тема: 1. Правилата, отнасящи се до превоза на пътници. Документи изисквани при превоз на пътници на
територията на страната и при международен превоз.
точки
2

К

въпрос, отговори

№
1/1.

графика

Обществен превоз на пътници с автобуси е разрешено да
се извършва от лица притежаващи лиценз за обществен
превоз на пътници.
правилно
неправилно

2

1/2.

Обществен превоз на пътници се извършва от превозвач,
който притежава:
лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на
Република България
лиценз за извършване на международен превоз на пътници лиценз на Общността
разрешително за обществен превоз на пътници

2

1/3.

Лиценз за обществен превоз на пътници не се изисква при:
превоз на пътници при бедствия
превоз на пътници до 16 човека;
превоз на група от точно определен брой пътници

2

1/4.

На притежателят на лиценз за обществен превоз на
пътници не е разрешено:
да го представя като доказателство в съда
да преотстъпва лиценза
да го представя при поискване от контролните органи

2

1/5.

Лицензът за обществен превоз на пътници важи за срок от:
1 година
2 години
3 години
5 години

2

1/6.

Срокът на лиценза за обществен превоз на пътници може
да бъде продължен за срок от:
нови 2 години
нови 4 години
нови 5 години

2

1/7.

Лиценза за международен превоз на пътници е валиден и
за превоз на територията на страната:
правилно
неправилно

2

1/8.

Лицензът на Общността е валиден:
за международен превоз на пътници
за превоз на пътници на територията на Република България
за извършване на превоз за собствена сметка

2

1/9.

Обществен превоз на пътници се осъществява с водачи,
които отговарят на изискванията за:
минимална възраст
правоспособност за управление на МПС от съответната
категория
местожителство в страна член на Европейския съюз
квалификация на водача

1

2

1/10.

Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници
трябва да отговаря на следните изисквания:
да притежава свидетелство за управление, валидно за
съответната категория МПС;
да е установил обичайното си пребиваване в страна член на
Европейския съюз
да е психологически годен
да отговаря на изискването за квалификация на водача

2

1/11.

Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници не
трябва да е осъждан за умишлени престъпления от общ
характер.
правилно
неправилно

2

1/12.

Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници не
трябва да е лишен с влязла в сила присъда от правото да
упражнява превозна дейност.
правилно
неправилно

2

1/13.

Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници не
трябва:
да е осъждан за умишлени престъпления от общ характер
да е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява
превозна дейност
не трябва да е наказван за движение с превишена скорост

2

1/14.

Водачите извършващи обществен превоз на пътници
задължително преминават предпътен медицински преглед,
включващ общото им здравословно състояние:
правилно
неправилно

2

1/15.

Картата за квалификация на водача е със срок на
валидност:
1 година
3 години
5 години

2

1/17.

Карта за квалификация на водач, придобил
правоспособност за управление на МПС от категория D
след 10.09.2008 г. се издава след:
преминаване на обучение за начална квалификация
успешно полагане на изпит
преминаване на периодично обучение

2

1/20.

Водачите на автомобили за обществен превоз на пътници
трябва да отговарят на изискванията за психологическа
годност.
правилно
неправилно

2

1/21.

Какъв е срокът на валидност на удостоверението за
психологическа годност на водачите на автомобили за
обществен превоз на пътници, на възраст до 65 години?
една година
две години
три години
четири години

2

2

1/22.

За водачите на автомобили за обществен превоз на
пътници, срокът на валидност на удостоверението за
психологическа годност е 3 години, когато те са на възраст
не по-голяма от:
55 години
60 години
65 години
70 години

2

1/23.

Какъв е срокът на валидност на удостоверението за
психологическа годност на водач на автомобил за
обществен превоз на пътници, който е навършил 65
годишна възраст?
една година
две години
три години

2

1/24.

Срокът на валидност на удостоверението за
психологическа годност е 1 година за водачите на
автомобили за обществен превоз на пътници навършили:
55 години
60 години
65 години
70 години

2

1/25.1

При постъпване на работа водачът на автомобил за
обществен превоз на пътници представя валидно
удостоверение за психологическа годност и след това не
подлежи на психологическо изследване.
неправилно
правилно

2

1/26.1

Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници
трябва да притежава валидно удостоверение за
психологическа годност.
правилно
неправилно

2

1/27.

При превоз по автобусни линии водачите задължително:
използват автогарите
използват автоспирките по изпълнявания маршрут
спазват установеното разписание
спират за почивка по искане на пътник

2

1/28.

При превоз по автобусни линии водачите задължително
установяват автобусите на съответния сектор на
автогарата:
10 минути преди указания час за потегляне
20 минути преди указания час за потегляне
30 минути преди указания час за потегляне

2

1/29.

При превоз по автобусни линии водачите предоставят на
длъжностното лице на автогарата пътния лист за заверка:
само при всяко пристигане
само при всяко тръгване от автогарата
при пристигане и тръгване от автогарата

2

1/30.

Случайните превози на деца и/или ученици се извършват:
само през светлата част на денонощието
с автобуси, които притежават удостоверение за „звездна”
категоризация
с автобуси на възраст не повече от 10 години
3

2

1/31.

При извършване на специализирани на деца и/или ученици
възложителят на превоза, съответно организаторът му:
осигуряват безопасното качване на децата в превозното
средство
осигуряват безопасното слизане на децата от превозното
средство
трябва да проверят техническото състояние на автобуса преди
тръгване

2

1/32.

Специализираните, случайните и превозите за собствена
сметка на деца и/или ученици се извършват от водачи,
които:
притежават най-малко две години професионален опит като
водачи на автобус
са на възраст не по-малка от 25 години
са на възраст не-повече от 45 години

2

1/33.

Контролът върху своевременното отчитане от водачите на
превозните документи при превози по утвърдени
транспортни схеми на територията на страната е
задължение на:
превозвача
водача
счетоводителя на фирмата

2

1/34.

Превозвачът трябва да информира и инструктира водачите
за спазването на Регламент (ЕО) № 561/2006 и AETR, което
се удостоверява с подпис на всеки водач в книга за
инструктаж.
правилно
неправилно

2

1/35.

За извършване на международен превоз на пътници по
автобусна линия се изисква:
лиценз на Общността
разрешително, когато такова се изисква по силата на
международни договори, по които Република България е страна
удостоверение за „звездна” категоризация

2

1/36.

Кои от посочените документи трябва да носи водачът при
извършване на международен превоз на пътници по
автобусна линия до държава, която не е член на
Европейския съюз?
заверено копие на лиценза на Общността
удостоверение за „звездна” категоризация
разрешителните, издадени от компетентните органи на
държавите, през чиито територии преминава маршрутът
списък на пътниците

2

1/37.

Кои от посочените документи трябва да носи водачът при
извършване на превоз по международна автобусна линия
до държава - членка на Европейския съюз?
заверено копие на лиценза на Общността
разрешителното за автобусната линия
разрешителните, издадени от компетентните органи на
държавите, през чиито територии преминава маршрутът

4

2

1/39.

Кои от посочените документи трябва да носи водачът при
извършване на совалков превоз до държави, които не са
членове на Европейския съюз?
заверено копие на лиценза на Общността
списъкът на предварително съставената група пътници, по
образец
договорът за възлагане на превоза или копие от документ,
удостоверяващ заплащането на превоза
копие от трудовия договор с превозвача

2

1/40.

Кои от посочените документи трябва да носи водачът при
извършване на совалков превоз до държави, които не са
членки на Европейския съюз?
пътен лист
разрешителното за превоз до държави, които не са членки на
Европейския съюз, валидно за частта от маршрута, намираща
се на територията на Република България
договорът за възлагане на превоза или копие от документ,
удостоверяващ заплащането на превоза
копие от трудовия договор с превозвача

2

1/41.

Кои от посочените документи трябва да носи водачът при
извършване на случаен превоз до страни, които не са
членки на Европейския съюз?
заверено копие на лиценза на Общността
пътническа ведомост
договорът или документ, удостоверяващ заплащането за
извършвания превоз
копие от трудовия договор с превозвача

2

1/42.

Кои от посочените документи трябва да носи водачът при
извършване на случаен превоз до страни, които не са
членки на Европейския съюз?
заверено копие на лиценза на Общността;
пътен формуляр
пътническа ведомост
договорът или документ, удостоверяващ заплащането за
извършвания превоз

2

1/43.

Кои от изброените документи трябва да носи водачът на
МПС при специализиран превоз на пътници на територията
на страната?
свидетелство за регистрация на МПС, което управлява
документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" за
МПС, което управлява
документ за сключена застраховка "Злополука на пътниците"
копие от протокола за преминат периодичен технически
преглед

2

1/44.

Кои от изброените документи трябва носи водачът на МПС
при специализиран превоз на пътници на територията на
страната?
удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на
територията на Република България
заверено копие от лиценза - при превози с лиценз на
Общността
контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка
на техническата изправност на ППС
копие от трудовия си договор с превозвача

5

2

1/45.

Кои от изброените документи трябва да носи водачът на
МПС при специализиран превоз на пътници на територията
на страната?
попълнен пътен лист по образец
разписание за специализиран превоз
карта за квалификация на водача
списък на пътниците

2

1/46.

Кои от изброените документи трябва да носи водачът на
МПС при случаен превоз на пътници на територията на
страната?
свидетелство за управление на МПС от съответната категория
свидетелство за регистрация на МПС, което управлява
документ за сключена застраховка "Злополука на пътниците"
копие от трудовия си договор с превозвача

2

1/47.

Кой от изброените документи трябва да носи водачът на
МПС при случаен превоз на пътници на територията на
страната?
удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на
територията на Република България
заверено копие от лиценза - при превози с лиценз на
Общността
контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка
на техническата изправност на пътното превозно средство
копие от протокола за преминат периодичен технически
преглед

2

1/48.

Кой от изброените документи трябва да носи водачът на
МПС при случаен превоз на пътници на територията на
страната?
попълнен пътен лист по образец
фактура - за превоза
договора си за наемане от превозвача

2

1/49.

Кой от изброените документи трябва да носи водачът на
МПС при случаен превоз на пътници на територията на
страната?
пътническа ведомост за случаен превоз
карта за квалификация на водача
билети за всики пътник

2

1/50.

Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници по
утвърдени транспортни схеми:
трябва да извършва превозите в съответствие с възложеното
маршрутно разписание
трябва да спира на определените в маршрутното разписание
автогари
трябва да спира на определените в маршрутното разписание
автоспирки
може да спира на места по желание на пътниците при спазване
на правилата за безопасност

2

1/51.

На водача на автомобил за обществен превоз на пътници
по утвърдени транспортни схеми е забранено:
да извършва превоз с МПС, оборудвано с дигитален тахограф,
без карта за разчитане на регистрираните от тахографа данни
да извършва превоз без утвърдено маршрутно разписание
да спира на несигнализирани с пътен знак автоспирки по
утвърдения маршрут

6

2

1/52.

Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници по
утвърдени транспортни схеми:
е длъжен да издава и прикрепва към всеки отделен багаж,
предаден за превоз в багажното отделение на автобуса
багажна разписка
е длъжен да издава документи за платена превозна цена,
когато пътниците не са предварително снабдени с такива
документи
може да издава една багажна разписка за няколко багажа на
един пътник

2

1/53.

Кой от изброените документи трябва да носи водачът при
извършване на обществен превоз на пътници по
утвърдени транспортни схеми водачът:
удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на
територията на Република България
заверено копие от лиценза - при превози с лиценз на
Общността
документ за сключена застраховка "Злополука на пътниците"
разрешение за ползване на автогарите по маршрута, подписано
от всички собственици на автогарите

2

1/54.

Кой от изброените документи трябва да носи водачът на
обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни
схеми:
контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка
на техническата изправност на пътното превозно средство
попълнен пътен лист по образец
карта за квалификация на водача
документ за здравното осигуряване на водача

2

1/55.

Кой от изброените документи трябва да носи водачът на
обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни
схеми:
таблица с цените на билетите на обслужваната автобусна
линия в междуселищно съобщение
билети
багажна разписка по образец
опис на продадените билети по време на последния курс

2

1/56.0

При превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми се
осигурява безпрепятствен достъп в автобусите на хора с
увреждания, придружени от кучета водачи.
правилно
неправилно

1/56.1

При превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми,
превозът се извършва срещу документ за платена
превозна цена (билет или карта).
правилно
неправилно

1/56.2

При превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми в
превозните средства, на видно за пътниците място, се
поставя таблица с цените на билетите за пътуване.
правилно
неправилно

2

1/57.

Водач, който не носи определените за носене документи
във връзка с извършвания превоз или те не отговарят на
съответните изисквания се наказва:
с проверочен изпит
с глоба
с лишаване от право да управлява МПС
7

2

1/58.

Превозвачите, които извършват обществен превоз на
пътници, когато началната и крайната точка на пътуването
са на територията на Република България, са длъжни да
сключат и поддържат задължителна застраховка
"Злополука" на пътниците.
правилно
неправилно

2

1/59.

Обект на застраховане по задължителната застраховка
"Злополука" са:
здравето на пътниците в средствата за обществен превоз
животът на пътниците в средствата за обществен превоз
телесната цялост на пътниците в средствата за обществен
превоз
имуществените и неимуществени вреди нанесени на трети
лица

2

1/60.0

Обект на застраховане по задължителната застраховка
“Злополука” са?
превозните средства
багажите в превозните средства за обществен превоз
пътниците в превозните средства за обществен превоз

2

1/60.1

Обект на застраховане по задължителната застраховка
“Злополука” са?
пътниците в превозните средства за обществен превоз
водачите на превозните средства
обслужващия персонал на превозните средства

2

1/60.2

Не са обект на застраховане по задължителната
застраховка “Злополука”?
пътниците в превозните средства за обществен превоз
водачите на превозните средства
обслужващия персонал на превозните средства

2

1/61.0

Водачът на превозното средства за обществен превоз на
пътници е обект на застраховане по задължителната
застраховка “Злополука” на пътниците.
правилно
неправилно

2

1/61.1

Обслужващият персонал на превозното средства за
обществен превоз на пътници е обект на застраховане по
задължителната застраховка “Злополука” на пътниците.
правилно
неправилно

2

1/62.0

Обект на застраховане по задължителната застраховка
“Злополука” са:
пътниците намиращи се в непосредствена близост до
превозното средства за обществен превоз преди качването
пътниците намиращи се в непосредствена близост до
превозното средства за обществен превоз след слизането
всички лица намиращи се около автобуса

2

1/62.1

Обект на застраховане по задължителната застраховка
“Злополука” са пътниците намиращи се в непосредствена
близост до превозното средства за обществен превоз при
слизане.
правилно
неправилно
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2

1/63.

Дейсвието на задължителната застраховка “Злополука” на
пътниците в обществения транспорт се прекратява:
при качване на пътник по време на движение на превозното
средство
при слизане на пътник по време на движение на превозното
средство
при напускане на превозното средство при пожар

2

1/64.

Задължителната застраховка “Злополука” на пътниците
при обществен превоз, когато началната и крайната точка
на пътуването са на територията на Република България
има действие:
само когато застрахователното събитие е настъпило на
територията на Р. България
само когато застрахователното събитие е настъпило в чужбина
когато застрахователното събитие е настъпило на територията
на Р. България или в чужбина

2

1/65.

Обект на застраховане по задължителната застраховка
"Гражданска отговорност" на автомобилистите е
гражданската отговорност на застрахованите лица за
причинените от тях на трети лица:
само имуществени вреди свързани с притежаването на МПС
само неимуществени вреди свързани с притежаването на МПС
имуществени и неимуществени вреди свързани с
притежаването на МПС

2

1/66.

При причиняване на вреди на трети лица вследствие на
притежаването или използването на МПС, застрахователят
по застраховка "Гражданска отговорност" на
автомобилистите:
покрива отговорността на застрахования за имуществените
вреди вследствие на телесно увреждане или смърт
покрива отговорността на застрахования за неимуществените
вреди вследствие на телесно увреждане или смърт
не покрива отговорността на застрахования за вредите,
причинени на чуждо имущество
не покрива отговорността на застрахования за пропуснатите
ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от
увреждането

2

1/67.

2

1/68.

Зстраховката “Гражданска отговорност” за МПС покрива
отговорността на превозвача за злополука на пътник по
време на превоза.
правилно
неправилно
Застрахователят по застраховката "Гражданска
отговорност" на автомобилистите покрива и отговорността
за вреди, причинени във връзка с използването на МПС от
лице, което:
не е изрично или мълчаливо упълномощено за това, при
условие че не е придобило МПС чрез кражба
не притежава или на което временно е отнето свидетелството
за управление на МПС
е нарушило законовите изисквания за техническа изправност на
МПС
не е изрично или мълчаливо упълномощено за това,
включително и в случаите когато МПС е придобито чрез кражба

2

1/69.

Застраховани лица по задължителната застраховка
"Гражданска отговорност" на автомобилистите са:
само собственикът на МПС
само водачът на МПС
всяко лице, което ползва МПС на законно основание
9

2

1/70.

Застрахователният договор за задължителна застраховка
"Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива
отговорността на застрахованите лица за вреди,
причинени:
на територията на Република България съгласно българския
закон
на територията на държава членка съгласно нейния закон
само на територията на държавата, където е регистрирано
МПС

2

1/71.0

Със застраховката "Гражданска отговорност" на
автомобилистите може да се предостави покритие и за
трети държави, участващи в системата "Зелена карта", за
което застрахователят издава сертификат "Зелена карта".
правилно
неправилно

2

1/71.1

Водачът на моторно превозно средство при напускане на
територията на страната, е длъжен да носи валиден
международен сертификат за "Гражданска отговорност" на
автомобилистите за чужбина - "Зелена карта".
правилно
неправилно

2

1/72.

В случай на промяна в собствеността на застрахованото
моторно превозно средство договорът за задължителна
застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
се прекратява.
правилно
неправилно

2

1/73.

Застрахователят има право да получи от застрахования
платеното от застрахователя обезщетение, когато
застрахованият при настъпването на пътнотранспортното
произшествие:
е управлявал МПС след употреба на алкохол с концентрация на
алкохола в кръвта над допустимата по закон норма
е управлявал МПС под въздействието на наркотично вещество
е отказал да се подложи на проверка за алкохол или виновно се
е отклонил от нея
когато при произшествието има пострадали хора

2

1/74.

Когато се установи, че за МПС няма сключена застраховка
“Гражданска отговорност” :
временно се отнема свидетелството за управление на МПС на
водача
временно се спира от движение МПС
на водача се налага само глоба

2

1/75.

Към МПС от категория D принадлежат автомобилите,
предназначени за превоз на пътници, които без мястото на
водача, имат не по-малко от:
8 места за сядане
9 места за сядане
12 места за сядане

2

1/76.

Водач с правоспособност за управление на МПС от
категория D1 има право да управлява и МПС от:
категория А
категория TтМ
категория АМ
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2

1/77.

Автомобил за превоз на пътници, чиято допустима
максимална маса не надвишава 3 500 кг и броят на местата
за сядане, без мястото на водача, е 12, принадлежи към:
категория В
категория С
категория D

2

1/78.

Разрешено ли е на водач с правоспособност за категория
D1 да управлява мотоциклет?
да
не

2

1/79.

Разрешено ли е на водач с правоспособност за управление
на МПС от категория D1 да управлява автобус с 18 места за
сядане с мястото на водача?
да
не

2

1/80.

Към МПС от категория D принадлежат автомобилите,
предназначени за превоз на пътници, които, без мястото на
водача, имат не по-малко от:
8 места за сядане
9 места за сядане
12 места за сядане

2

1/81.

Когато няма други ограничения, водачът на МПС от
категория D при движение в населено място не трябва да
превишава:
40 км/ч
50 км/ч
60 км/ч

2

1/82.

Когато няма други ограничения, водачът на МПС от
категория D при движение извън населено място не трябва
да превишава:
80 км/ч
90 км/ч
100 км/ч

2

1/83.

Когато няма други ограничения, водачът на МПС от
категория D при движение по автомагистрала не трябва да
превишава:
100 км/ч
110 км/ч
120 км/ч

2

1/83.1

Когато няма други ограничения, водачът на МПС от
категория D при движение по скоростен път не трябва да
превишава:
90 км/ч
110 км/ч
120 км/ч
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