
Βουλγαρία: Αλλαγές στο σύστημα βινιέτας από 01.01.2018 
 
- Για πρώτη φορά η ετήσια βινιέτα Βουλγαρίας για όλα τα οχήματα θα είναι σε ισχύ 
για μία περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία ισχύς της (αυτή η ημερομηνία 
υποδεικνύεται επάνω στη βινιέτα), πχ εάν υποδεικνύεται επάνω στη βινιέτα 2 
Μαρτίου 2018, θα είναι σε ισχύ μέχρι 1 Μαρτίου 2019. (Η ετήσια βινιέτα για το 2017 
είναι σε ισχύ μέχρι 31 Ιανουαρίου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία αγοράς). 
 
- Η αλλαγή σχετικά με την τιμή της βινιέτας για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων είναι 
ότι η ημερήσια βινιέτα για το 2018 θα κοστίζει 12 EUR (επί του παρόντος, η τιμή του 
ήταν 11 EUR) 
 
-  Για το 2018 θα ισχύει μία τριμηνιαία βινιέτα για ιδιωτικά οχήματα. Η τιμή της είναι  
28 EUR. 
 
 
Τιμές βινιέτας σε EUR 

 Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 

 Euro 0, 
І, ІІ 

Euro ІІІ, 
ІV, V, ЕЕV 
και Euro 

VI 

Euro 0, І, 
ІІ 

Euro ІІІ, 
ІV, V, ЕЕV 
και Euro 

VI 

Ημερήσια 12 12 12 12 - 

Εβδομαδιαία 45 34 27 21 8 

Μηνιαία 89 69 54 41 15 

Τρίμηνη 0 0 0 0 28 

Ετήσια 891 685 537 413 50 

 

Ισχύ βινιέτας: 
- ημερήσια βινιέτα – ισχύει για την ημέρα που υποδεικνύεται επάνω στη βινιέτα  
- εβδομαδιαία βινιέτα – ισχύει για 7 συνεχόμενες μέρες από την ημέρα που 
υποδεικνύεται επάνω στη βινιέτα 
- μηνιαία βινιέτα – ισχύει για ένα μήνα από την ημέρα που υποδεικνύεται επάνω στη 
βινιέτα 
- τρίμηνη βινιέτα – ισχύει για 3 μήνες από την ημέρα που υποδεικνύεται επάνω στη 
βινιέτα  
- ετήσια βινιέτα -  ισχύει για ένα χρόνο από την ημέρα που υποδεικνύεται επάνω στη 
βινιέτα  
- Εάν, εξερχόμενος από τη χώρα, ανακαλύψει ο οδηγός ότι η βινιέτα έχει λήξει, 
πρέπει να αγοράσει μία βινιέτα για να καλύψει την περίοδο μέχρι την λήξη της 
βινιέτας (αλλά όχι λιγότερη από την αξία μιας βινιέτας για την ελάχιστη περίοδο για 
την σχετική κατηγορία οχήματος) 
- Εάν το αυτοκόλλητο καταστραφεί λόγω σφάλματος στο αυτοκόλλητο ή εάν το 
παρμπρίζ σπάσει, μία νέα ετήσια βινιέτα μπορεί να εκδοθεί δωρεάν, με την 
παρουσίαση του δεύτερου τμήματος της βινιέτας. Η ισχύς της νέας βινιέτας είναι η 
ίδια με την ισχύ της αρχικής βινιέτας  
 
  
 



 

Κατηγορίες οχημάτων (παραμένουν ως έχουν): 
o Κατηγορία 1: όλα τα εμπορευματικά οχήματα με 2 ή περισσότερους άξονες, 

συρόμενα, ειδικής κατασκευής οχήματα, ειδικά τρέιλερ για μεταφορά βαρέων ή 
υπερμεγέθων εμπορευμάτων και άλλα ειδικά οδικά οχήματα με μέγιστο 
επιτρεπόμενο μικτό βάρος 12 τόνους ή περισσότερο. 
o Κατηγορία 2: όλα τα επιβατικά οδικά οχήματα με περισσότερες από 8 θέσεις 

εκτός της θέσης του οδηγού και όλα τα εμπορευματικά οχήματα με 2 άξονες, όπως 
επίσης ειδικά τρέιλερ για μεταφορά βαρέων ή υπερμεγέθων εμπορευμάτων και άλλα 
ειδικά οδικά οχήματα, με 2 άξονες και με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος λιγότερο 
από 12 τόνους. 
o Κατηγορία 3: όλα τα επιβατικά οδικά οχήματα με λιγότερες από 8 θέσεις εκτός 

της θέσης του οδηγού, εμπορευματικά οχήματα και/ή οχήματα για μεταφορά 
επιβατών και εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους. 
 
Οι οδηγοί μπορούν να προμηθευτούν βινιέτες σε πάνω από 3.000 σημεία διανομής – 
μεγάλα πρατήρια καυσίμων και εμπορικά κέντρα, τα Ταχυδρομεία της Βουλγαρίας, 
τις Περιφερειακές Οδικές Αρχές και τα σημεία συνοριακής διέλευσης, 372 από αυτά 
εργάζονται όλο το 24ωρο. Αγοράζοντας μια βινιέτα, οι οδηγοί πρέπει να ζητάνε 
απόδειξη ταμείου, που θα αναφέρει τον αριθμό κυκλοφορίας του οδικού οχήματος. 
 
 
 


