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Важни пояснения
В това приложение на сп. КАМИОНИ
са посочени забраните за движение на
товарни пътни превозни средства (ППС)
по националните пътища на онези европейски страни, за които има официални
документи, въвеждащи забрани за цялата страна в определени дни от седмицата или национални празници. За някои
страни като Великобритания, Гърция,
Испания, Румъния и други съществуват
забрани за движение на ППС, но те са
с локален характер по пътни отсечки и
региони и не могат да бъдат описани в
рамките на това приложение.
Информацията е актуална към 1 март

2020 г. и след тази дата е възможно за
някои страни да има промени.
✔ По принцип забраните са валидни за
товарни автомобили с брутна маса
над 7,5 тона. Изключения: Австрия
– над 3,5 тона, Полша – над 12 тона.
✔ В посока Германия забраните в
Люксембург започват в 23.30 часа в
събота или предпразник.
✔ От края на юни до септември 2018
г. властите в Австрия забраняват
движението през граничния тунел
Караванкен през всички съботи от
8 до 14 часа за товарни превозни
средства с обща маса над 7,5 тона.

Летни и празнични забрани за България – 2020 г.
Съгласно заповед РД-11-1496 от 16.12.2019
г. на АПИ в празничните дни и през летния сезон
– от 15 юни до 15 септември 2020 г., се въвежда
временна организация на движението на превозни средства с маса над 12 тона по определени
участъци от републиканската пътна мрежа.
Ограничението в движението на МПС над
12 тона, включително ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника,
трактори и специализирана строителна техника,
е следното:
• За периода от 15 юни до 15 септември 2020
г. включително по автомагистралите:
– АМ Тракия
Петък – от 18:00 ч. до 20:00 ч. по участъка София до Пловдив в посока Пловдив
Неделя – от 16:00 ч. до 20:00 ч. в участъка
Пловдив до София в посока София
– АМ Хемус
Петък – от 18:00 ч. до 20:00 ч. по участъка от София до път I-4 в двете посоки
Неделя – от 16:00 ч. до 20:00 ч. в участъка
от София до път I-4 в двете посоки
– АМ Струма
Петък – от 18:00 ч. до 20:00 ч. по участъка от София до Симитли в посока Кулата
Неделя – от 16:00 ч. до 20:00 ч. в участъка
от Сандански до Кресна в посока София
– АМ Марица
Неделя – от 16:00 ч. до 20:00 ч. от Харманли до АМ Тракия в посока АМ Тракия

• З а периода от 15 юни до 15 септември 2020
г. включително за дните петък от 17:00 до
20:00 часа и неделя от 14:00 до 20:00 часа
по следните участъци от републиканската
пътна мрежа:
»» Път I-1 – в участъка от с. Ребърково до Ботевград в двете посоки;
»» Път I-1 – от етапна връзка на Лот 2 на АМ
струма при Благоевград до кресна в двете
посоки;
»» Път I-5 – в участъка от Русе до Бяла в двете
посоки;
»» Път I-9 – в участъка от Варна до Бургас в
двете посоки;
»» Път II-99 – в участъка от Бургас до Царево
в двете посоки.
• Целогодишно при официални празници ще
се ограничава движението в последния работен ден преди празника – от 16:00 ч. до
20:00 ч., и в последния почивен (празничен) ден – от 14:00 ч. до 20:00 ч.:
»» АМ Тракия:
– в последния работен ден в участъка от
София до Пловдив в посока Пловдив;
– в последния почивен ден в участъка от
Пловдив до София в посока Пловдив.
»» АМ Хемус:
– в последния работен ден в участъка от
София до I-4 в двете посоки;
– в последния почивен ден в участъка от
София до I-4 в двете посоки.

»» АМ Струма:
– в последния работен ден в участъка от
София до Симитли в посока Кулата;
– в последния почивен ден в участъка от
Сандански до Кресна в посока София.
»» Път I-1 – в участъка от с. Ребърково до Ботевград в двете посоки;
»» Път I-1 – от етапна връзка на Лот 2 на АМ
струма при Благоевград до кресна в двете
посоки;
»» Път I-5 – в участъка от Русе до Бяла в двете
посоки;
»» Път I-9 – в участъка от Варна до Бургас в
двете посоки;
»» Път II-99 – в участъка от Бургас до Царево
в двете посоки;
»» Път II-18 Околовръстен път на София.
»» АМ Марица:
– в последния почивен ден от 14:00 ч. до
20:00 ч. в участъка от Харманли до АМ
Тракия в посока АМ Тракия.
Забраната се отнася за всички периоди, в
които е определен повече от един почивен или
празничен ден. Ограничението не важи за МПС,
превозващи бързоразвалящи се хранителни
продукти и товари на температурен режим, живи
животни и опасни товари (ADR).
Списъкът с участъци от републиканската
пътна мрежа за които има забрани може да бъде
изменян.

Българска Транспортна Преса

