
Бюлетин на Dart Charge 
Промените на Dartford Crossing са 

вече в сила –
важна информация за шофьорите на тежкотоварни 

автомобили и превозвачите 

Брой 3

An executive agency of the Department for Transport

Safe roads, reliable journeys, informed travellers
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Ако шофирате към Обединеното кралство 
и планирате да преминете през Dartford 
Crossing в Англия, трябва да знаете, че 
пътното трасе се променя и съществува нов 
начин за плащане на таксата за преминаване.

Новата система за плащане, която се 
казва Dart Charge, означава, че вместо 
да се спира на бариерите, за да се плати 
таксата за преминаване, може да се плати 
предварително или до полунощ на деня 
след преминаването. Това е част от схема 
за намаляване на задръстванията и 
подобряване на времето за пътуване.

Сега когато Dart Charge вече е в 
експлоатация, по пътя се извършват 
ремонтни дейности, които да позволят 
изграждането на ново и подобрено пътно 
трасе .

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

Как се плаща Dart Charge
За повечето шофьори най-добрият вариант е 
да си открият предплатена сметка Dart Charge.  
Превозвачите могат да регистрират до 9 999 превозни 
средства на една сметка и тя предлага отстъпка. 
След като веднъж сте направили това, повече не 
е необходимо да помните, че  трябва да се плаща 
при всяко преминаване, тъй като сметката може 
автоматично да се кредитира. 

Ако желаете да регистрирате повече от 50 превозни 
средства, моля, обадете се до центъра за връзка, за 
да Ви съдействат. Вече са открити почти 7 000 сметки 
извън Обединеното кралство с повече от 70 000 
регистрирани превозни средства, което означава, че 
те могат да се възползват от отстъпка при всяко свое 
преминаване.

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.

Нови промени по пътното трасе
По пътя в посока юг, след като преминете  QEII Bridge, 
трафикът сега следва временно пътно трасе. Вече има 
четири нови платна и няма бариери, на които да се спира. 
По пътя в посока север, при приближавана на тунела 
Dartford, има временно пътно трасе. Ползват се някои 
от старите бариери за плащане, за да спрат влизането 
на извънгабаритни превозни средства в тунелите и 
за да се подсигури, че превозните средства с опасни 
товари могат да бъдат безопасно ескортирани.   
Бариерата ще се вдигне веднага щом автомобилът Ви 
я приближи.  Когато новата система за контролиране 
на трафика бъде изцяло изготвена, старите пунктове 
за плащане и бариери ще бъдат напълно премахнати.
По време на ремонтните дейности има временни 
ограничения на скоростта и временни пътни 
трасета, затова молим да гледате знаците и да 
следвате инструкциите. Шофьорите трябва да бъдат 
изключително внимателни когато преминават през 
зоната на строителни дейности.  

Как да влезем в платното за 
тунела Dartford
Когато пътувате в посока север към тунела Dartford, 
при първа възможност, след Пътен възел 2 трябва да 
започнете да се насочвате в правилното платно .Това е 
така, понеже пътят вече се разделя на две, точно след 
Пътен възел 1a.  
Трябва да ползвате платна 1 и 2 (платната от лявата 
страна) за западния тунел (ограничение за височина 
4.8м), и платна 3 и 4 (платната от дясната страна) за 
източния тунел (ограничение за височина 5.0м).
Не може да бъдете в платна 1 и 2, ако превозното Ви 
средство е над 4.8м, но под 5.0м – ТРЯБВА да ползвате 
платна 3 и 4 и да преминете през източния тунел.

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).

Онлайн
www.gov.uk/dart-charge

Телефон
+44 (0)300 300 0120

Писмено
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Начини за връзка 



4.8m or less.
Use lanes
1 and 2

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

Каква е височината на вашето 
превозно средство? Запознайте 
се с правилата!
Ограничението на височината при западния 
тунел е 4.8м и до него се стига по платна 1 и 2 
(платната от лявата страна).  Ограничението на 
височината при източния тунел е 5.0м, до него 
се  стига по платна 3 и 4 (платната от дясната 
страна).

Ако височината на Вашето превозно средство е 

• 4.8м или по-малко, Вие можете да ползвате 
всяко едно платно и да преминете през който 
и да е от тунелите.  

• Над 4.8м, но под 5.0м, Вие трябва да ползвате 
платна 3 и 4 и можете да преминете само през 
източния тунел.  

 Над 5.0м Вие не трябва да се опитвате да 
ползвате тунела Dartford.  Моля, използвайте 
алтернативни пътища.

Какво ще се случи ако съм в 
погрешното платно?
Ако автомобилът Ви се намира в погрешното платно 
при наближаване на тунела Dartford , Вие ще бъдете 
спрени и няма да Ви бъде позволено да преминете. 
Това ще забави пътуването Ви и ще забави целия 
трафик след Вас.  

Неползването на правилните платна може да доведе 
до глоба „на място”. Служителите се намират на 
Dartford Crossing и вече започнаха прилагането на 
закона при шофьори, които са в погрешните платна. 

След като Ви спрат, ще Ви насочат да се изместите 
от пътя. Ако височината на превозното Ви средство е 
под 5.0м, ще Ви насочат обратно към Пътен възел 1b, 
където ще можете да се включите в пътя и отново да 
се отправите към тунела в правилното платно.

Нови ограничения при изход 1a 
Забранено е на превозни средства с над 4.8м 
височина да ползват входа към магистралата в посока 
север при Пътен възел 1a, за да се качат на пътя към 
тунела Dartford. Това е така, понеже когато превозното 
средство се включи при Пътен възел 1a, то има 
достъп единствено до платна 1 и 2 и трябва да ползва 
западния тунел, чието ограничение за височина е 
4.8м.  

Ако превозното Ви средство е над 4.8м, но под 5.0м 
и се опитате да ползвате входа към магистралата 
в посока север при Пътен възел 1a, Вие ще бъдете 
спрени и пренасочени обратно към Пътен възел 1b. 
Тогава ще можете да се отправите към източния тунел 
по платна 3 и 4.

Как да избегнете глоби
Плащането на таксата за преминаване трябва да 
стане предварително или до полунощ на деня след 
преминаването. Ако това не се направи, собственикът 
на превозното средство ще получи известие за глоба 
от £70 (намалена  на £35, ако се плати до 14 дена от 
издаването). Най-добрият начин да се избегне глоба е 
да се открие предплатена сметка Dart Charge и в нея 
да има парични средства.

Ние се отнасяме сериозно към избягване на 
плащането и вече работим с  Европейската агенция 
за събиране на дългове, за да съберем всички 
неплатени такси за преминаване и съответните глоби 
на шофьори, които не са от Обединеното кралство.

Подобряване на времето за 
пътуване
Данните сочат, че от въвеждането на Dart Charge, 
шофьорите вече наблюдават значително подобрение 
на времето за тяхното пътуване. Средното време 
за пътуване между 7ч. сутринта и 7ч. вечерта през 
първите две седмици на декември 2014г. бе девет 
минути по-малко в посока юг и четири минути по-
малко в посока север, сравнено с предходните две 
седмици преди въвеждането на промените.

Докато ремонтните дейности по пътя продължават, 
шофьорите все още могат да очакват някакво влияние 
върху пътуването им. Планира  се те да намалят 
проблемите и ще бъдат приключени през пролетта на 
2015г.

Когато крайната пътна настилка е готова, ще се 
наблюдават още подобрения на времето за пътуване.

Онлайн
www.gov.uk/dart-charge

Телефон
+44 (0)300 300 0120

Писмено
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Начини за връзка 



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

Highways Agency Dorking Creative S140732 Bul

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.

@DartCharge

www.facebook.com/dartcharge




