Казус A
Вие сте транспортен съветник на DG Transport, компания, която
извършва вътрешен и международен превоз. Компанията използва
следните транспортни средства:
Брой
превозн
и
средства
20
15
30
40

Вид

Усреднени км за Усреднени км за
превозно
литър гориво
средство
за
месец
товарен 4250
6

3.5
t
автомобил
17 t товарен автомобил 4570
44 t товарен автомобил 6250
с ремарке/ влекач с
полуремарке
Бордово полуремарке

4
3

Разход за гориво Евро 0.85 за литър
Назначен е следният персонал:
1. Изпълнителен директор;
2. Директор по продажбите;
3. Счетоводител;
4. Консултант по безопасен превоз на опасни товари;
5. Администратори;
6. Персонал за продажбите;
7. Ръководител на транспортната дейност;
8. Ръководител, управляващ складовете;
9. Инструктори по безопасност на движението;
10. Чиновници;
11. Водачи.
Компанията превозва опасни и други товари.
Компанията често има затруднения с получаването на стоки за
обратната част от международните пътувания / за обратен товар.
Въпроси
1. Клиент е направил оплакване за повреда на стоката. Стоката е
била в непридружавано полуремарке, който DG Transport е поела от
границата. Обяснете Вашите възможни задължения/отговорности и
всякаква защита, която бихте имали.
2. Обяснете как бихте осигурили спазване на правилата за ползване

на тахографа и какви действия бихте предприели по отношение на
водачи, които не спазват изискванията по отношение на часовете
за управление.

3. Колко ще струва горивото за една година? Покажете Вашите

изчисления.

4. Изгответе схема на организацията на компанията.
5. По отношение на клиентите, които са договорили опасни товари

Вашият архив показва техните имена, адрес и служебен телефонен
номер. Каква друга информация мислите би била полезна да се
включи във Вашия архив?

6. Предложете някои източници за обратни товари (на връщане) с цел

минимизиране
средство.

на

количеството

празен

пробег

на

превозното

7. Компанията се надява да спечели нов договор, който ако е

успешен, тя няма да може да изпълнява със съществуващите
средства. Какви са двата основни начина, чрез които компанията
ще успее да се справи с допълнителната работа? Обяснете
преимуществата на всеки.

8. Какви

действия би предприела компанията по отношение на
водачите, управляващи нейните превозни средства за придобиване
карта за квалификация на водачите?

