
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПО УМОВАМ РУХУ 
 
З 1 листопада до 1 березня транспортні засоби територією країни повинні рухатися з увімкненим 
ближнім світлом фар. 
 
У випадку з імпортом, експортом або транзитом живих тварин або продуктів тваринного походження, 
ветеринарні інспекції проводяться в наступних прикордонних пунктів затвердженого Європейської 
комісії: 
 
Bulgaria - FYR Macedonia: 
Gyueshevo - tel/fax: (+359 7925) 368; 219 
mobile:(+359 887) 226 489 
e-mail: bip.gjueshevo@gmail.com 
Zlatarevo  tel/fax:(+359 742) 82 32 
e-mail: bip.zlatarevo@gmail.com 
Bulgaria – Serbia 
Bregovo   tel/fax: (+359 9312) 2005; 2006; 2007 
e-mail: bip.bregovo@gmail.com 
Kalotina   tel/fax: (+359) 717 4458; 29 80 04 03 
e-mail: bip.kalotina@gmail.com 
Bulgaria - Turkey  
Kapitan Andreevo  tel/fax: (+359 379) 73476; 74122;74123; 71355; 71399 
e-mail: bip.k.andreevo@gmail.com 
 
Всі вантажні автомобілі які заїжджають до Болгарії повинні мати на борту хоча б одну пару ланцюгів. 
Залежно від погодних умов компетентні органи можуть встановити обов’язкове використання ланцюгів 
при переході через гірські перевали. Також ланцюги повинні бути встановлені на ділянках доріг які 
позначені дорожніми знаками про їх використання (принаймі на 2-х ведучих колесах автомобіля). 
 
Якщо на АТЗ не має ланцюгів йому буде заборонено проїзд по дорогам де встановлені знаки про їх 
використання і, щоб не перешкоджати рух транспорту, АТЗ буде відбуксировано в найближче 
відповідне для цього місце зупинки на відстані 500м. Водій повинен оплатити буксирування. 
 
В країні не має жодних умов щодо використання зимових шин. Однак, використання шипованих шин 
заборонено. 
 
Якщо вартість вантажу,яки перевозиться за книжкою МДП перевищує 50 000 доларів США, автомобілі 
ставляться в конвой. Плата за конвоювання становить 1,5% вартості вантажу, що перевозиться. 
 
Збір за зважування транспортного засобу сплачується, тільки якщо вага та / або навантаження на вісь 
транспортного засобу перевищують максимально дозволені або якщо транспортний засіб зважується 
на прохання власника або особи, що виконує перевезення. Збір становить € 5. 
 
ДЕЗИНФЕКЦІЯ АВТОМОБІЛІВ 
 
У випадках, коли це необхідно, і, зважаючи на небезпеку зараження, при в'їзді на територію Болгарії 
проводиться дезінфекція автомобілів. Вартість для великовантажних автомобілів становить: 

- Очищення зовні - 9 €; 
- Очищення всередині і зовні - 10 €. 
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