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             Ministerul Economiei şi Infrastructurii 

 

Prin prezenta, Vă informăm privind introducerea de către Ministerul Sănătății al Republicii 

Bulgaria noilor reguli privind intrarea pe teritoriul Bulgariei a șoferilor de autovehicule care 

transportă mărfuri, în contextul măsurilor de combatere a răspândirii virusului COVID-19: 

1. Pentru șoferii de camioane, cu altă cetățenie decât cea bulgară, sau care au avut ca 

punct de pornire sau au tranzitat Italia, Spania, Franța, Marea Britanie, Germania, 

Țările de Jos, Elveția, Austria, Belgia, Islanda, Luxemburg, Liechtenstein, se 

introduce următorul regim: 

a. Șoferii autocamioanelor care transportă mărfuri cu destinație finală în Bulgaria 

părăsesc teritoriul țării imediat după finalizarea descărcării mărfurilor. 

b. Pentru șoferii autocamioanelor care transportă mărfuri cu destinația alta decât 

Bulgaria, este permisă tranzitarea conform traseului comunicat de Agenția 

„Infrastructura rutieră” (Агенция „пътна инфраструктура”).  

 

2. Agenția „Infrastructura rutieră” va distribui șoferilor autocamioanelor prescripții în 

care vor fi stabilite: 

a. Data și ora limită în care trebuie părăsit teritoriul Bulgariei.  

b. Punctul de trecere a frontierei prin care urmează să fie efectuată ieșirea din Bulgaria.  

 

3. Ora limită de părăsire a teritoriului Bulgariei nu poate depăși 24 ore de la momentul 

emiterii prescripției.  

4. În cazurile în care șoferii autocamioanelor care transportă mărfuri destinate statelor 

terțe au permisiunea de tranzitare a teritoriului Bulgariei, dar din motivul interdicțiilor 

impuse de statul aflat la frontiera Bulgariei nu pot părăsi teritoriul acesteia, șoferul și 

autocamionul vor fi plasați în locații speciale unde vor aștepta ridicarea interdicției, 

ulterior părăsind teritoriul Bulgariei în condițiile p1. Lit. b.  

Totodată, atenționăm că începând cu luna martie 2020, în Bulgaria funcționează un nou 

sistem de colectare a taxei de drum. Pentru a economisi din timp, este recomandată achiziția 

în avans a vinietei electronice de pe platforma web.bgtoll.bg. 

 

Dumitru Socolan 

Secretar de Stat 
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