
Контролен списък – одит на „Зелен превозвач“ 
 

 

Следното са предпоставки за оптималното изпълнение на одита за „Зелен превозвач“: 

• По време на одита, отговорното лице за контакт следва да бъде на разположение на одитора по всяко време. 

• Като част от одита за „Зелен превозвач“, одиторът трябва да може да разговаря със съответните служители 

(шофьори, административен персонал, диспечери и т.н.) по всяко време и да му бъдат показани 

документи/работни процеси. 

• На одитора следва да бъде предоставен пълен достъп до съответните документи/системи и следва да му 

бъде позволено да прави копия и снимки за целите на анализа и документацията. 

Преди одита за „Зелен превозвач“, моля, разгледайте точките от следния контролен списък и проверете дали 

тази информация е налична на обекта по време на одита: 

  проверено 

  Да Не 

1. Преглед на въпросника за одита и подготвяне на отговори. ☐ ☐ 

2. Поне едно превозно средство е на разположение за проверка по време на одита. ☐ ☐ 

3. Осигурен е достъп до сметките за електроенергия за 2021 г. ☐ ☐ 

4. Осигурен е достъп до сметките за топлинна енергия за 2021 г. ☐ ☐ 

5. Осигурен е достъп до данните за разхода на гориво за 2021 г. ☐ ☐ 

6. Осигурен е достъп до данните за потребление на вода за 2021 г.   

7. Ако е приложимо: Да бъдат осигурени данни за вход в наличната телематична система. ☐ ☐ 

8. 
Ако е приложимо: Осигурени са данни за вход в системата за фактуриране от доставчика 
на карти за гориво. 

  

9. 
Ако е приложимо: Осигурени са данни за вход в наличния софтуер за планиране на 
маршрути или спедиция на товари. 

☐ ☐ 

10. Ако е приложимо: Предоставена е документация по ISO 14001 и/или по ISO 50001. ☐ ☐ 

12. Предоставени са конфигурациите/оборудването за избрани превозни средства. ☐ ☐ 

12. Преглед на превозните средства в автопарка (емисионен клас и регистрационен номер). ☐ ☐ 

13. 
Осигурено е присъствие на представител отговарящ за управлението на околната среда 
или управление на качеството. 

☐ ☐ 

14. Осигурено е присъствието на управителя на автопарка. ☐ ☐ 

15. 
Ако е приложимо: Предоставени са наличните протоколи за поддръжката и обслужването 
на (офис) климатичните системи. 

☐ ☐ 

16. 
Предоставени са наличните протоколи за поддръжката и обслужването на хладилните 
агрегати (хладилни ремаркета). 

☐ ☐ 

17. Проверка на гумите в автопарка (производител, размер, етикет за гуми на ЕС). ☐ ☐ 

18. Ако е приложимо: Документация    

 


