
Dart Charge бюлетин 
Dartford Crossing – нова система за 

безопасност на движението 
Важна информация за шофьорите на товарни превозни 

средства и транспортните превозвачи  
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Новата система за безопасност на движението при Dartford Crossing в Англия

Ако шофирате до Обединеното кралство и 
възнамерявате да ползвате Dartford Crossing в 
Англия, тогава Вие трябва да знаете, че от средата 
на юни ще влезе в действие нова система за 
безопасност на движението по пътната артерия 
посока север при приближаване на тунелите.   
Шофьорите на тежки превозни средства или тези, 
пренасящи опасни товари, трябва да спазват 
новите мерки за безопасност или ще бъдат спрени и 
пътуването им ще бъде забавено. Те също могат да 
получат и глоба.
Тези промени следват въвеждането на Dart Charge, 
новият начин за плащане на таксата за преминаване. 
Dart Charge се плаща предварително или до полунощ 
на следващия ден след Вашето преминаване. 
Dartford Crossing на шосе A282 свързва магистралата 
M25 между Dartford в Kent и Thurrock в Essex. Пресича 
река Thames, източно от London.
Новата система за 

безопасност на движението 
Новата система за безопасност на движението ще 
попречи на извънгабаритните превозни средства, 
които представляват риск за безопасността, да 
ползват тунелите. Тя също ще идентифицира опасните 
превозни средства, които трябва да бъдат ескортирани 
и ще спира превозните средства да влизат в тунелите 
при настъпили произшествия. 

По-рано извънгабаритните средства бяха спирани при 
кабинките за плащане, но като част от новата система 
за плащане, тези кабинки вече са премахнати. Новата 
система за безопасност на движението ще изпълнява 

тази важна роля, за да се увери, че Dartford Crossing 
остава безопасна за шофьорите. 

На пункта за преминаване има ясни знаци, които 
обясняват ограниченията и съветват шофьорите на 
извънгабаритни превозни средства или тези, които 
пренасят опасни товари, кой път или платно да ползват. 

Ако това не се спазва, новата система за безопасност 
на движението ще идентифицира тези превозни 
средства, ще задейства редица сигнални пътни знаци и 
бариери, които безопасно ще спрат средството и ще го 
отстранят възможно най-бързо.

За да видите как оперира новата 
система (предлага се само на 
английски език), моля, посетете

Онлайн
www.gov.uk/dart-charge

Телефон
+44 (0)300 300 0120

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



Prohibited vehicles follow 

Dartford tunnels 112 miles ahead

Включване в 
движението при 
Пътен възел 1а, 
пътувайки в посока 
север по A282

Знак за ограничения при преминаването

Съвет за шофьори на 
извънгабаритни превозни средства 
Има ново пътно трасе при Dartford Crossing. 
Ако шофирате извънгабаритно превозно средство и 
пътувате в посока север към тунелите, Вие трябва да 
влезете в правилното платно след Пътен възел 2 и 
преди Пътен възел 1a. След Пътен възел 1a повече 
няма да можете да преминете в други пътни платна.
Ограничения за височина:  
• 4.8м за платна 1 и 2 (платната от лявата страна)
• 5.0м за платна 3 и 4 (платната от дясната страна)
Ако се намирате в грешното платно ще бъдете спрени 
и ескортирани извън пътя. Може също да Ви бъде 
наложена глоба. 
Ако височината на превозното Ви средство е под 5м, 
ще бъдете инструктирани да се върнете до Пътен 
възел 1b, за да се включите в движението, навлизайки 
в правилната пътна лента. Автомобилите над 4.8м 
повече не могат да се включат в движението към 
тунелите при Пътен възел 1a.

Ако вие сте водач на превозно средство по-високо от 
5м, то тогава не трябва да правите опит за използване 
на тунелите, а трябва да използвате друг маршрут. Ако 
вие сте водач на превозно средство по-широко от 2.75м 
или по-дълго от 18.75, вие трябва да използвате пътен 
възел Junction 1a и да следвате символа „диамант“ до 
разпределителната зона, за да бъдете проверен преди 
използването на тунелите.

Съвет за шофьорите на опасни стоки
Превозните средства, които пренасят опасни стоки 
или огромни товари, все още трябва да се явят в 

зоната за разпределяне, за да бъдат проверени преди 
да ползват тунелите. Моля, напуснете при Пътен 
възел 1а и следвайте символа „ромб” до зоната 
за разпределяне. Ако не направите това, Вашето 
превозно средство ще бъде спряно, а Вие може да 
получите глоба.

Съвет за всички шофьори
Всички шофьори трябва да следват инструкциите 
на пътните знаци, да спазват ограниченията на 
скоростта, да се оглеждат за пътни сигнали и да са в 
готовност да спрат при появата на червена светлина.
Камерите за средна скорост и камерата за 
наблюдение на спазването на червената светлина ще 
функционират, така че шофьорите, които превишат 
ограниченията на скоростта или преминат на червена 
светлина ще бъдат глобени.
• Знаците на металните рамки над пътя ще показват 

вариращите ограничения на скоростта 
• Червен знак X ще обозначава затворена пътна 

лента и шофьорите не трябва да ползват това 
платно

• Електронните знаци при приближаване на 
системата за безопасност на движението ще 
предоставя информация за безопасността

• Ще бъдат ползвани пътни сигнали, за да се спират 
забранените превозни средства и електронните 
съобщения ще предоставят инструкции на техните 
шофьори

• Всички шофьори трябва да имат готовност да спрат 
на червен сигнал, за да се позволи забранените 
автомобили да бъдат насочени далеч от участъка 
за преминаване

• Заедно с пътните сигнали ще бъдат ползвани 
бариери, за да се спират превозните средства. Ако 
бъдат спрени, шофьорите трябва да изчакат докато 
бариерата се вдигне и да се появи зелена светлина 
преди да потеглят.

Онлайн
www.gov.uk/dart-charge

Телефон
+44 (0)300 300 0120

Писмено
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF
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Dart Charge
Сега вече има нов начин на плащане на Dartford Crossing. 
Повече не можете да платите на бариерите за 
преминаването. Вместо това Вие трябва да платите Dart 
Charge предварително, или до полунощ на следващия 
ден.
Можете да получите отстъпка при всяко преминаване 
като си откриете сметка за предплащане. Транспортните 
превозвачи могат да регистрират до 9 999 превозни 
средства на една сметка. Ако желаете да регистрирате 
повече от 50 превозни средства, моля, обадете се до 
центъра за връзка, за да Ви съдействат.  
Също така можете да направите еднократно плащане 
онлайн, по телефона, на местата, обозначени с Payzone 
или предварително по пощата.
Ако не платите Ви очаква глоба от £70 (намалена на £35 
ако се плати до 14 дена от издаването). Ние се отнасяме 
сериозно към избягване на плащането и 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.

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

www.gov.uk/dart-charge

Телефон
+44 (0)300 300 0120
www.payzone.co.uk/  
Store-Locator

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

Go online to download or call  
to request a payment form

http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.gov.uk/highways/dartford
http://www.payzone.co.uk/Store-Locator
http://www.payzone.co.uk/Store-Locator
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