
ОБЕЗОПАСЕТЕ
Водачите трябва да обезопасят превозното средство, когато то бъде 
натоварено за първи път. Обезопасете брезентните превозни средства 
посредством въже, прокарано стегнато през всички отвори и навивки. 
Обезопасете краищата на въжето посредством уникално номерирана 
пломба или ключалка. Запишете номера на пломбата в контролния списък.
Ако вътрешността на превозното средство бъде проверена по време на 
пътуването, водачът трябва да постави отново ключалката, въжето, друго 
обезопасително устройство и/или да постави нова пломба.
Обезопасете превозните средства с твърди стени и хладилните превозни 
средства посредством пломба, ключалка или друго обезопасително 
устройство.Водачите трябва да разполагат с резервни пломби за повторно 
запечатване на превозното средство след всяка проверка.Собствениците 
на превозни средства трябва да предоставят на водачите средства за 
подходящото им обезопасяване, включително въжета, пломби или ключалки.

ПРОВЕРЕТЕ
Водачите трябва да проверят превозното средство, когато то бъде 
натоварено за първи път, за следи от неоторизиран достъп. След 
всяко спиране водачите трябва да проверяват превозното средство, за 
да се уверят, че в товара не са влезли неупълномощени лица. Преди и по 
време на пътуването проверявайте всички пломби, ключалки, въжета или 
други обезопасителни устройства за следи от повреда или подправяне. 
Проверявайте страните и покрива на автомобила и всички външни отделения.

ЗАПИШЕТЕ
Водачите трябва да отбележат в контролния списък всички проверки 
по време на пътуването. Запишете в контролния списък дата, час и 
местоположение на всяка проверка и отбележете всички номера на 
пломби. Водачите трябва да разполагат с резервни контролни списъци на 
разположение.Ако е необходимо да се направят много спирания, използвайте 
няколко контролни списъка. Преди всяко пътуване собствениците на 
превозни средства трябва да предоставят на водачите средства за водене на 
документация, като например: контролни списъци и писмени инструкции.
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Схема за акредитация на глоби на 
граничните власти на Обединеното 
кралство
Ние предлагаме схема на превозвачите, които постоянно спазват и поддържат 
високи нива на обезопасеност на превозните средства. Членството в схемата 
може значително да намали евентуална глоба.

Ако желаете Вашата компания да бъде включена в тази схема, попълнете 
формуляра за кандидатстване (www.gov.uk/government/publications/ 
civil-penalty-accreditation-scheme) на уебсайта на GOV.UK и го изпратете 
на BF.CPAS@homeoffice.gov.uk

За повече информация относно законодателството относно глобите 
се свържете с:
Clandestine Entrant Civil Penalty Team
Border Force South East
Ground Floor, Martello House, Shearway Road, Shearway Business Park,
Folkestone, Kent, CT19 4RH, United Kingdom
Телефон: +44 (0)300 071 0104
BF.CECPT@homeoffice.gov.uk

Помогнете ни да

обезопасим границите на

Обединеното кралство
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За повече информация относно 
Схемата за глоби за нелегални 
имигранти, сканирайте QR кода:

http://www.gov.uk/government/publications/ civil-penalty-accreditation-scheme
http://www.gov.uk/government/publications/ civil-penalty-accreditation-scheme

