ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ
Гражданско, търговско и административно право – превоз на
пътници и товари на територията на Република България
1. Изброите поне пет стандартни условия за превоз, включени в договора за
превоз!
2. Кои са недостатъците на едноличните търговци?
3. Кои са предимствата на събирателното дружество?
4. Кои са недостатъците на събирателното дружество?
5. Каква е отговорността на съдружниците в събирателното дружество?
6. Кои са предимствата на едноличните търговци?
7. Как се разпределя печалбата в ООД?
8. Кои са органите за управление на ООД?
9. Кои са недостатъците на акционерното дружество?
10. Как се разпределя печалбата в събирателното дружество?
11. Как се разпределя печалбата в акционерното дружество?
12. Какви права имат акционерите?
13. Кой е основният документ за установяване на договора за превоз?
14. Каква е отговорността на съдружниците в ООД?
15. Кои са органите за управление на акционерно дружество при едностепенна
система на управление?
16. Кои са предимствата на акционерното дружество?
17. Какво разбирате под "основна стойност на една акция" от акционерно
дружество?
18. Каква е разликата между терминът "ликвидация" и терминът "несъстоятелност"?
19. Три лица сформират събирателно дружество за автомобилен транспорт. Кой и
до каква степен е отговорен за дълговете на съдружието?
20. Изброите поне три физически и юридически лица, които се регистрират по
Търговския закон!
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21. Назовете поне три точки, които дефинират договор изготвен между съдружници
в едно Събирателно дружество!
22. В случай на договор между Събирателно дружество и клиент, ако възникне
загуба, клиентът от кого има право да поиска обезщетение?
23. При възникване на дружество с ограничена отговорност, как се казва
документът, който формулира целта и правилата на дружеството?
24. Каква е минималната сума дялов капитал, която едно дружество с ограничена
отговорност трябва да има?
25. Какво разбирате под "дял на един съдружник" от едно дружество с ограничена
отговорност?
26. Какво разбирате под "номинална стойност на една акция" в едно акционерно
дружество?
27. Каква е минималната сума дялов капитал, която едно акционерно дружество
трябва да има?
28. Определено предимство на едноличния търговец е че той не трябва да дели
печалбата си. Изброите поне два недостатъка от бизнеса на едноличния
търговец!
29. Печалбата на едно акционерно дружество се облага два пъти! Обяснете защо!
30. Как се нарича този вид дружество, в което отговорността на собствениците на
бизнеса е ограничена до сумата , с която са се договорили да участват в
дружеството?
31. Какви права има акционерът в акционерното дружество?
32. Кой от дружеството с ограничена отговорност е натоварен да организира
ежедневно бизнеса?
33. Изброите поне три пункта, които един договор за съдружие трябва да съдържа!
34. Какво разбирате под "пазарна стойност на една акция" на акционерно
дружество?
35. Как ще се разпределят загубите, ако в дружествения договор печалбата се дели в
определена пропорция?Как се нарича този вид дружество, в което двама или
повече бизнесмени са сформирали дружество и то не е с ограничена
отговорност?
36. Акционерите в едно акционерно дружество имат право на дял от печалбата. Как
се нарича този дял?
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37. Как се нарича лице, регистрирано по Търговския закон, което самостоятелно и
лично отговаря за всички задължения във връзка с бизнеса си?

Гражданско, търговско и административно право – превоз на
товари на територията на Република България
38. Какви са задълженията на превозвача, произтичащи от договора за превоз на
товари?
39. Какви са задълженията на изпращача, произтичащи от договора за превоз?
40. Превозвачът поврежда стока на клиент по време на превоза. Към кого
първоначално може да направи рекламация за понесена загуба клиентът?
41. Превозвачът поврежда стоката на клиент по време на превоза. В рамките на
какъв срок следва да бъде направена рекламация за понесена загуба?
42. Кога един последващ превозвач става страна по договора за превоз?
43. Кой е основният документ за установяване на договора за превоз?
44. Поради невнимание на един от водачите при превоз е повреден един от
товарите. Клиентът прави рекламация към мениджъра на транстпортната фирма,
но последния не я приема тъй като повредата не е по негова вина. Прав ли е
мениджъра или не? Защо?
45. Превозвач е доставил товар превозен с CMR товарителница на 23 май 2014 г..
Получателят е подписал товарителницата след като е проверил стоката. На 2
юли 2014 г. при разопаковането и е установил липса на три каси, отговорността
за което, според получателя е на превозвача. Прав ли е той и защо?

Гражданско, търговско и административно право – превоз на
пътници на територията на Република България
46. Пострадал е пътник в автобус. Какво е законовото основание по отношение
застраховката за неговото нараняване?
47. Загубен е багаж на пътник. Кой нормативен акт постановява правата на пътника
за обезщетение?

Трудово и осигурително право – превоз на пътници и товари
на територията на Република България
48. С кои изисквания към автомобилния транспорт се занимава Регламент561 на
ЕС?
49. При какви обстоятелства е позволено на водача да извади тахографския лист?
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50. Какъв предупредителен срок следва да бъде даден на служител, който е бил нает
от работодателя на срочен договор, за да бъде прекратена работата му преди
този срок във фирмата?
51. Кога годишния платен отпуск на служител може да бъде заменен със
заплащане?
52. Кой е отговорен за попълването на централното поле на тахошайбата?
53. Посочете поне три вида информация, който се съдържа на тахошайбата?
54. Собственик на транспортна фирма е закупил 22 тонен автомобил. Според
спогодбата за работа на екипажите следва да бъде оборудван с тахограф. Към
кого трябва да се обърне собственикът, за да му бъде извършена тази услуга?
55. Регламент 561 на ЕС определя сумарната сума за седмично управление на един
водач да не надхвърля:
56. Водач се отклонява от разпоредбите на Регламент 561 на ЕС, като не застрашава
безопасността и иска да достигне на подходящо място за престои. Кога найкъсно е задължен да впише причината в регистрационния си лист?
57. Водач на автомобил е спрян от контролен орган за проверка на тахошайбите му.
Кои тахошайби трябва да даде на проверяващите?
58. Кои изисквания регламентира Наредба Н-3 / 2009 г. на министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията?

Данъчно право – превоз на пътници
територията на Република България

и

товари

на

59. Върху какво се изчислява корпоративния данък?
60. Как се нарича данъка, който едноличния търговец следва да плати върху
печалбата на фирмата си?
61. Какъв е облагаемия размер на ДДС в Република България?
62. Коя е базата върху която се изчислява сумата за данъка на товарен автомобил?
63. Коя е базата върху която се начислява сумата на данъка за автобус?
64. Дължимите данъци по закона за корпоративното подоходно облагане се внасят
в приход на републиканския бюджет от:
65. Какво намаление на данъка на превозните средства ползват собствениците на
автобуси, товарни автомобили и седлови влекачи, снабдени с двигатели,
съответстващи на стандартите на ЕВРО 2 , 3,4,5 ?
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66. Какви видове пътни такси се заплащат по отношение на времето за ползване на
инфраструктура в Европейския съюз?

Търговско и финансово управление на предприятието превоз на пътници и товари на територията на Република
България
67. С какво се занимава маркетинга?
68. При калкулиране цената на превоза, разграничаваме постоянни и променливи
разходи. Кое прави разходите "променливи"?
69. Кой е най-лесния начин за плащане при зареждане с гориво в друга страна, така
че да може да бъде поискано възстановяване на всеки платен ДДС?
70. Балансът, в който на всеки дебит съществува съответен кредит е основан на
определена счетоводна процедура. Под какво име е известна?
71. Назовете поне три вида разходи, които могат да се смятат за "променливи"?
72. Превозвач купува автомобил, като подписва финансово обвързан лизингов
договор. На кой етап той може да се счита за собственик на товарния
автомобил?
73. Определете основните информационни изисквания за изготвяне на паричен/
касов бюджет!
74. Какъв вид разход е разхода за гориво на транспортното средство?
75. Какъв вид разход е разхода за застраховка на превозното средство?
76. Назовете поне три вида разходи, които могат да бъдат считани за "постоянни"!
77. Какво съкращение се използва за сателитно базирана система, която позволява
да се определи положението на превозното средство?
78. Какъв риск покрива застраховката "Гражданска отговорност"?
79. В един SWOT анализ, кои компоненти представляват вътрешния анализ?
80. В един SWOT анализ, кои са компонентите, изразяващи външния анализ?
81. Назовете компонентите на традиционния маркетинг микс!
82. Назовете процеса, чрез който се събират и анализират данни с оглед вземане на
по-добри решения по отношение на маркетинговата политика!
83. По какъв начин се намалява риска за купувача при наличие на акредитив?
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84. Дайте определение на балансова ведомост!
85. Изброите поне три институции - източници на кредити!
86. Какво е паричен бюджет?
87. Определете основната информация необходима за изготвяне на паричен
бюджет?
88. При калкулиране цената на превоза различаваме постоянни и променливи
разходи. Кое определя един разход като постоянен?
89. При калкулиране цената на превоза различаваме постоянни и променливи
разходи. Кое прави един разход променлив?
90. Посочете две характеристики на функционалната организационна структура в
една фирма!
91. Посочете две характеристики на линейната организационна структура в една
фирма?
92. Посочете два недостатъка на функционалната организация в една фирма!
93. Посочете два недостатъка при линейна структура на организация на една фирма!
94. Изброите поне две предимства да се купуват големи наличности за складиране
на горива!
95. Изброите поне два недостатъка да се купуват големи наличности за складиране
на горива!
96. Какво трябва да съдържа годишния финансов отчет на фирмата с обороти над 50
000 лева за предходната година?
97. Каква е ролята на отчета за приходите и разходите във фирмата?
98. Посочете причината, поради които е необходимо една фирма да изготвя
бюджети!
99. Какъв вид разход е плащането на наема за офис?
100.

С какво се занимава маркетингът?

Търговско и финансово управление на предприятието –
превоз на товари на територията на Република България
101.

Назовете поне две различия между превозвач и спедитор!
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102.

Какви условия за превоз определя означението CPT от Инкотермс 2010?

103.

Какви условия за превоз определя означението CIP от Инкотермс 2010?

104.

Какви условия за превоз определя означението DAT от Инкотермс 2010?

105.
Какви условия за превоз определя означениетоDAP от Инкотермс 2010?
106.
Какви условия за превоз определя означението Ex Works от Инкотермс
2010?
107.
Какви условия за превоз определя означението FCA от Инкотермс 2010?
108.

Какви условия за превоз определя означениетоFOB от Инкотермс 2010?

109.

Какви условия за превоз определя означението DDP от Инкотермс 2010

110.
Превозвач получава застраховка срещу неговите CMR рискове. Какъв вид
застраховка е това?

Търговско и финансово управление на предприятието –
превоз на пътници на територията на Република България
111.
Какви превозни документи издава превозвача при различните видове
превози на пътници (линия, случаен, специализиран, совалков) ?

Достъп до пазара - превоз на пътници и товари на
територията на Република България
112.
Какъв е минималния период от време, в рамките на който един
работодател трябва да съхранява тахошайбите?
113.
Посочете документите, с които превозвач доказва финансовата си
стабилност!
114.
Изброите поне два случая, при която лицензиран превозвач е задължен да
доказва финансовата си стабилност!
115.
Изброите поне два случая, при които действието на лиценза се прекратява
преди изтичане срока на валидността му!
116.
Превозвач купува нови превозни средства., за да ги ползва за пътуване на
дълги разстояния. Каква спецификация на двигателя би избрал той, за да
осигури минимално замърсяване на околната среда?
117.
Когато се наемат превозни средства, кой е отговорен за изправността им
по време на превоза?
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118.
Назовете изискванията, на които превозвачът трябва да отговаря, за да
бъде допуснат да упражнява професията?

Достъп до пазара превоз на товари на територията на
Република България
119.
Изброите документите, които трябва да се намират в ПС при извършване
на превоз на товари на територията на Република България!

Достъп до пазара – превоз на пътници на територията на
Република България
.
120.

Назовете две условия, които са характерни за случайния превоз!

121.

Какво означава специализиран превоз?

122.

Какво е автобусна линия?

123.
Изброите документите, които трябва да се намират в ПС при извършване
на превоз на пътници по автобусна линия на територията на Република
България!
124.
Изброите документите, които трябва да се намират в ПС при извършване
на специализиран превоз на пътници на територията на Република България?
125.
Изброите документите, които трябва да се намират в ПС при извършване
на случаен превоз на пътници на територията на Република България!
126.
Изброите документите, които трябва да се намират в ПС при извършване
на совалков превоз на пътници на територията на Република България!

Технически стандарти и аспекти на дейността - превоз на
пътници и товари на територията на Република България
127.

Кои организации в Република България са отговорни за проверката на
транспортните средства на пътното платно?

128.
Коя наредба регламентира допустимите тегла и размери на превозните
средства?
129.
Кой е компетентния орган за типово одобрение на нови и реконструирани
превозни средства?

Технически стандарти и аспекти на дейността – превоз на
товари на територията на Република България
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130.

131.

Кой е компетентния орган в Република България, който е отговорен за
прилагането и изпълняването на разпоредбите, отнасящи се до превоза на
опасни товари по шосе?
Какво регламентира Европейската спогодба - ADR?

132.
Изброите поне три изисквания към транспортния оператор, занимаващ се
с превоз на живи животни, които трябва да се спазват по време на превоза?
133.
Какъв е срока на валидност на свидетелството на водача, превозващ
опасни товари?
134.
Как се нарича лицето, което фирмата трябва да наеме, за да я съветва
относно прилагането на Спогодбата за превоз на опасни товари?
135.
Каква е валидността на удостоверението на консултанта по безопасен
превоз на опасни товари?
136.

Какво регламентира Спогодбата АТР?

137.

За какви хранителни продукти се прилага Спогодбата АТР?

138.
Как се нарича дървената платформа, върху която се товарят стоките, като
се използва мотокар?
139.
При какви условия може да бъде удължен срока на удостоверението на
водач, превозващ опасни товари?
140.
При какви условия може да бъде удължен срока на валидност на
удостоверението на консултанта по безопасен превоз на опасни товари?
141.
Според изискванията на АДР спогодбата за превоз на опасани товари с
превозно средство над 7,5 т. трябва да има противопожарно оборудване,
състоящо се от:
142.
Според изискванията на АДР спогодбата за превоз на опасани товари с
превозно средство до 7,5 т. трябва да има противопожарно оборудване,
състоящо се от:
143.
Според изискванията на АДР спогодбата за превоз на опасани товари с
превозно средство до 3,5 т. трябва да има противопожарно оборудване,
състоящо се от:
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144.

Назовете поне два гранични пункта на северната ни граница!

145.

Назовете поне два гранични пункта на южната ни граница!

146.

Назовете поне два гранични пункта на западната ни граница!

147.

Назовете поне два гранични пункта на източната ни граница!

148.

Какво регламентира Конвенция - AGR?

149.
Водач има правоспособност за категория D. Ако успешно положи изпит
за правоспособност С+Е, свидетелството му за управление на МПС валидно ли е
за категория D+ Е?
150.
Изброите поне три неизправности на ППС, при които на водача е
забранено да придвижва ПС до мястото на отстраняване на повредата!
151.
При пътно транспортно произшествие какви са задълженията на водача,
който не е участник в ПТП?
152.
Напишете имената на градовете от международен път Е 70 в частта му на
българска територия!
153.
Напишете имената на градовете по маршрута на международен път Е 80 в
частта му на българска територия!
154.
Напишете имената на градовете по маршрута на международен път Е 85 в
частта му на българска територия!
155.
Коя организация в Република България е компетентен орган за спазване
изискванията за провеждане на периодичните проверки на превозните средства
за установяване на техническата им изправност?
156.
Напишете имената на градовете по маршрута на международен път Е 83 в
частта му на българска територия!
157.
Напишете имената на градовете по маршрута на международен път Е 87 в
частта му на българска територия!
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