
 

Bułgaria – Informacje ogólne:  
Bułgarskie przepisy drogowe nie powinny sprawiać 

kłopotów polskim turystom. Jednak by uniknąć 

niespodzianek na wymarzonym urlopie, warto 

sprawdzić wszystkie obowiązujące kierowców 

zasady.  Tym bardziej, że bułgarska drogówka jest 

dość restrykcyjna. 

 

Prędkość 
W terenie zabudowanym dla wszystkich rodzajów pojazdów obowiązuje ograniczenie do 

km/h 

Poza terenem zabudowanym samochody osobowe mogą poruszać się z prędkością do  

km/h. Dla samochodów do 3,5t ograniczenie prędkości wynosi  km/h, dla 

samochodów ciężarowych powyżej 3,5t –  km/h. 

Na autostradach dopuszczalna prędkość jazdy dla samochodów osobowych wynosi 

km/h, dla samochodów do i powyżej 3,5t – km/h. 

 

Pasy 
Zapięte pasy bezpieczeństwa są obowiązkowe. Dotyczy to wszystkich pasażerów pojazdu. 

 

Światła 
Jazda z włączonymi światłami mijania jest obowiązkowa przez całą dobę w terminie od 

01 listopada do 01 marca. 

 

Do wyposażenia obowiązkowego zaliczamy: 
•gaśnicę, 

•apteczkę, 

•trójkąt ostrzegawczy, 

•kamizelki odblaskowe (w terenie niezabudowanym), 

•rękawice gumowe. 

Do elementów zalecanych, ale nie obowiązkowych, należą zapasowe żarówki oraz 

zabezpieczenie antywłamaniowe. 

 

Przy wjeździe do Bułgarii potrzebne Ci będą: 
•ważny paszport lub dowód osobisty, 

•prawo jazdy (Bułgarzy honorują polskie prawo jazdy), 

•dowód rejestracyjny, 

•opcjonalnie Zielona Karta, 

•jeśli samochód nie jest naszą własnością musimy mieć poświadczenie notarialne w języku 

bułgarskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. 



Warto również pamiętać o ubezpieczeniu od NNW oraz dodatkowym ubezpieczeniu 

zdrowotnym. 

Autostrady i drogi szybkiego ruchu w Bułgarii są płatne. Do przejazdu uprawnia winieta, 

czyli naklejka z numerem rejestracyjnym, naklejana na przednią szybę. Cena zależy od 

rodzaju pojazdu. 

 

Alkohol 
Podróżujący po bułgarskich drogach mogą mieć we krwi do 0,5 promila alkoholu. 

 

Telefon 
Używanie telefonu podczas jazdy jest dozwolone tylko w wypadku posiadania zestawu 

głośnomówiącego. 

 

Dzieci 
Dzieci w wieku do 12 lat muszą podróżować na tylnym siedzeniu. 

Jazda z przyczepą wiąże się z pewnymi dodatkowymi obwarowaniami. Dotyczy to w 

szczególności dopuszczalnej prędkości jazdy. Dodajmy, że turyści, którzy podróżują po 

Bułgarii mogą przewozić towary wyłącznie dla użytku osobistego – ich ilość jest określona 

normami unijnymi. 

W przypadku wysokich temperatur Bułgaria wprowadza zakazy dla pojazdów ciężarowych. 

Używanie CB-radia przez obcokrajowców wymaga specjalnego zezwolenia. 

Przy wjeździe do Bułgarii służby celne dokonują w paszporcie adnotacji odnośnie samochodu 

– w przypadku wyjazdu innym autem można zostać posądzonym o nielegalny import pojazdu. 

Przy wjeździe na teren kraju obowiązuje tzw. opłata dezynfekcyjna. Wynosi ona 2 euro dla 

samochodów i 5 euro dla autokarów. 

 

Podsumowanie - Podróż przez Bułgarie może być wspaniałą przygodą, jeśli tylko pamiętasz o 

przepisach ruchu drogowego i zakupie winet. Tak niewiele, a wspaniały urlop nad pięknym 

Czarnym Morzem jest na wyciągnięcie ręki. 

 

 

 

 

 

 

Warto pamiętać 
112 – uniwersalny numer alarmowy obowiązuje również w Bułgarii 

166 – policja 

150 – pogotowie ratunkowe 

160 – straż pożarna 

146 – pomoc drogowa 

+359 2 987 2610 – Ambasada RP 
 

 

 
 
 


