
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, η ηλεκτρονική βινιέτα (e-vignette) θα ισχύσει για τη 
χρήση με πληρωμή του οδικού δικτύου στη Βουλγαρία. 
 
Με την έναρξη της ισχύος της e-vignette δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να τοποθετείται 
αυτοκόλλητη ετικέτα βινιέτας στο παρμπρίζ του οχήματος. Κατά τη διάρκεια οδικών 
ελέγχων από τις ελεγκτικές αρχές, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οχημάτων δεν 
υποχρεούνται να προσκομίσουν έγγραφο που να αποδεικνύει την αγορά της 
αυτοκόλλητης ετικέτας βινιέτας. 
 
Οι βινιέτες για οχήματα με συνολικό τεχνικά μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 
3,5 τόνων θα ισχύσουν μέχρι 15 Αυγούστου 2019. Από τις 16 Αυγούστου 2019 
εισάγεται για τα οχήματα αυτά μια χρέωση για τα διόδια.  
 
Όλες οι αυτοκόλλητες ετικέτες βινιέτας που αγοράζονται το 2018 και λήγουν το 2019 
θα διατηρήσουν την εγκυρότητά τους. Οι οδηγοί πρέπει να διατηρούν την έγκυρη 
αυτοκόλλητη ετικέτα βινιέτας στο παρμπρίζ του οχήματος μέχρι την τελευταία 
ημερομηνία λήξης ισχύος της. Οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οχημάτων θα έχουν τη 
δυνατότητα να μετατρέψουν τις έγκυρες αυτοκόλλητες ετικέτες βινιέτας σε 
ηλεκτρονικές βινιέτες, e-vignette. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό αλλά προτείνεται.  
 
Οι ηλεκτρονικές βινιέτες μπορούν να αγοραστούν με αρκετά εύκολους τρόπους: 

 Στο internet στην ακόλουθη διεύθυνση: www.bgtoll.bg 

 Μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο bgtoll 

 Μέσω σταθμών αυτοεξυπηρέτησης στα καταστήματα λιανικής πώλησης 
και στα γραφεία του Οργανισμού Οδικών Υποδομών 

 Σε ταμεία στα σημεία πώλησης και στα περιφερειακά γραφεία του 
Οργανισμού Οδικών Υποδομών 

 
Από τις 17 Δεκεμβρίου, οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν ηλεκτρονικές 

βινιέτες μέσω της ιστοσελίδας www.bgtoll.bg, μέσω της εφαρμογής bgtoll στο 
κινητό και σε σταθμούς αυτοεξυπηρέτησης εγκατεστημένους στα σημεία 
διέλευσης των συνόρων, στα πρατήρια καυσίμων και σε καταστήματα κατά μήκος 
του εθνικού οδικού δικτύου. 
 
Η ιστοσελίδα όπως οι σταθμοί αυτοεξυπηρέτησης χρησιμοποιούν 8 γλώσσες – 
βουλγαρικά, αγγλικά, γερμανικά, ρωσικά, ελληνικά, τουρκικά, ρουμανικά και 
σερβικά. Οι πληρωμές γίνονται με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. 
 
Οι τιμές των e-vignettes παραμένουν αμετάβλητες για όλους τους τύπους οχημάτων. 
Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2019 θα τεθεί σε ισχύ η βινιέτα σαββατοκύριακου για 
τα οχήματα με τεχνικά μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω ή έως 3,5 τόνους. 
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Τιμές e-vignettes για το 2019 

 

Οι οδηγοί χωρίς βινιέτα θα πρέπει να πληρώσουν ένα τέλος αποζημίωσης, το οποίο 
θα τους δώσει το δικαίωμα να συνεχίσουν να κινούνται αλλά μόνο μέσα στην ίδια 

μέρα. Το ποσό αυτής της χρέωσης είναι 70 BGN για αυτοκίνητα, 125 BGN για 
οχήματα μέχρι 12 τόνους και 175 BGN για οχήματα άνω των 12 τόνων. Οι 
οδηγοί, οι οποίοι αρνούνται να καταβάλλουν αυτό το τέλος, θα τους επιβάλλεται 
πρόστιμα ύψους 300 BGN. Το 2019 θα υπάρξει μία επονομαζόμενη μεταβατική 
περίοδος, στην οποία οι αυτοκόλλητες ετικέτες βινιέτας που αγοράστηκαν το 
2018 και με ισχύ που λήγει το 2019, θα διατηρήσουν την εγκυρότητά τους. Για 
οχήματα με συνολικό τεχνικά μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν 
υπερβαίνει τους 3,5 τόνους:  
 
Όλοι οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των οχημάτων που εμπίπτουν σε αυτή την περίπτωση, 
πρέπει να διατηρούν την αυτοκόλλητη ετικέτα βινιέτας που τοποθετείται στο 
παρμπρίζ του οχήματος μέχρι την ημερομηνία λήξης της. Με αυτό τον τρόπο σε μία 
επιτόπου επιθεώρηση, μπορούν να επαληθεύσουν ότι χρησιμοποιούν σωστά το 
οδικό δίκτυο επί πληρωμής με έγκυρη βινιέτα. 
 
Για μείωση του αριθμού των οδικών ελέγχων, ο Οργανισμός Οδικών Υποδομών και 
η Εθνική Διοίκηση Διοδίων παρέχουν τη δυνατότητα μετατροπής των σημερινών 
αυτοκόλλητων ετικετών βινιέτας. Αυτό μπορεί να γίνει απευθείας στην ιστοσελίδα 

www.bgtoll.bg επιλέγοντας το κουμπί «μετατροπή e-vignette» (“conversion of e-
vignette“). 
 
Για οχήματα με συνολικό τεχνικά μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 
τόνων: 
Για όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες οχημάτων με συνολικό τεχνικά μέγιστο 
επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, οι παραπάνω πληροφορίες ισχύουν μέχρι 
15 Αυγούστου 2019, συμπεριλαμβανομένης. Μετά από αυτή την ημερομηνία, η ισχύς 
όλων των αυτοκόλλητων ετικετών βινιέτας για αυτή την κατηγορία οχημάτων λήγει 
οριστικά και από τις 16 Αυγούστου 2019 θα χρεώνονται με βάση τα διόδια.  
 
Η μετατροπή της αυτοκόλλητης ετικέτας βινιέτας σε e-vignette είναι δυνατή μόνο για 
εκείνους τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες οχημάτων που διαθέτουν αυτοκόλλητες 
ετικέτες βινιέτας που αγοράστηκαν το 2018 και οι οποίες λήγουν το 2019. 
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Η μετατροπή της αυτοκόλλητης ετικέτας βινιέτας σε e-vignette θα καταχωρήσει στο 
ηλεκτρονικό σύστημα της RIA και της Εθνικής Διοίκησης Διοδίων την ημερομηνία 
λήξης της αυτοκόλλητης ετικέτας βινιέτας για το συγκεκριμένο όχημα. 
 

Συνιστάται η πραγματοποίηση της μετατροπής στην ιστοσελίδα www.bgtoll.bg με 
την εισαγωγή των ελάχιστων απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με την 
πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος, τη χώρα εγγραφής και την ημερομηνία 
ισχύος της αυτοκόλλητης ετικέτας βινιέτας.  
Η μετατροπή της αυτοκόλλητης ετικέτας βινιέτας σε e-vignette είναι δωρεάν. 
Κατά τη μετατροπή της αυτοκόλλητης ετικέτας βινιέτας σε e-vignette, το άτομο 
που εισάγει τα δεδομένα είναι υπεύθυνο για τη σωστή εισαγωγή των δεδομένων. 
  
Για περαιτέρω πληροφορίες: info@bgtoll.bg, τηλ.: 0700 10876 
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