
НАРЕДБА № 11 ОТ 3.07.2001 Г. ЗА ДВИЖЕНИЕ НА 
ИЗВЪНГАБАРИТНИ И ТЕЖКИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 65 

от 24.07.2001 г.кн. 8/2001 г., стр. 277 т. 1, р. 6, № 673 
 
 

Раздел I 
Общи положения 

 
 Чл. 1. С наредбата се определят: 
 1. нормите за размери, маса и натоварване на ос на пътни превозни средства, 
наричани за краткост "ППС", които не представляват опасност за участниците в 
движението; 
 2. условията и редът за движение на извънгабаритни и тежки ППС по пътищата, 
отворени за обществено ползване. 
 Чл. 2. Извънгабаритни са тези ППС, на които поне един от размерите със или без 
товар е по-голям от стойностите по чл. 5. 
 Чл. 3. (1) Тежки са тези ППС, които имат маса със или без товар, по-голяма от 
стойностите по чл. 6. 
 (2) Тежки са и тези ППС, които независимо от масата им имат натоварване на 
ос, по-голямо от стойностите по чл. 7. 
 Чл. 4. Извънгабаритните и тежките ППС съгласно тази наредба се наричат за 
краткост "извънгабаритни ППС". 
 

Раздел II 
Норми за размери, маса и натоварване на ос на ППС 

 
 Чл. 5. Допустимите максимални размери на ППС за движение по пътищата, 
отворени за обществено ползване, са за: 
 1. широчина на: 
 а) всяко ППС - 2,55 m; 
 б) хладилно ППС - 2,60 m; 
 2. височина на всички видове ППС - 4,00 m; 
 3. дължина на: 
 а) моторно превозно средство - 12,00 m; 
 б) ремарке - 12,00 m; 
 в) съчленено превозно средство - 16,50 m; 
 г) съчленен автобус - 18,00 m; 
 д) моторно превозно средство с едно или повече ремаркета - 18,75 m. 
 Чл. 6. (1) Допустимата максимална маса на ППС за движение по пътищата, 
отворени за обществено ползване, е за: 
 1. пътни превозни средства, които са част от състав от ППС, както следва: 
 а) ремарке с две оси - 18 t; 
 б) ремарке с три оси - 24 t; 
 2. състав от ППС с пет или шест оси, както следва: 
 а) моторно превозно средство с две оси с ремарке с три оси - 40 t; 
 б) моторно превозно средство с три оси с ремарке с две или три оси - 40 t; 
 3. съчленени ППС с пет или шест оси, както следва: 
 а) моторно превозно средство с две оси с полуремарке с три оси - 40 t; 
 б) моторно превозно средство с три оси с полуремарке с две или три оси - 40 t; 
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 в) моторно превозно средство с три оси с полуремарке с две или три оси, 
превозващо при комбиниран превоз 40-футов контейнер по БДС ISO 830 - 44 t; 
 4. състав от ППС с четири оси, съставени от моторно превозно средство с две 
оси и ремарке с две оси - 36 t; 
 5. съчленени ППС с четири оси, съставени от моторно превозно средство с две 
оси и полуремарке с две оси, ако междуосовото разстояние на полуремаркето е: 
 а) равно или по-голямо от 1,3 m и равно или по-малко от 1,8 m - 36 t; 
 б) по-голямо от 1,8 m - 36 t; 
 6. моторни превозни средства, както следва: 
 а) моторни превозни средства с две оси - 18 t; 
 б) моторни превозни средства с три оси - 25 t (26 t); 
 в) моторно превозно средство с четири оси с две управляеми оси - 32 t; 
 7. съчленени автобуси с три оси - 28 t. 
 (2) Допустимата максимална маса (в t) на моторно превозно средство с четири 
оси не трябва да надвишава пет пъти разстоянието (в m) между крайните оси на 
превозното средство. 
 (3) Стойностите по ал. 1, т. 5 могат да бъдат надвишавани с не повече от 2 t, 
когато допустимата максимална маса на моторното превозно средство (18 t) и 
допустимото максимално натоварване на двойната ос на полуремаркето (20 t) са 
спазени и задвижващата ос е оборудвана с двойни гуми и пневматични окачвания. 
 (4) Стойностите в скоби по ал. 1, т. 6, букви "б" и "в" се отнасят за случаите, 
когато задвижващата ос е оборудвана с двойни гуми и пневматични окачвания или 
когато всяка задвижваща ос е оборудвана с двойни гуми и максималното натоварване 
на всяка ос не надвишава 9,5 t. 
 Чл. 7. (1) Допустимото максимално натоварване на ос на ППС за движение по 
пътищата съгласно приложение № 1 е за: 
 1. единична ос - незадвижваща - 10 t; 
 2. сумата от натоварванията на ос на една двойна ос на ремаркета и 
полуремаркета, ако разстоянието между осите е: 
 а) равно или по-малко от 0,99 m - 11 t; 
 б) от 1,00 до 1,30 m - 16 t; 
 в) от 1,31 до 1,79 m - 18 t; 
 г) равно или по-голямо от 1,80 m - 20 t; 
 3. сумата от натоварванията на ос на една тройна ос на ремаркета и 
полуремаркета, ако разстоянието между осите е: 
 а) равно или по-малко от 1,30 m - 21 t; 
 б) от 1,31 до 1,40 m - 24 t; 
 4. единична ос - задвижваща: 
 а) на ППС при условията на чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3 - 11,5 t; 
 б) на ППС при условията на чл. 6, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 - 11,5 t; 
 5. сумата от натоварванията на ос на една двойна ос на моторни превозни 
средства, ако разстоянието между осите е: 
 а) равно или по-малко от 0,99 m - 11,5 t; 
 б) от 1,00 до 1,29 m - 16 t; 
 в) от 1,30 до 1,79 m - 18 t (19 t). 
 (2) Допустимото максимално натоварване на ос на ППС за движение по 
пътищата, отворени за обществено ползване, които не са дадени в приложение № 1, е 
за: 
 1. единична ос: 
 а) незадвижваща - 8 t; 
 б) задвижваща - 10 t; 
 2. на всяка една от съседни оси, отдалечени една от друга на разстояние: 
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 а) до 1,30 m - 6,5 t; 
 б) от 1,31 до 1,40 m - 8 t; 
 в) от 1,41 до 2,00 m - 9 t; 
 г) над 2,00 m - 10 t. 
 (3) Натоварването на задвижващата ос или на задвижващите оси на моторни 
превозни средства или на състав от ППС не трябва да бъде по-малко от 25 на сто от 
общата маса на моторното превозно средство или на състава от ППС. 
 (4) Стойността в скоби по ал. 1, т. 5, буква "в" се отнася за случаите, когато 
задвижващата ос е оборудвана с двойни гуми и пневматични окачвания или когато 
всяка задвижваща ос е оборудвана с двойни гуми и максималното натоварване на всяка 
ос не надвишава 9,5 t. 
 

Раздел III 
Условия за движение на извънгабаритни ППС 

 
 Чл. 8. (1) Движението на извънгабаритни ППС се осъществява в рамките на 
специалното ползване на пътищата и се разрешава в случаите, когато е невъзможно или 
нецелесъобразно да се използва друг вид транспорт или когато товарите не могат да 
бъдат разглобени на части и превозени в рамките на общественото ползване на 
пътищата. 
 (2) Извънгабаритните ППС могат да се движат само с разрешително, издадено от 
администрацията, управляваща пътя, съгласувано със съответната служба за контрол 
при Министерството на вътрешните работи (МВР). 
 (3) Разрешителното по ал. 2 се издава след заплатени пътни такси при условията 
и по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за пътищата. 
 Чл. 9. Всички извънгабаритни ППС трябва да бъдат сигнализирани съгласно 
изискванията на раздел V. 
 Чл. 10. (1) Извънгабаритните ППС с обща маса, по-голяма от 60 t, или на които 
поне един от габаритните размери е по-голям от съответно широчина - 3,50 m, 
височина - 4,70 m, и дължина - 24,00 m, могат да се движат само ако имат 
разрешително по чл. 8, ал. 2 и ако се съпровождат съгласно изискванията на раздел VI. 
 (2) Администрацията, управляваща пътя, и съответната служба за контрол при 
МВР могат да изискват съпровождане на извънгабаритни ППС и с гaбaрити, по-малки 
от габаритите по aл. 1, когато преценят, че те представляват опасност за пътя и пътните 
съоръжения или могат да застрашат безопасността на останалите участници в 
движението. 
 (3) Администрацията, която издава разрешителното за движение, може да 
изисква два и повече съпровождащи автомобили, когато: 
 1. широчината на извънгабаритното ППС е с 0,5 m по-голяма от широчината на 
пътната лента; 
 2. превозът се извършва по двулентови пътища: 
 а) в трудни пътни условия; 
 б) с широчина на платното за движение, по-малка от 6,00 m; 
 в) с висока интензивност на движение - над 4000 авт./ден; 
 3. масата на извънгабаритното ППС с товар е по-голяма от 74 t; 
 4. превозът се извършва от две и повече извънгабаритни ППС. 
 Чл. 11. Лицата, които извършват превозите, носят отговорност за движението и 
съпровождането на извънгабаритните ППС. Те са длъжни: 
 1. да осигуряват сигнализирането на извънгабаритното ППС и необходимите 
документи за осъществяване на превоза; 
 2. да проверяват разположението и сигурното укрепване на товара; 
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 3. да възлагат превозването на водачи, които притежават свидетелство за 
управление на моторно превозно средство за съответната категория, с трудов стаж като 
водачи на товарен автомобил от категория "С" не по-малък от пет години; 
 4. да запознават водача с особените свойства на товара и със специфичните 
изисквания при превозването му, с които той е задължен да се съобразява; 
 5. да отстраняват за своя сметка всички нанесени повреди на пътя, пътните 
принадлежности и съоръжения, както и други причинени от тях щети при извършване 
на превозите вследствие на неспазване условията, посочени в разрешителното и 
наредбата, или да заплащат разходите за тяхното възстановяване; 
 6. да възлагат съпровождането на лице, което отговаря на изискванията по чл. 
24; 
 7. да проверяват съответствието между действителните габаритни размери на 
ППС и размерите, описани в разрешителното. 
 Чл. 12. Извънгабаритните ППС: 
 1. трябва да се движат със съобразена с пътните условия скорост, но не по-
голяма от: 
 а) 70 km/h - по автомагистрали; 
 б) 50 km/h - извън населено място; 
 в) 40 km/h - в населено място; 
 г) 40 km/h - когато се съпровождат; 
 2. при съпровождане по чл. 10, ал. 1 да преминават по мостове с безопасна 
скорост, без спиране и без използване на спирачки; 
 3. при паркиране да са извън платното за движение на разстояние не по-малко от 
2 m от неговия ръб. 
 Чл. 13. Движението на извънгабаритни ППС е забранено в следните случаи: 
 1. при намалена видимост под 50 m поради мъгла, силен дъжд и снеговалеж; 
 2. при поледица по пътищата; 
 3. през тъмната част на денонощието и в часовете с максимална интензивност на 
движението, освен при превози, свързани с отстраняване на крупни аварии или 
последици от природни бедствия. 
 

Раздел IV 
Ред за издаване на разрешителни 

 
 Чл. 14. (1) Разрешителното за движение на извънгабаритните ППС при 
условията на чл. 8, ал. 2 и 3 се издава по образец (приложение № 2). В разрешителното 
могат да се поставят допълнителни условия. 
 (2) Разрешителните се издават, както следва: 
 1. за движение по републиканските пътища: 
 а) от Изпълнителната агенция "Пътища" съгласувано със съответната служба за 
контрол при МВР - Дирекция на Национална служба "Полиция" - направление "Пътна 
полиция" (ДНСП - НПП) - при движение на територията на повече от две съседни 
областни пътни управления (ОПУ); 
 б) от ОПУ съгласувано със съответната служба за контрол при МВР - Столична 
дирекция на вътрешните работи (СДВР) - направление КАТ - "Пътна полиция", или със 
съответната регионална дирекция на вътрешните работи (РДВР), сектор КАТ - "Пътна 
полиция" - при движение на територията на едно или две съседни ОПУ; 
разрешителното се издава от ОПУ, от чиято територия тръгва извънгабаритното ППС; 
 2. за движение по местни пътища - от собственика на пътя съгласувано със 
съответната служба за контрол при МВР; 
 3. за движение само по пътища в населените места - от общината съгласувано 
със съответната служба за контрол при МВР; 
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 4. за движение по маршрут, състоящ се от републикански и местни пътища - от 
Изпълнителната агенция "Пътища" съгласувано със съответната служба за контрол при 
МВР; в този случай разрешителното се издава въз основа на протокол на комисия, 
назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция 
"Пътища"; в комисията се включват представители на администрацията, управляваща 
съответния път. 
 (3) Администрацията, управляваща пътя, може да въвежда със заповед облекчен 
режим за издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни или тежки ППС. 
 Чл. 15. (1) Разрешителното по чл. 14 се издава за еднократен превоз и за 
определен срок за извършване на превоза. 
 (2) Разрешителното по чл. 14 може да се издава за многократни превози за не 
повече от 10 курса и за срок не по-дълъг от 30 дни, когато се превозват еднакви товари 
с едно и също извънгабаритно ППС и по един и същи маршрут. 
 (3) Собствениците на извънгабаритни ППС или лицата, които извършват 
превозите, са длъжни да подадат в Изпълнителната агенция "Пътища" или в 
съответното ОПУ или община заявление за издаване на необходимото разрешително по 
образец (приложение №3). 
 (4) Службите по ал. 3 регистрират подадените заявления и в срок от 5 работни 
дни са длъжни да издадат исканото разрешително или да направят мотивиран отказ, 
като уведомят писмено подателя за това свое решение. 
 (5) Когато превозът не може да бъде извършен в посочения в разрешителното 
срок, собствениците на извънгабаритни ППС или лицата, които извършват превозите, 
трябва да подадат заявление за удължаване срока на разрешителното. 
 Чл. 16. Когато извънгабаритните ППС имaт обща маса, по-голяма от 100 t, или 
гaбaрити, по-големи от: широчина - 4,50 m, или дължина - 30,00 m, собствениците на 
ППС или лицата, които извършват превоза, разработват график за движение, който се 
съгласува със съответната служба за контрол при МВР. 
 Чл. 17. Когато извънгабаритното ППС е с височина над 4,50 m, разрешителното 
за движение задължително се съгласува с Министерството на транспорта и 
съобщенията, Националната електрическа компания, Националната компания 
"Български държавни железници" и др., чиито интереси могат да бъдат засегнати. 
 Чл. 18. Собствениците на извънгабаритни ППС или лицата, които извършват 
превозите, сa длъжни да осигуряват средства и да възлагат проектирането и 
изпълнението по съответния ред на частична реконструкция на пътя, усилване на 
настилката и на пътните съоръжения, направа на обходни и други пътища по маршрута 
за движение при невъзможност товарът дa премине по определен участък. 
 

Раздел V 
Сигнализиране 

 
 Чл. 19. (1) На предната и задната част на извънгабаритните ППС се поставят 
опознавателни знаци при условията на чл. 46, ал. 1, т. 7 от Наредба № I-45 от 2000 г. за 
регистрацията и отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от 
тях (ДВ, бр. 31 от 2000 г.). 
 (2) Извънгабаритните ППС с дължина над 12 m се сигнализират с опознавателни 
знаци при условията на чл. 46, ал. 3 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и 
отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. 
 (3) На извънгабаритните ППС с дължина, по-голяма от 22,00 m, освен 
опознавателните знаци по ал. 1 и 2 се поставя на задната им част и табела с размери 
750/350 mm, която указва тяхната дължина (приложение № 4). 
 Чл. 20. (1) На извънгабаритни ППС с полуремарке или ремарке (ремаркета) над 
кабината на теглещото моторно превозно средство се поставят три еднакви светещи 
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тела с оранжева светлина при условията на чл. 46, ал. 1, т. 3 от Наредба № I-45 от 2000 
г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени 
от тях. 
 (2) На задната част на полуремаркето или ремаркето се изобразяват два пътни 
знака А39 със страна от 300 до 400 mm, разположени на разстояние 0,40 m от най-
изпъкналата странична част. 
 (3) На предната част на полуремаркето или ремаркетата трябва да има два бели 
кръга с диаметър 300 mm, разположени на разстояние 0,15 m от най-изпъкналата 
странична част. 
 Чл. 21. Товарът се сигнализира с червен флаг с размери 400/400 mm, когато: 
 1. излиза отстрани на най-издадената част на ППС с повече от 0,20 m; 
 2. излиза от предната или задната част на ППС с повече от 1,00 m. 
 

Раздел VI 
Съпровождане 

 
 Чл. 22. Извънгабаритните ППС се съпровождат в случаите по чл. 10, ал. 1 и 2 от 
автомобил и съпровождащо лице. 
 Чл. 23. (1) Съпровождащият автомобил се сигнализира със: 
 1. опознавателна табела по чл. 19, ал. 1 и с пътен знак № A39 по чл. 20, ал. 2, 
поставени на предната или горната му част, когато автомобилът се движи пред 
извънгабаритното ППС, или на задната му част - когато автомобилът се движи след 
ППС; 
 2. поне една жълта мигаща или проблясваща светлина, видима от останалите 
участници в движението. 
 (2) Съпровождащите автомобили трябва да се движат с включени къси 
светлини. 
 Чл. 24. (1) Съпровождащото лице трябва да отговаря на следните изисквания: 
 1. да има най-малко 5 години стаж като водач на моторно превозно средство от 
категория "В"; 
 2. да познава нормативните актове, свързани със съпровождането и 
осигуряването на безопасността на движението по пътищата, и сигналите, необходими 
за регулиране на движението съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за движението по 
пътищата; 
 3. да има познания по английски, немски или френски език при съпровождане на 
чуждестранни извънгабаритни ППС. 
 (2) Съпровождащото лице трябва да осигурява условия за безпрепятственото 
преминаване на извънгабаритното ППС по пътищата. 
 (3) Съпровождащото лице е длъжно: 
 1. преди тръгване: 
 а) да се запознае подробно с особеностите на маршрута и условията за 
движение, предписани в разрешителното; 
 б) да провери съответствието на действителните габаритни размери на ППС с 
размерите, записани в разрешителното; 
 в) да провери укрепването на товара; 
 г) да провери сигнализацията на тежкото или извънгабаритното ППС; 
 2. по време на движение: 
 а) да води ППС по определения маршрут и с предписаната скорост; 
 б) да отбива и спира съпровожданото ППС на подходящи места за пропускане 
на образувалата се след него колона от автомобили; 
 в) да осигурява при необходимост безпрепятственото преминаване на 
движението; 
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 г) да уведомява органите, стопанисващи пътя, и службите за контрол на 
движението, когато съпровожданото от него ППС нанесе повреди на пътя, пътните 
съоръжения и неговите принадлежности. 
 Чл. 25. При съпровождане на извънгабаритни ППС с височина над 4,50 m на 
съпровождащия автомобил се монтира изолационно осигурена габаритна щанга с 
височина, превишаваща с 5 cm най-високите точки на извънгабаритното ППС. При 
преминаване под пътни съоръжения, електропроводи, телеграфни, телефонни и други 
съоръжения над пътя съпровождащото лице проверява височинния габарит на 
извънгабаритното ППС и осигурява неговото преминаване. 
 

Раздел VII 
Допълнителни изисквания 

 
 Чл. 26. Техническото състояние на извънгабаритното ППС трябва да отговаря на 
изискванията на Закона за движението по пътищата и на издадените въз основа на него 
нормативни актове. 
 Чл. 27. При движение напречните колебания на полуремаркето или ремаркетата 
спрямо автомобила или влекача не трябва да надвишават 3 на сто от габаритната му 
широчина от всяка страна. 
 Чл. 28. Автомобилите, влекачите, полуремаркетата или ремаркетата трябва да 
бъдат оборудвани с устройство, което да задейства автоматично спирачната система на 
автомобила, влекача, полуремаркето или ремаркетата в случай на прекъсване на някои 
от съединителните връзки между тях. 
 Чл. 29. Полуремаркето или ремаркето, откачени от автомобила или влекача, 
трябва да имат спирачка за престояване, която осигурява надеждното им задържане с 
товар на път с наклон 16 %. Спирачката за престояване трябва да действа на всички 
колела на полуремаркето или ремаркето. 
 Чл. 30. Извънгабаритните ППС трябва да имат не по-малко от четири спирачни 
клина - два на задната ос на автомобила или влекача и два на задната ос на 
полуремаркето или ремаркетата. Клиновете се поставят при всяко спиране на 
извънгабаритното ППС по наклон. 
 Чл. 31. Автомобилът или влекачът, който тегли ремарке, трябва да има не по-
малко от две външни огледала за виждане назад. Огледалата се разполагат от лявата и 
дясната страна на кабината за осигуряване на необходимия обзор на водача. 
 Чл. 32. Извънгабаритните ППС и съпровождащите ги моторни превозни 
средства трябва да имат в наличност резервно гориво за пробег не по-малък от 50 km. 
 

Раздел VIII 
Контрол 

 
 Чл. 33. (1) Извънгабаритните ППС в случаите по чл. 10, ал. 1, преди да тръгнат 
от началния пункт, се проверяват от администрацията, издала разрешителното. Ако те 
отговарят по масата и габаритните си размери на данните в разрешителното за 
движение и товарът е добре укрепен и сигнализиран съгласно изискванията на раздел 
V, разрешителното се заверява с подпис и печат, с което се удостоверява, че превозът 
може да се осъществи. 
 (2) Проверката и заверяването на разрешителното по реда на ал. 1 на влизащите 
в страната извънгабаритни ППС се извършват от органите на управление "Пътни такси 
и разрешителни" при Изпълнителната агенция "Пътища" на граничния контролно-
пропускателен пункт. 
 (3) Проверката се извършва с измервателни инструменти, притежаващи 
протокол за годност от Държавната агенция по стандартизация и метрология. 
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 (4) Когато на извънгабаритното ППС е издадено разрешително за многократен 
превоз, то се проверява по реда на ал. 1 преди всяко тръгване от началния пункт. 
 Чл. 34. Контролът на извънгабаритните ППС по пътищата се осъществява от 
Изпълнителната агенция "Пътища" със съдействието на съответната служба за контрол 
при МВР, а в граничните контролно-пропускателни пунктове - от управление "Пътни 
такси и разрешителни" при Изпълнителната агенция "Пътища". 
 Чл. 35. (1) Съответните служби за контрол при МВР във вътрешността на 
страната и управление "Пътни такси и разрешителни" при Изпълнителната агенция 
"Пътища" на граничните контролно-пропускателни пунктове спират извънгабаритните 
ППС и съставят акт на водача на моторното превозно средство, на съпровождащото 
лице и на другите длъжностни лица, когато при проверката се установи, че: 
 1. движението се извършва без разрешително за движение на извънгабаритни 
ППС; 
 2. не е спазен определеният в разрешителното маршрут на движение; 
 3. габаритните размери, общата маса или натоварването на ос са по-големи от 
описаните в разрешителното. 
 (2) В случаите по ал. 1, т. 1 движението на извънгабаритното ППС може да 
продължи след получаване на разрешително по реда на раздел IV, а в случаите по ал. 1, 
т. 2 и 3 - след получаване на ново разрешително по същия ред. 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 § 1. Наредбата се издава на основание чл. 139 от Закона за движението по 
пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.) и отменя Наредба № 24 за 
движение на тежки или извънгабаритни пътни превозни средства (ДВ, бр. 73 от 1983 
г.). 
 § 2. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното 
развитие и благоустройството. 
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Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 
 

Пътни участъци и срокове за въвеждане на допустимите максимални норми 
за натоварване на ос на ППС 

 
 В съответствие с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 11 от 2001 г. за движение на 
извънгабаритни и тежки пътни превозни средства се въвеждат следните срокове и 
допустими максимални норми за натоварване на ос на ППС за движение по пътищата: 

   1. От 1 май 2001 г.: 
   а) на автомагистрала "Тракия" - в участъка София - (Пловдив) - Оризово; 
   б) на автомагистрала "Хемус" - в участъка София - Ботевград. 
   2. От 1 януари 2002 г.: 
   а) на път Е79 - в участъка София - Кулата - границата с Република Гърция; 
   б) на път Е80 - в участъка границата със Съюзна република Югославия - 

Калотина - София; 
   в) на път Е80 - в участъка Оризово - Хасково; 
   г) на път Е80 - в участъка Хасково - Свиленград; 
   д) на път Е83 (Е85) - в участъка Бяла - Плевен - Ботевград; 
   е) на път Е85 - в участъка Русе - Бяла; 
   ж) на път Е85 - в участъка Свиленград - границата с Република Гърция. 
   3. От 1 януари 2005 г.: на път Е79 - в участъка Видин - Враца - 

Ботевград. 
 4. От 1 януари 2008 г.: на път Е85 - в участъка Бяла - Велико Търново - Стара 
Загора - Хасково. 
 
 

 
                    Приложение № 2 към чл. 14, ал. 1 

 
............................................................................. 

(администрация, управляваща пътя) 
 

РАЗРЕШИТЕЛНО 
№ ..... от ...................... г. 

за движение на извънгабаритно или тежко пътно превозно средство 
 

1. На основание Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и тежки пътни 
превозни средства се разрешава движението на пътното превозно средство, собственост 
на .................................................... 
2. Данни за извънгабаритното или тежкото пътно превозно средство (попълват се 
съответните подточки според вида му): 
а) моторно превозно средство или влекач: вид и марка ................... ..........................., с 
регистрационен №: ........................., с широчина ........ m, височина ........ m, дължина 
........ m, собствена маса ......... t, маса на баласта ........ t, брой на предните оси .......... бр., 
брой на задните оси ........ бр.; 
б) ремарке (ремаркета): вид и марка ....................................................., с регистрационен 
№: ....................., с широчина ......... m, височина ......... m, дължина ......... m, собствена 
маса ........ t, брой на предните оси ........ бр., брой на задните оси ........ бр.; 
в) полуремарке: вид и марка.........................................., с регистрационен 
№:.............................., с широчина ........ m, височина ........ m, дължина ........ m, собствена 
маса ........ t, брой на задните оси ........ бр. 
3. Данни за товара: 
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а) вид на товара ......................................................; 
б) габаритни размери: широчина ........ m, височина ........ m, дължина........ m; 
в) маса ........ t. 
4. Общи данни за извънгабаритното или тежкото пътно превозно средство в натоварено 
състояние (моторно превозно средство или влекач с ремарке или полуремарке и товар): 
а) широчина ......................................................... m; 
б) височина ......................................................... m; 
в) дължина ......................................................... m; 
г) обща маса ........................................................ t; 
д) схема на разположението на осите с обозначаване на разстоянията между тях и 
съответното им натоварване ..................................................................................................... 
5. Разрешен маршрут ................................................................................................................. 
6. Брой на курсовете: ..................... бр. ................... бр.                  (словом) 
7. Превозът да се извърши най-късно до ..... 200 ... г. 
8. Превозвач ................................................................................................................................ 
9. Съпровождащо лице: ............................................................................................................. 

                              (трите имена, месторабота, длъжност) 
Съставил разрешителното: ........................................................................................................ 
                                                                          (име и фамилия, длъжност) 
                               (подпис и печат) 
Директор: (администрация, управляваща пътя) ........................................... 
                                                                                   (име и фамилия) 
   Забележка. При движението на извънгабаритни или тежки пътни превозни средства 
да се спазват всички изисквания на Закона за движението по пътищата и Наредба № 11 
за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства. 
Дата:.......................... 
                                                    (подпис и печат) 
Съгласувал: .................................................................  
Направление (сектор) КАТ - "Пътна полиция": ...................................................................... 
                                                                                                    (име и фамилия) 
Проверил: ...................................................................  
Дата:.......................... 
                                             (подпис и личен печат) 
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                    Приложение № 3 към чл. 15, ал. 3 
Изх. № 
До ............................................................. 
     (администрация, управляваща пътя) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на разрешително за движение на тежко или извънгабаритно 

пътно превозно средство 
 
Превозвач: ...................... Дан. № ....................................  
Адрес: ...................................... БУЛСТАТ: ......................  
Собственик на товара: .......................................................  
Адрес: ...................................................................... 
С настоящото 

ДЕКЛАРИРАМ 
данни за пътното превозно средство и товара, както следва:  
Влекач:.................(марка) Ремарке (Полуремарке):................(марка) 
   1. Рег. №: .....................    8. Рег. №: ...................... 
   2. Широчина: ............... (m)    9. Широчина: ................ (m) 
   3. Височина: ............... (m)   10. Височина: ................ (m) 
   4. Дължина: ................ (m)   11. Дължина: ................. (m) 
   5. Собствена маса .......... (t)   12. Собствена маса ........... (t) 
   6. Маса баласт: ............ (t)   13. Брой на осите: предни 
   7. Брой на осите: предни         оси ... бр., задни оси ... бр. 
    оси ... бр., задни оси ... бр. 
        Товар:....................................................... 
                                      (вид) 
  14. Широчина: ............... (m) 
  15. Височина: ............... (m) 
  16. Дължина: ................ (m) 
  17. Собствена маса .......... (t) 
   Общи данни за извънгабаритното или тежкото пътно превозно средство: 
  18. Обща широчина: ..................... (m) (max от т. 2, т. 9 и т. 14) 
  19. Обща височина: ..................... (m) (max от т. 3, т. 10 + т. 15) 
  20. Обща дължина: ...................... (m) 
  21. Обща маса .......................... (t) (т. 5 + 6 + т. 12 + т. 17) 
  22. Схема на разположението на осите с обозначаване на разстоянията между тях и 
съответното им натоварване 
                Други данни: 
Начален пункт: ........................ Краен пункт: ........................ 
Съпровождащо лице: ..........................................................  
Месторабота: ..................... Длъжност: ................................ 
Декларирам, че съпровождащото лице отговаря на изискванията на чл. 24 от Наредба 
№ 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства. 
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 
                                                       (подпис и печат) 
Ръководител (Президент): .................................................... 
                                                      (име и фамилия) 
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                    Приложение № 4 към чл. 19, ал. 3 
 

Табела за обозначаване на извънгабаритно пътно превозно средство с 
дължина над 22,00 m 

 
(графично изображение) 

 
 

Табела за обозначаване действителната дължина на пътното превозно 
средство в m (на табелата е означена примерна дължина) 

Модулно изображение 
 

(модулно изображение) 
 

a - 10 mm, b - 20 mm; r - 35 mm, модул - 50 mm 


