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тема: 2. Правила отнасящи се до превоза на товари.Документи изисквани при превоз на товари на
територията на страната и при международен превоз

точки К № въпрос, отговори графика

2 2/1. Обществен превоз на товари на територията на Република
България може да извършва превозвач, който притежава:

лиценз за извършване на превоз на товари на територията на
Република България
лиценз за извършване на международен превоз на товари -
лиценз на Общността
разрешително за обществен превоз на товари
свидетелство за обществен превоз на товари

2 2/3. Водач на МПС, който извършва обществен превоз на
товари без лиценз се наказва с глоба:

правилно
неправилно

2 2/4. Водач на МПС, който извършва обществен превоз на
товари и не представи при проверка лиценза или заверено
копие на лиценз на Общността, се наказва с глоба:

500 лв
100 лв.
300 лв.

2 2/5. Обществен превоз на товари се осъществява с водачи,
които отговарят на изискванията за:

минимална възраст
правоспособност за управление на МПС от съответната
категория
за квалификация на водача
местожителство в страна член на Европейския съюз

2 2/6. Водачът на автомобил за обществен превоз на товари
трябва да отговаря на следните изисквания:

да притежава свидетелство за управление, валидно за
съответната категория МПС;
да е психологически годен
да отговаря на изискването за квалификация на водача
да е установил обичайното си пребиваване в страна член на
Европейския съюз

2 2/7. Водачите извършващи обществен превоз на товари
задължително преминават предпътен медицински преглед,
включващ общото им здравословно състояние.

правилно
неправилно

2 2/8. Картата за квалификация на водача е със срок на
валидност:

1 година
3 години
5 години
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2 2/10. Карта за квалификация на водач, придобил
правоспособност за управление на МПС от категория С
след 10.09.2009 г. се издава след:

преминаване на обучение за начална квалификация
успешно полагане на изпит
преминаване на периодично обучение

2 2/13. Водачите на автомобили за обществен превоз на товари
трябва да отговарят на изискванията за психологическа
годност.

правилно
неправилно

2 2/14. За водачите на автомобили за обществен превоз на товари,
на възраст до 65 години, срокът на валидност на
удостоверението за психологическа годност е:

една година
две години
три години
четири години

2 2/15.

кор

Срокът на валидност на удостоверението за
психологическа годност е 3 години за водач на автомобил
за обществен превоз на товари на възраст не по голяма от:

55 години
60 години
65 години
70 години

2 2/16. Какъв е срокът на валидност на удостоверението за
психологическа годност на водач на автомобил за
обществен превоз на товари, който е навършил 65 годишна
възраст?

една година
две години
три години

2 2/17. Срокът на валидност на удостоверението за
психологическа годност на водач на автомобил за
обществен превоз на товари е 1 година за водачите
навършили:

55 години
60 години
65 години
70 години

2 2/18.1 При постъпване на работа, водачът на автомобил за
обществен превоз на товари представя валидно
удостоверение за психологическа годност и след това не
подлежи на психологическо изследване.

неправилно

правилно

2 2/19.1 Срокът на валидност на удостоверението за
психологическа годност на водачите на автомобили за
обществен превоз на товари, до навършване на 65-годишна
възраст е:

3 години
2 години
1 година
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2 2/20. При поискване от контролните органи, водачът е дължен
да представи за проверка документите на управляваното
МПС и превозвания товар:

само, когато водачът е допуснал нарушение на правилата за
движение
само при участие в ПТП
във всички случаи, когато представител на контролните органи
поиска това

2 2/21. Кой от изброените документи трябва да носи водачът при
обществен превоз на товари?

справка от КАТ – “Пътна полиция” за отнетите контролни точки
пътен лист по образец
товарителница по образец
карта за квалификация на водача

2 2/22. Кои от изброените документи е длъжен да носи водачът на
МПС при превоз на товари?

товарителница по образец
удостоверение на ППС за обществен превоз на товари или
заверено копие от лиценз на Общността
свидетелство за регистрация на превозното средство
медицинско свидетелство

2 2/23. Кой от изброените документи трябва да носи водачът на
МПС при извършване обществен превоз на товари на
територията на Р. България?

документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност” за
МПС, което управлява
карта за квалификация на водача
свидетелство за управление на МПС от съответната категория;
медицинско свидетелство

2 2/24. Кой от изброените документи трябва да носи водачът на
МПС при извършване на международен превоз на товари?

разрешителни от компетентните органи на държавите, през
чиито територии се извършва превоза, ако такива се изискват
заверено копие от лиценза на Общността
медицинско свидетелство
договор за собственост на МПС

2 2/25. Кой от изброените документи трябва да носи водачът на
МПС при извършване на международен превоз на товари?

митнически гаранционни документи, които се изискват по
силата на международни договори и спогодби, по които Р.
България е страна
разрешителните от компетентните органи на държавите, през
чиито територии се извършва превоза, ако такива се изискват
заверено копие от лиценза Общността
заверено копие от знака за преминат периодичен преглед за
проверка на техническата изправност на ППС

2 2/26. Кой от изброените документи трябва да носи водачът на
МПС при извършване на международен превоз на товари?

товарителницата по образец съгласно Конвенцията за
Договора за международен автомобилен превоз на стоки
(CMR);
заверено копие на договора за наем или лизинг на превозното
средство, когато то не е собственост на превозвача;
заверено копие на картата за оценка на физическата годност на
водач
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2 2/27. Какво наказание се налага на водач на ППС, който изменя
показанията на тахографа?

глоба
лишаване от право да управлява
глоба и лишаване от право да управлява

2 2/28. Подлежи ли на наказание водач на ППС, който при
обществен превоз на товари използва неправилно
тахографа?

да, във всички случаи
да, подлежи само в случай, че не познава действието на
тахографа
не

2 2/29. Карнета ТИР е:

специален вид товарна спесификация, която се изисква при
международен превоз на товари
документ, въз основа на който пътните превозни средства при
преминаване през граница не се подлагат на митническа
проверка от транзитните митнически бюра
вид разрешително за транспортиране на стоки в чужди държави

2 2/30. Превозните средства, които използват системата ТИР се
запечатват от митническите власти в страната, от която
отпътуват и обикновено остават запечатани:

докато пристигнат в получаващите митнически бюра
само докато преминат първата граница от пътуването си
до последния граничен пункт

2 2/31. Кои от изброените изисквания трябва да бъдат спазени при
извършването на международен превоз на стоки под
покритието на карнети ТИР?

превозното средство трябва да отговаря на определени
конструктивни изисквания
стоките се превозват в пломбирани пътни превозни средства
товарното пространство на превозното средство трябва да
бъде с обем не по-малко от 12 куб м

2 2/32. За товари, превозвани под режима ТИР не се заплащат мита
и такси на:

транзитните митнически бюра
отправните митнически бюра
получаващи митнически бюра

2 2/33. За стоките, превозвани под режима ТИР, не се заплащат
или депозират вносни или износни мита и такси в
транзитните митнически учреждения.

правилно
неправилно

2 2/34. Разрешителните ЕКМТ/(СЕМТ) са:

разрешителни за превоз на опасен товар
разрешителни за превоз на бързоразвалящи се хранителни
стоки
многократни разрешителни за международен автомобилен
превоз на товари

2 2/35. Многократното ЕКМТ/(СЕМТ) разрешително за
международен превоз дава възможност за определен
период да се осъществят в страните членки на СЕМТ:

точно определен брой превози
неограничен брой пътувания
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2 2/36. При международния автомобилен превоз на товари,
“Транзитен превоз” е преминаването през територията на
дадена страна, при което:

не се товарят и не се разтоварват стоки на нейната територия
е разрешено само разтоварване на стоки на нейната територия
е разрешено само да се товарят стоки от нейната територия

2 2/37. Обект на застраховане по задължителната застраховка
"Гражданска отговорност" на автомобилистите е
гражданската отговорност на застрахованите 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 2/38. 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 2/39. 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 2/40. 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

2 2/41. 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 2/42.0. 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
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2 2/42.1. 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 2/43. В случай на промяна в собствеността на застрахованото
моторно превозно средство договорът за задължителна
застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
се прекратява.

правилно
неправилно

2 2/44. 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 проверката за алкохол
когато при произшествието има пострадали хора

2 2/45. 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 2/46. Разрешено ли е да превозвате, пътници в товарно
ремарке?

да
не

2 2/47. Колко лица, които съпровождат товара, е разрешено да
превозвате в каросерията на товарен автомобил?

няма ограничение за броя на превозваните лица, които
съпровождат товара
за всеки тон полезен товар е разрешено превозването на едно
лице, но общо те не може да бъдат повече от осем
до 10 лица

2 2/48. В зависимост от полезния товар, който се превозва, в
каросерията на товарен автомобил може да се превозват
до:

до 4 лица
до 6 лица
до 8 лица
до 10 лица

2 2/49. Разрешено ли е да превозвате хора в каросерията на
товарен автомобил?

разрешено е без ограничения
разрешено е превозването само на лицата, които съпровождат
товара
не е разрешено
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2 2/50. Когато няма други ограничения, водачът на МПС от
категория С при движение в населено място не трябва да
превишава:

30 км/ч
40 км/ч
50 км/ч
60 км/ч

2 2/51. Когато няма други ограничения, водачът на МПС от
категория С при движение извън населено място не трябва
да превишава:

60 км/ч
70 км/ч
80 км/ч
90 км/ч

2 2/52. Когато няма други ограничения, водачът на товарен
автомобил с допустима максимална маса 5 т, при движение
извън населено място, не трябва да превишава:

70 км/ч
80 км/ч
90 км/ч
100 км/ч

2 2/53. Когато няма други ограничения, водачът на МПС от
категория С при движение по автомагистрала не трябва да
превишава:

100 км/ч
110 км/ч
120 км/ч
130 км/ч

2/53.1 Когато няма други ограничения, водачът на МПС от
категория С при движение по скоростен път не трябва да
превишава:

90 км/ч
110 км/ч
120 км/ч
130 км/ч

2 2/54. Автомобил, чиято допустима максимална маса надвишава
3500 кг и броят на местата за сядане, без мястото на во-
дача, не надвишава 8, принадлежи към:

категория В
категория С
категория D

2 2/55. Към МПС от категория С принадлежат товарните
автомобили, чиято допустима максимална маса надвиша-
ва:

1500 кг
3000 кг
3500 кг

2 2/56. Разрешено ли е водач с правоспособност за управление на
МПС от категория С да управлява колесен трактор?

да
не
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2 2/57. Разрешено ли е водач с правоспособност за управление на
МПС от категория С1 да управлява колесен трактор?

да
не

2 2/58. Разрешено ли е водач с правоспособност за управление на
МПС от категория С1 да управлява товарен автомобил с
допустима максимална маса 12500 кг?

да
не

2 2/59. Водач с правоспособност за управление на МПС от
категория C1 има право да управлява и МПС от:

категория Ткт
категория А
категория А1

2 2/60. Разрешено ли е водач с правоспособност за категория "С"
да управлява мотоциклет?

да
не

2 2/61. Водач с правоспособност за управление на МПС от
категория C1 има право да управлява товарен автомобил с
допустима максимална маса не по-голяма от:

3500 кг
7500 кг
12000 кг

2 2/62. За управление на автомобил от категория С с прикачено
към него ремарке, водачът трябва да има правоспособност
за категория СЕ, когато:

допустимата максимална маса на ремаркето е над 750 кг
ремаркето няма собствена спирачна уредба
ремаркето е двуосно

2 2/63. “Състав от пътни превозни средства” са:

механично свързани ППС, които участват в движението като
едно цяло
МПС теглещи полуремаркета
МПС с прикачено ремарке
МПС с допълнително монтирани съоръжения

2 2/64. Съчлененото пътно превозно средство е:

МПС с полуремарке
МПС с прикачено ремарке
МПС, теглещо повреден автомобил


