
Предварителен въпросник – „ECOtracker“ 
 

Място, дата  Подпис 
 

Моля, попълнете „Предварителен въпросник – ECOtracker“ 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:  

 

Разглеждана година: 2021 г. 

  Да Не 

1. 
Разходът на гориво за влекачите записва ли се цифрово – чрез телематичната система? 
Ако отговорът е „да“: Моля, въведете производителя и наименованието на телематичната 
система:  

☐ ☐ 

2. 
Разходът на гориво за влекачите – чрез извлеченията от картите за гориво – записва ли се 
цифрово? 
Ако отговорът е „да“: Моля, посочете имената на доставчика (доставчиците) на карти за гориво: 

☐ ☐ 

3. 
Можете ли да определите разхода на гориво в зависимост от регистрационните номера на 
влекачите? 

☐ ☐ 

4. Можете ли да оцените разхода на гориво за 2021 г. със задна дата? ☐ ☐ 

5. 
Можете ли да определите разхода на гориво за термо-ремаркетата (хладилните ремаркета) 
поотделно? 

☐ ☐ 

6. 
Планирането на маршрута извършва ли се с помощта на софтуер? 
Ако отговорът е „да“: Моля, въведете производителя и наименованието на софтуера: 

☐ ☐ 

7. 
Възможно ли е пратките да бъдат присвоени цифрово към регистрационните номера на 
влекачите? 

☐ ☐ 

8. 

Превоз предимно на насипни товари (използване на базата на масата на товара между 30 и 
40%) 
Ако отговорът е „да“: Освен транспортното тегло, регистрирате ли и транспортния обем на 
пратката? 

☐ ☐ 

9. Транспортните тегла на пратките (в кг или в тонове) регистрират ли се в цифрова форма? ☐ ☐ 

10. Броят на палетите в отделните пратки регистрира ли се цифрово? ☐ ☐ 

11. Регистрират ли се цифрово позициите на отделните пратки? ☐ ☐ 

12. Регистрират ли се в цифров вид транспортните разстояния на пратките (в км)? ☐ ☐ 

13. 
Налични ли са фактури за потреблението на електроенергия в офис помещенията и 
административните сгради? 

☐ ☐ 

14. 
Налични ли са фактури за потреблението на електроенергия в сградите за складиране и 
претоварване? 

☐ ☐ 

15. 
Налични ли са фактури за потреблението на топлинна енергия в офис помещенията и 
административните сгради? 

☐ ☐ 

16. 
Налични ли са фактури за потреблението на топлинна енергия в сградите за складиране и 
претоварване? 

☐ ☐ 

17. Налични ли са фактури за заредените хладилни агенти (загуби на хладилен агент)? ☐ ☐ 

18. 
Купувате ли зелена електроенергия за складовите зони и/или офис сградите? 
Ако отговорът е „да“: Имате ли сертификат или документ за произход? 

☐ ☐ 

 

Забележка относно термина „цифрово регистриране“: 

Когато данните се събират в цифрова форма, трябва да можете да предоставите необходимите данни във 

възможно най-кратък срок – с едно щракване на мишката. 


