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Митнически и карго документи (За натоварени превозни средства) 
(Да бъдат представени при чекиране) 
• Митнически документи за товара, който превозвате (Трябва да има 

Референтен номер/номера (MRN)). 
• Ще бъдат изисквани допълнителни документи при превозване на 

Високо рискови стоки и/или Животни/Растения/Други 
контролирани продукти. 

 
 

Изключително важно е да погледнете 
регистрационния номер на превозното средство, 
показан на екрана в митницата, намиращ се в 
салона за шофьори на плавателното средство. 

  
 

Този екрани ще Ви покаже Вашия Митнически 
статус, който ще Ви информира коя лента да 
използвате при слизане. 

 
 

Ако е показан ЗЕЛЕН КРЪГ до регистрацията 
на превозното средство, последван от думата 
’ИЗХОД’, вие можете да следвате зелената 
пътна маркировка и знаците за SORTIE/EXIT. 

 
 

 
Ако е показан ОРАНЖЕВ КРЪГ и думата 
’МИТНИЦА’, вие трябва да следвате оранжевата 
пътна маркировка и всички знаци за ’DOUANES / 
CUSTOMS ZOLL’. 

 
 

 
Ако е показан ОРАНЖЕВ КРЪГ С с знак в центъра и буквите 
’SPS/SIVEP’, зледвайте оранжевата пътна маркировка докато не 
видите знак ’SANITARY-PHYTO CONTROLS’. 

РАБОТА С DFDS 
Осигуряване на лекота за Вас и Вашия бизнес 

 
 

 

 
 
 

SORTIE / EXIT 

 
 

 
ZOLL 
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СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА 
ДОКУМЕНТИ 

Ръководство, което да Ви подготви за 
Брекзит 

По-долу ще откриете някои от документите, които ще Ви трябват за да 
превозвате от Обединеното Кралство до Европа.* 

 
 

Документи на превозно средство 
• Дневник на превозно средство 
• Зелена карта на превозно средство (Шофьори от ОК) 
• Стикер на ОК на превозното средство 

и на товара (Шофьори от ОК) 

Документи на водача 
• Паспорт (трябва да бъде валиден поне 6 месеца) 
• Международно разрешително за 

шофиране (изисква се във Франция, 
Италия и Кипър) 

• Сертификат на водач за професионална  
компетентност (CPC) 

• Тахографска карта 
• ECMT Разрешително (Само за шофьори от ОК. 

99% от пътуванията няма да имат нужда от 
това преди 31ви декември 2019) 

* С изключение на Паспорта, тези документи не се изискват и не се 
контролират от DFDS. 

 

Полезни връзки 
https://www.gov.uk/brexit 
https://brexit.gouv.fr 

Можете да се регистрирате в Douane, за 
приложението за множествена MRN логистика, на 
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следния линк: https://www.douane.gouv.fr/mon-
compte/creer 

Ние ще можем да сканираме MRN от документите за 
карго или мобилното устройство. Моля имайте в предвид, за 
санитарните и фитосанитарните документи ще трябва 
да представите оригинали пред френския контролен 
орган. 
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