
 
Maksas ceļi, 

Bulgārija 

 

 

Vinjetes maksa tiek iekasēta par visu Bulgārijas valsts autoceļu izmantošanu. Par vinjeti nav jāmaksā 

tikai tajos gadījumos, kad tiek izmantoti pašvaldību ceļi apdzīvotās vietās. Vinjetes tarifi ir atkarīgi 

no konkrēta transportlīdzekļa kategorijas un Euro izmešu klases.  

Transportlīdzekļi iedalās sekojošās, trīs, kategorijās: 

 

Kategorija Nr. 1:  visi kravas transportlīdzekļi ar divām vai vairāk asīm, tai skaitā kombinētie 

transportlīdzekļi, celtniecības aprīkojums, motorizētie ceļamkrāni, piekabes 

smagsvara (lielgabarīta) kravu pārvadājumiem, kā arī citi specializētie 

motorizētie transportlīdzekļi, kuru pilnā masa ir 12 tonnas un vairāk.  

Kategorija Nr. 2:  visi kravas transportlīdzekļi ar divām vai vairāk asīm, tai skaitā celtniecības 

aprīkojums, motorizētie ceļamkrāni, piekabes smagsvara (lielgabarīta) kravu 

pārvadājumiem, kā arī citi specializētie motorizētie transportlīdzekļi, kuru pilnā 

masa ir mazāka par 12 tonnām. 

Kategorija Nr. 3:  visi kravas transportlīdzekļi ar pilnu masu, kas mazāka vai vienāda ar 3.5tonnām. 

 

Vilcējiem, kuri paredzēti puspiekabju vilkšanai, (ar vai bez puspiekabēm) jāiegādājas 1. kategorijas 

vinjetes, neatkarīgi no to faktiskā asu skaita.  

 

Traifi no 01.01.2016 (valūta: EUR): 

 

Izmešu klase: Euro 0, 1 un 2 

 
Diena Nedēļa Mēnesis Gads 

 

Kategorija 1 

 

11 

 

45 

 

89 

 

891 

Kategorija 2 11 27 54 537 

 

kategorija 3 

 

- 

 

8 

 

15 

 

50 

 

 

Izmešu klase : Euro 3, 4, 5, EEV un augstākas klases 

 
Diena Nedēļa Mēnesis Gads 

 

Kategorija 1 

 

11 

 

34 

 

69 

 

685 

 

Kategorija 2 

 

11 

 

21 

 

41 

 

413 

 

Kategorija 3 

 

- 

 

8 

 

15 

 

50 

 



 

Kompetentās iestādes: 

 

Autoceļu nodevas nomaksas kontroli veic “Ceļu Infrastruktūras Aģentūras” inspektori, kā arī ceļu 

policija. 

Vinjetes izplatīšana un pārdošana: 

Vinjetes iegādi var veikt “Ceļu Infrastruktūras Aģentūras” centrālajā un reģionālajās filiālēs, kā arī 

pie sekojošiem izplatītājiem:  

 OMW, Petrol. Rompetrol, ECO un Shell degvielas uzpildes stacijās; 

 Bulgārijas pasta nodaļās; 

 Picadilly, FastPay un EasyPay birojos un citur; 

 Robežkontroles punktos īpaši izvietotās tirdzniecības vietās - “Road Charging Point” (ar 

darba laiku 00-24). 

Valsts iekšienē norēķinos jālieto BGN valūtā, savukārt visās robežkontroles vietās iespējams 

norēķināties ar BGN vai EUR. 

 

Vinjete: 

Vinjete sastāv no divām daļām. Pirmo daļu - uzlīmi jāielīmē transportlīdzekļa vējstikla apakšējā 

labajā stūrī, savukārt, otrajai daļai jāglabājas pie transportlīdzekļa vadītāja. 

 

 

Vinjetes derīguma termiņš: 

· dienas vinjete – derīga vinjetē norādītajā datumā; 
· nedēļas vinjete – derīga septiņas secīgas dienas, tai skaitā, izsniegšanas dienā; 
· mēneša vinjete – derīga vienu mēnesi, līdz nākošā mēneša tam pašam datumam. Ja šāds datums 

nākošā kalendārā mēnesī nepastāv (piemēram: 31), vinjete ir derīga līdz nākošā mēneša pēdējai 

dienai ieskaitot; 

· ikgadējā vinjete – derīga no tekošā gada 1.janvāra līdz nākošā gada 31. janvārim (piemēram: 13 

mēnešus). 

· Gadījumos, kad izbraucot no Bulgārijas teritorijas robežkontroles punktā tiek konstatēts, ka 

transportlīdzeklim beidzies vinjetes derīguma termiņš, transportlīdzekļa vadītājam jāiegādājas 

vinjeti par iztrūkstošo laika posmu (summa nevar būt mazāka par minimāli noteikto periodu 

konkrētai kategorijai). 

· Ja iegādātā ikgadējā vinjetes uzlīme ir bojāta, vai transportlīdzeklim bijis sasists vējstikls, 

iespējams nomainīt bojāto vinjeti pret jaunu bez papildus maksas, uzrādot vinjetes otro daļu. 

Vinjete tiek atjaunota uz iepriekšējo termiņu. 

 

 

 

 

 

 

Jauns lauciņš 



Danube tilts: tarifs stājies spēkā: 01.07.2013 

Tarifi (ieskaitot PVN) Danube tilta šķērsošanai, starp pilsētām Rousse (Bulgārija) un Giurgiu 

(Rumānija), ir sekojoši: 

 

Transportlīdzekļa tips Vienā virzienā 

(Euro) 

Vienā virzienā 

(BGN) 

Pilna masa līdz 3.5t ieskaitot (ar piekabi) € 6 BGN 12 

Pilna masa > 3.5t līdz < 7.5t € 12 BGN 23 

Pilna masa ≥7.5t līdz <12t € 18 BGN 35 

Pilna masa ≥ 12t max. 3 asis € 25 BGN 49 

Pilna masa ≥ 12t, 4 asis vai vairāk (min. 
4 asis) 

€ 37 BGN 72 

 

No 2015. gada 1. decembra, robežpārejas punktā Danube tilts – Rousse (Bulgārijas – Rumānijas 

robeža), kravas transporta līdzekļiem būs iespēja iegādāties vinjetes un nomaksāt vienreizējo tilta 

šķērsošanas nodokli izmantojot debeta/kredīta kartes: VISA, Visa Electron, V Pay, MasterCard, 

Maestro un Borika. Skaidras naudas norēķini netiks piedāvāti. 

Šāda maksājumu sistēma jau pastāv robežpārejas punktā Kapitan Andreevo (Bulgārija - Turcija). 

Laika gaitā augstāk pieminētā sistēma tiks ieviesta robežpārejas punktos Lessovo (Turcija), 

Kalotina (Serbija) un Kulata (Grieķija). 

Avots: AEBTRI, novembris 2015 


