - в неделните, празничните и неработните дни от 08:00 до 22:00 часа. 

Годишни забрани 

Забрана за движение на товарни автомобили и съчленени превозни средства с 

максимално допустима маса над 7.5 тона: 

- всички неделни, празнични и неработни дни през годината от 08:00 до 21:00 часа 

- на Разпети петък (30 март 2018) от 14:00 до 21:00 часа 



13 
 

 

 УНГАРИЯ 

Празнични дни за 2018 година 

Януари - 1 

Март - 15, 16 (неработен ден), 30 

Април - 2, 30 (неработен ден) 

Май - 1, 21 

Август - 20 

Октомври - 22 (неработен ден), 23 

Ноември - 1, 2 (неработен ден) 

Декември - 15, 24, 25, 26, 31 (неработен ден) 

 

* 10 март, 21 април, 13 октомври, 10 ноември, 1 и 15 декември са работни дни (съботи) 

 

Летни забрани 

От 01 юли до 31 август се забранява движението на товарни автомобили и 

композиции над 7.5 тона по цялата пътна мрежа: 

- от 15:00 в събота до 22:00 часа в неделя 

- от 22:00 часа в навечерието на официален празник до 22:00 часа на празничния ден* 

* Ако по време на горната забрана празничният ден предшества съботен или неделен 

ден, то времето за действието и се разширява от 08:00 часа на първия ден до 22:00 часа 

на последния! 

 

Годишни забрани 

От 1 септември до 30 юни се забранява движението на товарни автомобили и 

композиции над 7.5 тона по цялата пътна мрежа: 

- от 22:00 часа в събота или в предпразничен ден до 22:00 часа в неделя или в 

празничния ден* 

*Ако празничният ден предшества неделен ден, то времето за действие на забраната се 

разширява от 08:00 часа на първия ден до 22:00 часа на последния! 

 

Важно! В периода от 4 ноември до 1 март горепосочената забрана за движение не се 

прилага за ПС с клас Евро 3 или повече, извършващи международни превози. 

 

 ФРАНЦИЯ 

Празнични дни за 2018 година 

Януари - 1 

Април - 2 

Май - 1, 8, 10, 21 

Юли - 14 

Август - 15 

Ноември - 1, 11 

Декември – 25 

 

Летни забрани 

В летният период се забранява движението на товарни автомобили и композиции с 

максимално допустимо тегло над 7.5 тона, с изключение на специални автомобили и 

селскостопански машини за цялата пътна мрежа на страната: 

- 21 и 28 юли; 4, 11 и 18 август 2017 (събота) - от 07:00 до 19:00 часа 

- 22 и 29 юли; 5, 12 и 19 август 2017 (неделя) - от 00:00 до 22:00 часа 
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Годишни забрани 

Постоянна забрана за движение на товарни автомобили и композиции с максимално 

допустимо тегло над 7.5 тона, с изключение на специални автомобили и 

селскостопански машини за цялата пътна мрежа на страната: 

- от 22:00 часа в съботните и предпразничните дни до 22:00 часа на неделните и 

празничните дни. 

ЗАБ. Ако събота или неделя съвпада с официален празник - забраната е от 00:00 до 

24:00 часа. 

     

 

 ЧЕХИЯ 

Празнични дни 

Януари - 1 

Март - 30 

Април - 2 

Май - 1, 8 

Юли - 5, 6 

Септември - 28 

Октомври - 28 

Ноември - 17 

Декември - 24, 25, 26 

 

Летни забрани 

От 01 юли до 31 август се забранява движението на товарни автомобили и съчленени 

ПС с максимална допустима маса над 7.5 т, както и на товарни и специални превозни 

средства с ремаркета, ако максимално допустимата маса на моторното превозно 

средство е над 3,5 тона, по магистрали, автомобилни пътища и пътища 1-ви клас: 

- в петък от 17:00 ч. до 21:00 ч. 

- в съботни дни от 07:00 ч. до 13:00 ч. 

- в неделни и празнични дни от 13:00 ч. до 22:00 ч. 

 

Годишни забрани 

Забранява се движението на товарни автомобили и съчленени ПС с максимална 

допустима маса над 7.5 т, както и на товарни и специални превозни средства с 

ремаркета, ако максимално допустимата маса на моторното превозно средство е над 

3,5 тона, по магистрали, автомобилни пътища и пътища 1-ви клас: 

- в неделни и празнични дни от 13:00 до 22:00 часа. 

 

От 15 април до 30 септември - забрана за специални превозни средства, чиято ширина 

е над 0,60 метра на пътищата 1-ви клас извън населените места: 

- в петък или навечерието на официален празник от 15:00 до 21:00 ч. 

- в събота и в първият празничен ден (ако са няколко посл. дни) от 07:00 до 11:00 ч. 

- в неделя и в последният празничен ден от 15:00 до 21:00 ч. 


