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„Запомнете: 
40 мили/час за всички 
Тировете в ляво”
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От април 2015г. са въведени нови пътни 

ограничения, за да помогнат на жителите 

на Доувър да пътуват по работа без да ги 

забавя трафикът, ползващ Пристанището, 

и за да се подобри качеството на въздуха в 

града. Тази програма е позната като ППД на 

Доувър, което означава Протокол за пътния 

достъп на Доувър (Dover TAP - Traffic Access 

Protocol).

Това означава: 

 � Ограничение на скоростта от 40 мили/

час, важащо за всички автомобили, 

които приближават Доувър от запад по 

А20. Това оперира целодневно, всеки 

ден.

 � Шофьорите на тирове, които са се 

отправили към Пристанището, трябва 

да останат в лявата лента по А20, от 

тунела Roundhill по целия маршрут 

до Пристанището. Автомобили, които 

бъдат хванати да изпреварват или да 

пререждат опашката ще бъдат върнати 

обратно от полицията.

Когато Пристанището е пълно, тировете, 

които са наредени на опашка в лявото 

платно, ще бъдат задържани от светофари 

на входа на Доувър докато не се освободи 

място в Пристанището. Превозните 

средства, включително и тирове, които не 

желаят да ползват пристанището, могат да 

ползват която и да е от двете ленти по всяко 

време. 

Също така отбивките в района ще бъдат 

затворени, както понякога и входът към 

транспортния възел Courtwood в посока към 

бреговата линия.

Ще бъдете върнати обратно ако:

 � Вие сте шофьор на тир, който 

възнамерява да прекоси тунела при 

Доувър и ползвате дясното платно. 

Пристанищната полиция и камерите 

ще помогнат за съблюдаването и 

прилагането на това изискване

Също рискувате да бъдете подведени под 

съдебна отговорност ако;

 � Вие сте шофьор на какъвто и да е 

автомобил, който по всяко едно 

време надвиши ограничението на 

скоростта от 40 мили/час. Фиксираните 

и мобилните скоростни камери 

ще помогнат за съблюдаването и 

прилагането на това изискване.”

 � Вие ползвате клаксона докато сте в 

стационарно положение, ако излезете 

от кабината или ако хвърлите боклук 

по пътното платно.
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