
  
Размер на глобите за най-често допусканите нарушения на правилата за 

движение на територията на Словашката република 
 

/таблицата отразява само случаите на носене на административна отговорност/ 
 

 

  Нарушение  Размер на глобата в евро 

Преминаване на знак или сигнал “Стоп !” 150 

Влизане в забранена улица  100 

Неизпълнение  на  полицейски  указания, 100 
дадени  във  връзка  с  безопасността  на  

движението     

Използване на “анти-радар”  150 

Инсталиране  на  “анти-радар”  по  такъв 100 
начин, че би могъл да бъде използван  

Управление на МПС без предписаните от 30 
закона документи    

Недаване на предимство на пешеходец, 50 
стъпил на пешеходна пътека   

Създаване  на  опасност  за  пешеходец, 150 

стъпил на пешеходна пътека   

Създаване   опасност  за   велосипедист, 150 
преминаващ през велосипедна алея  

Рязко   намаляване   на   скоростта   или 50 
спиране,  което  не  е  предизвикано  от  

съображения за безопасност   

Използване на телефонни устройства по 50 
време на шофиране, освен с помощта на  

т.нар. “hands-free” устройства   

Използване   на   обидни   жестове   и 30 
вулгарни  думи спрямо другите  

участници в движението   

Изхвърляне на предмети от автомобила 50 

Каране  на  мотоциклет  без  каска  или 30 
очила      

Хранене, пиене или пушене по време на 50 

каране на мотоциклет    

Шофиране без използване на предпазен 50 
колан      

Шофиране в насрещното движение 50 

Шофиране  в  насрещното  движение  на 100 
места с ограничена видимост  

/изкачвания, завои и др./   

Шофиране  в  насрещното  движение  по 150 
начин,  създал  непосредствена  опасност  

за движението    

Шофиране под въздействието на алкохол Наказанието се определя след доклад на 
до 1 промил (0,476 mg/l)  органа  за обстоятелствата на извършване на 

     нарушението - глоба от 200 до 1000 евро и 
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Допълнение: Следва да се има предвид, забрана за шофиране до 5 години - ако не се 

че  по  отношение   шофирането  след носи наказателна отговорност 
употреба  на  алкохол,  на  територията  

на   СР   е   в   сила   т.нар.   нулева  

толерантност,   което   означава,   че  

водачът на МПС подлежи на наказание  

при   констатиране употребата на  

каквото и да е количество алкохол. Ако  

резултатът от проверката показва до 1  

промил отговорността е  

административна,  а  след  1  промил  –  

наказателна /в общия случай – лишаване  

от свобода до 1 година/.   

   

Неспазване правилата за предимство  100 

Безпричинно каране по   трамвайната 50 

линия     

Създаване на опасност за движението на 50 

трамвая     

Безпричинно   каране   в   лентата   за 30 
автобуси     

Недаване на предимство на автобус или 50 
тролейбус, който дава знак за промяна на  

посоката на движение    

Недаване на сигнал за промяна посоката 50 

на движение     

Създаване  опасност  за  другите  водачи 50 
при промяна посоката на движение   

Неспазване на правилата за предимство 100 
при равнозначни пътища   

Неспазване на правилата за предимство 150 

при движение по път без предимство   

Спиране по начин, който не позволява на 50 
останалите  автомобили  да  излязат  от  

място за паркиране    

При   паркиране   с   валидна   карта   за 50 
паркиране не е останал свободен преход  

за пешеходци от поне 1,20 м   

Нарушаване правилата за спиране на жп 150 

прелези и тунели    

Спиране   на   място,   определено   за 150 
паркиране на автомобил на инвалид   

Използване  на  звуков  или  светлинен 30 
сигнал без причина    

Използване на фарове за мъгла при липса 30 

на мъгла     

Шофиране с по-ниска скорост от 80 км / 50 

ч на магистрала или скоростен път   

Неспазване на правилата за предимство 100 
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при   включване   в   магистрала   или  

скоростен  път,  при  което  е  настъпила  

непосредствена   опасност   за   другите  

участници в движението  

Неотстраняване на парчета лед или сняг 50 

от автомобила  

Използване  на  специални  означения  за 50 
автомобил или на карта за паркиране, без  

право на това  

Претоварване при товарни автомобили С 10 % - 50 евро 
 До 15 % - 90 евро 

 До 20 % - 170 евро 

 До 25 % - 280 евро 

 До 30 % - 390 евро 

 До 35 % - 500 евро 

 Над 35 % - 650 евро 

  

 

 Глоби за превишена скорост   

 В населено място  

до 6 км/ч  забележка  

6 - 10 км/ч  20 евро  

10 - 15 км/ч  40 евро  

15 - 19 км/ч  50 евро  

19 - 25 км/ч  80 евро  

25 - 30 км/ч  140 евро  

30 - 35 км/ч  200 евро  

35 - 40 км/ч  280 евро  

40 - 45 км/ч  360 евро  

45 - 50 км/ч  440 евро  

50 - 55 км/ч  540 евро  

55 - 60 км/ч                          650 евро  

  над 60 км/ч                                                                           случаят се разглежда в съответното   

                                                                                                териториално управление на ТП 

 

Извън населено място 

 

до 6 км/ч                                                          забележка 
 
6 - 15 км/ч                                                          20 евро 

 
 
 

3 



 
15 - 25 км/ч                                                   40 евро 

 

25 - 29 км/ч                                                  50 евро 
 
29 - 35 км/ч                                                 100 евро 
 
35 - 40 км/ч                                                 200 евро 
 
40 - 45 км/ч                                                 300 евро 
 
45 - 50 км/ч                                                 400 евро 
 
50 - 55 км/ч                                                 500 евро 
 
55 - 60 км/ч                                                 650 евро 
 
над 60 км/ч                                             случаят се разглежда в съответното   

                                                                 териториално управление на ТП 
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