
Kонтролно-пропускателните пунктове в областните градове 

Вижте къде се намират временните КПП-та у нас: 
1.  Временна организация с пропускателен режим на територията на 
Благоевград: 
- Движението при км 356 и при км 366 на път І-1 София-Кулата е с 
пропускателен режим. 
- Трафикът при км 2 на път III-106 Балгоевград-Логодаж се 
осъществява с пропускателен режим. 
- Придвижването при км 2 по път III-1006 Благоевград - с. Габрово е 
с пропускателен режим. 
2. Временна организация с пропускателен режим на територията на 
Велико Търново: 
- Движението при км 124 и км 133 на път І-4 Велико Търново-
Търговище се осъществява с пропускателен режим. 
- Трафикът при км 101 и км 106 на път I-5 Русе-Велико Търново се 
извършва с пропускателен режим. 
- Придвижването при км 39 на път IIІ-514 е с пропускателен режим. 
3. Временна организация с пропускателен режим на територията на 
Добрич: 
- при км 77 и км 88 на път II-71 Силистра-Добрич; 
- при км 70 и км 77 на път II-27 Балчик-Нови Пазар; 
- при км 43 и км 52 на път II-29 Добрич-Варна; 
- при км 0 на път III-293 Добрич - с. Коритен; 
- при км 34 път III-7105 Добрич - с. Балик. 
4. Временна организация с пропускателен режим на територията 
на Силистра: 
- при км 9 на път I-7 Силистра–Дулово; 
- при км 44 на път I-7 Дулово–Шумен; 
- при км 2 на път I-7 Силистра-Шумен; 
- при км 103 на път II-21 Силистра – Тутракан; 
- при км 55 на път II-21 Тутракан – Русе; 
- при км 115 на път II-23 Дулово–Разград. 
5. Временна организация с пропускателен режим на територията на 
Перник: 
- при км 285 на път I-1 Перник-София; 
- при км 68 и км 76 на път I-6 Перник-Радомир; 
- при км 19 на път II-63 Брезник-Божурище; 
- при км 13 на път III-1801 Голямо Бучино - Мало Бучино. 
6. Временна организация с пропускателен режим на територията 
на Стара Загора: 
- при км 225 и км 235 на път I-5 Казанлък – Стара Загора – 
Димитровград; 



- при км 57 и км 69 на път II-66 Стара Загора – Плодовитово; 
- при км 5 на път III-6602 Стара Загора – Сладък кладенец. 
7. Временна организация с пропускателен режим на територията на 
Разград: 
- при км 1 и км 2 на път III-204 Разград - Попово; 
- при км 31 на път II-49 Разград - Търговище; 
- при км 37 на път II-49 Разград-Кубрат; 
- при км 33 на път I-2 Разград - Шумен. 
8. Временна организация с пропускателен режим на територията на 
Русе: 
- при км 11 на път I-2 Русе-Разград; 
- при км 6 на път I-5 Русе-Бяла; 
- при км 8 на път II-21 Русе-Силистра; 
- при км 2 на път III-501 Русе-Иваново-Две могили-Бяла. 
9. Временна организация с пропускателен режим на територията 
на Смолян: 
Организация на движението с пропускателен режим поради 
въведените противоепидемологични мерки на територията на 
гр.Смолян: 
- при км 104 на път ІІ-86 Соколовци-Смолян; 
- при км 107 на път ІІ-86 Смолян-Търън; 
- при км 12 на път ІІІ-866 Смолян-Стойките; 
- при км 22 на път ІІІ-868 Рудозем-Смолян. 
10. Организация на движението в област Сливен: 
- път I-6 София-Бургас в района на Петолъчката и на входа за 
Сливен ; 
- път II-53 Eлена-Сливен-Ямбол на изхода от Сливен за с. Бяла и 
Ямбол; 
- път II-66 Сливен-Нова Загора-Поповица до КАТ в гр. Сливен; 
- път III-488 Градец-Ичера-Сливен на изхода на гр. Сливен за 
Карандила;  
- път II-66 Сливен-Нова Загора-Поповица на изхода на Нова Загора 
за Стара Загора; 
- път II-55 Гурково-Нова Загора-Свиленград на изхода на Нова 
Загора за Велико Търново; 
- път III-5007 Конаре-Твърдица на изхода на Твърдица за с. Конаре; 
- път II-48 Омуртаг-Котел- път I-7 в с. Тича и на изхода на Котел в 
посока с. Градец , с.Ичера, с.Медвен и Петолъчката; 
- път I-7 Бероново-Петолъчката-Ямбол в с.Мокрен. 
11. Временна организация с пропускателен режим на територията 
на Ямбол: 
Всички постове са на изхода на гр. Ямбол по следните направления: 
- при км 144 на път II-53 Ямбол-Сливен; 



- при км 153 на път II-53 Ямбол-Средец; 
- при км 3 на път III-536 Ямбол-Роза; 
- при км 26 на път III-7072 Ямбол-Чарган; 
- при км 5 на път III-5305 Ямбол – Веселиново; 
- при км 0 на път III-5304 Ямбол-Елхово. 
12. Временна организация с пропускателен режим на територията 
на Търговище 
- път I-4 Омуртаг-Търговище-Шумен на изхода на Търговище в 
посока София и на изхода на Търговище в посока Шумен; 
- път II-49 Търговище-Разград на изхода на Търговище в посока 
Разград; 
- път II-74 Търговище-Дралфа на изхода на Търговище в посока 
Преслав и на изхода на Търговище в посока Дралфа. 
13. Въведени ограничения с пропускателен режим на всички изходи 
на София: 
- път I-8 Калотина-София при Божурище в района на "Метро"; 
- път I-1 София-Владая при КПП-то на Владая; 
- АМ "Тракия" в посока Бургас при разклона за Лозен, а в посока 
София при разклона за Верила; 
- АМ "Струма" в посока Благоевград при първи тунел; 
- АМ "Хемус" при пътен възел "Яна"; 
- път II-16 Своге-София преди Нови Искър; 
- път II-82 Самоков-София при караулката на Горубляне на изхода 
на София и при вилна зона „Мечката“; 
- път III-181 София – Бистрица – Белчински бани при вилна зона 
„Ярема“; 
- път II-81 София-проход „Петрохан“ между Волуяк и Костинброд. 
14. Организация на движението с пропускателен режим на 
територията на Бургас: 
- път I-6 Бургас - Ветрен при на изхода на Бургас; 
- път I-6 Бургас - Ветрен при разклона за Българово; 
- път III-906 Бургас - Каблешково при изхода на Бургас; 
- път II-79 Бургас - Средец на изхода на Бургас при разклона за 
Черни връх; 
- път I-9 Бургас - Варна при км 249 (в общинска част при изхода на 
Бургас); 
- път III-7909 Бургас - Горно Езерово при изхода на Бургас; 
- път III-9008 Бургас - Долно Езерово при изхода на Бургас; 
- път I-9 Бургас - Варна при км 227 в района на изхода на Бургас 
15. Организация на движението с пропускателен режим на 
територията на Хасково: 
Постовете са на изходите към: 
- път I-5 Хасково-Кърджали; 



- път I-5 Хасково-Димитровград; 
- път I-8 Хасково-Харманли; 
- път III-806 Хасково-Минерални бани 
16.Организация на движението с пропускателен режим на 
територията на област Кърджали:                                                    
 - при км 335 на път I-5 при с. Чилик;                                 

 - при км 4 на път II-59 (входа на Момчилград);                                       

 - при км 37 на път II-59 Крумовград - Хасково;           

 - при км 57 на път III-867 Кирково - Смолян; 

 - при км 21 на път III-865 Ардино - Смолян;                      

 - при км 7 на път III-507 (при разклона за с. Широко поле). 
17. Временна организация на движението с пропускателен режим за 
Видин: 
- при км 16 на път I-1 Видин-Димово. 
18. Организация на движението с пропускателен режим поради 
въведените противоепидемични мерки на територията на област 
Кюстендил: 
- при км 22 на път I-6 Кюстендил-София и при км 30 (разклона за 
с.Коняво); 
- при км 1 на път II-62 Кюстендил - Дупница. 
19. Организация на движението с пропускателен режим за Пловдив: 
- път I-8 Пловдив - Пазарджик при км 220 (в общинска част на 
изхода от Пловдив); 
- път I-8 Пловдив - Свиленград при км 227 (в общинската част 
изхода от Пловдив); 
- II-64 Пловдив - Карлово при км 52 (в общинската част изхода от 
Пловдив). 
20. Организация на движението с пропускателен режим за 
Пазарджик: 
- на изхода за път II-37 Пазарджик-Панагюрище в посока 
Панагюрище; 
- на изхода за път III-3704 Пазарджик-Ветрен в посока Ветрен;- на 
изхода за път I-8 Пазаджик-Белово в посока Белово; 
- на изхода за път III-3703 Пазарджик-Добровница; 
- на изхода за път II-37 Пазарджик-Пещера в посока Пещера; 
- на изхода за път I-8 Пазарджик-Пловдив в посока Пловдив. 
21.Организация на движението с пропускателен режим в област 
Кюстендил: 



- при км 22 на път I-6 Кюстендил-София и при км 30 (разклона за 
с.Коняво); 
- при км 1 на път II-62 Кюстендил - Дупница. 


