
За законовия минимален стандарт за шофиране в Англия: www.gov.uk/guidance/the-highway-code
За помощ позвънете на Highways England на номер 0300 123 5000.

Транспортни документи, от които се нуждаете
Трябва да разполагате с правилните документи, за да влезете в Обединеното кралство с Вашето превозно 
средство и товар. Консултирайте се с властите във Вашата държава. За информация относно новите 
правила за 2021 г. посетете www.gov.uk и потърсете „new rules 2021“.
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TOLL
Предплатени пътни такси

Такси за вредни емисии

Такси за претовареност

Някои от необходимите проверки преди да потеглите
www.gov.uk/guidance/carry-out-daily-heavy-goods-vehicle-hgv-walkaround-checks

Височина Тегло 
Широчина 

Обезопасеност 
Преобразуване на скоростта 

Преобразуване на височината

Футове – инчове
16`5" 14`9" 13`1" 11`6"

Метри
5.0m 4.5m 4.0m 3.5m

48 64 80 96 11232км/ч

3020 40 50 60 70м/ч

Товарни превозни 
средства с 
максимално тегло в 
натоварено състояние 
до 7.5 тона.

Товарни превозни 
средства с максимално 
тегло в натоварено 
състояние над 7.5 тона, 
съчленени или с ремарке.

Магистрала
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Национално ограничение на скоростта www.gov.uk/speed-limits
Ограничения на пътната скорост в миля/час в Англия

Шофиране по магистралите в Англия
Ръководство за чуждестранни шофьори

на товарни превозни средства
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При спешни случаи звънете на номер 999



Кръгови кръстовища във 
Великобритания: В кръговите кръстовища 
се движете по часовниковата стрелка и 
давайте предимство на дясностоящия.

Направете почивка: Не забравяйте 
да правите необходимите почивки, 
посетете: www.gov.uk/
drivers-hours/eu-rules

Внимавайте с мъртвите зони: 
Сканирайте този QR код за бързо 
справочно ръководство.

Паркирайте там, където е позволено: 
на безопасни места, като зоните за 
спиране на камиони. Не паркирайте в 
изход от път или аварийната лента.

За законовия минимален стандарт за шофиране в Англия: www.gov.uk/guidance/the-highway-code
За помощ позвънете на Highways England на номер 0300 123 5000.

Използвайте участъка за спешни случаи, ако 
можете да достигнете до него безопасно, 

или аварийната лента, ако има такава. Включете 
аварийните светлини и други светлини като фарове за 
мъгла или странични габаритни светлини. Не 
поставяйте предупредителен триъгълник

Излезте от автомобила си от лявата страна, 
ако е възможно, и застанете зад бариерата.

Обадете се на Highways England 
с помощта на предоставения безплатен 

телефон. Другият вариант е да използвате мобилен 
телефон и да позвъните на номер 0300 123 5000. 
Използвайте маркировъчния знак, за да можем да 
определим Вашето местоположение.

По всяко време бъдете на разстояние от своето 
превозно средство и движещите се автомобили 

и sсе свържете с Вашата компания за пътна помощ.
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Аварии и пътна помощ
Повечето аварии са предотвратими. Проверете своето превозно средство преди пътуването си и носете данните 
на Вашата компания за пътна помощ. Ако Вашето превозно средство е повредено или изглежда има проблеми, 
винаги се опитайте бързо да напуснете магистралата. Ако това не е възможно, трябва да следвате тези стъпки:

Ако не е възможно безопасно да излезете от автомобила си, няма безопасно място, на което да изчакате или 
смятате, че животът Ви е застрашен, включете аварийните светлини и останете в автомобила си с поставен 
предпазен колан. Ако имате мобилен телефон трябва, незабавно да се обадите на полицията на номер 999.

Шофиране по магистралите в Англия
Ръководство за чуждестранни шофьори
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Регистрирайте се в Tra�c England за информация относно пътните ремонтни дейности 
www.tra�cengland.com. Нашите пътни служители подпомагат участниците в пътното 
движението и следят за тяхната безопасност. Когато бъдете подканени да го направите, 
Вие трябва да спазите техните инструкции.

Информация за пътната обстановка

Зона за спешни 
случаи

Да се използва 
само за спешни случаи

Придържайте се вляво и изпреварвайте само от дясната страна

ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НАД 7.5T, НЕ СЕ ДОПУСКАТ В ЛЕНТАТА 
ЗА ИЗПРЕВАРВАНЕ ПО ПЪТИЩА С ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ АКТИВНИ ПЛАТНА

Не е в мащаб

Спазвайте дистанция между превозните средства

ЧЕРВЕНИЯТ ЗНАК „X“ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПЪТНАТА ЛЕНТА Е ЗАТВОРЕНА
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
пътна лента с червен 

знак „X“ над нея

Не е в мащаб

Бъдете в безопасност по нашите пътища
За повече информация посетете www.gov.uk/guidance/how-to-drive-on-a-smart-motorway

За законовия минимален стандарт за шофиране в Англия: www.gov.uk/guidance/the-highway-code
За помощ позвънете на Highways England на номер 0300 123 5000.

Шофиране по магистралите в Англия
Ръководство за чуждестранни шофьори
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При спешни случаи звънете на номер 999

Система за управление на трафика в Кент - операция „Брок"

https://highwaysengland.co.uk/our-work/south-east/m20-junction-8-to-9-moveable-barrier/

В случай на смущения при преминаването през Ламанша/Евротунела с 
помощта на специализирано превозно средство може да се постави нова 
подвижна бетонна бариера. Технологията е предназначена да гарантира, 
че магистралата M20 в Кент се поддържа отворена по време на смущения 
с трафика, като същевременно позволява магистралата да функционира с 
три платна, аварийно платно и ограничение на скоростта от 70 мили/ч в 
двете посоки при нормални условия на движение. Това ще помогне да се 
гарантира, че стоките могат да продължат да бъдат транспортирани в 
Обединеното кралство и извън него. За информация относно подвижната 
преграда по M20 посетете уебсайта.


