
FRÄCHTERMARKETING   

Berger-Logistik GmbH   Телефон: +43 (5338) 8421-212 
Transport & Logistik  Факс: +43 (5338) 8421-517 
A-6241 Radfeld, Rettenbach 10a 
ФРЕХТЕРМАРКЕТИНГ 
Бергер-Логистик ГмбХ (ООД) 
А-6241 Радфелд, Ретенбах 10 а  Имейл: partner@berger-logistik.com 

 
 Моля, изпратете обратно попълнения анкетен лист на: 

Стр. 1 от 2 ФАКС +43 (5338) 8421-517  януари 2009 г. 

Анкетен лист за бъдещи транспортни партньори 
БЕРГЕР изключително много държи да се отнася по партньорски начин към своите транспортни партньори. 
Работещите за нас транспортни фирми се подбират според строги критерии за качество, като те 
същевременно се доближават до стандартите за качество на Бергер Груп в непрекъснатия процес на 
консултации и обучения. Коректните взаимоотношения и висококачествените услуги представляват базата за 
дългосрочно и успешно сътрудничество. 
 

Име на 
фирмата       

Адрес       

Държава     Пощ. код       
Насе-
лено 
място 

      

Телефон       Факс       

Имейл       

http://       
Идентификационен 
номер по данъка 
върху оборота       Номер на 

фирмата       

Лице за контакт       Длъжност       
Сертифициран по: 

 ISO 9001  ISO 14001  SQAS        

Брой на собствените превозни средства: 

Брой Вид на превозното 
средство 

Габарити на 
товара 

Вътрешна 
ширина 

Вътрешна 
височина Обем Товарен 

капацитет Палети от тях  
Euro 3 

от тях 
ADR 

    
Седлово бордо-
во полуремарке      м      м      м      м³      т    места           

    
Седлови 
таутлайнер      м      м      м      м³      т    места           

    Мегатрейлер      м      м      м      м³      т    места           

    
Ремаркета 
(хенгери)      м      м      м      м³      т    места           

    Джъмбо      м      м      м      м³      т    места           

               м      м      м      м³      т    места           

               м      м      м      м³      т    места           

               м      м      м      м³      т    места           
Разрешителни за транспорт за следните държави (Моля, маркирайте с X): 
  AT   BE   DE   DK   ES   FI   FR   GB   GR   IE   IT   LU   NL   PT   SE 
  CZ   EE   HU   LT   LV   PL   SI   SK 
  AL   BA   BG   BY   CH   HR   MD   MK   NO   RO   RU   TR   UA   YU 
 

Налични CEMT разрешителни: 
Общо от тях валидни за AT от тях валидни за IT от тях валидни за GR 
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Наличие на отговорност на превозвача съгласно CMR разпоредбите (Моля, прибавете/изпратете по факса копие 
на застрахователната полица) 

 ДА  НЕ Застрахователно дружество       

Застраховка гражданска отговорност съгл. законовите разпоредби (Моля, прибавете/изпратете по факса копие на 
застрахователната полица) 

 ДА  НЕ Застрахователно дружество       

Вид на разрешението/концесията за извършване на дейността (Моля, прибавете/изпратете по факса копие) 

      

Ползват ли се допълнително подизпълнители? 

 НЕ  ДА, рядко  ДА, в повечето случаи  ДА, само 

Съществуващи клонове на фирмата: 

 НЕ 

 ДА 
Местона-
хождения       

С подписването на настоящия анкетен лист Вие потвърждавате освен това следните точки: 
1. Вие ползвате само подходящи за извършването на превоза превозни средства, които отговарят на всички законови и служебни 

разпоредби и за които са налице всички разрешителни, необходими за превозите. 
2. За осъществяването на превозите Вие ползвате само шофьори, които имат право на това съгласно законовите разпоредби на 

засегнатите държави и особено на разпоредбите относно назначението на чужденци. 
3. Допълнително за превози от, за, през или в границите на Германия важи следното: 

(Закон за борба с нелегалната заетост в областта на стопанската дейност на товарните превози с автомобилен транспорт (Gesetz 
zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung im gewerblichen Güterkraftverkehr) = GüKBillBG):  

a. Вие трябва да разполагате с изискваните за превоза разрешителни и правомощни съгл. §§ 3,6 от Закона за товарните 
превози с автомобилен транспорт (Güterkraftverkehrsgesetz) (GüKG) според новата версия (разрешително, евролиценз 
(Eurolizenz), разрешителни за трети страни (Drittlandgenehmigungen), CEMT разрешителни). 

b. Вие сте задължени да назначавате шофьори чужденци от трети страни само с необходимото разрешитело за работа. 
Задължени сте и отговаряте за това персонала от шофьори да притежава и носи със себе си при всеки курс официално 
удостоверение с официално заверен превод на немски език съгл. чл. 7b ал. 1, т. 2 от Закона за товарните превози с 
автомобилен транспорт (GüKG) според новата версия. 

c. При контрол от страна на възложителя Вие сте задължени да предоставите на възложителя всички придружаващи 
документи, ако възложителят изиска това с цел проверка. 

d. Вие сте задължени да включите това задължение за предоставяне на документи и останалите по-горе описани задължения 
в договора за превоз с превозвачите изпълнители и имате право да ползвате само превозвачи, които благонадеждно 
изпълняват условията на §§ 3,6 и 7b от Закона за товарните превози с автомобилен транспорт (GüKG) според новата 
версия. Вие се задължавате да контролирате спазването на назованите разпоредби от изпълнителя превозвач. 

Давам съгласието си фирмата Berger да се допитва с цел осведомяване относно достоверността на данните:
  ДА  НЕ 
Съществува принципно интерес от: 

 отделни поръчки  фиксиран трейлер тръкинг  фиксирано ползване на превозни 
средства 

 

Насе-
лено 
място 

      Дата       Печат и подпис  

Приложения 
1. Копие на застрахователната полица „Отговорност на превозвача” 
2. Копие на застрахователната полица „Застраховка гражданска отговорност“ 
3. Копие на разрешението/концесията за извършване на дейността 

V V V V V V V V V V V V V   Тази част се попълва от Бергер V V V V V V V V V V V V V 
Дата Оценен от Благонадеждност Спазване на срокове Защита на клиента Представяне 

      

 


