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Πληροφορίες για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων που προορίζονται για 

τη μεταφορά εμπορευμάτων στις ώρες αιχμής στις 3, 6 και 12 Σεπτεμβρίου 2021. 
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ΥΠΟΨΗ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ 

 
Η Διοίκηση Οδικών Μεταφορών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας έχει δημοσιεύσει 
πληροφορίες για την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων που προορίζονται για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων με τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη μάζα άνω των 12 τόνων, 
συμπεριλαμβανομένων ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων, γεωργικών 
μηχανημάτων, ελκυστήρων και εξειδικευμένων ειδικών μηχανημάτων στο επόμενο 
πρόγραμμα και τις ακόλουθες ενότητες: 
 

1.  Στις 03 Σεπτεμβρίου (Παρασκευή) 2021 από τις 18:00 έως τις 21:00 κατά τμήματα του 
Εθνικού οδικού δικτύου (NRN) της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, ως εξής: 

• Αυτοκινητόδρομος Trakia από τις 18.00 έως τις 21.00 στο τμήμα από τη Σόφια προς τη 
Φιλιππούπολη (Plovdiv) (Βόρεια Φιλιππούπολη, στο χλμ. 126 + 281) προς την κατεύθυνση 
Φιλιππούπολη. 

• Aυτοκινητόδρομος Hemus από τις 18.00 έως τις 21.00 στο τμήμα από τη Σόφια (km 0 + 
000) προς την οδική σύνδεση με τον κυκλικό κόμβο με τον δρόμο I-4 (km 87 + 800) προς 
την κατεύθυνση της Βάρνας. 

• Δρόμος Ι-Ι από τις 18.00 έως τις 21.00 σε τμήμα από τη σύνδεση του Lot 2 του 
Αυτοκινητόδρομου Struma κοντά στο Blagoevgrad προς τη σύνδεση Kresna με τον 
αυτοκινητόδρομο Struma στις δύο κατευθύνσεις; 

2.  Για τις ημέρες 06 Σεπτεμβρίου και 12 Σεπτεμβρίου 2021 από τις 16:00 έως τις 20:00 
(τελευταία αργία / ημέρα ανάπαυσης) σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου (NRN), ως 
εξής: 

• Αυτοκινητόδρομος Trakia από τις 16.00 έως τις 20.00 στο τμήμα Φιλιππούπολη (Plovdiv) 
(από τη Βόρεια Φιλιππούπολη στο χλμ. 126 + 281) προς τη Σόφια με κατεύθυνση τη Σόφια. 

• Αυτοκινητόδρομος Hemus από τις 16.00 έως τις 20.00 από τον κυκλικό κόμβο με τον δρόμο 
I-4 (χλμ 87 + 800) προς τη Σόφια προς την κατεύθυνση της Σόφιας. 

• Δρόμος Ι-1 από τις 16.00 έως τις 20.00 στο τμήμα από τη σύνδεση του Lot 2 του 
Αυτοκινητόδρομου Struma κοντά στο Blagoevgrad προς τη σύνδεση Kresna με τον 
Αυτοκινητόδρομο Struma στις δύο κατευθύνσεις. 
 
Η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων φορτηγών οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων το 
επιτρεπόμενο φορτίο των οποίων υπερβαίνει τους 12 τόνους σε ορισμένα τμήματα του 
βουλγαρικού οδικού δικτύου είναι προσωρινή και θα εφαρμοστεί μόνο σε ώρες αιχμής τρεις  
συγκεκριμένες ημέρες - 3, 6 και 12 Σεπτεμβρίου 2021. Το μέτρο σχετίζεται με την 
αναμενόμενη μεγάλη κίνηση όσον αφορά μια επικείμενη δημόσια αργία στη Βουλγαρία - την 
Ημέρα της Ενοποίησης στις 6 Σεπτεμβρίου. Το μέτρο αποσκοπεί στην αύξηση της οδικής 
ασφάλειας και την ικανότητα υποδομών και στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων 
που συμπεριλαμβάνουν και βαρέα φορτηγά οχήματα. 
 
Η απαγόρευση δεν θα ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR), 
ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιμα ή εμπορεύματα υπό έλεγχο θερμοκρασίας. 
 
Σύμφωνα με την Πράξη Οδικής Κυκλοφορίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, 
επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις προβλέπονται για παραβάσεις σε σχέση με την 
προαναφερθείσα προσωρινή οργάνωση κίνησης στους δρόμους: 
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• Τιμωρείται με στέρηση του δικαιώματος οδήγησης οχήματος για περίοδο ενός μήνα και  
πρόστιμο 300 BGN για τον οδηγό που εισέρχεται μετά από πινακίδα που απαγορεύει την  
είσοδο του αντίστοιχου οχήματος βάση της προσωρινής απαγόρευσης κυκλοφορίας. 
 
• Τιμωρείται με στέρηση του δικαιώματος οδήγησης οχήματος για περίοδο τριών μηνών και 
πρόστιμο 1000 BGN για τον οδηγό που αρνείται να συμμορφωθεί με την εντολή των αρχών 
ελέγχου της κυκλοφορίας και ρύθμισης κατά την προσωρινή οργάνωση της κυκλοφορίας ή  
την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας. 
 
Οι πληροφορίες δημοσιεύονται (στα βουλγαρικά) στον επίσημο ιστότοπο της Διοίκησης  
οδικών μεταφορών στις 30 Αυγούστου 2021 στο σύνδεσμο: 
https://rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=novini_i_saobshtenia. 
 

https://rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=novini_i_saobshtenia

