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На 30 ноември 2014 ще бъдат 
извършени промени на Dartford 
Crossing в Англия, което ще окаже 
влияние на Вашето пътуване. 
Ще бъде представен нов начин 
на плащане за използване на 
Dartford Crossing. Той се нарича 
Dart Charge и ще спомогне за 
намаляване на задръстванията и 
ще улесни потока на трафика.
Dartford Crossing (на шосе 
A282) пресича река Темза, на 
приблизително 25км източно от 
Лондон и свързва магистралата 
M25 между Дартфорд в Кент и 
Търок в Есекс. 
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Изменения в начина на 
плащане
От 30 ноември 2014 вместо да се спира на 
бариерите за плащане на Crossing charge, 
може да се заплати предварително или до 
полунощ на следващия ден.

Ще има няколко нови начина за заплащане. 
Сметката за предплащане е най-лесният и 
евтин начин и ще Ви даде отстъпка при всяко 
преминаване през пункта. Ако сте превозвач, 
може да си откриете сметка за превозвач и 
всичките Ви транспортни средства ще получат 
отстъпка.

Подгответе се за Dart Charge 
и си открийте сметка за предплащане 
за сега на онлайн адрес www.gov.uk/
dart-charge или на телефон 0300 300 
0120 (от Великобритания) или  
+44 (0) 300 300 0120 (от чужбина).

След като Dart Charge влезе в действие, 
плащането за индивидуални преминавания 
също може да бъде направено онлайн, по 
телефона, на местата, обозначени с payzone 
или по пощата.

Когато превозното средство пресече, 
камерите за разчитане на регистрационния 
номер, лазерите и четците на табели ще 

идентифицират превозното средство, за да 
бъде установено каква сума трябва да се 
заплати. Системата тогава изтегля пари от 
сметката или изчаква да получи плащането.

Ако плащането не бъде направено до полунощ 
на следващия ден след преминаването, 
шофьорът или компанията ще получат глоба. 
Ние се отнасяме много сериозно към избягване 
на плащането и ще използваме ефективни 
европейски методи за събиране на дългове, 
които са използвани успешно и досега.

Подобряване на пътното 
трасе
В края на ноември 2014 ще започне работа по 
промяна на пътното трасе. Работата ще бъде 
значителна и може да окаже влияние на вашето 
пътуване. Тя е планирана така, че нарушението 
на пътуването Ви да бъде минимално и ще 
продължи до пролетта на 2015.

По време на работата ще бъдат използвани 
временни ограничения на скоростта и пътни 
платна, затова водачите трябва да следват 
инструкциите на пътните знаци.

Пътният трафик ще изисква да бъдете в 
правилната лента за движение в съответствие 
с височината и теглото на Вашето транспортно 
средство, така че молим да се оглеждате за 
новите пътни знаци и да следвате техните 
инструкции. Ако сте в неправилната лента, 
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ще бъдете спрени и няма да ви бъде позволено да ползвате Crossing, 
докато не се намирате в правилната лента. Ако сте в неправилната 
лента, може да бъдете глобени и да се отнемат точки от свидетелството 
Ви за управление. Ние ще осигурим допълнителна информация за тези 
промени в близко бъдеще.

Може да намерите повече информация относно Dart Charge на адрес 
www.gov.uk/highways/dartford

Кога ще влезе в сила Dart Charge?
Dart Charge ще влезе в сила в 06:00 часа в неделя, 30 ноември 2014.

Как ще платя?
Може да платите онлайн, по телефона, на местата, обозначени 
с payzone знака или по пощата. Може да платите Dart Charge 
предварително или до полунощ на следващия ден след преминаването.

Какво следва, ако не платя?
Ако не платите до полунощ след преминаването, Ви очаква глоба от 
£70. Ние прилагаме ефективни споразумения за събиране на глоби в 
цяла Европа.

Dart Charge покрива ли други такси и 
облагания?
Не. Dart Charge покрива използването само на Dartford Crossing. Ваше 
задължение е да продължите да плащате други такси и облагания като 
например HGV Levy или London Congestion Charge по обичайния начин.

Колко трябва да платя?
Това зависи от вида на Вашето превозно средство, а притежаването 
на сметка за предплащане ще Ви даде възможност за ползване на 
отстъпка при всяко преминаване. В следващата таблица са дадени 
таксите за преминаване в сила от 30 ноември 2014. 
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A

B £2.00 £1.33 £2.50 £1.67

C £2.50 £2.19 £3.00 £2.63

D £5.00 £4.33 £6.00 £5.19

* 



Защо правим промяна
Dartford Crossing е жизненоважна 
транспортна връзка, използвана от 
около 50 милиона превозни средства 
на година. Спирането на бариерите, 
за да се плати в брой предизвиква 
забавяния. Чрез Dart Charge водачите 
ще заплащат предварително или 
до полунощ на следващия ден 
като няма да има нужда да спират 
и плащат на бариерите. Това ще 
улесни задръстванията и ще ускори 
пътуването на всеки един.

Как ще общуваме
Ние ще издаваме редовен бюлетин 
относно Dart Charge и новите промени 
по пътното трасе на Dartford Crossing.

Highways Agency Dorking Creative S140518 Bul

Абонирайте се онлайн за актуалните новини  
www.gov.uk/highways/dartford

http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.gov.uk/highways/dartford
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