
Braukšanas ierobežojumi 

Bulgārijā 2020. gadā 
 

Transportlīdzekļi: Visi kravas transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 15t. 

Aizliegums:  Visaptverošs, līdz autoceļa uzturēšanas un remontdarbu noslēgšanai. 

Ceļa posms:  Ceļš I-1 posmā no km 276+162 un km 285+600. 

 

Transportlīdzekļi: Visi kravas transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 12t. 

Aizliegums:  Visaptverošs, līdz autoceļa uzturēšanas un remontdarbu noslēgšanai. 

Ceļa posms: Ceļš I-3 posmā no km 193+345 (krustojums ar Pravetz ceļu) un km 204+200 

(krustojums ar I-1). 

 

Transportlīdzekļi: Visi kravas transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 15t. 

Aizliegums:  Visaptverošs. 

Ceļa posms:  Ceļš I-5 posmā Tchernootchene – Kardjali.  

 Transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas braukšanas ierobežojumi jāizmanto 

sekojoši, alternatīvi, maršruti: 

 Virziens Haskovo – Kardjali: celš I-5 – ceļš III-505 – Manastir – ceļš III-507 – 

Voyvodino – Most – Tchiflik – Kardjali. 

 Virziens Assenovgrad – Kardjali: ceļš II-58 – ceļš I-5, virziens Haskovo – ceļš III-

505 – Manastir – ceļš III-507 – Voyvodino – Most – Tchiflik – Kardjali. 

 Virziens Mineralni Bani – Kardjali: ceļš III-506 – ceļš III-806 – ceļš I-5 – ceļš III-

505 – Manastir – ceļš III-507 – Voyvodino – Most – Tchiflik – Kardjali. 

 

Transportlīdzekļi: Visi kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 12t (N3), kā arī 

transportlīdzekļu sastāvi, ja piekabes vai puspiekabes pilna masa pārsniedz 10t (O4). 

Aizliegums: Visaptverošs. 

Ceļa posms:  Ceļš I-5 posmā starp km 155+250 un km 184+000 (Shipka pāreja). 

  Transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas braukšanas ierobežojumi jāizmanto 

sekojošs, alternatīvs, maršruts: 

 Radnevo – ceļš II-57 – Pet mogili – Novoselez – ceļš II-55 – Mlekarevo – 

Radevo– Nova Zagora –– ceļš I-6 – Gurkovo – Prohod na Republikata – Veliko 

Tarnovo. 

 



 

Transportlīdzekļi: Visi kravas transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 3.5t. 

Aizliegums:  Visaptverošs, līdz autoceļa uzturēšanas un remontdarbu noslēgšanai. 

Ceļa posms:  Ceļš I-5, posms pāri tiltam Kirkovo – Makasa. 

 

Transportlīdzekļi: Visi transportlīdzekļi. 

Aizliegums:  Visaptverošs, līdz autoceļa uzturēšanas un remontdarbu noslēgšanai. 

Ceļa posms:  Ceļš I-7, posmā Varbishki pāreja. 

 Transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas braukšanas ierobežojumi jāizmanto 

sekojošs, alternatīvs, maršruts: 

 Kotlenski pāreja (I-4 ceļš), Rishki pāreja (II-73 ceļš) vai Prohod na Republikata 

pāreja (ceļš II-55). 

 

Transportlīdzekļi: Visi kravas transportlīdzekļi un to sastāvi (ieskaitot piekabes un puspiekabes) ar 

vairāk kā divām asīm un pilnu masu virs 12t (N3). 

Aizliegums:  Visaptverošs. 

Ceļa posms:  Ceļš II-81, posms Petrohan pāreja. 

 

Transportlīdzekļi: Visi kravas transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 10t. 

Aizliegums:  Visaptverošs. 

Ceļa posms:  Ceļš II-82, posmā Kostenez (km 0+000) – Smokov (km 39+176). 

 

Transportlīdzekļi: Visi transportlīdzekļi, kas pārsniedz maksimāli atļauto svaru un gabarītus 

(lielgabarīta un smagsvara kravas transportlīdzekļi). 

Aizliegums:  Visu gadu: 

 Ja redzamība mazāk kā 50m miglas, lietus vai sniega dēļ; 

 Ja ceļš ir apledojis; 

 Tumšajā diennakts laikā, sastrēgumu laikā, izņemot steidzamā kārtībā 

nogādājamas kravas un kravas katastrofu novēršanai. 

 

Transportlīdzekļi: Visi kravas transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 12t. 

Aizliegums:  Pilnīgs braukšanas aizliegums valsts svētku dienās. 



Gadījumos, kad ir vairākas secīgas brīvdienas un vismaz vienai no šīm dienām 

noteikts valsts svētku dienas statuss: 

 Pēdējās darba dienas priekšvakarā no 16.00 līdz 20.00 (datumus skatīt 

zemāk). 

 Pēdējā brīvdienā, pirms darba dienas, no 14.00 līdz 20.00 (datumus skatīt 

zemāk). 

 

✓ 16. aprīlī no 16.00 līdz 20.00; 

✓ 20. aprīlī no 14.00 līdz 20.00; 

✓ 30. aprīlī no 16.00 līdz 20.00; 

✓ 3. maijā no 14.00 līdz 20.00; 

✓ 22. maijā no 16.00 līdz 20.00; 

✓ 25. maijā no 14.00 līdz 20.00; 

✓ 4. septembrī no 16.00 līdz 20.00; 

✓ 7. septembrī no 14.00 līdz 20.00; 

✓ 23. decembrī no 16.00 līdz 20.00; 

✓ 28. decembrī no 14.00 līdz 20.00. 

Ceļa posms:   

• Hemus autostrāde 

o Ceļa posms Sofia (km 0+000) – apļveida krustojums ar I-4 (km 87+600), 

abos virzienos; 

• I klases ceļi: 

o Ceļš I-1 posmā Rebarkovo – Botevgrad, abos virzienos;  

o Ceļš I-1 posmā Blagoevgrad - Kresna, abos vizrienos; 

o Ceļš I-4 posmā no Koritna krustojuma – Veliko Tarnovo – Shumen, abos 

virzienos; 

o Ceļš I-5 posmā Ruse – Biala, abos virzienos; 

o Ceļš I-8 posmā līdz robežšķērsošanas punktam “Kalotina” (ar Serbiju) - 

Sofia, abos virzienos; 

o Ceļš I-9 posmā Varna – Burgas, abos virzienos.  

 

•  II klases ceļi: 

o Ceļš II-18 Sofijas apvedceļš, abos virzienos; 

o Ceļš II-99 Burgas – Tsarevo, abos virzienos.  

 

Braukšanas ierobežojums neattiecas uz motorizētiem transportlīdzekļiem un to sastāviem, kurus izmanto 

ātri bojājošos pārtikas produktu, atdzesētu, sasaldētu produktu, mājlopu vai bīstamo kravu (ADR) 

pārvadājumiem.  

 

Transportlīdzekļi: Visi kravas transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 12t. 

Aizliegums:  Pilnīgs braukšanas aizliegums valsts svētku dienās. 

Gadījumos, kad ir vairākas secīgas brīvdienas un vismaz vienai no šīm dienām noteikts valsts svētku dienas 

statuss: 



Ceļa posms:  Trakia autostrāde: 

o Virziens Sofia – Plovdiv virzienā uz Plovdiv, pēdējās darba dienas 

priekšvakarā pirms vairākām secīgām brīvdienām no 16.00 līdz 20.00 (2020. 

gada 16. aprīlī, 30. aprīlī, 22. maijā, 4. septembrī un 23. decembrī); 

o Virziens Plovdiv – Sofia virzienā uz Sofia, pēdējā brīvajā dienā, ja pēc kārtas ir 

vairākas secīgas brīvdienas no 14.00 līdz 20.00 (2020. gada 20. aprīlī, 3. 

maijā, 25. maijā, 7. septembrī un 28. decembrī); 

 

 Struma autostrāde: 

 

o Virziens Sofia (km 0+000) – Simitli virzienā uz robežšķērsošanas punktu 

“Kulata” (ar Grieķiju), pēdējās darba dienas priekšvakarā pirms vairākām 

secīgām brīvdienām no 16.00 līdz 20.00 (2020. gada 16. aprīlī, 30. aprīlī, 22. 

maijā, 4. septembrī un 23. decembrī); 

o Virziens Sandanski – Kresna virzienā uz Sofia, pēdējā brīvajā dienā, ja pēc 

kārtas ir vairākas secīgas brīvdienas no 14.00 līdz 20.00 (2020. gada 20. 

aprīlī, 3. maijā, 25. maijā, 7. septembrī un 28. decembrī); 

 

Maritsa autostrāde: 

 

o Virziens Harmanli – Trakia autostrāde virzienā uz Trakia autostrādi, pēdējā 

brīvajā dienā, ja pēc kārtas ir vairākas secīgas brīvdienas no 14.00 līdz 20.00 

(2020. gada 20. aprīlī, 3. maijā, 25. maijā, 7. septembrī un 28. decembrī); 

 

Braukšanas ierobežojums neattiecas uz motorizētiem transportlīdzekļiem un to sastāviem, kurus izmanto 

ātri bojājošos pārtikas produktu, atdzesētu, sasaldētu produktu, mājlopu vai bīstamo kravu (ADR), 

pārvadājumiem.  

 

Transportlīdzekļi: Visi kravas transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 12t. 

Aizliegums:  Braukšanas ierobežojumi vasarā no 2020. gada 15. jūnija līdz 15. septembrim. 

 Piektdienās: no 17.00 līdz 20.00. 

 Svētdienās: no 14.00 līdz 20.00. 

Aizliegums attiecas  

uz sekojošiem ceļiem:  

 

 I klases ceļiem 

o Ceļš I-1 posmā Rebarkovo – Botevgrad, abos virzienos; 

o Ceļš I-1 posmā Blagoevgrad – Kresna, abos virzienos; 

o Ceļš I-5 posmā Ruse – Biala, abos virzienos; 

o Ceļš I-9 posmā Varna – Burgas, abos virzienos.  

 II klases ceļiem 

o Ceļš II-99 posmā no Burgas – Tsarevo, abos virzienos.  

 



Braukšanas ierobežojums neattiecas uz motorizētiem transportlīdzekļiem un to sastāviem, kurus izmanto 

ātri bojājošos pārtikas produktu, atdzesētu, sasaldētu produktu, mājlopu vai bīstamo kravu (ADR), 

pārvadājumiem.  

 

Transportlīdzekļi: Visi kravas transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 12t. 

Aizliegums:  Braukšanas ierobežojumi vasarā no 2020. gada 15. jūnija līdz 15. septembrim 

Ceļa posms:  Trakia autostrāde: 

o Virziens Sofia – Plovdiv virzienā uz Plovdiv, piektdienās no 18.00 līdz 20.00; 

o Virziens Plovdiv – Sofia virzienā uz Sofia, svētdienās no 16.00 līdz 20.00; 

 

Hemus autostrāde: 

 

o Ceļa posms Sofia (km 0+000) – apļveida krustojums ar I-4 (km 87+600), abos 

virzienos, piektdienās no 18.00 līdz 20.00; 

o Ceļa posms Sofia (km 0+000) – apļveida krustojums ar I-4 (km 87+600), abos 

virzienos, svētdienās no 16.00 līdz 20.00; 

 

 Struma autostrāde: 

 

o Virziens Sofia (km 0+000) – Simitli virzienā uz robežšķērsošanas punktu 

“Kulata” (ar Grieķiju), piektdienās no 18.00 līdz 20.00; 

o Virziens Sandanski – Kresna virzienā uz Sofia, svētdienās no 16.00 līdz 20.00; 

 

Maritsa autostrāde: 

 

o Virziens Harmanli – Trakia autostrāde virzienā uz Trakia autostrādi, 

svētdienās no 16.00 līdz 20.00; 

 

Braukšanas ierobežojums neattiecas uz motorizētiem transportlīdzekļiem un to sastāviem, kurus izmanto 

ātri bojājošos pārtikas produktu, atdzesētu, sasaldētu produktu, mājlopu vai bīstamo kravu (ADR), 

pārvadājumiem.  

 

Galvenie braukšanas ierobežojumi Sofijas pilsētā 

Transportlīdzekļi: Visi kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 4t. 

Aizliegums:  katru dienu no 7.00 līdz 21.00. 

Aizliegums spēkā: Sofijas pilsētas centrs 

   Sofijas pilsētas centrā noteiktas sekojošas braukšanas ierobežojumu zonas robežas: 

Opalchenska iela – Slivnitza bulvāris – Gen. Danail Nikolaev bulvāris – Evlogui 

Gueorguiev bulvāris – Bulgaria bulvāris – Pencho Slaveikov bulvāris – Gen. Totleben 

bulvāris – Gen. Skobelev bulvāris – Opalcheska iela. 



 (N.B.: Ierobežojumi neattiecas uz augstāk minētajām ielām. Augstāk minētās ielas 

norāda tikai braukšanas ierobežojumu zonas robežas.) 

Transportlīdzekļi: Autobusi ar vairāk kā 22 pasažieru sēdvietām 1) 

Aizliegums:  katru dienu no 7.00 līdz 21.00. 

Aizliegums spēkā: Sofijas pilsētas centrs 

 

Transportlīdzekļi: Visi kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 15t. 

Aizliegums: Katru dienu Zonā nr.1 

Aizliegums spēkā: Sofijas pilsētā - Zonā nr.1 

Sofijas pilsētas centrā noteiktas sekojošas braukšanas ierobežojumu zonas robežas: 

Konstantin Velichkov bulvāris – Gabrovo iela – Skopie iela – Nadejda krustojums – 

202 iela – Kamenodelska iela – Malashevska iela – Parva balgarska armia iela – 

Rezbarska iela – Vassil Kanchev iela – Reka Veleka iela – Alexander Ekzarh iela – 

Madrid bulvāris – Sitniakovo bulvāris – Peio Iavorov bulvāris – Nikola Vaptzarov 

bulvāris – Cherni vrah bulvāris – Srebarna iela – Gotze Delchev bulvāris – Jitnitza iela 

– Nikola Mushanov bulvāris – Vazkresenie bulvāris – Konstantin Velichkov bulvāris. 

  

 (N.B.: Ierobežojumi neattiecas uz augstāk minētajām ielām. Augstāk minētās ielas 

norāda tikai braukšanas ierobežojumu zonas robežas.) 

 Braukšanas ierobežojums neattiecas uz sekojošām ielām un bulvāriem: 

 Slivnica bulvāris, Vladajska reka iela, Zidarska iela, Gradinarska iela, Rezbarska iela, 

Gen. Danail Nikolaev bulvāris, Konstantin Stoilov bulvāris, Kamenodelska iela, Gen. 

Vladimir Vazov bulvāris, Chavdar Bridge (tilts) un Zletovo iela. 

 

Transportlīdzekļi: Kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 10t. 

Aizliegums:  Pilnīgs braukšanas aizliegums. 

Aizliegums spēkā: Pavel Krassov iela starp Tsarigradsko shose bulvāri un Samokovsko shose bulvāri. 

 

Transportlīdzekļi: Kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 7.5t. 

Aizliegums:  darbdienas no 7.00 līdz 9.00 un no 17.00 līdz 19.00. 

Aizliegums spēkā: Sofijas pilsētā - Zonā nr.1. 

 

Transportlīdzekļi: Visi transportlīdzekļi. 

Aizliegums:  dienās, kas nav darba dienas, no 8.00 līdz 17.00. 



Aizliegums spēkā: daži autoceļi Vitosha kalnā. 

 

Transportlīdzekļi: Kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu 4t, vai vairāk. 

Aizliegums:  Pilnīgs braukšanas aizliegums. 

Aizliegums spēkā: Tsarigradsko shose bulvāris starp Eagle tiltu un Doctor G. M. Dimitrov bulvāri. 

 

Transportlīdzekļi: EURO 0,I,II un III klases kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 4t. 

Aizliegums:  Pilnīgs braukšanas aizliegums. 

Aizliegums spēkā: Sofijas pilsētā - Zonā nr.1. 

 

1) Īpašos gadījumos pārvadātāji var pieteikties braukšanas ierobežojumu izņēmumu atļaujai, kas  sniedz 

iespēju veikt transporta operācijas tajos Sofijas pilsētas rajonos, kuros spēkā braukšanas ierobežojumi. 

Atļauju var iegūt, ja Sofijas pašvaldības Transporta nodaļai, Budapeštas iela 17, 6. stāvs, Sofija, BG-1000, 

iesniedz pieteikumu ar pievienotām transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības, licences un citu dokumentu 

kopijām, kas apliecina nepieciešamību iebraukt ierobežotajā (-s) pilsētas zonā (-ās). Pieteikumā jānorāda 

sekojoši dati: uzņēmuma nosaukums, adrese un tālrunis; kustības zona; marka (transportlīdzekļa ražotāja 

tirdzniecības nosaukums), transportlīdzekļa reģistrācijas numurzīme, un transportlīdzekļa bruto svars. 

Pieteikumu var iesniegt tikai vietējie pārstāvji, tādēļ iesakām pārvadātājiem vērsties pie Sofijā bāzētiem 

uzņēmumiem (saņēmēji, ekspeditori utt.), lai nokārtotu atļaujas iegūšanas formalitātes. Bulgārijas 

uzņēmumam jāuzrāda sertifikāts par saistību neesamību. 

Atļaujas izsniegšanas nosacījumi un izmaksas: 

Transportlīdzekļi no 4 līdz 30 t – viena mēneša 
atļauja 

Transportlīdzekļi no 4 līdz 30 t – trīs mēnešu atļauja 

Izsniegšanas laiks Maksa Izsniegšanas laiks Maksa 

līdz 14 dienām 40 BGN līdz 14 dienām 100 BGN 

līdz 7 dienām 60 BGN līdz 7 dienām 150 BGN 

līdz 24 stundām 80 BGN līdz 24 stundām 200 BGN 
 

Transportlīdzekļi virs 30 t – 1 viena mēneša 
atļauja 

Transportlīdzekļi virs 30 t – trīs mēnešu atļauja 

Izsniegšanas laiks Maksa Izsniegšanas laiks Maksa 

līdz 14 dienām 50 BGN līdz 14 dienām 150 BGN 

līdz 7 dienām 75 BGN līdz 7 dienām 225 BGN 

līdz 24 stundām 100 BGN līdz 24 stundām 300 BGN 

 

 



Valsts noteiktās svētku dienas 2020. gadā 

1. janvāris  Jaunais gads 

3. marts  Bulgārijas atbrīvošanas diena 

17. aprīlis  Lielā piektdiena 

19. aprīlis  Lieldienu svētdiena 

20. aprīlis  Lieldienu pirmdiena 

1. maijs   Darba svētki 

6. maijs   Bulgārijas armijas diena 

24. maijs  Slāvu alfabēta diena 

25. maijs  Papildus brīvdiena2) 

6. septembris  Apvienošanas diena 

7. septembris   Papildus brīvdiena2) 

22. septembris   Bulgārijas neatkarības diena 

1. novembris  Bulgārijas atmodas diena (darbadiena) 

24. decembris  Ziemassvētku vakars 

25. decembris  Ziemassvētki 

26. decembris   Ziemassvētki 

28. decembris  Papildus brīvdiena2) 

 
2)Papildus brīvdiena, kas piešķirta balstoties uz Bulgārijas darba likumu.  

Avots: AEBTRI, decembris 2019 

Informācija iegūta: www.iru.org 

http://www.iru.org/

