Казус З
Александър Борисов е собственик на “Алекс интернешанъл товари”,
намираща се в София. Преди три години той е започнал работа като
собственик, използвайки един товарен автомобил. В момента
транспортният му парк включва четири 20 t товарни автомобила, един
пикап 1,5 т. и три товарни автомобила влекача с полуремарке.
Александър има 9 наети служители; 7 водача, един механик и
счетоводител, който се занимава и с планирането и осигуряването на
доставките. В близко бъдеще Александър възнамерява да установи понататъшно нарастване.
За да постигне целта си той е разделил пазара на превозите на две
части -национален превоз товари и международен превоз на товари.
Въпроси
1.
Ако “Алекс интернешанъл товари” трябва да извърши превоз от
Бургас до София кои нормативни изисквания за транспортиране
ще приложите към този превоз?
2.

Ако “Алекс интернешанъл товари” трябва да извърши превоз от
Бургас до Скопие кои нормативни изисквания за транспортиране
ще приложите към този превоз?

3.

Един ден хладилно ремарке превозва пратка аспержи от Петрич
(ВG) до Барселона (E). Поради повреден охладител аспержите се
развалят преди да пристигнат в Барселона. Тъй като пратката
вече не може да се продаде, получателят предявява иск за
увреждане; Александър е длъжен да заплати Евро 15.000,-.
Въпреки това, Александър отхвърля иска, като твърди, че
увреждането се дължи на естеството на стоката. Прав ли е той
или не? Посочете защо!

4.

Можете ли да помислите за вида застраховка, която покрива
риска от въпрос 3?

5.

Две от трите ремаркета, които притежава Алекс са снабдени със
задна рампа. Можете ли да упоменете две преимущества, които
това устройство предлага на превозвача?

6.

Алекс обмисля замяната на един от автомобилите си. Когато го е
купил преди пет години е платил Евро 68.000,. Местният
търговец му предлага 10% от тази сума, ако замени автомобила
за нов. Пресметнете средното обезценяане за година!

7.

Алекс взема обратно в офиса си офертата на търговеца. Там той
се опитва да пресметне истинската стойност за година, която ще
струва този автомобил. Той прави разлика между фиксирани и
променливи разходи.

Споменете разликата между тези два вида разходи!
8.

Споменете поне три вида фиксирани разходи!

9.

Споменете поне три вида променливи разходи!

10.

Александър използва няколко превозни средства. Кои превозни
средства трябва да са оборудвани с тахограф?

