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Правила за 
времето за 
почивка
Редовна дневна 
почивка
Времетраенето на редовната дневна почивка е най-малко 
11 часа.
Можете да го разделите на две части:
1. един непрекъснат период от най-малко 3 часа; и
2. един непрекъснат период от най-малко 9 часа.

Намалена дневна почивка
По-малко от 11 часа, но най-малко 9 часа. Между всеки 
две седмични почивки могат да бъдат ползвани най-
много три намалени дневни почивки.
В рамките на 24 часа след края на предходна дневна или 
седмична почивка трябва да ползвате дневна почивка.
Нов 24-часов период започва да се отчита, когато 
започнете отново работа, след като сте ползвали 
отговаряща на условията дневна или седмична почивка.

Дневна почивка в случай на екипно шофиране
Ако участвате в екипно шофиране, в рамките на 30 часа 
след края на дневна или седмична почивка, трябва да сте 
ползвали нова дневна почивка от най-малко 9 часа.
Това важи за всеки от шофьорите.

Седмична почивка
Времетраенето на редовната седмична почивка е най-
малко 45 часа. Намалената седмичната почивка е най-
малко 24 часа, но по-малко от 45 часа.
Седмичната почивка трябва да започне не по-късно от 
144 часа (6 x 24 часа) след предходната седмична почивка.
В 2 последователни фиксирани седмици (от понеделник 
до неделя) трябва да ползвате най-малко:

 ● две редовни седмични почивки (всяка от минимум 
45 часа); или

 ● една редовна седмична почивка (минимум 45 часа) и 
една намалена седмична почивка (минимум 24 часа).

Ако ползвате намалената седмична почивка, намалението 
трябва да бъде компенсирано чрез ползване на 
равностойна почивка, слята с друга почивка от най-малко 
9 часа преди края на третата седмица след седмицата, 
когато е ползвана намалената почивка.



Правила за времето 
на шофиране
Време на шофиране на ден
Максимум 9 часа. Можете да превишите 9-те часа, но не 
повече от два пъти седмично и най-много до 10 часа.

Седмично/двуседмично шофиране
Максимум 56 часа за 1 седмица. Не повече от 90 часа 
за период от две седмици.

Кратка почивка
След като сте шофирали в продължение на 4,5 часа, 
трябва да ползвате кратка почивка от най-малко 45 
минути (освен ако не ползвате редовна почивка).
Кратката почивка може да бъде разделена на две 
части и трябва да се ползва в рамките на 4,5-часовия 
интервал на шофиране. Кратката почивка може да се 
раздели по следния начин:
1. най-малко 15 минути, като първа част; и
2. най-малко 30 минути, като втора част.

Допълнителни  
правила за  
седмичната почивка,  
въведени с пакета „Европа в  
движение“ от 20 август 2020 г.
Не можете да ползвате редовната си 
седмична почивка в превозното средство

 ● Работодателят ви трябва да поеме разходите за подходящо 
настаняване с подходящи условия за сън и хигиена, където 
да можете да почивате.

 ● Работодателят ви трябва да ви осигури възможност да се връ-
щате в рамките на всеки период от 3 или 4 последователни 
седмици (в зависимост от това дали сте ползвали две после-
дователни намалени седмични почивки) на едно от следните 
две места, където да ползвате редовната си седмична почивка:
1. оперативен център на работодателя ви в държавата — 

членка на ЕС, където е неговото седалище и където вие 
обичайно пребивавате; или

2. мястото ви на пребиваване, когато то е различно от 
седалището на работодателя.



Ако сте шофьор, който работи 
в областта на международния 
превоз на товари:

 ● можете да ползвате две последователни на-
малени седмични почивка в чужбина, при 
условие че на всеки 4 последователни сед-
мици ползвате най-малко четири седмични 
почивки;

 ● поне две от тези почивки трябва да бъдат 
редовни седмични почивки;

 ● След две последователни намалени сед-
мични почивки работодателят ви трябва да 
организира работата ви така, че да 
можете да се върнете на едно от по-
сочените в предишния раздел (точ-
ки 1. и 2.) места през седмицата, 
следваща редовната седмична 
почивка, за период от по-
вече от 45 часа, полз-
вана като компенса-
ция;

 ● Компенсацията 
трябва да се 
ползва непо-
средствено 
преди редов-
ната седмична 
почивка през 
следващата седмица.

Прекъсвания за ферибот/влак
Редовната дневна почивка или намалената седмична 
почивка могат да бъдат прекъсвани, ако придружавате 
превозно средство при транспортирането му с ферибот 
или влак.

 ● Имате право на най-много две прекъсвания, но за общо 
не повече от 1 час.

По време на тази намалена седмична почивка трябва да 
имате достъп до спална кабина, койка или кушетка.
Това изключение се прилага за редовни седмични почивки 
само ако планираното пътуване е за най-малко 8 часа и 
шофьорът има достъп до спална кабина.
Не можете да прекарате част от редовната си седмична 
почивка в превозното средство преди качването и/или 
слизането от ферибота/влака.



Преминаване на граници
В началото на първото ви спиране запишете ръчно символа 
на държавата, в която влизате след пресичането на границата 
на държава — членка на ЕС.
Това първо спиране трябва да бъде на най-близкото възможно 
място за спиране на границата или след нея.
Ако преминавате границата на държава — членка на ЕС, с 
ферибот или влак, трябва да запишете символа на държавата, 
в която е пристанището или гарата на пристигане.

Дневна начална/крайна точка
От вас се изисква да записвате символа на държавите, в 
които започва и приключва дневният работен период.

Използване на превключвател 
на режима
Ако регламентирането на часовете за шофьорите на товарни 
или пътнически превозни средства се отнася за 
вас, трябва да работите с тахографа правилно, 
за да бъдат регистрирани 
всичките ви дейности.

Превоз на 
пътници прилага се 

„правилото за 12 дни“.
При определени обстоятелства седмичната почивка 
може да бъде отложена до края на 12-ия ден за шофьори-
те, осъществяващи еднократно международно пътуване.

Ако превозното средство е оборудвано с ана-
логов тахограф, това изключение не се прилага.
Почивката следва да се ползва, както следва:

 ● най-малко 45 часа преди пътуването;
 ● най-малко една редовна и една намалена 

седмична почивка последователно (69 часа) 
или две редовни седмични почивки (45 часа 
+ 45 часа) след пътуването.

Ако ползвате намалената седмична почивка, на-
малението трябва да бъде компенсирано 

чрез ползване на равностойна почивка, 
слята с друга почивка преди края на 
третата седмица и след края на пе-
риода, за който се прилага изключе-
нието от правилото.
Когато шофьорът е един: ако шофи-
рате между 22:00 ч. и 6:00 ч., можете 

да карате без прекъсване в продъл-
жение на най-много 3 часа.
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