
Бюлетин на Dart Charge 
Промените на Dartford Crossing са 

вече в сила –
важна информация за шофьорите на тежкотоварни 

автомобили и превозвачите 
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Ако пътувате за Великобритания и 
планувате да преминете през Dartford 
Crossing в Англия, тогава трябва да 
знаете, че сега е в сила нов начин 
за плащане на пътната такса за 
преминаване през пункта. 

Новата система за плащане, наречена 
Dart Charge, означава, че вместо да 
спирате на бариерите, за да платите 
таксата, вие трябва да платите 
предварително или до полунощ на деня 
след преминаването. 

Ремонтът на пътя е започнат, а за да се 
осигури строежът на новото пътно трасе 
е в сила системата Dart Charge .

A282 Dartford Crossing свързва 
магистрала M25 между Dartford в Kent 
и Thurrock в Essex. Шосето пресича 
р.Темза източно от London.

Нови начини за плащане
За повечето водачи най-добрия начин на 
плащане е отварянето на предплатена сметка 
Dart Charge. Превозвачите могат да регистрират 
до 9,999 превозни средства на една сметка и 
могат да получат отстъпка. След като имате 
открита сметка, няма нужда да плащате при 
всяко преминаване, тъй като това може да 
става автоматично чрез кредита ви в сметката.

Ако искате да регистрирате повече от петдесет 
превозни средства, моля, обадете се в центъра 
за контакти, откъдето могат да ви помогнат. 
Превозвачи са отворили успешно сметки в цяла 
Европа и вече ги използват.

Единично плащане също може да бъде 
направено онлайн, по телефона, на места с 
логото Payzone или предварително по пощата. 
Но за разлика от предплатената сметка, при 
гореизброените начини няма да получите 
отстъпка. 

Използването на Dartford Crossing между 22:00ч. 
и 06:00ч.е безплатно.

Как работи новата система?
Когато транспортното средство преминава, 
камерите-четци, лазерите и четците на табели, 
разположени на новите пътни табели, ще 
идентифицират превозното средство, за да 
установят колко трябва да се плати. След 
това системата изтегля сумата от сметката 
или изчаква да получи плащането. Старото 
оборудване до кабинките вече не функционира.

Ако плащането не бъде осъществено до 
полунощ на деня след преминаването, 
водачът или компанията ще получат глоба 
от £70 (намалена до £35 ако бъде платена 
до 14 дни след издаването й). Ако глобата не 
бъде платена до 28 дни, ще бъде издадено 
свидетелство за глоба на стойност от £105.

Ние се отнасяме много сериозно към избягване 
на плащането и си сътрудничим с европейската 
агенция за събиране на дългове от неплатени 
такси за преминаване и глоби, наложени на 
водачи – чужденци.

Отворете си предплатена 
сметка Dart Charge сега. 
Онлайн на адрес:
www.gov.uk/dart-charge или 
на телефон 0300 300 0120 (от 
Обединеното кралство) и +44 (0) 300 
300 0120 (от чужбина).

Начини за връзка 
Онлайн
www.gov.uk/dart-charge

Телефон
+44 (0)300 300 0120

Писмено
Dart Charge Customer Service

PO Box 842, Leeds LS1 9QF



4.8m or less.
Use lanes
1 and 2

Over 4.8m.
Under 5m.
Use lanes
3 and 4

Престройте се в пътната 
лента за Dartford Tunnel. 
Когато пътувате на север към Dartford 
Tunnel, ограниченията за височина са 
4.8м за западния тунел, до който се 
стига по пътни ленти 1 и 2 (лентите 
от лявата страна), и 5.0м за източния 
тунел, до който се стига по ленти 3 и 4 
(лентите от дясната страна).

Нова бетонна бариера ще бъде 
построена между лентите, което 
означава, че превозните средства 
няма да могат да пресичат от ленти 1 
и 2 към ленти 3 и 4 след пътния възел 
1a на M25. Това ще изисква водачът 
да се престрои в правилната лента 
преди възел 1a – по-рано, отколкото в 
момента. 

Бъдете бдителни за новите 
пътни знаци. 
По време на пътните ремонти, 
временното ограничение на 
скоростта и временните трасета са 
ясно обозначени със знаци, така 
че, моля, следвайте инструкциите. 
Водачите трябва да бъдат с 
повишено внимание, когато 
преминават през местата, където 
тече ремонт.

След като работата по ремонта 
завърши през пролетта на 
следващата година подобренията ще 
бъдат чувствителни, а времето на 
пътуване намалено.

Подобрения на пътното трасе
По южното шосе, след като сте пресекли 
моста QEII, няколко от старите кабинки за 
плащане са премахнати, а трафикът в момента 
се осъществява по временно пътно трасе. 
В момента има четири нови ленти и няма 
бариери, на които да се спира.

На северното шосе, като наближите тунела 
Dartford, има временно пътно трасе. Старите 
кабинки за плащане не са премахнати, но те 
не функционират. Повече не може да бъде 
извършено плащане на Dartford Crossing.

Бариерите временно остават, за да 
предотвратят влизането в тунела на 
извънгабаритни превозни средства, и за да се 
осигури успешно ескортирането на превозни 
средства с опасни материали. Бариерата ще 
бъде вдигната веднага след като превозното 
средство се приближи. След като новата пътна 
система бъде напълно пострена, старите 
кабинки за плащане и бариерите ще бъдат 
премахнати. 

Ограничения за височина
Новото ограничение за височина на 
транспортното средство от 4.8m е в сила за 
A282 северния пътен възел 1a при навлизане в 
отбивния път. По-високите превозни средства 
(но по-ниски от 5м) се отклоняват до пътен 
възел 1b като това е обозначено с пътни знаци.

Намаляване на нарушенията 
на трафика
Ремонтите за построяване на ново пътно трасе 
са значителни. Водачите трябва да очакват, че 
те ще окажат влияние върху тяхното пътуване, 
особено на северното шосе, но те са планирани 
така, че да причинят минимално неудобство за 
пътуващите. 

Начини за връзка 
Онлайн
www.gov.uk/dart-charge

Телефон
+44 (0)300 300 0120

Писмено
Dart Charge Customer Service

PO Box 842, Leeds LS1 9QF



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 S140643 Bul

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

www.facebook.com/dartcharge

@DartCharge


