
Обмеження руху 

 

Автомобілі, на які 

поширюються обмеження 

всі вантажні автомобілі із загальною вагою 

більше 15 т. 

Термін дії обмеження на постійній основі до закінчення ремонтних 

робіт 

Дорога, на якій діють 

обмеження 

дорога I-1 між км 276+162 та км 285+600 

  

Автомобілі, на які 

поширюються обмеження 

всі вантажні автомобілі понад 12 т загальної 

ваги 

Термін дії обмеження на постійній основі до закінчення ремонтних 

робіт 

Дорога, на якій діють 

обмеження 

автодорога I-3 між км 193+345 (перетин з 

автодорогою в напрямку перехрестя Pravetz) та 

км 204+200 (перетин с I-1) 

  

Автомобілі, на які 

поширюються обмеження 

всі вантажні автомобілі із загальною вагою 

більше 15 т. 

Термін дії обмеження постійно 

Дорога, на якій діють 

обмеження 

автодорога I-5, участок Tchernootchene - 

Kardjali 

Автомобілі, яких стосується обмеження 

повинні використовувати наступні дороги: 

- напрямок Haskovo - Kardjali: дорога I-5 - 

дорога III-505 – Manastir - дорога III-507 - 

Voyvodino - Most - Tchiflik - Kardjali 

- напрямок Assenovgrad - Kardjali: дорога II-

58 - дорога I-5, напрямок Haskovo - дорога 

III-505 - Manastir – дорога III-507 - 

Voyvodino - Most - Tchiflik - Kardjali 

- напрямок Mineralni Bani - Kardjali: дорога 

III-506 - дорога III-806 - дорога I-5 - дорога 

III-505 - Manastir - дорога III-507 – 

Voyvodino - Most - Tchiflik - Kardjali 

  

Автомобілі, на які 

поширюються обмеження 

всі вантажні автомобілі, загальна вага із 

вантажем яких більше 12 т. (N3) та тягачі з 

причепами та напівпричепами максимально 

допустимою вагою більше 10т. (O4) 

Термін дії обмеження постійно 

Дорога, на якій діють 

обмеження 

Дорога I - 5 між км. 155+250 та км. 184 +000 

(Перевал Shipka) 

Автомобілі, на які поширюються обмеження, 

повинні користуватися наступними 

маршрутами: - Radnevo - дорога II-57 - Pet 

mogili - Novoselez - дорога II- 55 - Mlekarevo - 

Radevo - Nova Zagora - дорога Mir- Tchervena 



Mogila - дорога I-6 - Gurkovo -Prohod na 

Republikata - Veliko Tarnovo. 

  

Автомобілі, на які 

поширюються обмеження 

всі вантажні автомобілі із загальною вагою 

більше 3,5 т. 

Термін дії обмеження на постійній основі до закінчення ремонтних 

робіт 

Дорога, на якій діють 

обмеження 

Дорога I-5, ділянка Podkova - Makasa 

  

Автомобілі, на які 

поширюються обмеження 

Всі вантажні автомобілі 

Термін дії обмеження на постійній основі до закінчення ремонтних 

робіт 

Дорога, на якій діють 

обмеження 

Дорога I-7, ділянка Varbishki Pass 

Автомобілі, на які поширюються обмеження, 

повинні використовувати перевал Kotlenski 

(автодорога I-4), перевал Rishki (автодорога II-

73) або перевал Prohod na Republikata 

(автодорога II-55). 

  

Автомобілі, на які 

поширюються обмеження 

всі вантажні автомобілі, загальна вага із 

вантажем яких більше 12 т. (N3) (включаючи з 

причепами та напівпричепами) з більш ніж 2-

мя осями 

Термін дії обмеження постійно 

Дорога, на якій діють 

обмеження 

ІІ-81, ділянка Petrohan-Sofia 

  

Автомобілі, на які 

поширюються обмеження 

всі вантажні автомобілі, загальна вага із 

вантажем яких більше 10 т 

Термін дії обмеження постійно 

Дорога, на якій діють 

обмеження 

автодорога ІІ-82, ділянка Kostenez (km 0+000) - 

Smokov (km 39+176) 

  

Автомобілі, на які 

поширюються обмеження 

Усі автомобілі, які перевищують максимальну 

вагу та габарити 

Термін дії обмеження Впродовж року: 

- якщо видимість менше 50 м під час туману, 

зливи або снігу; 

- якщо є льодова крига на дорозі; 

- в темну пору доби та в годину пік, за 

виключенням випадків надзвичайних або 

природних катастроф. 

  

Автомобілі, на які 

поширюються обмеження 

всі вантажні автомобілі із загальною вагою 

більше 12 т. 

Термін дії обмеження На постійній основі в святкові дні - в разі 



наступних один за одним неробочих днів, що 

включають в себе, принаймні, одне свято: 

- в останній робочий день напередодні 

декількох неробочих днів: з 16.00 до 20.00 

(див. Нижче список святкових днів); 

- в останній день декількох неробочих днів: 

з 14.00 до 20.00 (див. Список нижче); 

- 16 квітня з 16.00 дo 20.00; 

- 20 квітня з 14.00 дo 20.00; 

- 30 квітня з 16.00 дo 20.00; 

- 3 травня з 14.00 дo 20.00; 

- 22 травня з 16.00 дo 20.00; 

- 25 травня з 14.00 дo 20.00; 

- 4 вересня з 16.00 дo 20.00; 

- 7 вересня з 14.00 дo 20.00; 

- 23 грудня з 16.00 дo 20.00; 

- 28 грудня з 14.00 дo 20.00. 

Дорога, на якій діють 

обмеження 

1. автомагістраль Hemus (ділянка Софія (км 0 + 

000) - прив’язка до кільця з дорогою I-4 (км 87 

+ 600) в обидва боки); 

2. автодороги: 

- дорога I-1 ділянка Rebarkovo –Botevgrad в 

обидва боки; 

- дорога I-1 Blagoevgrad –Kresnain в обидва 

боки; 

- дорога I-4 Koritna прив’язка до Veliko 

Tarnovo –Shumen в обидва боки; 

- дорога I-5 Ruse –Bialain в обидва боки; 

- дорога I-8 МПП “Kalotina” (кордон з 

Сербією) –Sofia в обидва боки; 

- дорога I-9 Varna –Burgas в обидва боки. 

- дорога II-18 Софійська кільцева дорога в 

обидва боки; 

- дорога II-99 Burgas –Tsarevo в обидва боки. 

Обмеження не поширюється на транспортні засоби, що перевозять 

швидкопсувні продукти харчування та товари в температурному режимі, 

худобу та небезпечні вантажі (АДР). 

  

Автомобілі, на які 

поширюються обмеження 

всі вантажні автомобілі із загальною вагою 

більше 12 т. 

Термін дії обмеження постійний під час державних свят - у випадку 

більш ніж один неробочий день поспіль, 

включаючи принаймні одне державне свято: 

•Trakia motorway 

- ділянка Sofia –Plovdiv в напрямку  

Plovdiv в останній робочий день з 16.00 

дo 20.00 (16, 30 квітня, 22 травня, 4 

вересня, 23 грудня); 



- ділянка Plovdiv –Sofiain в напрямку  Sofia 

в останній вихідний день з 14.00 дo 20.00 

(20 квітня, 3, 25 травня, 7 вересня, 28 

грудня); 

•Struma motorway 

- ділянка Sofia (км 0+000) – Simitli в 

напрямку МПП “Kulata” (кордон Греції) 

в останній робочий день з 16.00 дo 20.00 

(16, 30 квітня, 22 травня, 4 вересня, 23 

грудня); 

- ділянка Sandanski – Kresna в напрямку 

Sofia в останній вихідний день з 14.00 дo 

20.00 (20 квітня, 3, 25 травня, 7 вересня, 

28 грудня); 

•Maritsa motorway 

- ділянка Harmanli – Trakia motorway в 

напрямку Trakia motorway в останній 

вихідний день з 14.00 дo 20.00 (20 квітня, 

3, 25 травня, 7 вересня, 28 грудня);. 

Обмеження не поширюється на транспортні засоби, що перевозять 

швидкопсувні продукти харчування та товари в температурному режимі, 

худобу та небезпечні вантажі (АДР). 

  

Автомобілі, на які 

поширюються обмеження 

всі вантажні автомобілі із загальною вагою 

більше 12 т. 

Термін дії обмеження літній період з 15 червня до 15 вересня 2020 

року 

п’ятниця: з 17.00 до 20.00 год. 

неділя: з 14.00 до 20.00 год 

Дорога, на якій діють 

обмеження 

- дорога I-1 ділянка Rebarkovo –Botevgrad в 

обидва боки; 

- дорога I-1 Blagoevgrad –Kresnain  в обидва 

боки; 

- дорога I-5 Ruse –Bialain  в обидва боки; 

- дорога I-9 Varna – Burgas  в обидва боки. 

- дорога II-99 Burgas –Tsarevo  в обидва боки. 

Обмеження не поширюється на транспортні засоби, що перевозять 

швидкопсувні продукти харчування та товари в температурному режимі, 

худобу та небезпечні вантажі (АДР). 

  

Автомобілі, на які 

поширюються обмеження 

всі вантажні автомобілі із загальною вагою 

більше 12 т. 

Термін дії обмеження літній період з 15 червня до 15 вересня 2020 

року 

Дорога, на якій діють 

обмеження 

•Trakia motorway 

- ділянка Sofia –Plovdivin в напрямку Plovdiv 

у п’ятницю з 18.00 до 20.00; 

- ділянка Plovdiv –Sofiain в напрямку Sofia у 



неділю з 16.00 до 20.00; 

•Hemus motorway 

- ділянка Софія (км 0 + 000) - прив’язка до 

кільця з дорогою I-4 (км 87 + 600) в обидва 

боки у п’ятницю  з 18.00 до 20.00; 

- ділянка Софія (км 0 + 000) - прив’язка до 

кільця з дорогою I-4 (км 87 + 600) в обидва 

боки у п’ятницю  з 16.00 до 20.00; 

•Struma motorway 

- ділянка Sofia (км 0+000) – Simitli в 

напрямку МПП “Kulata” (кордон Греції) у 

п’ятницю з 18.00 до 20.00; 

- ділянка Sandanski –Kresna в напрямку Sofia 

у неділю з 16.00 до 20.00 

•Maritsa motorway 

- ділянка Harmanli–Trakia motorway в 

напрямку Trakia motorway у неділю з 16.00 до 

20.00. 

Обмеження не поширюється на транспортні засоби, що перевозять 

швидкопсувні продукти харчування та товари в температурному режимі, 

худобу та небезпечні вантажі (АДР). 

  

ОБМЕЖЕННЯ РУХУ В СОФІЇ 

  

Автомобілі, на які 

поширюються обмеження 

всі вантажні автомобілі, загальна вага із 

вантажем яких більше 4 т. 

Термін дії обмеження щодня, з 07.00 до 21.00 год. 

Дорога, на якій діють 

обмеження 

Софія - Центр 

Межі зони Центру: Opalchenska str. –Slivnitza 

bld. –Gen. Danail Nikolaev bld. –Evlogui 

Gueorguiev bld. –Bulgaria bld. –Pencho 

Slaveikov bld. –Gen. Totleben bld. –Gen. 

Skobelev bld. –Opalcheska str. 

  

Автомобілі, на які 

поширюються обмеження 

вантажні автомобілі та сполучення 

автотранспортних засобів, максимально 

допустима вага яких складає 15 тонн та більше 

Термін дії обмеження постійно в Зоні 1 

Дорога, на якій діють 

обмеження 

Софія - Зона 1 

Межі Зони 1:  Konstantin Velichkov bld. –

Gabrovo str. –Skopie str. –Nadejda crossroad –

202 str. –Kamenodelska str. –Malashevska str. –

Parva balgarska armia str. –Rezbarska str. –Vassil 

Kanchev str. –Reka Veleka str. –Alexander 

Ekzarh str. –Madrid bld. –Sitniakovo bld. –Peio 

Iavorov bld. –Nikola Vaptzarov bld. –Cherni vrah 

bld. –Srebarna str. –Gotze Delchevbld. –Jitnitza 

str. –Nikola Mushanov bld. –Vazkresenie bld. –



 

Konstantin Velichkov bld. 

 

Такі обмеження не впливають на наступні 

вулиці та бульвари: 

Slivnica bld., Vladajska reka str., Zidarska str., 

Gradinarska str., Rezbarska str., Gen. Danail 

Nikolaev bld., Konstantin Stoilov bld., 

Kamenodelska str., Gen. Vladimir Vazov bld., 

Chavdar Bridge and Zletovo str. 

  


