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1. Основна информация 

Одит за „Зелен превозвач“ (По-долу за краткост: oдит „Зелен превозвач“) включва проверка на текущото 

състояние по отношение на „зелената логистика“ на компанията и трябва да служи като предпазна мярка 

срещу възможни икономически недостатъци (например поради данъка върху CO2, нарастващите разходи за 

енергия и горива и т.н.), както и свързаните с тях конкурентни недостатъци, както и да подпомага компанията 

в структурираното разработване на дългосрочни мерки за непрекъснато намаляване на енергийното 

потребление, енергийните разходи и свързаните с тях емисии на еквиваленти на въглероден диоксид (CO2e). 

 

2. Процедура 

В рамките на одита за „Зелен превозвач“, се извършва актуална оценка (първоначален одит) на обекта в 

централния офис на клиента, за да се определи реалното състояние в момента. Одитът „Зелен превозвач“ 

представлява проверка на знанията относно специфичните за автомобилите и дружеството мерки за 

подобряване на икономическата и екологичната ситуация и възприемането на мерките за опазване на 

климата и околната среда като важна част от корпоративната стратегия. Установяването на въглеродния 

отпечатък се извършва допълнително с модула „ECOtracker“, при условие че качеството на данните е 

достатъчно за тази цел. Повече информация можете да намерите в „Продуктов лист: ECOracker” 

 

 

След одита се издава подробен одиторски доклад с 

препоръки за действие, както и сертификат „Зелен 

превозвач“ за одитираната календарна година и 

съответното място, при условие че съответните одиторски 

критерии са изпълнени поне на 50%. Освен това при 

сертифицирането като „Зелен превозвач“ се прилагат 

съответните класификации: 

 

Зелен превозвач 
(Лого) 

Зелен превозвач (1 
звезда) 

Зелен превозвач (2 
звезди) 

Зелен превозвач (3 
звезди) 

    

  

Статус на 
резултатите 

Класификация 

50-60 процента Зелен превозвач (лого) 

> 60-75 процента 
Зелен превозвач (1 
звезда) 

> 75-90 процента 
Зелен превозвач (2 
звезди) 

> 90 процента 
Зелен превозвач (3 
звезди) 
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3. Предварителни условия за провеждане на одита 

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 разрешено да прави копия и снимки за целите на анализа и документацията. 

Други изисквания: 

1. Моля веднага да попълните “Предварителен въпросник - Одит за Зелен превозвач” и да изпратите 

обратно попълнения въпросник. 

2. Разгледайте точките от контролен списък – одит за „Зелен превозвач“ преди одита за „Зелен превозвач“ 

и се уверете, че информацията е налична по време на одита на мястото на обекта. 

 

4. Представяне на тематичните области и обхвата на проверката 

По време на проверката на самия обект се разглеждат три съответни тематични области. Моля, обърнете 

внимание, че съдържанието на отделните одити трябва да бъде изчерпателно документирано и разбираемо 

за одитора, за да може да бъде оценено. 

Тематична област Обхват на проверката 

Организация и контрол 

• Управление на енергията 

• Контрол на разхода на топлинна енергия, електроенергия и гориво 

• Формиране на ключови показатели за ефективност  

• Мотивиране на служителите 

• Контрол на подизпълнителите 

• Правилник за зареждане с гориво 

Автомобилен парк 

• Аеродинамика 

• Системи за подпомагане на водача 

• Обучение на водачите и поведение при шофиране 

• Технология на превозните средства и състав на автомобилния парк 

• Управление на гумите 

• Телематика 

• Организация на транспорта 

• Поддръжка и ремонт 

Офис и администрация 

• Сграден фонд 

• Осветление и отопление 

• Възобновяеми източници на енергия 

• Потребление на ресурси и вода 

• Охлаждане 

• Техническо оборудване 
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5. Последващ одит, повторно сертифициране и мониторинг 

Ако проверяваното дружество не е изпълнило съответните необходими критерии за проверка по време на първия одит 

за „Зелен превозвач“  (резултат <50%), е възможно извършването на последващ одит. 

За да се гарантира, че разработването на дългосрочни мерки за непрекъснато намаляване на потреблението 

на енергия и разходите, както и на емисиите на CO2 е успешно в дългосрочен план, се извършва редовен 

мониторинг под формата на повторно сертифициране (одит на обекта или дистанционен одит), съгласувани 

с Кауфланд и спедитора. Периодичността на едно такова повторно сертифициране се определя въз основа 

на изпълнението на поставените цели от предишния одит за „Зелен превозвач“. 

За да се извърши повторното сертифициране на „Зеления превозвач“, необходимо е да са изпълнени 

точките, описани в глава 3 (Предварителни условия за извършване на одита). 


