
Податки та збори 
 

З 1 липня 2022 року по 31 грудня 2022 року оновлені Ставки дорожніх 
зборів за проїзд вантажних та пасажирських транспортних засобів. 

Компетентні органи Болгарії використовують електронну систему 
дорожніх зборів, які стягуються з транспортних засобів максимально 
допустимою вагою більше 3, 5т. починаючи з 1 березня 2020 року. 

Оплата розраховується від пройденої відстані, технічних характеристик 
транспортного засобу (вагова категорія, кількість осей та клас викидів), а також 
від категорії дороги. 

Платна мережа включає всі автомагістралі та всі дороги 1-го та 2-го 
класу. 

Вантажні перевезення 
Ставки дорожніх зборів, болгарські леви (BGN)/км. 

 Транспортні засоби*  
 

Мережа платних доріг 
Авто- 
магістралі 

Дороги 
1-го класу 

Дороги 
2-го класу 

Вантажні автомобілі 
більше 3,5 т. до 12 т. 

ЕВРО VI, EEV 0,06 0,05 0,02 
ЕВРО V 0,07 0,05 0,03 
ЕВРО III и IV 0,08 0,06 0,03 
ЕВРО 0, I, II 0,09 0,08 0,03 

Вантажні автомобілі 
більше 12 т. з двома 
або трьома осями. 

ЕВРО VI, EEV 0,16 0,13 0,09 
ЕВРО V 0,17 0,15 0,11 
ЕВРО III и IV 0,18 0,15 0,11 
ЕВРО 0, I, II 0,20 0,17 0,11 

Вантажні автомобілі 
більше 12 т. з 
чотирма або більше 
осями. 

ЕВРО VI, EEV 0,23 0,21 0,15 
ЕВРО V 0,24 0,22 0,15 
ЕВРО III и IV 0,27 0,25 0,16 
ЕВРО 0, I, II 0,32 0,29 0,18 

 
*Для транспортних засобів вагою більше 3,5 т з приводом тільки на 

альтернативному паливі розмір плати за проїзд буде становити 50% від вартості, 
яка визначена для класу відповідного транспортного засобу ЕВРО VI, EEV. 

Загальна довжина платних доріг складає 3115 км (803 км автомагістралей та 
2312 км доріг першого класу за межами міських районів).  
 

Максимальні ставки зборів  
Якщо неможливо визначити фактично пройдену відстань з причин, не 

пов’язаних з технічною несправністю електронної системи стягнення плати 
(Electronic Toll Collection System), необхідно сплатити збір по наступній 
максимальній ставці: 
 
Транспортні засоби  
 

EUR BGN 

Вантажні автомобілі 
більше 3,5 т. до 12 т. 

ЕВРО VI, EEV 28.00 54.00 
ЕВРО V 31.00 60.00 
ЕВРО III и IV 33.00 64.00 

 ЕВРО 0, I, II 38.00 74.00 



Вантажні автомобілі 
більше 12 т. з двома або 
трьома осями. 

ЕВРО VI, EEV 83.00 162.00 
ЕВРО V 88.00 172.00 
ЕВРО III и IV 90.00 176.00 
ЕВРО 0, I, II 95.00 186.00 

Вантажні автомобілі 
більше 12 т. з чотирма або 
більше осями. 

ЕВРО VI, EEV 116.00 227.00 
ЕВРО V 120.00 234.00 
ЕВРО III и IV 125.00 244.00 
ЕВРО 0, I, II 142.00 277.00 

Максимальна плата для іноземних транспортних засобів може бути 
сплачена також і в болгарських левах (BGN). 
 
Пасажирські перевезення 
 
Ставки плати за проїзд пасажирських транспортних засобів (BGN/км) з 1 
липня 2022 року по 31 грудня 2022 року: 

 
Для транспортних засобів понад 3,5 т, які працюють виключно на 

альтернативному паливі, ставка збору становитиме 50 % від вартості, визначеної 
для відповідного транспортного засобу класу EURO VI, EEV. 

Загальна протяжність платних доріг станом на 1 березня 2020 року становить 
3115 км (803 км автомагістралей та 2312 км доріг 1-го класу за межами населених 
пунктів). 
 
Максимальні ставки зборів 
 
Якщо неможливо визначити фактично пройдену відстань з причин, не 
пов’язаних з технічною несправністю електронної системи стягнення плати 
(Electronic Toll Collection System), необхідно сплатити збір по наступній 
максимальній ставці: 

Транспортні засоби* 

Мережа платних доріг 
 
Авто-
магістралі 
 

Дороги 
1-го 
класу 
 

Дороги 
2-го 
класу 

Пасажирські автобуси з 
кількістю місць для пасажирів 
більше 8 (без сидіння водія) до 
12 т 

ЕВРО VI, 
EEV 

0.02 0.02 0.01 

ЕВРО V 0.03 0.02 0.01 
ЕВРО III and 
IV 

0.04 0.03 0.02 

ЕВРО 0, I, II 0.05 0.04 0.02 

Пасажирські  автобуси з 
кількістю місць для пасажирів 
більше 8 (без сидіння водія) 
понад 12 т 

ЕВРО VI, 
EEV 

0.03 0.02 0.02 

ЕВРО V 0.04 0.03 0.02 
ЕВРО III and 
IV 

0.05 0.04 0.03 

ЕВРО 0, I, II 0.06 0.05 0.03 



 
Транспортні засоби EUR BGN 

Пасажирські автобуси більше 8 місць 
для пасажирів (без сидіння водія) до  
12 т 

ЕВРО VI, EEV 12.00 24.00 
ЕВРО V 15.00 30.00 
ЕВРО III and IV 19.00 37.00 
ЕВРО 0, I, II 26.00 51.00 

Пасажирські автобуси з кількістю 
місць для пасажирів більше 8 (без 
сидіння водія) понад 12 т 

ЕВРО VI, EEV 15.00 30.00 
ЕВРО V 19.00 37.00 
ЕВРО III and IV 23.00 44.00 
ЕВРО 0, I, II 30.00 58.00 

Максимальна плата за іноземні транспортні засоби може бути сплачена також у 
левах. 
 

Пропуск для проїзду по платним магістралям 
Власники та користувачі транспортних засобів максимально допустимою 

вагою більше 3,5 т., у яких нема бортових пристроїв або пристроїв GPS, можуть 
користуватися мережею платних магістралей після придбання пропуску. Для 
придбання необхідно зазначити пункти відправлення та призначення, а також 
максимум чотири пункти по маршруту слідування та основні данні транспортного 
засобу (номерний знак, країна реєстрації, вагова категорія, клас викидів та 
кількість осей). Пропуск для проїзду є передплаченою послугою та дійсний тільки 
для однієї поїздки по заявленому маршруту. Він буде дійсний протягом 24 годин з 
моменту його активації та може бути придбаним за 7 днів зареєстрованими 
користувачами (реєстрація здійснюється по електронній пошті через платформу 
покупки пропуску) або за 24 години – не зареєстрованими користувачами. 

Пропуск можливо придбати в Агентстві дорожньої інфраструктури (RIA): 
• в касах місцевих дорожніх адміністрацій; 
• в терміналі самообслуговування; 
• через електронні засоби - в інтернеті на сайті www.bgtoll.bg  або через 

мобільний додаток. 
 
Перевірка покупки пропуску можливо за цим веб-адресом: 

https://trcbo.bgtoll.bg/RoutePass/Create?weightClass=2 
 
 

Способи сплати: 
- передплата; 
- оплата по факту - на умовах відповідного постачальника  послуг. 

 
Зареєстровані національні постачальники платних послуг (NSP):  

 
1. Intelligent Traffic System: 
www.tollpass.bg ; e-mail: info@tollpass.bg; тел.: + 359877885953  
Запущен онлайн-портал клиентов для регистрации и активации договора на 

обслуживание. 
2. Concord Smart Infrastructure AD  
www.digitoll.bg, email: info@digitoll.bg, тел.:+359 895210030, +359 70035033  
3. Teletoll AD  



http://teletoll.bg/, email: info@teletoll.bg, тел.:+359 886 159 060  
4. Icom  
www.viasattech.com, email: office@viasattech.com, тел.: +359 2 979 4949 
 
Зареєстровані провайдери зареєстрованих декларацій про дорожні 

збори (GPS) 
1. TOLL BG Ltd 
www.tollbg.eu, info@tollbg.eu, tel.: +359 885 122 722, 0800 18 600 
2. DAK-22 Ltd  
www.dak-22.com, toll@dak-22.com, tel.: +359 32 398 965  
3. Locator BG Ltd  
www.locatorbg.com, support@locatorbg.com, tel.: +359 879409046  
4. Cast Engineering Ltd  
www.fuelmonitoring.org, office@fuelmonitoring.org, тел.: +359 888285830  
5. Icom Ltd  
www.viasattech.com, e-mail: office@viasattech.com, tel.: +359 2 9794949  
6. iTrack Ltd  
www.itrack.bg, e-mail: office@itrack.bg, tel.: +359 887799898 
7. Alan Telecom Ltd  
www.alan.bg, e-mail: office@alan.bg,  tel.: 070011550 
8. "ST Innovation" Ltd.  
www.waysgps.com, email: office@waysgps.com, tel.: +359 885 080 256  
9. "GPS Systems Bulgaria" Ltd.  
www.gpsbg.eu, email: office@gpsbg.eu, tel.: +359 887376336  
10. „Ravena“ Ltd.  
www.skywatch.bg, email: office@skywatch.bg, tel.: +359 887069238  
11. „ Advanced GPS Technology“ Ltd.  
www.gpslogistic.net, email: bgtoll@gpslogistic.net. tel.: +359 899999080  
12. I-CELL KFT  
www.icell.hu, email: office@icell.hu, tel.: +36205621268  
13. "DIL-SOFT" Ltd.  
www.easytracking.bg, email: info@dil-soft.com, tel.: +359 878 200 118  
14. „GPS Bulgaria“ AD  
www.gps.bg, email: customercare@gps.bg, tel.: +359 700 20 789 
 
Адміністративні санкції 
1. На водія транспортного засобу, з якого стягується за проїзд на платній 

дорозі, для якої не було визначено пройдену відстань, або який не придбав 
пропуск на цю ділянку дороги у відповідності з категорією транспортного засобу, 
накладається штраф у розмірі 1800 BGN. 

2. На власника транспортного засобу максимально допустимою вагою 
більше 3,5 т, за який плата не була внесена повністю або частково, в том числі 
внаслідок невірно заявлених даних, накладається штраф в розмірі 2500 BGN.  

За порушення по пунктам 1 або 2, в тих випадках, коли реєстраційний 
номер транспортного засобу є нерозбірливим або прихованим, на водія 
накладається у розмірі 3000 BGN. 

У випадку порушень по пунктам 1 або 2 рух по платній дорозі одного і того 
ж транспортного засобу в продовж одного і того же календарного дня рахується 



одним порушенням та підлягає одному штрафу (в залежності від відповідного 
порушення). Рух по платній дорозі тим же транспортним засобом з 00:00 до 23:59 
на наступний календарний день розглядається як окреме адміністративне 
порушення, за яке накладається окремий штраф. 

3. Транспортний засіб, для якого зобов’язання по визначенню суми та 
сплати відповідної суми за проїзд не були виконанні, буде тимчасово затримано - 
до внесення плати за проїзд (до одного місяця). 

У випадку руху по мережі платних доріг без сплати відповідного збору, 
водій транспортного засобу, його власник або третя особа можуть сплатити 
компенсаційний збір. Це звільнить їх від адміністративної відповідальності за 
дане порушення (штрафи накладатися не будуть). 
 

Ставки компенсаційного збору: 
Транспортні засоби BGN  EUR  
Вантажні автомобілі більше 
3,5 т. до 12 т. 

150.00  77.00  

Вантажні автомобілі більше 
12 т. з двома або трьома 
осями. 

450.00  230.00  

Вантажні автомобілі більше 
12 т. з чотирма або більше 
осями. 

750.00  383.00  

 
Органи контролю  
Контроль за сплатою зборів за проїзд буде виконуватися органами 

Національного управлення по стягненню плати (частина Агентства дорожньої 
інфраструктури), Міністерства внутрішніх справ, а також Національного митного 
агентства у випадках, коли транспортний засіб покидає територію Болгарії через 
пункти перетину кордону. 
 
Адреса компетентного органу, відповідального за стягнення дорожніх сборів: 

National Toll Administration 
Road Infrastructure Agency (RIA) 
3 Macedonia Blvd. 1606 Sofia, Bulgaria 
тел.: +359 70010876 
(для звонков из других стран) 
Понедельник - воскресенье: 08:00 - 20:00 
Часы работы регионального управления по автомобильному 

транспорту: понедельник-пятница 09:00 - 18:00 
E-mail: info@bgtoll.bg 


