Bulgarian

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ НАЛАГАНЕТО НА
ГЛОБИ
10 СТЪПКИ КЪМ ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ШОФЬОРИ
ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ НЕЗАКОННО ВЛИЗАНЕ

Следвайте 10-те стъпки, описани по-долу, за да избегнете налагането на глоби.
Преди да започнете пътуването си:
1

Сдобийте се с инструкции за сигурността на превозното средство и контролен лист от
вашия работодател.

2

Ако е възможно, наблюдавайте товаренето на вашето превозно средство, за да се убедите,
че не са влезли неоторизирани лица в него.

3

Проверете материята на превозното средство (каросерията/платнището) и запишете каквато
и да е забелязана повреда в контролния лист.

Незабавно след натоварването:
4 Обезопасете превозното средство.
За превозни средства с твърди страни:
•

заключете здраво вратите и подсигурете с катинар, и

За превозни средства с меки страни:
•

заключете здраво вратите и подсигурете с катинар, и



сложете шнурове с много добро качество, подсигурени със стабилен катинар или със своя
собствена пломба. Запишете номера на пломбата в контролния лист или товарителницата
[CMR].

5

Проверетe калобраните, подсигурете с катинари, където е възможно. Проверете
спойлера и полуосите.

След всяко спиране по време на пътуването:
6

Проверявайте материята, покрива и сигурността на превозното средство.



Дръпнете силно с ръце устройствата, за да проверите дали са непокътнати.



Проверете калобраните, спойлера и полуосите.



Има ли някаква повреда?



Правен ли е опит за фалшифициране на устройствата за сигурност?



Ако има доказателство за повреда или фалшифициране или влизане без разрешение,
проверете товара и пространството около товара и поставете отново устройствата за
сигурност.

Преди да влезете на територията на зоната за контрол в Обединеното Кралство или
преди отпътуване за Обединеното Кралство:
8

Повторете стъпки 6-7.

9

Ако не е било възможно да подсигурите превозното си средство, осъществете щателен
преглед на товара с ръце и пространството около товара.

10 Запишете направените проверки в контролния лист по време на товаренето, след всяко
спиране и преди да влезете в зоната за контрол на Обединеното Кралство или преди
отпътуване за Обединеното Кралство.

Винаги:



Бъдете внимателни.



Бъдете нащрек.



Носете допълнителни устройства за сигурност и контролни листи.



Дръжте писмените инструкции и контролния лист в кабината.



Записвайте направените проверки в контролния лист.



Предупредете местните власти/Граничната Агенция (Border Force) /Полиция на
Великобритания ако заподозрете, че някой е влизал във вашето превозно средство без
вашето разрешение.

Информация:
За повече информация, Правилникът за предотвратяването на Незаконни Влизания на
Вътрешното Министерство, както и примерен контролен лист, могат да бъдат свалени от нашия
интернет адрес:
https://www.gov.uk/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration
Можете да се свържете с нас чрез електронна

civilpenaltyunit@homeoffice.gsi.gov.uk
или:
Border Force
Clandestine Entrant Civil Penalty Team
Border Force South/South East & Europe
Amadeus Building
The Quadrant
Mondial Way
Harlington
Middlesex
UB3 5AR
Телефон: 0044 (0)20 3014 8180
Факс: 0044 (0)20 3014 8006
Съответните законни разпоредби са на базата на Законa за Имиграцията и Правото на Убежище
от 1999 година [ Immigration and Asylum Act 1999] параграфи 32, 33 и 34 коригиран от Закона за
Националността, Имиграцията и Правото на Убежище от 2002 година [ Nationality, Immigration and
Asylum Act 2002].

