тема: 17. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
точки
1

К

№
17/1

въпрос, отговори
Извършва ли нарушение водач, който отстъпва
управлението на МПС на лице, което не
притежава съответното свидетелство за
управление?
да
не

1

17/2

Извършва ли нарушение водач, който превиши
разрешената скорост за движение, но с това не
създава непосредствена опасност за
движението?
да
не

1

17/3

Извършва ли нарушение водач, който се движи
без включени светлини?
да
не

1

17/4

Извършва ли нарушение водач, който при
изпреварване принуждава изпреварваното ППС
да промени посоката си на движение?
да
не

1

17/5

Извършва ли нарушение водач, който оставя или
разпилява по пътя предмети?
да, във всички случаи, когато с това е създадена
опасност за движението
да, но само когато в резултат на това е настъпило
ПТП
не, защото водачът не отговаря за превозвания
товар

1

17/6

Извършва ли нарушение водач, който управлява
МПС без табели с регистрационен номер?
да
не

1

17/6.1.

Извършва ли нарушение водач, който управлява
МПС, на което върху регистрационния номер са
поставени някакви материали или вещества?
да
не

1

17/7

Извършва ли нарушение водач, който управлява
технически неизправно МПС, което не е негова
собственост?
да
не

1

17/8.0

Извършва ли нарушение водач, който управлява
МПС в непосредствена близост до дома си, без
да носи свидетелството си за управление?
да
не

1

17/9

Извършва ли нарушение водач, който управлява
МПС с неизправно устройство за подаване на
звуков сигнал?
да
не

графика

1

17/10

Извършва ли нарушение водач, който откаже на
контролните органи да бъде проверен за
употреба на алкохол?
да
не

1

17/11

Извършва ли нарушение водач, който
предоставя управлението на МПС на лице,
намиращо се под въздействие на алкохол?
да
не

1

17/12

Извършва ли нарушение водач, който извън
населено място не сигнализира автомобил,
принудително спрял на платното за движение?
не
да

1

17/13

Извършва ли нарушение водач, който не
сигнализира по установения ред принудително
спряло на платното за движение МПС?
не, освен ако в резултат на това е настъпило ПТП
да, но само ако с това е създадена опасност за
движението
да, във всички случаи, независимо от последиците

1

17/14

Извършва ли нарушение водач, който не
премахне винетния стикер след изтичане на
неговата валидност?
да
не

1

17/15.0

Водач, който превиши разрешената максимална
скорост за движение извън населено място с над
50 км/ч се наказва с лишаване от право да
управлява МПС:
когато нарушението е системно
във всички случаи

1

17/15.1

Водач, който превиши разрешената максимална
скорост за движение в населено място с над 50
км/ч се наказва:
само с глоба
само с лишаване от право да управлява МПС
с глоба и лишаване от право да управлява МПС

1

17/16

Водач, който не носи със себе си необходимите
документи, се наказва:
с глоба
с проверочен изпит
с лишаване от право да управлява МПС

1

17/17

Водач на МПС, който при движение наруши
правилата за използване на светлините, се
наказва:
във всички случаи
само ако в резултат на това е настъпило ПТП
само ако е създадена непосредствена опасност за
движението

1

17/18

Контролните органи временно отнемат
свидетелството за управление на МПС на водач:
за когото видимо се установи, че не отговаря на
медицинските изисквания
който управлява МПС с концентрация на алкохол в

кръвта над 0,5 на хиляда
който поради незнание е извършил немаловажно
нарушение на правилата за движение
когато МПС е технически неизправно
1

17/20.0

Контролните органи временно отнемат
свидетелството за управление на МПС на водач:
който откаже да бъде проверен от контролните
органи за наличие на алкохол в кръвта
който поради незнание е извършил немаловажно
нарушение на правилата за движение
който управлява МПС без застраховка "Гражданска
отговорност" на автомобилистите
когато не е заплатена необходимата винетна такса

1

17/20.1

Контролните органи временно отнемат
свидетелството за управление на МПС на водач:
за когото видимо се установи, че не отговаря на
медицинските изисквания
за когото видимо се установи, че не отговаря на
психологическите изисквания
когато водачът паркира автомобила на място,
където това е забранено
когато не е заплатена необходимата винетна такса

1

17/20.2

Контролните органи временно отнемат
свидетелството за управление на МПС на водач:
който управлява МПС с концентрация на алкохол в
кръвта над 0,5 на хиляда
който управлява МПС под въздействието на
наркотично вещество
който откаже да бъде проверен от контролните
органи за наличие на алкохол в кръвта
когато водачът паркира автомобила на място,
където това е забранено

1

17/21

Каква мярка се прилага към водач, който поради
незнание извърши немаловажно нарушение на
правилата за движение?
временно му се отнема свидетелството за
управление
налага му се глоба до 300 лева
временно се спира от движение управляваното от
него МПС

1

17/21.1
.

Каква мярка се прилага към водач, който има
наложено наказание глоба, незаплатена в срока
за доброволно заплащане?
временно се отнема свидетелството за управление
налага се глоба
прекратява се регистрацията на МПС

1

17/22.0

Контролните органи временно спират от
движение моторно превозно средство:
когато шумът издаван от МПС по време на движение
е над установените норми
на собственик, който няма задължителната
застраховка "Гражданска отговорност" на
автомобилистите
когато водачът има влезле в сила три наказателни
постановления за преминаване на забраняващ
сигнал на светофара
когато не е заплатена необходимата винетна такса

1

17/22.1

Контролните органи временно спират от
движение моторно превозно средство:
на собственик, който няма задължителната

застраховка "Гражданска отговорност" на
автомобилистите
когато не е заплатена необходимата винетна такса
когато е със свалени шумозаглушители
когато водачът поради незнание е извършил
немаловажно нарушение на правилата за движение
1

17/22.3

Контролните органи временно спират от
движение моторно превозно средство на
собственик, който:
предоставя МПС на лице за участие в
нерегламентирани състезания по пътищата,
отворени за обществено ползване
управлява МПС с наложено наказание глоба,
незаплатена в срока за доброволно заплащане
при управление на МПС превиши максимално
разрешената скорост в населено място над 50 km/h
управлява МПС, без да притежава съответното
свидетелство за управление

1

17/22.4

Контролните органи временно спират от
движение МПС на собственик, който предоставя
управлението на МПС на лице, което:
не притежава съответното свидетелство за
управление
е употребило алкохол с концентрация в кръвта над
0,5 на хиляда
е употребило упойващо наркотично вещество
има влезли в сила две наказателни постановления
за управление с превишена скорост извън населено
място

1

17/22.5

Моторно превозно средство временно се спира
от движение когато:
е технически неизправно
съдържанието на вредни вещества в изгорелите
газове са над установените норми
е със свалени шумозаглушители
неговият водач откаже да бъде проверен от
контролните органи за наличие на алкохол в кръвта

1

17/23

Какви мерки се прилагат при управление на МПС,
което няма застраховка “Гражданска
отговорност”?
временно спиране от движение на МПС и временно
отнемане на свидетелството за управление на МПС
на водача
само временно спиране от движение на МПС
само временно отнемане на свидетелството за
управление на МПС на водача

1

17/25.0

Контролните органи преместват паркирано
пътно превозно средство без знанието на
неговия собственик, когато превозното
средство:
прави невъзможно преминаването на другите
участници в движението
създава опасност за другите участници в
движението
е без табели с регистрационен номер, поставени на
определените за това места
винаги, когато е паркирано в нарушение на
правилата за движение

1

17/25.1

Контролните органи преместват паркирано
пътно превозно средство без знанието на
неговия собственик, когато превозното
средство:

е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат
неговото преместване
е паркирано в нарушение на места, обозначени с
неподвижен пътен знак, предупреждаващ за
принудително преместване
създава опасност за другите участници в
движението
винаги, когато е паркирано в нарушение на
правилата за движение
1

17/26.0

Когато при съставяне на фиш за констатирано
нарушение, лицето извършило нарушението
откаже да подпише фиша:
се съставя акт
фишът се подписва от двама свидетели
на място се налага глоба по квитанция

1

17/26.1

Когато при нарушение водачът не е съгласен с
определената му глоба, може ли да откаже да му
бъде съставен фиш?
да
не

1

17/27

За административни нарушения установени в
момента на извършването им, може да бъде
наложена глоба с фиш, като размерът на
глобата:
е минималния от предвидените за съответното
нарушение
се определя от служителя на контролния орган
е максималния от предвидените за съответното
нарушение
е осреднената стойност от предвидените за
съответното нарушение

1

17/27.1

За административни нарушения, които са
установени в момента на извършването им може
да бъде наложена глоба с фиш, когато:
за нарушението не е предвидено лишаване от право
да управлява МПС
за нарушението не е предвидено отнемане на
контролни точки
за нарушението не е предвидено служебно
прекратяване на регистрацията на МПС
за нарушението не е предвидено спиране от
движение на МПС

1

17/28

При административни нарушения установени в
момента на извършването им, се съставя акт
вместо фиш, когато:
водачът не е съгласен, че е извършил нарушението
посочено от контролния орган
водачът не е съгласен с размера на наложената му
глоба
водачът отказва да подпише фиша
винаги, когато размерът на наложената му глоба е
над 20 лв.

1

17/29

Счита ли се за връчен фиш за неправилно
паркиране, издаден в отсъствието на водача,
когато към МПС е закрепено уведомление за
това?
да
не

1

17/30

Водач, на когото са отнети всички контролни
точки:

губи правоспособността си за управление на МПС
е задължен да върне свидетелството си за
управление в МВР
може да задържи свидетелството си, ако веднага се
яви на изпит
е задължен само да уведоми контролните органи на
МВР
1

17/31

Когато пътник в лек автомобил не изпълнява
задължението за използване на предпазен колан,
наказание се налага:
на пътникат без колан и на водача на автомобила
само на пътникат без колан
само на водача на автомобила

1

17/32

При нарушение, установено и заснето с
техническо средство, в отсъствието на
контролен орган и на нарушител, издаденият
електроннен фиш:
подлежи на обжалване
не подлежи на обжалване, когато наложената глоба
е до 50 лв. включително
подлежи на обжалване, само когато автомобилът е
управляван от собственика

1

17/33

При заплащане на глоба за изършено нарушение,
наложена с електронен фиш, в 14-дневен срок от
получаването на фиша:
се заплаща 70% от размера на глобата
се заплаща пълния размера на глобата
се заплаща 50% от размера на глобата

1

17/34

При нарушение, установено и заснето с
техническо средство в отсъствието на контролен
орган и на нарушител, електронният фиш се
издава на собственика на МПС, когато:
когато нарушението е извършено от собственика
когато той не подаде писмена декларация с данни за
лицето, извършило нарушението, и копие на
свидетелството му за управление
винаги, когато собственикът е предоставил
пълномощно на други лица за управление на
превозното средство

1

17/35

При влезли в сила две наказателни
постановления (за период от една година) за
преминава при сигнал на светофара, който не
разрешава преминаването, водачът се наказва:
с глоба и лишаване от право да управлява МПС
само с глоба
само с лишаване от право да управлява МПС

1

17/36

Какво наказание се налага на водач, когато за
период от една година има влезли в сила две
наказателни постановления за неосигуряване на
предимство на пешеходци на пешеходна пътека?
с глоба и лишаване от право да управлява МПС
само глоба
само лишаване от право да управлява МПС

1

17/37

Подлежи ли на наказание водач, който без да
има това право, паркира на място определено за
превозно средство обслужващо хора с трайни
увреждания?
да
не
не, освен в случаите, когато превозното средство се

паркира на това място през нощта
1

17/38

В кои случаи компетентните органи не издават
дубликат на свидетелство за управление на
МПС?
когато водачът не е заплатил изцяло дължимите
глоби
когато свидетелството е загубено
когато свидетелството е откраднато

1

17/39

Контролните органи временно спират от
движение моторно превозно средство на
собственик, който:
е употребил алкохол с концентрация в кръвта над
0,5 на хиляда
не изпълни предписанието за медицинско
изследване за употреба на наркотични вещества
или техни аналози
откаже да му бъде извършена проверка с
техническо средство за употреба на наркотични
вещества
управлява моторно превозно средство с наказание
глоба, незаплатена в срока за доброволно
заплащане

1

17/39.1

Контролните органи временно спират от
движение моторно превозно средство на
собственик, който:
управлява МПС, без да притежава съответното
свидетелство за управление
не изпълни предписанието за медицинско
изследване на концентрацията на алкохол в кръвта
му
предоставя управлението на МПС на лице, което не
притежава съответното свидетелство за управление
предоставя управлението на МПС на лице, което е с
концентрация алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда

1

17/40

Контролните органи прекратяват регистрацията
на пътно превозно средство на собственик,
който управлява моторното превозно средство:
без да притежава съответното свидетелство за
управление
с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на
хиляда
след употреба на наркотични вещества или техни
аналози
има наложено наказание глоба, незаплатена в срока
за доброволно заплащане

1

17/40.1
.

Контролните органи прекратяват регистрацията
на пътно превозно средство на собственик,
който като водач на моторното превозно
средство:
откаже да му бъде извършена проверка с
техническо средство за установяване употребата на
алкохол
не изпълни предписанието за медицинско
изследване за употреба на наркотични вещества
превиши максимално разрешената скорост в
населено място над 50 km/h
участва в нерегламентирани състезания по
пътищата, отворени за обществено ползване

1

17/41

Контролните органи не допускат управлението
на МПС, когато при проверката са установили, че
водачът:
не притежава съответното свидетелство за

управление
е с концентрация на алкохол в кръвта от 0,5 на
хиляда
е употребил наркотично вещество
не е заплатил задължителната застраховка
„Гражданска отговорност“
1

17/41.1

Контролните органи не допускат управлението
на моторно превозно средство от водач, който:
не е заплатил задължителната застраховка
„Гражданска отговорност“
откаже да му бъде извършена проверка с
техническо средство за установяване употребата на
алкохол
не изпълни предписанието за медицинско
изследване за употребата на наркотични вещества
не е заплатил задължителната застраховка
„Гражданска отговорност“

1

17/42

При служебно прекратяване на регистрацията на
ППС със съставянето на акта за установяване на
административното нарушение се отнемат:
табелите с регистрационен номер
част 2 на свидетелството за регистрация на ППС
част 1 на свидетелството за регистрация ППС

1

17/42.1

Водач, който се движи в платното за насрещно
движение по автомагистрала и/или скоростен
път се наказва:
само с глоба
само с лишаване от право да управлява МПС
с глоба и лишаване от право да управлява МПС

1

17/43

Водач, който oрганизира или участва в
нерегламентирани състезания по пътищата,
отворени за обществено ползване се наказва:
само с глоба
само с лишаване от право да управлява МПС
с глоба и лишаване от право да управлява МПС

1

17/43.1

Водач, който ползва пътищата, отворени за
обществено ползване за други цели, освен в
съответствие с тяхното предназначение се
наказва:
само с глоба
само с лишаване от право да управлява МПС
с глоба и лишаване от право да управлява МПС

1

17/44

Когато контролните органи отнемат табелите с
регистрационен номер на МПС, то трябва да
бъде транспортирано до място за съхранение:
до 2 часа от установяване на нарушението
до 12 часа от установяване на нарушението
до 24 часа от установяване на нарушението

1

17/44.1

Когато контролните органи изземат
свидетелството за управление на водача, МПС
трябва да бъде транспортирано до място за
съхранение:
до 2 часа от установяване на нарушението
до 12 часа от установяване на нарушението
до 24 часа от установяване на нарушението

