
Предварителен въпросник – одит за „Зелен превозвач“ 
 

Място, дата  Подпис 
 

Моля, попълнете предварителен въпросник – за одит за „Зелен превозвач“ най-късно до 08.07.2022 г. – и 

изпратете обратно попълнения въпросник. 

Наименование на дружеството:  

Улица, град, пощенски код:  

Име на лицето за контакт:  

Имейл:  

Телефон:  

Брой влекачи:  Брой ремаркета:  

Брой служители (на пълен работен ден):  Брой терморемаркета:  

 

  Да Не 

1. 
Има ли служител, говорещ немски език, който да е на разположение за контакт по време на 
одита? 

☐ ☐ 

2. 
Има ли служител, говорещ английски език, който да е на разположение за контакт по време 
на одита? 

☐ ☐ 

3. Можете ли да осигурите на одитора достъп до интернет (W-LAN) по време на одита?  ☐ ☐ 

4. Наемател ли сте на офис и административни сгради? ☐ ☐ 

5. Собственик ли сте на офис и административни сгради? ☐ ☐ 

6. Разполагате ли със собствен автопарк? ☐ ☐ 

7. 
Използват ли се карти за гориво за зареждане на автомобилите? 

Ако да, моля, посочете името на доставчика на карти за гориво: 
☐ ☐ 

8. 
Използвате ли телематични системи, за да контролирате автопарка си? 

Ако да, моля, посочете производителя и наименованието на телематичната система: 
☐ ☐ 

9. Възлагате ли превоза на товари на транспортни дружества? ☐ ☐ 

10. Използвате ли сгъстен въздух във Вашето дружество (напр. за помпане на гуми)? ☐ ☐ 

11. Обслужването извършва ли се със собствени индустриални камиони на дружеството? ☐ ☐ 

12. Използвате ли петролни продукти за отоплителните системи? ☐ ☐ 

13. Използвате ли природен газ за отоплителните системи? ☐ ☐ 

14. 
Използвате ли други енергийни източници за отоплителните системи? 

Ако да, кой е енергийният източник: 
☐ ☐ 

15. Купувате ли зелена електроенергия за складовите зони и/или офис сградите? ☐ ☐ 

16. 
Планирането на маршрута извършва ли се с помощта на софтуер? 

Ако да, моля, посочете производителя и името на софтуера: 
☐ ☐ 

17. Използвате ли термични превозни средства или термо-ремаркета? ☐ ☐ 

18. Използвате ли климатици за охлаждане на офисите и административните сгради? ☐ ☐ 

19. 

Използвате ли превозни средства с алтернативно задвижване/горива (напр. втечнен 
природен газ, газ пропан-бутан и др.)? 

Ако да, какъв тип превозни средства са това: 

☐ ☐ 

 


