Казус Д
Деан Смилов работи като водач на товарен автомобил за
компания за международен
превоз. Превозвайки в товарен
автомобил с ремарке пратки от замразени храни, работата му го
е водила навсякъде в страна. Деан има желание един ден да
ръководи собственото предприятие, той иска да притежава
собствен парк. Но тъй като е в постоянно движение, времето да
учи е оскъдно и така те решават, че Диана, жената на Деан, ще
се яви на изпит за придобиване на професионална
компетентност.
Деана изкарва изпита си и е професионално компетентен
превозвач. Първото нещо, което правят е да кандидатстват за
лиценз. След това трябва да решат за товарния автомобил,
който ще използват. Деан е проучил и една фирма му е
направила много привлекателно предложение. Той решава да
наеме товарния автомобил на старо.
1. Къде
бъдещият
превозвач
кандидатурата си за лиценз?

трябва

да

представи

2. Може ли Деан да започне работа като превозвач от
момента на кандидатстване за лиценз?
3. Тъй като Деана има удостоверение за професионална
компетентност какво ще е нейното основно задължение в
предприятието?
4. Като превозвач Деан решава да се придържа към старите
си занимания: той е свикнал да е специалист що се отнася
до превоз на замразено месо. Споменете поне две
преимущества, които предлага тази специализация!
5. Деан решава да наеме автомобил, който ще използва. В
сравнение с купуване, какви преимущества предлага
наемането на автомобил?
6. Автомобилът, който използва Джон е оборудван GPS.
Обяснете защо тази система може да бъде голямо
преимущество за международен превозвач!
7. Споменете вида задължителна застраховка нужна на Деан!
8. Когато Деан превозва лесноразваляеми хранителни стоки,
той трябва да съблюдава правилата на международна
спогодба, уреждаща този вид превоз. Как се означава тази
спогодба?

9. На задната част на ремаркето Деан е закачил табела от
два реда. На първия ред е FRC, на втория 09-2018. Какво
означава това?
10.
Какви
са
придружаващите
документи
за
оборудването на автомобила, с който Деан превозва
замразени храни?
11.
Може ли Деан Смилов да лицензира фирмата си, тъй
като не той, а съпругата му е професионално компетентна
за ръководител на транспортната дейност? Трябва ли да
пререгистрира фирмата на името на съпругата си?

