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Dotyczy pojazdów: Wszystkie pojazdy silnikowe o całkowitej masie brutto ponad 15 ton 

Zakaz: Stały do momentu zakończenia prac drogowych 

Dotyczy dróg: Droga I-1 pomiędzy km 276+162 a km 282+485 

 

Dotyczy pojazdów: Wszystkie pojazdy silnikowe o całkowitej masie brutto ponad 12 ton 

Zakaz: Stały do momentu zakończenia prac drogowych  

Dotyczy dróg: Droga I-3 pomiędzy km 193+345 (połączenie z drogą do Pravetz) a km 204+200 (skrzyżowanie z I-1) 

 

Dotyczy pojazdów: Wszystkie pojazdy silnikowe o całkowitej masie brutto ponad 15 ton 

Zakaz: Stały  

Dotyczy dróg: I-5, odcinek Tchernootchene - Kardjali 

Trasy alternatywne: 

w kierunku Haskovo - Kardjali : droga I-5 - droga III-505 - Manastir - droga III-507 - Voyvodino - Most - Tchiflik - Kardjali 

w kierunku Assenovgrad - Kardjali : droga II-58 - droga I-5, w kierunku Haskovo - droga III-505 - Manastir - droga III-507 - 

Voyvodino - Most - Tchiflik - Kardjali 

w kierunku Mineralni Bani - Kardjali : droga III-506 - droga III-806 - droga I-5 - droga III-505 - Manastir - droga III-507 - Voyvodino - 

Most - Tchiflik – Kardjali 

 

Dotyczy pojazdów: Wszystkie pojazdy silnikowe o całkowitej masie brutto ponad 12 ton (N3) oraz pojazdy holujące przyczepy powyżej 10 

ton (O4) 

Zakaz: Od 1 listopada to 31 marca.  

Dotyczy dróg: I–5 pomiędzy km 155+250 a km 184 +000 (Shipka przełęcz) 

Trasy alternatywne: Radnevo – droga II-57 – Pet mogili – Novoselez – droga II-55 – Mlekarevo – Radevo – Nova Zagora –– droga I-6 – 

Gurkovo – Prohod na Republikata – Veliko Tarnovo. 

 

Dotyczy pojazdów: Wszystkie pojazdy silnikowe o całkowitej masie brutto ponad 3,5 ton 

Zakaz: Stały 

Dotyczy dróg: Droga I-5, Kirkovo – Makasa 

 

 

Dotyczy pojazdów: Wszystkie pojazdy 

Zakaz: Stały do momentu zakończenia prac drogowych 

Dotyczy dróg: Droga I-7, odcinek Varbishki przełęcz 

Trasy alternatywne: przełęcz Kotlenski (droga I-4), przełęcz Rijki (II-73 droga) lub Prohod na Republikata (droga II-55)   

 

Dotyczy pojazdów: Wszystkie pojazdy silnikowe o całkowitej masie brutto ponad 12 ton (N3) (włączając naczepy i przyczepy powyżej 2 

osi) 

Zakaz: Od 1 listopada do 31 marca 

Dotyczy dróg: II-82, odcinek Petrohan 

 

Dotyczy pojazdów: Wszystkie pojazdy silnikowe o całkowitej masie brutto ponad 10 ton 

Zakaz: Stały 

Dotyczy dróg: II-82, odcinek – Kostenez (km 0+000) – Samokov (km 39+176) 

 

Zakaz  

W ciągu całego roku dla pojazdów przekraczających dopuszczalne masy i wymiary w przypadku widoczności poniżej 50 m z powodu 

mgły, ulewy lub śniegu, po zmroku i w czasie godzin szczytu w ciągu dnia. Wyjątek – nagłe wypadki i klęski żywiołowe.  

 

Dotyczy pojazdów: Wszystkie pojazdy silnikowe o całkowitej masie brutto ponad 12 ton 

Zakaz 

Stały podczas świąt publicznych 

w ostatni dzień roboczy lub w przeddzień święta publicznego od godziny 16:00 do 20:00 (lista poniżej), 

w święto publiczne od godziny 14:00 do 20:00 (lista poniżej), 

1 stycznia od 14:00 do 20:00, 

2 marca od 16:00 do 20:00, 

5 marca od 14:00 do 20:00, 

5 kwietnia od 16:00 do 20:00, 

9 kwietnia od 14:00 do 20:00, 

4 maja od 16:00 do 20:00, 

7 maja od 14:00 do 20:00, 

21 września od 16:00 do 20:00, 



24 września od 14:00 do 20:00, 

21 grudnia od 16:00 do 20:00, 

26 grudnia od 14:00 do 20:00, 

Dotyczy dróg  

- wszystkie autostrady  

- drogi I klasy: 

droga I-1 odcinek Rebarkovo – Botevgard – pojazdy muszą kierować się na drogę II-16 Rebarkovo – Svoge - Sofia,  

droga I-1 odcinek Blagoevgrad – granica “Kulata” (z Grecją), 

droga I-4 odcinek “skrzyżowanie” Koritna – Veliko Tarnovo – Shumen, 

droga I-5 odcinek Ruse – Veliko Tarnovo, 

droga I-8 granica “Kalotina” (z Serbią) – Sofia, 

droga I-9 odcinek Varna – Burgas.  

- drogi II klasy: 

droga II-18 Sofia obwodnica, 

droga II-99 odcinek Burgas – Tsarevo. 

 

 

Dotyczy pojazdów: Wszystkie pojazdy silnikowe o całkowitej masie brutto ponad 12 ton 

 

Zakaz 

Letnie ograniczenia w ruchu od 1 lipca do 15 września: 

w piątki od godziny 17:00 do 20:00  

w niedziele od godziny 14:00 to 20:00  

Dotyczy dróg  

- drogi I klasy: 

droga I-1 odcinek Rebarkovo – Botevgard – pojazdy muszą kierować się na drogę II-16 Rebarkovo – Svoge - Sofia,  

droga I-1 odcinek Blagoevgrad – granica “Kulata” (z Grecją), 

droga I-5 odcinek Ruse – Veliko Tarnovo, 

droga I-9 odcinek Varna – Burgas.  

- drogi II klasy: 

droga II-99 odcinek Burgas – Tsarevo 

Wyjątki: ograniczenia nie dotyczą pojazdów transportujących towary szybko psujące się oraz towary przewożone w określonej 

temperaturze, żywe zwierzęta oraz towary niebezpieczne (ADR). 

 

Dotyczy pojazdów: Wszystkie pojazdy silnikowe o całkowitej masie brutto ponad 12 ton 

 

Zakaz 

Letnie ograniczenia w ruchu od 1 lipca do 15 września: 

w piątki od godziny 17:00 do 20:00  

w niedziele od godziny 14:00 to 20:00  

Dotyczy dróg  

-Trakia autostrada 

 W kierunku Sofia – Plovidv w piątki od 18:00 do 20:00, 

 W kierunku Burgas 0 Sofia w niedziele od 16:00 do 20:00, 

-Struma autostrada 

 W kierunku Daskalovo – granica z Kulata w soboty od 10:00 do 14:00, 

-Maritsa autostrada 

 W kierunku Svilengrad – Trakia autostrada w niedziele od 16:00 do 20:00. 

 

Wyjątki: ograniczenia nie dotyczą pojazdów transportujących towary szybko psujące się oraz towary przewożone w określonej 

temperaturze, żywe zwierzęta oraz towary niebezpieczne (ADR). 

 

 

OGRANICZENIA W SOFII 

Dotyczy pojazdów: Pojazdy lub kombinacja pojazdów powyżej 4 ton 

Zakaz: Każdego dnia od godziny 7:00 do 21:00.  

Dotyczy dróg: Centrum Sofii  

Strefy z ograniczeniami: Opalchenska ul. – Slivnitza bld. – Gen. Danail Nikolaev bld. – Evlogui Gueorguiev bld. – Bulgaria bld. – 

Pencho Slaveikov bld. – Gen. Totleben bld. – Gen. Skobelev bld. – Opalcheska str.  

(Uwaga: ograniczenia nie dotyczą powyższych ulic tylko rejonów graniczących z tymi ulicami) 

 

Dotyczy pojazdów: Pojazdy lub kombinacja pojazdów powyżej 15 ton 

Zakaz: Codziennie   

Dotyczy dróg: Sofia 

Strefy z ograniczeniami: Konstantin Velichkov bld. – Gabrovo ul. – Skopie ul. – Nadejda skrzyżowanie – 202 ul. – Kamenodelska ul. – 

Malashevska ul. – Parva balgarska armia ul. – Rezbarska ul. – Vassil Kanchev ul. – Reka Veleka ul. – Alexander Ekzarh ul. – Madrid 

bld. – Sitniakovo bld. – Peio Iavorov bld. – Nikola Vaptzarov bld. – Cherni vrah bld. – Srebarna ul. – Gotze Delchev bld. – Jitnitza ul. 

– Nikola Mushanov bld. – Vazkresenie bld. – Konstantin Velichkov bld. (Uwaga: ograniczenia nie dotyczą powyższych ulic tylko 

rejonów graniczących z tymi ulicami) 



Ograniczenia nie obowiązują na następujących ulicach: Slivnica bld., Vladajska reka ul., Zidarska ul., Gradinarska ul., Rezbarska ul., 

Gen. Danail Nikolaev bld., Konstantin Stoilov bld., Kamenodelska ul., Gen. Vladimir Vazov bld., Chavdar most i ul. Zletovo 

 

 

ŚWIĘTA PAŃSTWOWE 2018 

1 stycznia ......................... Nowy Rok 

3 marca ............................ Święto państwowe 

5 marca…………………..Dodatkowe Święto państwowe 

6 kwietnia ........................ Wielki Piątek 

8 kwietnia ........................ Wielkanoc 

9 kwietnia ........................ Poniedziałek Wielkanocny 

1 maja .............................. Święto Pracy 

6 maja .............................. Dzień Armii Bułgarskiej 

7 maja .............................. Święto państwowe 

24 maja ............................ Dzień Alfabetu Słowiańskiego 

6 września ........................ Dzień Unii 

22 września ...................... Dzień Niepodległości 

24 września………………Dodatkowe Święto państwowe 

1 listopada ........................ Dzień Przywódców Odrodzenia Państwa (dzień roboczy) 

24 grudnia ........................ Wigilia Bożego Narodzenia 

25 grudnia ........................ Boże Narodzenie 

26 grudnia ........................ Boże Narodzenie 
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