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Минимални базови изисквания за превозвачи при работа с 
Гопет Транс 

Уважаеми Партньори,  

 

Нашата мисия е да осигурим професионални и дългосрочни транспортни и логистични 

решения като предлагаме висококачествени услуги и оптимални условия за развитие на 

бизнеса на нашите партньори. Политиката ни за работа с подизпълнители изцяло отразява 

нашето разбиране и подход, да се осигури високо качество на предлаганите услуги, доволни 

клиенти и устойчиво бизнес развитие. 

Убедени сме, че долните правила спомагат за гладкото и безпроблемно протичане на 

транспорта. Моля да знаете, че системното им неспазване може да доведе до прекратяване 

на взаимоотношенията ни. 

 

Изисквания към Превозвача: 

 

 Запознаване и приемане на Етичния кодекс на Гопет Транс. 

 Задължително подаване на статус на камионите до 10 ч. сутринта.  

Под статус на камиона разбираме: местоположение на камиона; настъпили промени от 

последен статус; очакване за настъпване на евентуални промени от предварителния график. 

Опасения за възможност за неспазване на товарна/разтоварна дата/час. 

За да бъде подаван правилен и коректен статус, задължително изискване е наличието на 

GPS оборудване. При липса на такова, задължително е подаването от страна на превозвача 

на контактно лице, което във всеки момент да може да осигури информация, посредством 

постоянна връзка с шофьора.  

 Влекачите и ремаркетата, които се планират за работа задължително трябва 

да са изправни и в отлично техническо състояние.  

Това означава, че не се допуска подаването на камиони с дупки в брезент или пода; липса 

на преминат ГТП за влекача и ремаркето; гуми с дебелина на грайфер под необходимите 

нормативни изисквания; 

 Да е налично стандартно оборудване: Стелки, ъгли, колани, групажни дъски. 

 Да се следи работно време на шофьора и да се подава навременна 

информация за предстоящи паузи.  

Навременна информация означава минимум 24ч предварителна информация за 

невъзможност за работа в даден ден, поради планирана дневна или седмична почивка; 

 Превозвачът е длъжен да информира шофьора за изискванията, които се 

очаква да изпълнява и да следи за тяхното спазване. 

 

Изисквания към шофьора: 

 

 Шофьорът трябва да има предпазно оборудване - гащеризон, жилетка, каска, 

предпазни очила;  

 Шофьорът е длъжен да предоставя точна и коректна информация.  

При директен контакт с шофьора, не се допуска повишаване на тон от нито една страна; 

Категорично не се толерира даването на каквато и да е подвеждаща и заблуждаваща 

информация от нито една от страните; 

 

Преди да тръгне от товарен адрес, шофьорът е длъжен: 

 

 Да се увери, че е натоварил правилното количество стока (брой палети/колети, 

товарни метри, килограми) спрямо предварително заявеното; Когато се прави групаж, 

това важи за всеки адрес; Превозвача задължително трябва да сигнализира при 

наличие на разлика. 

 Шофьорът е длъжен да информира възможно най-бързо отговорния 

спедитор или превозвача при възникване на ситуация, която би довела до 

забавяне или проблем с доставката. 
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