Приложение № 3

ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
НА ПЪТНИЦИ
Модул 1: Право
1. Юридически лица са:
 всички търговци, вписани в търговския регистър
 търговските дружества
 търговските дружества и едноличните търговци
2. Персонални търговски дружества са:
 всички търговци, вписани в търговския регистър
 събирателно и командитно дружества
 едноличните търговци
3. Капиталови търговски дружества са:
 всички търговци, вписани в търговския регистър
 ЕООД, ООД, АД
 дружества, които разполагат със собствен капитал
4. За регистрирането на кои търговски дружества се изисква капитал?
 ЕТ
 ООД, АД
 на които единият съучредител е регистриран и извън страната
5. Всеки търговец е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър.
 невярно, само юридическите лица
 вярно
 невярно, само търговските дружества
6. Търговският регистър се води от:
 Национабна агенцията за приходите
 Агенцията по вписванията
 Национален статистически институт
7. Кой от изброените субекти е задължен да заяви вписване в Търговския
регистър:
 Политическа партия
 Фондация за дарение на помощи
 Едноличен търговец
8. Кое от изброените дружества е задължено да заяви вписване в Търговския
регистър:
 Фондация за дарение на помощи
 Дружество с ограничена отговорност

9. Кое от изброените дружества е задължено да заяви вписване в Търговския
регистър:
 Еднолично дружество с ограничена отговорност
 Фондация за дарение на помощи
10. Кое от изброените дружества е задължено да заяви вписване в Търговския
регистър:
 Акционерно дружество
 Сдружение на физически лица с нестопанска цел
11. Кое от изброените дружества е задължено да заяви вписване в Търговския
регистър:
 Събирателно дружество
 Сдружение от юридически лица с нестопанска цел
12. Образувана е фирма с предмет на дейност таксиметров превоз на пътници и тя
е задължена да заяви вписване в:
 общината
 Министерство на транспорта
 търговския регистър
13. Съдружниците на Събирателното дружество отговарят:
 ограничено
 солидарно и неограничено
 солидарно, само ако разполагат със собствен капитал
14. Дружество с ограничена отговорност се образува от:
 задължително повече от две лица
 едно или повече лица
 не по-малко от две лица
15. Когато дружество с ограничена отговорност се създава от едно лице се съставя:
 дружествен договор
 учредителен акт
 учредителен договор
16. Съдружниците на Дружество с ограничена отговорност отговарят за
дълженията на дружеството:
 солидарно и неограничено
 с дяловата си вноска в капитала на дружеството
 солидарно, само ако разполагат със собствен капитал
17. Дружество, чийто капитал е разделен на акции е :
 командитно дружество
 акционерно дружество
 събирателно дружество
18. Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно
физическо лице с:
 местоживеене в страната или страна, член на ЕС

 местоживеене в страната
 местоживеене в страната или чужбина
19. Не може да бъде едноличен търговец лице, което:
 е осъдено за умишлено престъпление от общ характер
 е лишено с влязла в сила присъда да упражнява превозна дейност
 е осъдено за банкрут
20. При установяване на местоживеене в чужбина, едноличният търговец:
 се заличава от търговския регистър, служебно
 се заличава от търговския регистър, по негово заявление
 не се заличава от търговския регистър
21. Коментирайте следното твърдение за Дружество с ограничена отговорност:
"Съдружниците на Дружество с ограничена отговорност са отговорни за всички
дългове на фирмата".
 вярно
 невярно
22. Основна задача на управителя на Дружество с ограничена отговорност е да:
 съхранява списъка на акционерите
 ръководи годишната среща на акционерите
 организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на
общото събрание
23. В кой от изброените нормативни актове е уредена несъстоятелността на
Търговец, извършващ таксиметров превоз?
 Търговския закон
 Закона за автомобилните превози
 Закона за задълженията и договорите
24. В кой от изброените нормативни актове е уредена ликвидацията на Търговец?
 Търговския закон
 Закон за автомобилните превози
 Закон за задълженията и договорите
25. От кой институт от изброените Търговецът получава уникален единен
идентификационен код "БУЛСТАТ"?
 от Окръжния съд
 от Агенцията по вписването
 от Данъчната служба
26. Трудовите правоотношения между работника или служителя и работодателя се
уреждат от:
 Гражданско-процесуален кодекс
 Кодекс на труда
27. Трудовият договор се сключва между:
 между работника/служителя и ръководителя на транспортна дейност

 работника/служителя и работодателя
 между работника/служителя и упълномощено от работодателя лице
28. Трудовият договор се сключва между:
 между работника/служителя и ръководителя на транспортна дейност преди
постъпване на работа
 работника/служителя и работодателя преди постъпване на работа
 работника/служителя и работодателя след постъпване на работа
29. Трудовият договор се сключва:
 по устна договореност
 в писмена форма
 по устна договореност или писмена форма
30. В каква форма се сключва трудовия договор?
 устна
 писмена форма
 нотариално заверен трудов договор
31. Работодателят е длъжен да предостави на работника преди постъпването му на
работа:
 само трудов договор, подписан от работодателя
 трудов дотовор, подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл. 62а. ал. 3,
заверено от териториалната дирекция на НАП
 трудов договор, подписан от работодателя и уведомлението по чл. 62. ал. 3
32. Продължителността на работния ден, смяна или седмица се определя от:
 работодателя
 трудовия договор
 ръководителя на транспортна дейност
33. С трудовия договор се определят:
 само времетраенето, за което се сключва
 само трудовото възнаграждение
 само характера на работата
 трудовото възнаграждение, времетраенето, за което се сключва и характера на
работата
34. В зависимост от времетраенето, за което се сключва, трудовият договор може
да бъде сключен за:
 само за неопределено време
 само за срок на изпитване
 за неопределено време или като срочен трудов договор
35. Работодателят може да прекрати трудовото правоотношение без предизвестие:
 само при закриване на предприятието
 само при намаляване обема на работата
 когато работникът е лишен с присъда от правото да упражнява професията
36. Нарушения на трудовата дисциплина са:

 само закъснение
 само преждевременно напускане на работа
 закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или
неуплътняване на работното време
37. Нарушение на трудовата дисциплина е:
 всяко неизпълнение на трудовата задължения
 виновно неизпълнение на трудовата задължения
 нарушенията на нарежданията на ръководителя на транспортна дейност
38. Неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд е
нарушение на трудовата дисциплина.
 невярно
 вярно
39. Неизпълнение на възложената задача, неспазване на техническите и
технологичните правила е нарушение на трудовата дисциплина.
 невярно
 вярно
40. Дисциплинарните наказания са.
 мъмрене, временно отстраняване от работа, уволнение
 забележка, предупреждение за уволнение и уволнение
 мъмрене, предупреждение за уволнение, уволнение
41. Работодателят или непосредственият ръководител може да отстрани временно
от работа работник, който употребява през работно време алкохол или друго
силно упойващо средство.
 невярно
 вярно
42. Обществените отношения, свързани с държавното обществено осигуряване и
допълнителното социално осигуряване, се уреждат от:
 Кодекса на труда
 Кодекса за социално осигуряване
 Националния осигурителен институт
43. Длъжен ли е работодателят да осигурява работниците си?
 да, само по споразумение между работодателя и работника
 да, във всички случаи
44. Регистрацията за социално и здравно осигуряване на осигурителите и
самоосигуряващите се лица се извършва?
 в Националната здравно-осигурителна каса
 в бюрата по труда
 в Националния осигурителен институт

45. Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано
дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят
осигурителни вноски за други физически лица?
 невярно
 вярно
46. Осигурител е:
 всяко юридическо лице, което има задължение да внася осигурителни вноски за
физически лица
 всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и
други организации, които имат задължене да внасят осигурителни вноски за други
физически лица
 всяко физическо лице или юридическо лице, които имат задължене да внасят
осигурителни вноски за други физически лица
47. Самоосигурявящ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни
вноски изцяло за своя сметка?
 невярно
 вярно
48. Самоосигурявящ се е:
 юридическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски изцяло за своя
сметка
 физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски изцяло за своя сметка
49.При искане на осигуряваното лице осигурителят:
 не е длъжен да издава документ за осигурителен стаж или доход, издава се от НОИ
 е длъжен да издава безплатно документ за осигурителен стаж или доход
 е длъжен, срещу заплащане, да издава документ за осигурителен стаж или доход
50. При искане на осигуряваното лице осигурителят:
 не е длъжен да издава документ за осигурителен стаж или доход, издава се от НОИ
 е длъжен да издава безплатно документ за осигурителен стаж или доход в 14 –
дневен срок от искането
51. Какви задължителни осигурителни вноски прави за себе си търговецът?
 за пенсионно и здравно осигуряване
 само за професионална квалификация и безработица
 само за пенсионно осигуряване
52. Какви осигурителни вноски прави търговецът за наетите по трудов договор
лица?
 само за здравни осигуровки
 само за професионална квалификация и безработица
 за държавно обществено осигуряване, за здравно осигуряване, за безработица и/или
професионална квалификация
 само за държавно обществено осигуряване
53. Допълнителното пенсионно осигуряване при старост и смърт е.
 доброволно, съгласно волята на работника

 задължително
 доброволно, съгласно волята на работодателя
54. При прекратяване на трудовото правоотношение осигурителят:
 не е длъжен да издава документ за осигурителен стаж или доход, издава се от НОИ
 е длъжен да издава безплатно документ за осигурителен стаж или доход
 е длъжен, срещу заплащане, да издава документ за осигурителен стаж или доход
55. При прекратяване на трудовото правоотношение осигурителят:
 не е длъжен да издава документ за осигурителен стаж или доход,
 е длъжен да издава безплатно документ за осигурителен стаж или доход в 30 –
дневен срок от прекратяването на правоотношението
56. Всяка трудова злополука се декларира пред:
 Здравната каса
 териториалното поделение на Националния осигурителен институт
 работодателя
57. Осигурителят е длъжен да декларира всяка трудова злополука пред:
 Здравната каса
 териториалното поделение на Националния осигурителен институт
 работодателя
58. Всяка трудова злополука се декларира пред териториалното поделение на
Националния осигурителен институт от:
 пострадалия при злополуката
 осигурителя
 от свидетели на злополуката
59. Кои договори са действителни?
 само договорите, съобразени с изискванията на Закона за задълженията и договорите
 само договорите, съобразени с изискванията на Закона за задълженията и
договорите, относно неговото сключване, форма и съдържание
 договорите, съобразени с изискванията на Закона за задълженията и договорите
относно неговото сключване, форма, съдържание и със свободната воля на страните
60. Договорът за ипотека се сключва с нотариален акт:
 невярно
 вярно
61. В каква форма се сключва договора за наем?
 само с устна форма
 в писмена форма
62. Договорът за наем е вид договор за определено време и за определена цена,
записани в самия договор?
 вярно
 невярно
63. С договор за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя:

 парична сума
 вещ за временно ползване срещу определена цена
 вещ за временно и безвъзмездно ползване
64. Могат ли страните по договор за превоз да уговарят лихви?
 могат
 не могат
 могат, до размер, определен от Министерски съвет
65. Предимството на наема пред закупуването на автомобил е, че не се плаща
наведнъж
голяма сума пари .
 вярно
 невярно
66. Видовете лизинг са:
 само експлоатационен
 само финансов
 експлоатационен и финансов
67. Как се отчита от лизингополучателя доставеното по експлоатационен лизингов
договор МПС?
 като краткотраен материален актив
 наемът за него се отчита като разход за външна услуга
 като дълготраен материален актив
68. Как се отчита от лизингополучателя доставеното по финансово обвързан
лизингов договор?
 като задължение определената в договора обща сума на наемни плащания и му се
начислява амортизация
 като краткотраен материален актив
 като финансов актив
69. Лизингополучателят:
 може да предостави ползването на лизинговия автомобил другиму без съгласието на
лизингодателя
 не може да предостави ползването на лизинговия автомобил другиму
 може да предостави ползването на лизинговия автомобил другиму със съгласието на
лизингодателя
70. Лизингодателят може да даде съгласие лизингополучателя да може да
предостави ползването на лизинговия автомобил другиму.
 невярно
 вярно
71. Лизингодателят има задълженията на:
 наемател
 наемодател
72. Лизингополучателят има задълженията на:
 наемодател

 наемател
73.Лизинговият договор е споразумение, по силата на което наемодателят
прехвърляна на наемателя срещу еднократно плащане или серия от плащания
правото на ползване на определен актив за договорен срок:
 невярно
 вярно
74. Извършените разходи, свързани с подготовката и сключването на лизингов
договор, се отчитат като разходи за дейността за текущия период за:
 само за лизингодателя
 за лизингодателя или за лизингополучателя
 само за лизингополучателя
75. Къде се регистрира фирмата за социално и здравно осигуряване?
 в Националната здравно осигурителна каса
 в бюрата по труда
 в Националния осигурителен институт
76.Едноличният търговец отговаряе неограничено за задълженията към своите
кредитори:
 вярно
 невярно
77. Данъчната ставка на ДДС в България?
 22 %
 20%
 30%
 32 %
78. Закона за ДДС задължава всяко лице да се регистрира , ако облагаемия оборот
за
период от 12 месеца е:
 120 000 лв.
 50 000 лв.
 75 000 лв.
79. Търговците, регистрирани по закона за ДДС, са длъжни да издават :
 само обикновени фактури
 само фискални бонове
 данъчни фактури
80. Заплащането на данък ППС е задължително, за да може автомобилът да се яви
на
периодичен преглед за установяване на техническата изправност на МПС.
 вярно
 невярно
81. Задължението да плати данъка на МПС е на:

 собственика на МПС
 на водача на МПС
 на главния счетоводител на фирмата
82. За превозни средства , които са регистрирани през текущата година, данъка се
плаща:
 в едномесечен срок от датата на регистриране
 в двумесечен срок от датата на регистрация
 в тримесечен срок от датата на регистрация
83. Рекламацияза от клиент при претърпяна вреда срещу превозвач може да бъде
приета, ако:
 превозвачът има споразумение с ищеца
 клиентът приложи превозните документии всички други документи, доказващи
претърпяната вреда
 превозвачът е нарушил законоустановено задължение
84. Пътник е ранен по време на пътно произшествие. Неговият иск за обезщетение
ще се покрие от:
 автомобилните застраховки на превозвача
 насочване на пътника към здравно осигурителната каса
 Националния осигурителен институт
85. Увреден клиент при таксиметров превоз има право да предяви рекламация
пред:
 ръководителя на транспортна дейност
 превозвача
 водача на превозното средство
86. Увреден клиент при таксиметров превоз има право да предяви рекламация
пред автомобилния превозвач.
 вярно
 невярно
87. Клиент при таксиметров превоз има право да предяви рекламация само пред
водача на лекия таксиметров автомобил .
 невярно
 вярно
88. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск .
 вярно
 невярно
89. Предявяването на рекламация е пречка за предявяване на иск .
 невярно
 вярно
90. Предявената рекламация за претърпяна вреда от клиент при таксиметров
превоз се доказва:
 от водача на превозното средство

 от очевидци на инцидента
 чрез прилагане на превозните документи и всички други документи, доказващи
вредата
91. В случаите, когато вредите за клиент при таксиметров превоз са настъпили по
вина на трето лице, превозвачът има право на регресен иск.
 невярно
 вярно
92. Превозвачът се освобождава изцяло или частично от отговорност за вреди,
настъпили по вина на пътника :
 невярно
 вярно
93. Превозвачът не се освобождава изцяло или частично от отговорност за вреди,
настъпили по вина на пътника :
 вярно
 невярно
94. Отговорен за багажите, намиращи се на превозното средство е :
 водачът
 превозвачът
 клиентът/пътникът
Модул 2: Финанси
1. Задължени ли са всички търговци да водят счетоводство?
 зависи от вида на търговското предприятие
 не
 да
2. Коя от следните форми на организации не се възприема като самостоятелна
единица в счетоводството?
 едноличен търговец
 комисия
 сдружение
 бюджетно предприятие
3. Брутна печалба на предприятието е:
 разликата между приходи и разходи преди облагането с данъци
 разликата между приходите и раходите след облагането на печалбата
 разликата между дълготрайните и краткотрайните активи
4. Нетната печалба на предприятието е:
 разликата межди активите и пасивите на предприятието
 разликата межди приходите и разходите след облагането с дължимите данъци
 разходите между приходите и разходите преди облагането с данъци
5. Под себестойност на автомобилния превоз се разбира:

 разходите за извършване на превоза
 разходите за заплати
 разходите за осигуровки
6. Съгласно Закон за счетоводството себестойност е :
 оценка на произведените в предприятието активи, в които се включват
административните разходи, разходите за продажби, финансовитеи извънредни разходи
 оценка на произведените в предприятието активи, в които не се включват
административните разходи, разходите за продажби, финансовитеи извънредни разходи
7. Себестойността включва административните разходи, разходите за продажби,
финансовите и извънредни разходи:
 вярно
 невярно
8. Себестойността не включва административните разходи, разходите за
продажби, финансовите и извънредни разходи:
 невярно
 вярно
9. Посочете една възможност за финансиране.
 кредит срещу ипотека
 наемане на недвижимо имущество
 наемане на допълнително персонал
10. С договор за банков кредит банката се задължава да отпусне на заемателя
парична сума:
 само при уговорен срок за връщане
 за определена цел и при уговорени условия и срок за връщане
 само при уговорени условия и срок за връщане
11. С договор за банков кредит заемателят се задължава:
 само да върне сумата след изтичане на срока
 да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне след изтичане на срока
12. Договор за банков кредит се сключва:
 чрез устно договаряне пред нотариус
 в писмена форма
 в писмена форма и присъствие на нотариус
13. Ако кредитът не се ползва за целта, за която е получен, банката може да иска
предсрочно връщане на сумата по кредита:
 невярно
 вярно
14. Кои са задължителните застраховки, които трябва да направи превозвачът,
извършващ таксиметров превоз на пътници?
 само “Гражданска отговорност”
 само “Злополука”

 "Гражданска отговорност” и “Злополука” /
15. При наличие на валидно сключен застрахователен договор “Гражданска
отговорност”, застраховани лица са:
 само собственикът на превозното средство
 собственикът и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законово
основание
 само водачът на превозното средство
16. При наличие на валидна задължителна застраховка “Злополука” на пътниците
в превозни средства за обществен превоз, застраховани лица са:
 пътниците, водачът и обслужващия персонал
 пътниците
 водачът на превозното средство и пътниците
17. При наличие на валидна задължителна застраховка “Злополука” на пътниците
в превозни средства за обществен превоз, застраховани лица са:
 само пътниците, намиращи се в превозното средство
 пътниците, намиращи се в превозното средство или в непосредствена близост до тях
преди качване и след слизане
 водачът на превозното средство и пътниците, намиращи се в превозното средство
18. Патентният данък се внася:
 на една вноска
 на две равни вноски
 на четири равни вноски
19. С данък върху превозните средства се облагат:
 само превозните средства, извършващи обществен превоз
 само личните превозните средства
 превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република
България
20. Данъкът върху превозните средства се заплаща от:
 превозвачите
 водачите на превозните средства
 собствениците на превозните средства
21. Задължение да плати данъка на превозното средство е на:
 собственика на МПС
 на водача на МПС
 на главния счетоводител на фирмата
22. Заплащането на данък на превозното редство е задължително, за да може
автомобилът да се яви на периодичен преглед за установяване на техническата
изправност на ППС.:
 вярно
 невярно

23. За превозни средства , които са регистрирани през текущата година, данък
ППС се плаща:
 в едномесечен срок от датата на регистриране
 в двумесечен срок от датата на регистрация
 в тримесечен срок от датата на регистрация
24. При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик:
 заплаща данък върху превозното средство за времето до края на календарната година
 не заплаща данък върху превозното средство
 не заплаща данък върху превозното средство, ако предишният собственик го е
платил за времето до края на календарната година
25. При прехвърляне на собствеността на превозното средство, ако предишният
собственик е платил пътния данък върху превозното средство за времето до края
на календарната година, новият собственик:
 заплаща данък
 не заплаща данък
26. Винетната такса е:
 пътна такса за изминато разстояние
 такса за ползване на пътната инфраструктура
 данък върху превозното средство
27. Винетната такса се заплаща:
 задължително от собственика на пътното превозно средство
 от собственика или ползвателя на пътното превозно средство
 задължително от ползвателя на пътното превозно средство
28. Първоначалната такса при таксиметров превоз не трябва да надвишава
цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от:
 100%
 70%
 50%
29. Цената за една минута престой при таксиметров превоз не трябва да
надвишава с повече от 50% цената за един километър пробег по:
 дневната тарифа
 съответната тарифа
 нощната тарифа
Модул 3: Експлоатация
1. Таксиметровият автомобил трябва да е оборудван с:
 ограничител на скоростта
 бордови компютър
 електронен таксиметров апарат с фискална памет
2. Може ли в един таксиметров автомобил да бъде регистриран повече от един

таксиметров апарат?
 не
 да
3. Длъжен ли е водач, който извършва таксиметров превоз за своя сметка, но от
името на лицензиран превозвач, да ползва електронен таксиметров апарат с
фискална памет?
 да
 не
4. Фирма има сключен договор за ползване на таксиметрови услуги, за които
данъчно задълженото лице й издава фактура. Трябва ли за всеки превоз водачът
да издава фискална касова бележка?
 не
 да
5. Електронните таксиметрови апарати с фискална памет трябва да работят на
две тарифи и те са:
 дневна и нощна
 празнична и делнична
 при повикване по радиочестота и при наемане от улицата
6. Кой от изброените отчети не е задължителен за отпечатване от електронниия
таксиметров апарат с фискална памет?
 сменен отчет без нулиране
 дневен финансов отчет
 почасов отчет за прихода
7. Таксиметров автомобил се управлява на две смени. След приключване на
работата си, първият водач трябва да:
 отпечата сменния си отчет с нулиране
 отпечата сменния си отчет без нулиране
 не отпечатва отчет
8. Ежедневното обобщаването на данните от извършените таксиметрови услуги се
извършва чрез отпечатване на финансов отчет:
 с нулиране
 без нулиране
9. Престой на лек таксиметров автомобил на таксиметрова стоянка с изключен
електронен таксиметров апарат с фискална памет е.
 разрешено
 забранено
10. Електронният таксиметров апарат с фискална памет при престой на лек
таксиметров автомобил на таксиметрова стоянка трябва да е?
 изключен
 включен

11. Електронният таксиметров апарат с фискална памет при престой на лек
таксиметров автомобил на таксиметрова стоянка не трябва да е:
 включен
 изключен
12. Електронният таксиметров апарат с фискална памет на лек таксиметров
автомобил на таксиметрова стоянка трябва да е включен, само ако вече е нает:
 вярно
 невярно
13. Водачът на лек таксиметров автомобил е длъжен да работи с таксиметров
апарат с фискална памет с възможност за работа на две тарифи – празнична и
делнична?
 невярно
 вярно
14. Водачът на лек таксиметров автомобил е длъжен да работи с таксиметров
апарат с фискална памет с възможност за работа на две тарифи – лятно и зимно
часово време?
 невярно
 вярно
15. Електронен таксиметров апарат с фискална памет трябва да работи на дневна
тарифа:
 от 6 до 18 часа
 от 6 до 22 часа
 от 6 до 24 часа
16.Електронен таксиметров апарат с фискална памет трябва да работи на нощна
тарифа:
 от 18 до 6 часа
 от 24 до 6 часа
 от 22 до 6 часа
17. Водачът на лек таксиметров автомобил е длъжен да работи с дневна тарифа:
 само през светлата част на деня
 в периода от 6 до 22 часа
18. Водачът на лек таксиметров автомобил е длъжен да работи с нощна тарифа:
 самопрез тъмната част на деня
 в периода от 22 до 6 часа
19. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да има
възможност за работа с две тарифи / дневна и нощна / с:
 ръчно превключване в зависимост от часовото време
 автоматично превключване в зависимост от часовото време
20. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да има
възможност за работа с две тарифи / дневна и нощна / с автоматично
превключване в зависимост от часовото време:

 невярно
 вярно
21. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да осигури
автоматично превключване на лятно и зимно часово време в зависимост от
програмираните в апарата дати:
 невярно
 вярно
22. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва осигури
превключване на лятно и зимно часово време в зависимост от програмираните в
апарата дати:
 ръчно, от водача
 автоматично
23. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да е
работоспособен:
 при всяка температура
 в температурен диапазон от минус 20 градуса С до плюс 55 градуса С
 в температурен диапазон от минус 35 градуса С до плюс 35 градуса С
24. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да е
работоспособен в температурен диапазон от минус 20 градуса С до плюс 55 градуса
С:
 невярно
 вярно
25. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да има
часовник/календар, запазващ работоспособността си най-малко 1500 часа без
външно захранване:
 невярно
 вярно
26. Електронният таксиметров апарат с фискална памет трябва да има
часовник/календар:
 с външно захранване
 запазващ работоспособността си най-малко 1500 часа без външно захранване:
 запазващ работоспособността си най-малко 24 часа без външно захранване
27. Водачът на лек таксиметров автомобил отпечатва сменен отчет без нулиране:
 след всеки таксиметров превоз
 след приключване на смяната
 един път седмично
28. Сменен отчет без нулиране се отпечатва след приключване на всяка смяна от:
 превозвача
 водача
 търговеца
29. След приключване на смяната водачът отпечатва сменен отчет без нулиране.:

 невярно
 вярно
30. Сменният отчет на водача на лекия таксиметров автомобил се прикрепва към:
 регистъра на фирмата
 отчета на следващия водач
 пътния лист на съответния водач
31. Периодичните отчети и данните за въвеждане в експлоатация и демонтаж се
записват и съхраняват в:
 Министерство на финансите
 специална книга, заверена от съответната Регионална дирекция "Автомобилна
администрация"
 Държавната агенция по метрологичен и технически надзор
32. Кой трябва да съхранява пътните книжки, с прикрепените към тях отчети:
 превозвачът
 водачът
 данъчната служба
33. Специална книга, заверена от съответната Регионална дирекция
"Автомобилна администрация", с периодичните отчети и данните за въвеждане в
експлоатация и демонтаж на електронниия таксиметров апарат с фискална памет
се води от:
 водача
 превозвача
 данъчно задълженото лице
33. Въвеждането в експлоатация на електронниия таксиметров апарат с фискална
памет се извършва от:
 данъчно задълженото лице
 сервизен специалист в присъствието на данъчно задълженото лице
 сервизен специалист
34. Обучението за работа с електроннии таксиметрови апарати с фискална памет
се осигурява от:
 водачите
 фирми лицензирани за обучение
 производителите/ вносителите на електронни таксиметрови апарати с фискална
памет
35. Представянето за проверка на електронен таксиметров апарат с фискална
памет пред сервизен специалист не се налага, при:
 смяна на гумите на двигателните колела
 изтичане на шест месеца от преминала проверка на таксиметровия апарат
 претарифиране на таксиметровия апарат
36. Одобреният електронен таксиметров апарат с фискална памет трябва да има
удостоверение за одобряване на типа, издадено от:

 производителя
 Държавна агенция по метрологичен и технически надзор
 сервиза по поддръжка на таксиметрови апарати
37. Кой е длъжен да осигури сервизи за ремонт и поддръжка на електронен
таксиметров апарат с фискална памет?
 Държавната агенция по метрологичен и технически надзор
 вносителите/производителите на електронни таксиметрови апарати с фискална памет
 ИА “Автомобилна администрация”
38. При повреда на фискалната памет производителят/вносителят е длъжен в срок
от три
работни дни да:
 ремонтира повредения модел и да го монтира в автомобила
 ремонтира повредения модел, да го пререгистрира с нов номер на фискалана
памет и го монтира в автомобила
 осигури нов модул фискална памет с нов индивидуален номер
39. За какъв най-малък срок се осигуряват сервизи за ремонт на електронен
таксиметров апарат с фискална памет от производителите им?
 7 години
 5 години
 3 години
40. Ремонт на електронен таксиметров апарат с фискална памет без смяна на
фискалната памет се извършва от сервизни специалисти за не повече от:
 3 дни от подаване на сигнала за повреда
 24 часа от подаване на сигнала за повреда
41. При повреда на фискалната памет сервизният специалист, в присъствието на
данъчно задълженото лице, съставя протокол в:
 4 екземпляра
 3 екземпляра
 2 екземпляра
42. При повреда на фискалната памет се съставя протокол в четири екземпляра.
Първият екземпляр се:
 съхранява от данъчно задълженото лице
 предава на производителя/вносителя
 предава в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
 предава в Държавната агенция по метрологичен и технически надзор
43. При повреда на фискалната памет се съставя протокол в четири екземпляра.
Вторият екземпляр се:
 съхранява в съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" към
досието на електронен таксиметров апарат с фискална памет
 предава на производителя/вносителя
 предава в Държавната агенция по метрологичен и технически надзор

44. При повреда на фискалната памет се съставя протокол в четири екземпляра.
Третият екземпляр се:
 изпраща в Държавната агенция по метрологичен и технически надзор
 предава на производителя/вносителя
 предава на превозвача
45. При повреда на фискалната памет се съставя протокол в четири екземпляра.
Четвъртият екземпляр се:
 предава на службите на МВР
 предава на производителя/вносителя от сервизния специалист
 закрепва в пътната книжка
46. Настройката на часовника/календара на електронния таксиметров апарат с
фискална памет се извършва:
 от водача
 от упълномощена сервизна фирма
 от данъчно задълженото лице
47. При повреда на фискалната памет на таксиметров апарат, която не позволява
нейното отчитане, се осигурява нов модул фискална памет от:
 упълномощена сервизна фирма
 производител/вносител
 от данъчно задълженото лице
48. При повреда на фискалната памет на таксиметров апарат, която не позволява
нейното отчитане, се осигурява:
 нов електронния таксиметров апарат с фискална памет
 нов модул фискална памет
49. Ремонтът и поддръжката на електронните таксиметрови апарати с фискална
памет се извършват от сервизи, които:
 имат лиценз от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
 имат за предмет на дейността си ремонт на електронна техника
 производителя на електронните таксиметрови апарати с фискална памет
50. Кой води регистър на одобрените електронни таксиметрови апарат с фискална
памет?
 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
 ИА “Автомобилна администрация”
 Национална агенция по приходите
51. Специалната книга с периодичните отчети и данните за въвеждане в
експлоатация и демонтаж на електронния таксиметров апарат с фискална памет
се заверява от:
 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
 Министерство на финансите
 съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация"

52. Паспортът на електронния таксиметров апарат с попълнени от сервизната
фирма данни за въвеждане в експлоатация се представя за извършване на
метрологичен контрол в:
 съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
 Министерство на финансите
 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
53. Монтираният в автомобила електронен таксиметров апарат с попълнени от
сервизната фирма данни за въвеждане в експлоатация, се представя за
извършване на метрологичен контрол в:
 съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
 Министерство на финансите
 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
54. Индивидуалният номер на електронния таксиметров апарат с фискална памет
се вписва в пътната книжка от:
 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
 превозвача
 съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
55. Индивидуалният номер на фискалната памет се вписва в пътната книжка от:
 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
 превозвача
 съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
56. Данните от въвеждане в експлоатация и резултатите от контролни проверки
се регистрират в досие на електронния таксиметров апарат с фискална памет,
водено от:
 водача
 превозвача
 съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
57. Всички извършени ремонти и профилактични проверки на електронния
таксиметров апарат с фискална памет се регистрират в досие, водено от:
 водача
 превозвача
 сервизната фирма
58. “Таксиметрови превози” по смисъла на Закон за автомобилните превози са
превози:
 на пътници срещу заплащане с леки автомобили до пет места, които водачите
държат в готовност, за да изпълнят пътуване до определена от клиента цел
 на пътници срущу заплащане с автомобили от категория В, които водачите държат в
готовност, за да изпълнят пътуване до определена от клиента цел
 на пътници срущу заплащане с автомобили до осем места, които водачите държат в
готовност, за да изпълнят пътуване до определена от клиента цел
59. Таксиметров превоз, по смисъла на Наредба № 34, е обществен превоз:
 срещу заплащане, извършван с лек автомобил до седем места, включително мястото
на водача, по заявен от пътника маршрут

 на пътници и/или товари срущу заплащане с автомобили, които водачите държат в
готовност, за да изпълнят пътуване до определена от клиента цел
 срущу заплащане, извършван с автомобили от категория В по заявен от пътника
маршрут
60. Таксиметров превози на пътници може да се извършва:
 само от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация
 от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация или от водачи, извършващи
дейността си от името на регистриран превозвач, но за своя сметка
 само от водачи, притежаващи удостоверения за регистрация
61. Кандидатите за получаване на удостоверение за регистрация за таксиметрови
превози на пътници подават заявление до:
 ИА “Автомобилна администрация”, чрез директора на съответната Регионална
дирекция "Автомобилна администрация “ по съдебна регистрация на превозвача
 министъра на регионалното развитие и благоустройство, чрез съответната
регионална структура
 кмета на общината
62. В какъв срок от подаване на заявлението се издава удостоверението за
регистрация за извършване на таксиметрова дейност?
 до 30 календарни дни
 до 30 работни дни
 в 14 дневен срок
63. “Превозвач” по смисъла на Закона за автомобилните превози е:
 всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, което извършва
обществен превоз
 всеки водач, който извършва обществен превоз
 всеки ръководител на транспортна дейност, притежаващ Удостоверение за
професионална компетентност
64. Удостоверение за регистрация се издава на Търговци, които отговарят на
изискванията за:
 добра репутация, доказана с представяне на три препоръки от превозвачи с пет
годишен опит в бранша
 благонадеждност и професионална компетентност
 най–малко пет годишна дейност на транспортния пазар
65. Благонадежден е превозвач, чийто ръководител на транспортна дейност:
 не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и не е лишаван с влязла
в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност
 има висше образование, свързано с практикуването на транспортна дейност
 представи банков документ, удостоверяващ наличието на капитал в размер на 5
хил. лв
66. Професионално компетентно е лице, което:
 притежава познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или
усвоени в транспортната практика и успешно е положил писмен изпит
 има висше образование, свързано с практикуването на транспортна дейност

 най–малко пет годишна дейност на транспортния пазар
67. Не може да бъде ръководител на транпортна дейност лице, което:
 е осъдено за умишлено престъпление от общ характер или е лишено с влязла
в сила присъда да упражнява превозна дейност
 е осъдено за умишлено престъпление от частен характер
 е едноличен търговец
68. Какво образование се изисква за лицата, на които е възложено да ръководят
таксиметрови превози?
 най-малко основно
 най-малко средно
 задължително висше
69. При вписване в регистъра за таксиметров превоз на пътници Изпълнителна
агенция “Автомобилна администрация” се издава:
 удостоверение за регистрация на водача
 удостоверение за регистрация на превозвача и списък на превозните средства, с
които се извършват превозите
 разрешение на водача за извършнане на таксиметров превоз
70. Списъкът на автомобилите, с които превозвачът извършва таксиметрови
превози:
 се изготвя от ИА “АА” по желание на превозвача
 е неразделна част от удостоверението за регистрация на превозвача
 се изготвя от общините, на териториите на която работят автомобилите
71. За вписване на автомобил в списъка към удостоверението за регистрация за
таксиметров превоз :
 водачът подава заявление с данни за автомобила си
 превозвачът подава заявление с данни за автомобила по образец
72. Регистрираните превозвачи могат да осъщесвяват таксиметров превоз на
пътници само с автомобили:
 от датата на първата регистрация на които не са изтекли повече от 10 години
 от датата на първоначалната регистрация на които не са изтекли повече от 10 години
 от датата на първата регистрация на които не са изтекли повече от 5 години
73. При вписване за първи път на лек автомобил в Регистъра за таксиметров
превоз на пътници не трябва да са изтекли повече от:
 5 години от датата на първата регистрация на МПС
 5 години от датата на първоначалната регистрация на МПС
 10 години от датата на първата регистрация на МПС
74. При вписване на МПС в списъка към удостоверението за извършване на
таксиметров превоз, превозвачът трябва да представи:
 ново удостоверение за регистрация в БУЛСТАТ
 заявление по образец с данни на автомобилите за таксиметров превоз, които ще
бъдат включени към удостоверението за регистрация

 свидетелство за съдимост на собственика на таксиметровия автомобил
75. При вписване на автомобил в списъка към удостоверението за регистрацията
за
извършване на таксиметров превоз, превозвачът трябва да представи:
 списък на автомобилите към удостоверението за регистрация – оригинал
 копие на списък към лиценза, заверено с печат на фирмата
 копие на списък към удостоверението за регистрация
76. При отписване на МПС от списъка към удостоверението за регистрация за
извършване на таксиметров превоз, превозвачът трябва да представи:
 заявление по образец
 свидетелството за регистрация на МПС
 удостоверението за професионална компетентност на водача
77. Превозвач е отписал от списъка на таксиметровите автомобили, с които
извършва дейността, един от тях, тъй като собственикът му се е регистрирал като
едноличен търговец. Разрешено ли е да му преотстъпи удостоверението за
регистрацията си?
 не
 да
78. Правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява когато:
 превозвачът няма опит в транспортната дейност
 при осъществяване на дейността от превозвача са нарушени Закона за
автомобилните превози и подзаконовите нормативни актови, издадени на него
79. ИА “Автомобилна администрация” може да прекрати правото за извършване
на таксиметрова дейност при:
 установяване, че е издадена въз основа на документи с невярно съдържание
 включване на нови превозни средства за осъществяване на дейността
 представяне на диплома за завършено образование от по-висока степен
80. ИА “Автомобилна администрация” може да прекрати правото за извършване
на таксиметрова дейност при:
 превозвачът използва документи с невярно съдържание при осъществяване на
дейността си
 установи, че някое от превозните му средства не отговаря на изискванията за
транспортна годност
 установи, че превозвачът притежава лиценз и за друга превозна дейност
81. ИА “Автомобилна администрация” може ли да прекрати правото за
извършване на
таксиметрова дейност по молба на нейния притежател?
 да
 не
82. ИА “Автомобилна администрация” може ли да прекрати правото за
извършване на
таксиметрова дейност на едноличен търговец, който
прекратява дейността си?

 да
 не
83. ИА “Автомобилна администрация” може ли да прекрати правото за
извършване на
таксиметрова дейност на юридическо лице?
 да, ако то е прекратено
 не
84. ИА “Автомобилна администрация” може ли да прекрати правото за
извършване на
таксиметрова дейност, ако превозвачът нарушава Закона за
автомобилните превози?
 да
 не
85. При заличаване на регистрацията от ИА “Автомобилна администрация” за
извършване на таксиметрова дейност, разрешението:
 се предава на друг превозвач, който наема таксиметровия автомобил
 се отнема от съответната Регионална дирекция “Автомобилна администрация”
 се отнема от кмета на общината
86. Прекратяването на правото да се извършва таксиметров превоз подлежи на
обжалване по реда на:
 Закона за движението по пътищата
 Закона за автомобилните превози
 Административнопроцесуалния кодекс
87. Минималната възраст на водачите, осъществяващи таксиметров превоз на
пътници е?
 23 години
 21 години
 няма ограничение за възраст
88. Разрешено ли е на водач на възраст 20 години да бъде водач на
таксиметров автомобил?
 не
 да
89. Водачът на лек таксиметров автомобил не трябва да е осъждан за:
 престъпления против личността от Наказателния кодекс
 умишлено престъпление от общ характер
 престъпления по транспорта от Наказателния кодекс
90. Удостоверение “Водач на лек таксиметров автомобил” се издава на водач с
правоспособност за управление на МПС от кат.В, който:
 има стаж като водач не по-малко от три години
 има стаж като водач не по-малко от пет години
 успешно е положил изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация”

91. Разрешено ли е да се извършва таксиметров превоз с автомобил, който е
оборудван за управление с учебна цел?
 да
 не
92. С колко врати най-малко трябва да бъде автомобилът, за да се използва за
таксиметров превоз на пътници?
 4 врати
 3 врати
 няма изискване за броя на вратите
93. Къде трябва да бъде поставен знака “Такси”?
 на предното стъкло
 на покрива на автомобила
94. Знакът “Такси” се закрепва:
 трайно
 посредством магнит
95. Двуредната лента с шахматно разположени черни и бели квадрати с размери
30/30 мм се поставя:
 по дължината на вратите на автомобила, непосредствено под линията на стъклата
 по дължината на вратите на автомобила в долната им част
 по дължината на праговете на автомобила
96. Двуредната лента с шахматно разположени черни и бели квадрати с размери
30/30 мм трябва да бъде закрепена:
 трайно
 посредством магнит
97. Холограма се поставя задължително на таксиметровия автомобил, когато за
това има:
 решение на съответния Общинския съвет
 заповед на ръководителя на фирмата
 решение на Съюза на таксиметровите превозвачи
98. Стикери с наименованието на превозвача и цените на превоза трябва да са
залепени
 само на предното стъкло вдясно
 на предното стъкло вдясно, в салона на арматурното табло и стъклата на двете
задни врати
 само в салона на арматурното табло
99. Стикерът с наименованието на превозвача и цените на превоза трябва да е
закрепен:
 посредством магнитни знаци
 трайно, залепени
 нетрайно, така че когато не работи да е възможно да се сваля

100. На предните врати на таксиметровия автомобил трябва да има трайно
закрепена табела или надпис съдържащ:
 наименованието и телефонния номер на превозвача на кирилица
 цените на превоза
 наименованието и телефонния номер на превозвача на латиница
101. С какъв документ се доказва транспортната годност на лек таксиметров
автомобил?
 контролния талон към знака за преминат периодичен преглед за проверка на
техническата изправност на лекия автомобил и картата за допълнителен преглед на лек
таксиметров автомобил
 удостоверение за транспортна годност на лек таксиметров автомобил
 идентичния номер за преминат периодичен преглед за проверка на техническата
изправност на превозните средства
102. След преглед, когато отговаря на изискванията от протокола за годност, на
лекия
таксиметровия автомобил се:
 залепва холограма
 знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на
превозното средство, контролния талон към него и карта за допълнителен преглед на
лек таксиметров автомобил
 издава удостоверение за годност на лек таксиметров автомобил
103.Разрешено ли е да се извършва таксиметров превоз с лек автомобил, който не
е:
преминал периодичен преглед за проверка на техническата изправност?
 не
 да
104. В таксиметрови автомобили, които не са оборудвани със системи за
обезопасяване на деца, деца с ръст под 150 сантиметра:
 не се превозват
 се превозват на седалка, която не е предна
 се превозват само с придружител
105. В таксиметрови автомобили, които не са оборудвани със системи за
обезопасяване на деца, деца с ръст под 150 сантиметра се превозват на седалка,
която не е предна.
 невярно
 вярно
106. Таксиметровия автомобил трябва да има монтиран на достъпно място бутон,
който при натискане включва инсталирана в знака “Такси” лампа, излъчваща
червена мигаща светлина или да е оборудван със система за сигнализация и
сигурност, предаваща сигнал по радиочестотата:
 невярно
 вярно

107. При натискане на монтиран в лекия таксиметров автомобил бутон,
инсталираната в знака “Такси” лампа, трябва да излъчва:
 синя мигаща светлина
 червена мигаща светлина
 жълта мигаща светлина
108. Ако лекият таксиметров автомобил е оборудван със система за сигнализация
и сигурност, предаваща сигнал по радиочестотата:
 е задължителнода има и бутон, който при натискане включва инсталирана в знака
“Такси” лампа, излъчваща червена мигаща светлина
 не е задължително да има бутон, който при натискане включва инсталирана в знака
“Такси” лампа, излъчваща червена мигаща светлина
109. Ако лекият таксиметров автомобил има бутон, който при натискане включва
инсталирана в знака “Такси” лампа, излъчваща червена мигаща светлина:
 е задължително да е оборудван и със система за сигнализация и сигурност,
предаваща сигнал по радиочестотата
 не е задължително да е оборудван и със система за сигнализация и сигурност,
предаваща сигнал по радиочестотата
110. Лекият таксиметров автомобил трябва да е оборудван с:
 инструменти за ремонт
 една светлоотразителна жилетка /
111. Разрешение за извършване на таксиметрови превози се издава от:
 Министъра на транспорта
 кмета на общината или упълномощено от него лице
 браншовата организация
112. Срокът на валидност на разрешението за извършване на таксиметрова
дейност се определя от:
 Министъра на транспорта
 ИА “Автомобилна администрация”
 Общинския съвет
113. Разрешение за извършване на таксиметрови превози се издава от кмета на
общината или упълномощено от него лице за всеки отделен автомобил.
 невярно
 вярно
 браншовата организация
114. Броят на таксиметровите автомобили, работещи на територията на
общината, се определя от:
 Министъра на транспорта
 ИА “Автомобилна администрация”
 Общинския съвет
115. Разрешение за извършване на таксиметрови превози се издава от кмета на
общината или упълномощено от него лице въз основа на.
 заявление от водача

 заявление от превозвача
116. Към документите за издаване на Разрешение за извършване на таксиметрови
превози се прилага:
 удостоверение за регистрация – копие, заверено от водача
 удостоверение за регистрация - оригинал
 удостоверение за регистрация – копие, заверено от съответната РД “Автомобилна
администрация”
117. Разрешение за извършване на таксиметрови превози се издава от кмета на
общината или упълномощено от него лице когато данъчно задълженото лице няма
задължения за данъци и осигуригелни вноски.
 невярно
 вярно
118. Липса на задължения за данъци и осигурителни вноски от данъчно
задълженото лице се доказва чрез:
 декларация
 удостоверение
 служебна бележка
119. Контролът по правомерното издадаване на Разрешения за извършване на
таксиметрова дейност се осъществява от:
 ИА “Автомобилна администрация”
 общинския съвет
 съответната РД “Автомобилна администрация”
120. При констатиран случай на неправомерно издадени Разрешения за
извършване на таксиметрова дейност, изпълнителният директор на ИА
“Автомобилна администрация” уведомява:
 браншовата организация
 кмета на общината
 директора на съответната РД “Автомобилна администрация”
121. При констатиран случай на неправомерно издадени Разрешения за
извършване на таксиметрова дейност, кметът на съответната община трябва да
бъде уведомен от:
 браншовата организация
 изпълнителния директор на ИА “Автомобилна администрация”
 директора на съответната РД “Автомобилна администрация”
122. Неправомерно издадени Разрешения за извършване на таксиметрова дейност
се отнемат от:
 изпълнителния директор на ИА “Автомобилна администрация”
 кмета на общината
 директора на съответната РД “Автомобилна администрация”
123. При управление на таксиметров автомобил водачът трябва да носи:
 копие на разрешението, заверено със свеж печат на общината
 оригинала на разрешението

 копие на разрешението, заверено със свеж печат на съответната регионална
дирекция "Автомобилна администрация"
124. При управление на таксиметров автомобил водачът трябва да носи:
 договор за лизинг на автомобила
 удостоверението “Водач на лек таксиметров автомобил”
 свидетелство за съдимост на водача
125. Кой от изброените документи е длъжен да носи водачът на таксиметров
автомобил?
 документ, доказващ че е собственик на управляването от него МПС
 трудов договор с превозвача
 свидетелство за регистрация на МПС, което управлява
126. При управление на таксиметров автомобил водачът не е задължен да носи:
 удостоверението “Водач на лек таксиметров автомобил”
 документ, удостоверяващ правото му на собственост върху автомобила
 прономерован кочан с фактури на данъчно задълженото лице
127. При управление на лек таксиметров автомобил водачът не е длъжен да носи:
 пътна книжка, издадена от превозвача
 удостоверението “Водач на лек таксиметров автомобил”
 медицинско свидетелство
128. Водач на таксиметров автомобил нанася в пътната си книжка часа и датата
назапочване на работа. Отбележете правилно нанесените данни!
 1.04.2002 г. , 07,00 часа
 01.04.2002 г., 07,00 часа
 1.04.2002 г., 7,00 часа
129. Водач на таксиметров автомобил нанася в пътната си книжка часа и датата
на започване на работа. Отбележете правилното нанесените данни!
 01.V.2002 г., 7,00 часа
 01.05.2002 г., 7,00 часа
 01.05.2002 г., 07,00 часа
130. Пътната книжка се попълва:
 като датите и часовете се записват с арабски цифри
 като датите и часовете се записват с римски цифри
 като датите и часовете се записват с арабски или римски цифри
131. При попълване на датите и часовете в пътната книжка цифрите, по-малки от
10:
 се записват както и цифрите, по-големи от 10
 се записват задължително с нула отзад
 се записват задължително с нула отпред
132. “Пътна книжка” по смисъла на Наредба № 34 е комплект от последователно
номерирани пътни листа, издаден от:
 съответната Регионална дирекция “Автомобилна администрация”

 превозвача
133. Пътната книжка съдържа 100 бр. последователно номерирани пътни листа:
 невярно
 вярно
134. Пътната книжка се попълва:
 от водача
 от превозвача
135. Реквизитите в пътния лист се попълват:
 с химикал
 няма изискване
 с писалка /тънкопис
136. За своята смяна всеки водач на лек таксиметров автомобил попълва:
 отделен пътен лист
 отделна пътна книжака
137. При прекъсване на смяната водачът на лек таксиметров автомобил попълва
в пътния лист:
 началния и крайния час на прекъсването
 началния час на прекъсването
 не попълва в пътния лист, а поставя табелата “Не работи”
138. В пътния лист колоната “Маршрут” се попълва:
 при превоз на пътници извън териториията на общината, за която е издадено
разрешението
 винаги
 при маршрут, по-дълъг от 10 км
139. В пътния лист в колоната “Маршрут” се попълва начален и краен пункт на
превоза при:
 превоз на пътници извън териториията на общината, за която е издадено
разрешението
 винаги
 при маршрут, по-дълъг от 10 км
140. Осъществяването на контрола за правилното и редовно попълване на
пътните книжки е задължение на:
 водача
 данъчните служби
 превозвача
141. Основен документ за отчитане и контрол на работата на лек таксиметров
автомобил е пътната книжка:
 невярно
 вярно
142. Кой трябва да съхранява пътните книжки с прикрепените към тях отчети:

 водачът
 превозвачът
 данъчните служби
143. При повреда на таксиметровия апарат по време на превоза водачът на лекия
таксиметров автомобил вписва в пътната книжка:
 точното време на възникване и показанията на километропоказателя след
превозване на пътника по най-краткия маршрут
 точното време на възникване и показанията на километропоказателя към момента
на повредата
Модул 4: Организация за извършване на таксиметров превоз
1. Необходимите документи за извършване на таксиметров превоз на пътници се
осигуряват от:
 превозвача
 водача
 браншовата организация
2. Осигуряването на медицински прегледи на водачите е задължение на:
 водача
 превозвача
 контролните органи
3. Осигуряването на ежемесечните проверки на техническото състояние на
автомобилите е задължение на:
 водача
 превозвача
 контролните органи
4. Осигуряването на правилно използване на електронните таксиметрови апарати
с фискална памет е задължение на:
 контролните органи
 превозвача
 сервизните специалисти
5. Осигуряване представянето на електронните таксиметрови апарати с фискална
памет за проверка от сервизен специалист е задължение на:
 контролните органи
 превозвача
 водача
6. Превозвачът е длъжен да осигурява представянето на електронните
таксиметрови апарати с фискална памет за проверка от сервизен специалист след:
 на всеки 6 месеца
 ремонт или претарифиране на таксиметровия апарат
 основен ремонт на двигателя
7. Превозвачът

е

длъжен

да

осигурява

представянето

на

електронните

таксиметрови апарати с фискална памет за проверка от сервизен специалист след:
 смана на всички гуми
 смяна гумите на двигателните колела
 смяна гумите на управляемите колела
8. Превозвачът е длъжен да осигурява представянето на електронните
таксиметрови апарати с фискална памет за проверка от сервизен специалист след:
 ремонт на диференциала на таксиметровия автомобил
 ремонт на предавателния механизъм на таксиметровия автомобил
 ремонт на двигателя на таксиметровия автомобил
9. Превозвачът е длъжен да осигурява представянето на електронните
таксиметрови апарати с фискална памет за проверка от сервизен специалист след:
 изтичане на три години от преминала проверка на таксиметровия апарат
 изтичане на една година от преминала проверка на таксиметровия апарат
 изтичане на шест месеца от преминала проверка на таксиметровия апарат
10. Превозвачът е длъжен да съхранява контролните ленти, включително
разпечатките:
 1 година от датата на отпечатване на последната касова бележка
 3 години от датата на отпечатване на последната касова бележка
 2 години от датата на отпечатване на последната касова бележка
11. Кой трябва да съхранява контролните ленти, включително разпечатките,
една година след отпечатване на последната касова бележка?
 водачът
 данъчната служба
 превозвачът
12. Превозвачът трябва да съхранява “специалната книга”, с прикрепените към
нея съкратени отчети:
 5 години
 3 години
 2 години
13. Кой трябва да съхранява“специалната книга” пет години след приключването
й?
 водачът
 данъчната служба
 превозвачът
14. Данните за натрупаните обороти от “специалната книга” се проверяват от:
 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
 съответната Регионална дирекция “Автомобилна администрация”
 данъчната администрация
15. При изчерпване на всички пътни листа от пътната книжка, превозвачът
трябва да:
 сумира всички дневни отчети на фискалната памет за отразения в пътната книжка
период

 събере всичките пътни книжки за месеца и отпечати съкратен отчет на
фискалната памет
 отпечати съкратен отчет на фискалната памет за отразения в пътната книжка
период
16. Отпечатания съкратен отчет на фискалната памет след изчерпване на всички
пътни листа от пътната книжка, превозвачът трябва да:
 представи в общината
 представи в съответната Регионална дирекция “Автомобилна администрация”
 прикрепи към “специалната книга”
17. Превозвачът организира труда на водачите, като спазва нормативно
установената
продължителност на работния ден съгласно:
 Закона за движението по пътищата
 Закона за автомобилните превози
18. Организирането труда на водачите по спазване на нормативно установената
продължителност на работния ден и почивките е задължение на:
 водача
 синдикалната организация
 превозвача
19. Задължен ли е превозвачът да организира труда на водачите по такъв начин,
че водачите да бъдат в състояние да спазват нормативно установената
продължителност на работния ден /смяна /, междудневната и междуседмична
почивка?
 да
 не
20. След какъв период от управление водачът на лек таксиметров автомобил
трябва да направи прекъсване от най-малко 30 минути?
 4 часа
 6 часа
 9 часа
21. След период от 4 часа управление водачът на лек таксиметров автомобил
трябва да направи прекъсване от:
 най-малко 20 минути
 най-малко 25 минути
 най-малко 30 минути
22. Почивката между два периода на ежедневно управление на водачите,
извършващи таксиметрови превози на пътници, трябва да е не по малко от:
 10 часа
 11 часа
 12 часа
23. Общата продължителност на периода за ежедневно управление на водач при
извършване на таксиметров превоз на пътници не трябва да надхвърля:

 9 часа
 10 часа
 12 часа
24. Седмичната почивка на водачите, извършващи таксиметрови превози, трябва
да е не
по-малко от:
 24 последоветелни часа
 30 последоветелни часа
 36 последоветелни часа
25. При отнемане на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил за
неиздаване на фискална касова бележка за извършена таксиметрова услуга
удостоверението се връща след:
 връчване на издаденото наказателно постановление по акта
 успешно на полагане на изпит за придобиване на удостоверение за водач на лек
таксиметров автомобил
 преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на
автомобила
26. При отнемане удостоверението “Водач на лек таксиметров автомобил” на
водач, който не
е използвал правилно таксиметровия апарат, удостоверението
се връща след:
 издаване на фактура на пътника за стойността на превоза
 връчване на издаденото му наказателно постановление
 успешно полагане на изпит за придобиване на удостоверение за водач на лек
таксиметров автомобил
27. Водачът е задължен да включи таксиметровия апарат:
 по време на превоза, по преценка на водача
 веднага след наемане на автомобила
 при тръгване на адрес, за качване на пътник
28. След наемане на таксиметровия автомобил, водачът задължен ли е да включи
таксиметровия апарат?
 да, във всички случаи
 не, когато договори цената с клиента
 да, освен в случаите на договорено заплащане
29. След приключване на таксиметровия превоз, водачът винаги е длъжен да
издаде:
 фактура за извършения превоз
 фискална касова бележка за извършения превоз
30. В колко екземпляра се издава фискалната касова бележка?
 един
 два
 три
31. След приключване на таксиметров превоз, водачът трябва да издаде фактура:
 във всички случаи

 при поискване от клиента
 само след разрешение на превозвача
32. При повреда на таксиметровия апарат по време на превоза водачът:
 може да договоря цените на превоза до изтичане на максималната
продължителност за управление за период от 24 часа
 може да довърши превозването, като договори цената на започнатия превоз в
зависимост от пробега и тарифата
 трябва да преустанови веднага превоза
33. При повреда на таксиметровия апарат по време на превоза водачът вписва в
пътната книжка?
 точното време на възникване и показанията на километропоказателя след
превозване на пътника по най-краткия маршрут
 точното време на възникване и показанията на километропоказателя към момента
на повредата
34. При повреда на таксиметровия апарат по време на превоза водачът е задължен
да:
 договаря с пътника стойността на изминатия път в зависимост от пробега и
тарифата
 договаря цените само в зависимост от пропътуваното разстояние
 преустанови веднага превоза
35.В кой от следните случаи водачът на лек таксиметров автомобил може да
откаже превоз?
 пътникът е с облекло, багаж, животни, които биха могли да замърсят или повредят
автомобила
 автомобилът му не е пръв на таксиметровата стоянка
 когато работи по договор
36. В кой от следните случаи водачът на лек таксиметров автомобил може да
откаже превоз?
 прецени, че е застрашена сигурността му
 чрез повикване по телефон
 автомобилът му не е пръв на таксиметровата стоянка
37. В кой от следните случаи водачът на лек таксиметров автомобил може да
откаже превоз?
 пътникът е в явно нетрезво състояние
 чрез повикване по телефон
 когато е повикан чрез подаване на сигнал с ръка
38. При преустановяване на работа водачът трябва:
 само да постави на предното стъкло вдясно на автомобила табела “Не работи”
 да постави на предното стъкло вдясно на автомобила табела “Не работи” и свали
или покрие с калъф знака “Такси”
 само да покрие с калъф знака “Такси”
39. На водача на лек таксиметров автомоил е забранено да:

 пътува с по-малко пътници от посочените в регистрационното свидетелство на
автомобила
 превозва деца без придружител
 изчаква други пътници до запълване на автомобила, след като е вече нает
40. На водача на лек таксиметров автомобил е забранено да:
 пътува с по-малко пътници от посочените в регистрационното свидетелство на
автомобила
 работи със замърсено и неподходящо облекло
 когато е повикан чрез подаване на сигнал с ръка
41. Водач на таксиметров автомобил превозва пътник, като вижда сигнал и от
другтакъв. Правилните действия на водача са:
 качва и другия пътник, само след съгласието на наелия го вече клиент
 качва и другия пътник, стига маршрута му да е по-дълъг
 качва и другия пътник, стига маршрута му да е по-къс
42. Придобито удостоверение “Водач на лек таксиметров автомобил” е валидно:
 за цялата страна
 за всички общини на територията на съотвентата област
 само за съответната община
43. При повреда на таксиметровия апарат по време на превоз, при която апаратът
не позволява отчитане по него, водачът:
 задължително преустановява започнатия превоз
 договаря с пътника стойността на изминатия път в зависимост от пробега и тарифата
44. При повреда на таксиметровия апарат по време на превоз, при която апаратът
не позволява отчитане по него, водачът прекратява работа до отстраняване на
повредата:
 незабавно
 след приключване на започнатия превоз
 след приключване на работния ден/смяна
45. При таксиметров превоз на повече от един пътник, пътуващите по един
маршрут, но на различни разстояния, след всяко заплащане водачът изчиства
текущите показания на таксиметровия апарат и следващото плащане се
извършва по новите показания?
 невярно
 вярно
46. Водачът на лек таксиметров автомобил задължително превключва
таксиметровия апарат, ако наелия го вече клиент изрази съгласие да се превози и
друг пътник :
 невярно
 вярно
47. Всеки водач на лек таксиметров автомобил трябва да ползва:
 само таксиметрови стоянки, определени му от превозвача
 таксиметровите стоянки, определени от съответната Регионална дирекция

“Автомобилна администрация”
 таксиметровите стоянки, определени от Общинския съвет на територията на
съответната община
48. Броят, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на
територията на общината се определят от:
 съответната регионалната структура на Национална агенция “Пътна
инфраструктура”
 съответната Регионална дирекция “Автомобилна администрация”
 Общинския съвет
49. Водачът на лек таксиметров автомобил превозва пътника:
 по най-краткия маршрут
 по най-краткия маршрут, освен ако пътника не пожелае друго
 по произволен маршрут, избягвайки задръстване
50. Ако пътник в лек таксиметров автомобил откаже да постави обезопасителен
колан, водачът:
 не може да откаже таксиметровия превоз
 може да откаже таксиметровия превоз
51. Ако пътник в лек таксиметров автомобил, чието физическото му състояние не
позволява използването на обезопасителен колан, откаже да постави
обезопасителен колан, водачът:
 може да откаже таксиметровия превоз
 не може да откаже таксиметровия превоз
52. Ако бременна жена, пътуваща в лек таксиметров автомобил, откаже да
постави обезопасителен колан, водачът:
 може да откаже таксиметровия превоз
 не може да откаже таксиметровия превоз
53. Водач на таксиметров автомобил, когато превозва пътници в рамките на
населеното място:
 задължително използва обезопасителни колани
 могат да не използва обезопасителни колани
54. Водач на таксиметров автомобил, когато превозва пътници :
 е задължен да използва обезопасителен колан
 може да не използва обезопасителен колан в рамките на населеното място
55. Водачите на таксиметрови автомобили :
 са задължени да използват обезопасителни колани
 могат да не използват обезопасителни колани, когато превозват пътници в рамките
на населеното място
56. При наемане на таксиметров автомобил пътникът:
 е длъжен да избере първия от колоната спрели таксиметрови автомобили
 е длъжен да избере първият автомобил, които е пристигнал на стоянката
 може да наеме автомобил по свой избор

57. Съгласно Търговския закон, превозвачът е длъжен да осигури на пътника
подходящи удобства и сигурност според вида на превозното средство:
 невярно, задължението е съгласно Закон за движение по пътищата
 вярно
58. Пътникът наема таксиметров автомобил:
 само от таксиметрова стоянка
 от незабранените с пътни знаци или маркировка места за престой и паркиране
59. Първият пътник, наел лек таксиметров автомобил и изразил съгласие да се
превози и друг пътник, заплаща извършения превоз в момента на приключване
на превоза си:
 вярно /
 невярно
60. След освобождаване на автомобила от първия наел го пътник, изразил
съгласие да се превози и друг, първият заплаща превоза по показанията на
ЕТАФП, изчистват се текущите показания и следващото плащане се извършва по
новите показания от втория :
 вярно
 невярно
61. Пътниците в лек таксиметров автомобил:
 са длъжни да използват обезопасителни колани извън населено място
 са длъжни да използват обезопасителни колани
 са длъжни да използват обезопасителни колани само в рамките на населеното място
62. Пътник в лек таксиметров автомобил може да не използва обезопасителен
колан, ако физическото му състояние не позволява използването на
обезопасителен колан:
 невярно
 вярно
63. Бременна жена, пътуваща в лек таксиметров автомобил:
 може да не използва обезопасителен колан само извън населено място
 може да не използва обезопасителен колан
 може да не използва обезопасителен колан само в рамките на населеното място
64. Таксиметровият превоз може да не бъде извършен, ако пътникът:
 извън населено място откаже да постави обезопасителен колан
 откаже да постави обезопасителен колан
 в рамките на населеното място откаже да постави обезопасителен колан
65. Службите за контрол, определени от министъра на транспорта, при
изпълнение на функциите си имат право да проверяват документите за
самоличност на пътниците в лек таксиметров автомобил:
 не
 да

66. За извършване на таксиметров превоз в курортен комплекс, разположен на
територията на две общини водачът трябва да носи разрешение от:
 двете общини
 курортния комплекс
 една от двете общини
67.Водач на таксиметров автомобил нанася в пътната си книжка часа и датата на
започване на работа. Отбележете правилно нанесените данни!
 1.04.2009 г. , 07,00 часа
 01.04.2009 г., 07,00 часа
 1.04.2009 г., 7,00 часа
68.Водач на таксиметров автомобил нанася в пътната си книжка часа и датата на
започване на работа. Отбележете правилното нанесените данни!
 01.V.2009 г., 7,00 часа
 01.05.2009 г., 7,00 часа
 01.05.2009 г., 07,00 часа
69.Осъществяването на контрола за правилното и редовно попълване на пътните
книжки е задължение на:
 водача
 превозвача
 данъчните служби
70.При управление на таксиметров автомобил водачът трябва да носи:
 разрешението за извършване на таксиметров превоз
 копие на разрешението за извършване на таксиметров превоз, заверено със свеж
печат на общината
 копие на разрешението за извършване на таксиметров превоз, заверено със свеж
печат на съответната дирекция "Автомобилна администрация"
71.При управление на таксиметров автомобил водачът не е задължен да носи:
 удостоверението “Водач на лек таксиметров автомобил”
 документ, удостоверяващ правото му на собственост върху автомобила
 прономерован кочан с фактури на данъчно задълженото лице

Модул 5: Административно наказателна отговорност
1. За какъв срок съставеният акт за нарушение на Наредба № 34 замества
удостоверението "Водач на лек таксиметров автомобил"?
 за 2 месеца
 за 3 месеца
 за 1 месец
2. При кой от изброените случаи контролните органи задържат удостоверението
“Водач на лек таксиметров автомобил"?

 при съставен фиш за превишена скорост
 при съставен акт за извършване на превоз на територията на община, за която
нямат издадено разрешение
 при съставен акт за управление на МПС след употреба на алкохол
3. Контролът по спазване на Наредба № 35 за функционалните и технически
изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет се
осъществява от:
 службите за контрол на МВР
 лицензираните сервизи за ремонт
 Данъчната администрация, Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор и Регионалните дирекции "Автомобилна администрация"
4. При отнемане на удостоверението “Водач на лек таксиметров автомобил” за
неиздаване на фискална касова бележка за извършена таксиметрова услуга
удостоверението се връща след:
 успешно на полагане на изпит за придобиване на Удостоверение за водач на лек
таксиметров автомобил
 връчване на издаденото Наказателно постановление по акта
 преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на
автомобила
5. При отнемане на удостоверението “Водач на лек таксиметров автомобил”,
който не е използвал правилно таксиметровия апарат, удостоверението се връща
след:
 издаване на фактура на пътника за стойността на превоза
 връчване на издаденото Наказателно постановление по акта
 успешно полагане на изпит за придобиване на удостоверение за водач на лек
таксиметров автомобил
6. Контролът по прилагане на Наредба № 34 се осъществява от:
 само службите за контрол на МВР
 само ИА “Автомобилна администрация”
 ИА “Автомобилна администрация” и службите за контрол на МВР
7. Когато лек таксиметров автомобил не отговаря на изискванията, определени от
Наредба № 34, контролните органи изземват:
 удостоверението “Водач на лек таксиметров автомобил” на водача
 Удостоверенито за транспортна годност на лек таксиметров автомобил
 контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническа
изправност на автомобила
8. Контролните органи изземват контролният талон към знака за периодичен
преглед за проверка на техническа изправност на лек таксиметров автомобила
когато:
 таксиметровият автомобил не отговаря на изискванията, определени от Наредба №
34,
 водачът не представи удостоверение “Водач на лек таксиметров автомобил”
 водачът не представи Удостоверенито за транспортна годност на лек таксиметров
автомобил

9. Когато водачът не представи застраховка “Гражданска отговорност”,
контролните органи изземват контролния талон към знака за периодичен преглед
за проверка на техническа изправност на лек таксиметров автомобила:
 невярно
 вярно
10. Когато водачът не представи контролния талон към знака за периодичен
преглед за проверка на техническа изправност на лек таксиметров автомобила,
контролните органи изземват Удостоверенито за транспортна годност на лек
таксиметров автомобил:
 вярно
 невярно
11. При констатирани случаи на неправомерно издадени разрешения за
извършване на таксиметрова дейност, кметът на общината се уведомява от:
 водача
 изпълнителния директор на ИА “Автомобилна администрация”
 превозвача
12. При констатирани случаи на неправомерно издадени разрешения за
извършване на таксиметрова дейност, изпълнителният директор на ИА
“Автомобилна администрация” уведомява:
 водача
 кмета на общината
 превозвача
13. Водачът на лек таксиметров автомобил при констатиран случай на
неправомерно издадено разрешение за извършване на таксиметрова дейност, е
длъжен да уведоми кмета на общината:
 вярно
 невярно
14. При констатирани случаи на неправомерно издадени разрешения за
извършване на таксиметрова дейност, разрешението се отнема от?
 Изпълнителния директор на ИА “Автомобилна администрация”
 кмета на общината
 директора на съответната регионална дирекция “Автомобилна администрация”
15. При констатирани случаи на неправомерно издадени разрешения за
извършване на таксиметрова дейност кметът на общината отнема разрешението?
 невярно
 вярно
16. При констатирани случаи на неправомерно издадени разрешения за
извършване на таксиметрова дейност директорът на съответната регионална
дирекция “Автомобилна администрация”отнема разрешението?
 вярно
 невярно

17. При констатирани случаи на неправомерно издадени разрешения за
извършване на таксиметрова дейност изпълнителният директор на ИА
“Автомобилна администрация”отнема разрешението?
 вярно
 невярно
18. При съставен акт на водач на лек таксиметров автомобил за нарушение на
Наредба № 34 контролните органи задържат удостоверението “Водач на лек
таксиметров автомобил” ?
 невярно
 вярно
19. След отнемане на удостоверение “Водач на лек таксиметров автомобил” при
съставен акт на водача за нарушение на Наредба № 34, водачът кандидатства за
придобиване на ново удостоверение?
 вярно
 невярно
20. Актовете за установявяне на административни нарушения на водачи на леки
таксиметрови автомобили се съставят от службите за контрол:
 само на Министерство на вътрешните работи
 само на ИА “Автомобилна администрация”
 на ИА “Автомобилна администрация” и службите за контрол на МВР
21. При установявяне на нарушения на Закона за автомобилните превози и Закона
за движението по пътищата от водач на лек таксиметров автомобил контролните
органи задържат като доказателство по акта контролния талон към
свидетелството за управление:
 вярно
 невярно
22. Когато в лек таксиметров автомобил няма бутон, който при натискане
включва инсталирана в знака “Такси” лампа или не е оборудван със система за
сигнализация и сигурност, контролните органи изземват:
 удостоверението “Водач на лек таксиметров автомобил” на водача
 Удостоверенито за транспортна годност на лек таксиметров автомобил
 контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническа
изправност на автомобила
23.Контролният талон към свидетелството за управление на водач на лек
таксиметров автомобил се задържа от контролните органи като доказателство по
акт:
 във всички случаи на установявяне на нарушения на изискванията на Закона за
автомобилните превози и на Закона за движението по пътищата
 по преценка на контролните органи
 само когато водачът не притежава удостоверение “Водач на лек таксиметров
автомобил”
24. Контролният талон към свидетелството за управление се задържа от
контролните органи като доказателство по акт на водач на лек таксиметров

автомобил, само ако нарушението е по време таксиметров превоз с клиент :
 невярно
 вярно
25. При установено нарушение на/от превозвач, допуснал извършване на
обществен превоз без да има право на това, се задържа:
 свидетелството за управление на МПС
 удостоверението за професионална компетентност на ръководителя
 удостоверението за регистрация за таксиметров превоз
26. При установено нарушение на/от превозвач, допуснал да бъдат използвани
превозните му средства за умишлено препречване на свободното движение по
улиците, площадите и пътищата, се задържа:
 свидетелството за управление на МПС
 удостоверението за професионална компетентност на ръководителя
 удостоверението за регистрация за таксиметров превоз
27. Издадените наказателни постановления за неспазване на изискванията за
извършване на обществен превоз се обжалват по реда на:
 Закона за автомобилните превози
 Закона за административните нарушения и наказания
 Наредбата, регламентираща съответния превоз
28. Водач на лек таксиметров автомобил, който не издаде документ за платена
превозна цена се наказва с:
 спиране от движение на МПС
 лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца
 глоба
29. Водач на лек таксиметров автомобил, който управлява с неизправен
електронен таксиметров апарат с фискална памет се наказва с:
 отнемане на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил
 глоба
 отнемане на Свидетелството за управление на МПС
30. Водач на лек таксиметров, който извършва таксиметров превоз без редовно
издадено разрешение, се наказва с:
 отнемане на удостоверението “Водач на лек таксиметров автомобил”
 глоба и лишаване от право за извършва таксиметров превоз
 глоба
31. Водач на лек таксиметров, който извършва таксиметров превоз и не представи
в момента на проверката разрешението за таксиметров превоз, се наказва с:
 глоба
 отнемане на удостоверението “Водач на лек таксиметров автомобил”
 глоба и лишаване от право за извършва таксиметров превоз
32. Който не издаде документ за платена превозна цена, включително за
таксиметровите превози, се наказва с глоба:

 вярно
 невярно
33. Водач на МПС, който разпломбира не по установения ред, повреди или измени
показанията или управлява превозното средство без или с неизправен
таксиметров апарат, се наказва с глоба:
 невярно
 вярно
34. Водач на МПС, който разпломбира не по установения ред, повреди или измени
показанията или управлява превозното средство без или с неизправен
таксиметров апарат, се наказва с:
 глоба
 с лишаване от право да извършва таксиметров превоз
 с глоба и имуществена санкция
35. Водач на МПС, който разпломбира не по установения ред, повреди или измени
показанията или управлява превозното средство без или с неизправен
таксиметров апарат, при повторно нарушение се наказва с:
 глоба
 с лишаване от право да извършва таксиметров превоз
 временно спиране от движение на автомобила
36. Водач, който управлява лек таксиметров автомобил, оборудван с устройство
или приспособление, свързано с работата на таксиметровия апарат, което дава
възможност за записване и отчитане на неверни данни, се наказва с глоба от 500
до 1000 лева:
 вярно
 невярно
37. Водач, който управлява лек таксиметров автомобил, оборудван с устройство
или приспособление, свързано с работата на таксиметровия апарат, което дава
възможност за записване и отчитане на неверни данни, се наказва с:
 глоба
 с лишаване от право да извършва таксиметров превоз
 с глоба и имуществена санкция
38. Водач, който управлява лек таксиметров автомобил, оборудван с устройство
или приспособление, свързано с работата на таксиметровия апарат, което дава
възможност за записване и отчитане на неверни данни, при повторно нарушене се
наказва с:
 глоба
 с лишаване от право да извършва таксиметров превоз
 с глоба и имуществена санкция
39. Водач, извършващ таксиметров превоз с лек автомобил, който не е включен в
списъка към удостоверение за регистрация, се наказва с глоба или имуществена
санкция от 1500 до 3000 лева:
 вярно
 невярно

40. Водач, извършващ таксиметров превоз с лек автомобил, който не е включен в
списъка към удостоверение за регистрация, се наказва с:
 глоба или имуществена санкция
 с лишаване от право да извършва таксиметров превоз
 с глоба и имуществена санкция
41. Превозвач, който не осигури спазване на разпоредбите за работно време и
почивките на водачите при извършване на обществен превоз, се наказва с:
 спиране от движение на МПС
 имуществена санкция
 глоба
42. Превозвач, който допусне да бъдат използвани превозните му средства за
умишлено препречване на свободното движение по улиците, площадите и
пътищата, се наказва с:
 спиране от движение на МПС управлява МПС?
 имуществена санкция и с отнемане на удостоверението за регистрация за срок от
една годин
 отнемане на удостоверението за професионална компетентност за срок от две години
43. Водач, който не носи необходимите документи при управление на автомобила,
се наказва с:
 проверочен изпит
 глоба
 лишаване от право да управлява МПС
44. Водач, който управлява МПС с концентрация на алкохол над 0,5 промила в
кръвта се наказва с:
 глоба и лишаване от право да управлява МПС
 глоба
 лишаване от право да управлява МПС
45. Водач, който откаже да предаде документите си или по какъвто и да е начин
осуети проверка от органите за контрол се наказва с:
 глоба
 лишаване от право да управлява МПС
 глоба и лишаване от право да управлява МПС
46. Водач, който откаже да изпълни разпореждане на
наказва с:
 глоба
 лишаване от право да управлява МПС
 глоба и лишаване от право да управлява МПС

органите за контрол се

47. Водач, който не спазва сигналите на пътните светофари, ако от това е
създадена непосредствена опасност за движението, се наказва с:
 глоба и лишаване от право да управлява МПС
 глоба
 лишаване от право да управлява МПС

48. Водач, който не спазва правилата за предимство, за разминаване и
изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението, се
наказва с:
 лишаване от право да управлява МПС
 глоба и лишаване от право да управлява МПС
 глоба
49. Водач на лек таксиметров автомобил,
максимална скорост с 10 км/ч се наказва с:
 лишаване от право да управлява МПС
 глоба
 глоба и лишаване от право да управлява МПС

който

превиши

разрешената

50. Водач на лек таксиметров автомобил, който превиши
максимална скорост с 11 км/ч се наказва с:
 лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба
 глоба и лишаване от право да управлява МПС

разрешената

51. Водач на лек таксиметров автомобил, който превиши
максимална скорост с 21 км/ч се наказва с:
 лишаване от право да управлява МПС
 глоба и лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба

разрешената

52. Водач на лек таксиметров автомобил,
максимална скорост с 31 км/ч се наказва с:
 лишаване от право да управлява МПС
 глоба

разрешената

който

превиши

53. Водач на лек таксиметров автомобил, който превиши разрешената
максимална скорост с 41 км/ч се наказва с:
 лишаване от право да управлява лек таксиметров автомоби
 глоба и три месеца лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба
54. Водач на лек таксиметров автомобил, който превиши разрешената
максимална скорост с над 50 км/ч, се наказва с:
 лишаване от право да управлява лек таксиметров автомоби
 глоба и три месеца лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба и три месеца лишаване от право да управлява МПС
55. Водач на лек таксиметров автомобил, който превозва пътници над
определения брой места, се наказва с:
 лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба и лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба
56. Водач на лек таксиметров автомобил, който не носи определените за носене

документи във връзка с извършвания таксиметров превоз на пътници, се наказва
с:
 лишаване от право да управлява лек таксиметров автомоби
 глоба и лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба
57. Водач на лек таксиметров автомобил, който носи определените за носене
документи във връзка с извършвания таксиметров превоз на пътници, но те не
отговарят на съответните изисквания, се наказва с:
 лишаване от право да управлява лек таксиметров автомоби
 глоба и лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба
58. Водач на лек таксиметров автомобил, който управлява лекия таксиметров
автомобил повече от законоустановеното работно време, се наказва с:
 лишаване от право да управлява лек таксиметров автомоби
 глоба и лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба
59. Водач на лек таксиметров автомобил, който управлява лек таксиметров
автомобил в болестно или друго състояние, което създава опасност за движение, се
наказва с:
 лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба и лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба
60. Водач на лек таксиметров автомобил, който не спре двигателя, когато автомобилът
е в престой, се наказва с:
 лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба и лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба
61. Водач на лек таксиметров автомобил, който неправилно престоява или
паркира в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници
или кръстовище, се наказва с:
 лишаване от право да управлява лек таксиметров автомоби
 глоба и лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба
62. Водач на лек таксиметров автомобил, който превозва деца в нарушение на
изискванията на Закон за движение по пътищата, се наказва с:
 лишаване от право да управлява лек таксиметров автомоби
 глоба и лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба
63. Пътник в лек таксиметров автомобил, който не изпълнява задължението за
използване на предпазен колан, се наказва с:
 лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба и лишаване от право да управлява лек таксиметров автомобил
 глоба

64. Водач на лек таксиметров автомобил, на когото е наложеното наказание
“глоба” заплаща глобата :
 в едномесечен срок от съставяне на акта
 в едномесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление
 в тримесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление
65. При връчване на наказателно постановление водачът на лек таксиметров
автомобил задължително представя валидно свидетелство за управление на МПС:
 невярно
 вярно
66. Водачът на лек таксиметров автомобил при връчване на наказателно
постановление задължително представя:
 удостоверение “Водач на лек таксиметров автомобил”
 валидно свидетелство за управление на МПС
 свидетелство за съдимост
67. При съставяне на акт за установяване на административно нарушение на
водач на лек таксиметров автомобил, свидетел по акта може да бъде и служебно
лице:
 невярно
 вярно
68. При съставяне на акт за установяване на административно нарушение на
водач на лек таксиметров автомобил, свидетел по акта не може да бъде служебно
лице:
 вярно
 невярно
69. Спрямо автомобил, който е обозначен с опознавателни знаци за извършване на
таксиметрови превози, но не е включено в списъка към удостоверение за
регистрация, се прилага принудителна административна мярка “временно
спиране от движение на МПС”:
 вярно
 невярно
70. Спрямо таксиметров автомобил, включен в списъка към удостоверение за
регистрация, но при контрол не представя разрешение за таксиметров превоз се
прилага принудителна административна мярка “временно спиране от движение
на МПС”:
 невярно
 вярно
71. Фиш за неправилно паркиране, закрепен към моторното превозно средство се
счита за връчен на нарушителя:
 невярно
 вярно
72. На лице, което откаже да подпише съставен му фиш за извършено нарушение,

се съставя акт:
 невярно
 вярно
Модул 6: Безопасност на движението
1. При коя от изброените неизправности е разрешено да се придвижите до мястото
на нейното отстраняване?
 не работят стъклочистачките по време на дъжд
 нарушена е херметичността на охладителната уредба
 има изтичане на спирачна течност
2. При коя от изброените неизправности е разрешено да се придвижите до мястото
на нейното отстраняване?
 през нощта не светят късите светлини
 при снеговалеж не работят стъклочистачките
 повреден е скоростомерът
3. При коя от изброените неизправности е забранено да се придвижите до мястото
на нейното отстраняване?
 има незакрепени, неосигурени против саморазвиване или повредени, с нарушена
цялост части и възли по кормилната уредба
 има течове на масло по двигателя
 има самоизключваща се предавка
4. При коя от изброените неизправности е забранено да се придвижите до мястото
на нейното отстраняване?
 липсват или са повредени закрепващите елементи на карданния вал или
полуваловете
 двигателят прегрява
 има самоизключваща се предавка
5. При възникване по време на движение на повреда или незправност в
превозното средство, при които изтича гориво, водачът е длъжен да спре и да
вземе мерки за отстраняване на теча:
 вярно, с изключение за водачи на леки таксиметрови автомобили
 вярно
 не спира, а придвижва превозното средство до място за отстраняване на повредата
6.Движението на пътното превозно средство с повредена и деформирана джанта е:
 разрешено
 забранено, само когато джантата е на предно колело
 забранено във всички случаи
7. Движението на пътното превозно средство с разкъсвания на гумата е:
 разрешено
 забранено, само когато гумата е на двигателно колело
 забранено във всички случаи

8. Ако съединителят не работи, движението на пътното превозно средство е:
 разрешено
 забранено
9. При управление на пътно превозно средство в жилищна зона, когато няма
други ограничения, водачът на лек таксиметров автомобил е длъжен да се движи
със скорост, не по-голяма от:
 40 км/ч.
 50 км/ч.
 20 км/ч.
10. С кое от изброените действия водачът не нарушава Закон за движението по
пътищата?
 управлява пътно превозно средство, когато е под въздействието на алкохол
 оставя паркирано МПС без надзор
 управлява пътно превозно средство, което не е оборудвано с пожарогасител
11. Престоят и паркирането са забранени на разстояние от кръстовището по –
малко от:
 10 метра
 20 метра
 5 метра
12. Паркирането в жилищна зона, обозначена със съответния пътен знак, е
разрешено:
 в най – дясната пътна лента
 само на специално обозначените за това места
 най – вдясно на пътното платно
13. На спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на
пътници престоят на таксиметрови автомобили с цел очакване на пътници е:
 разрешен, ако не пречи на превозните средства, за които е предназначена спирката
 забранен
14. При подаден сигнал за спиране от контролните органи, ако няма други
указания, водачът на превозното средство е длъжен да спре:
 незабавно, до контролните органи
 плавно в най-дясната част на платното за движение
 в заеманата лента
15. По смисъла на Наредба № 34 повторно е нарушението:
 когато на нарушителя е наложено наказание в един и същи размер
 извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с
което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение
 когато е извършено от двама водачи
16. При управление на пътно превозно средзтво в населено място, когато няма
други ограничения, водачът с правоспособност категория В е длъжен да не
превишава скорост:

 от 50 км/ч
 от 60 км/ч.
 от 80 км/ч.
17. При управление на пътно превозно средзтво извън населено място, когато
няма други ограничения, водачът с правоспособност категория В е длъжен да не
превишава скорост от:
 120 км/ч
 100 км/ч
 90 км/ч
18. При управление на пътно превозно средство по автомагистрала, когато няма
други ограничения, водачът с правоспособност категория В е длъжен да не
превишава скорост от:
 120 км/ч
 130 км/ч
 140 км/ч
19. При управление на пътно превозно средство по скоростен път, когато няма
други ограничения, водачът с правоспособност категория В е длъжен да не
превишава скорост от:
 120 км/ч
 130 км/ч
 140 км/ч
20. Забранено е навлизането в кръстовище дори и при разрешаващ сигнал на
светофара, ако обстановката в кръстовището ще принуди водача да спре в
кръстовището или да възпрепятства напречното движение:
 невярно
 вярно
21. На водач на моторно превозно средство е забранено да използва мобилен
телефон по време на управление на превозното средство, освен?
 ако превозното средство не е лек таксиметров автомобил
 при наличие на устройство, позволяващо използването на телефон без участие на
ръцете му
 ако превозното средство не е предназаначено за обществен превоз на пътници
22. Използване на мобилен телефон по време на управление на превозното
средство при наличие на устройство, позволяващо използването на телефон без
участие на ръце:
 е забранено на водачите на лек таксиметров автомобил по време на работа
 е разрешено
 е разрешено само на водачи, не извършващи обществен превоз на пътници
23. Ограничаването на видимостта през стъклата на задните врати на леки
автомобили, както и намаляване на прозрачността им:
 не се допуска за лек таксиметров автомобил
 се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на
автомобила

 се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от лявата страна на
автомобила
24. Ограничаването на видимостта през челното стъкло и през страничните
стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача на пътя, както и
намаляване на прозрачността им:
 се забранява само за леки таксиметрови автомобили
 се забранява
 не се забранява при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на
автомобила
25. На водач на лек таксиметров автомобил по време на управление в населено
място движението със скорост, по-висока от 50 км/час, е :
 забранено
 разрешено, ако пътните условия позволяват това
26. На водач на лек таксиметров автомобил по време на управление по
автомагистрала, движение със скорост, по-висока от 140 км/час, е :
 забранено
 разрешено, ако пътните условия позволяват това
27. Забранено е паркирането на места, определени за инвалиди:
 за превозните средства, с изключение на леки таксиметрови автомобили,
управлявани от инвалиди
 за превозните средства, с изключение леки таксиметрови автомобили
 за всички превозни средства
28. Служителят, осъществяващ контрол, представя на спрения за проверка
участник в пътното движение полицейски знак или карта. Когато е необходимо,
той може да покани спрения водач да излезе от превозното средство :
 невярно, спрения водач задължително слиза от превозното средство
 вярно
29. Водачът на лек таксиметров автомобил не трябва да намалява скоростта
рязко, освен ако това е необходимо:
 за спиране на таксиметрова стоянка
 за предотвратяване на пътнотранспортно произшествие
 за спиране при подаден сигнал с ръка от клиент за таксиметров превоз
30. Лек таксиметров автомобил е в престой, когато:
 е спрял за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници в
присъствието на водача
 е спрял за неограничено време на таксиметрова стоянка
е спрял за ограничено време, необходимо за изчакване на клиент при повикване по
телефона
31. Водачът и пътниците на лек таксиметров автомобил могат да отварят вратата,
да я оставят отворена, да се качват и да слизат от превозното средство, спряно за
престой или паркирано:
 след като се уверят, че няма да създадат опасност за останалите участници в

движението  само на таксиметрова стоянка
 на удобно за пътниците място
32. Слизането и качването на деца до 12 години от и в лек таксиметров автомобил,
спрял на пътното платно, се извършва откъм страната на тротоара или банкета:
 вярно
 невярно
33. Слизането и качването на деца до 12 години от и в лек таксиметров автомобил,
спрял на пътното платно, се извършва:
 от всички врати на превозното средство
 откъм страната на тротоара или банкета
 само на таксиметрова стоянка
34. Забранено е паркирането на спирките на превозните средства от редовните
линии за обществен превоз на пътници:
 за превозните средства, с изключение на леки таксиметрови автомобили
 за превозните средства, с изключение на автобуси от редовните линии и леки
таксиметрови автомобили
 за всички превозни средства
35. Забранено е паркирането пред входове и на прилежащите тротоари на детски
заведения и училища:
 за превозните средства, с изключение на леки таксиметрови автомобили
 за превозните средства, с изключение на училищни автобуси и леки таксиметрови
автомобили
 за всички превозни средства
36. Забранено е паркирането пред входове на паркове, театри, кина, предприятия,
както и на други места, където е възможно да влизат или излизат пътни превозни
средства:
 за превозните средства, с изключение на леки таксиметрови автомобили
 за всички превозни средства
37. Използването на звуков сигнал в населените места е:
 разрешено
 забранено, освен за предотвратяване на пътнотранспортно произшествие
 забранено
38. Изпреварването и заобикалянето на релсово превозно средство от лявата
страна е:
 разрешено
 забранено
 разрешено само за превони средства, извършващи обществен превоз на пътници
39. Кое от изброените действия не е задължение на водач, пристигнал на мястото
на пътнотранспортно произшествие?
 да уведоми за произшествието органите на Министерството на вътрешните работи.
 да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението
 да запази следите от произшествието

40. Водач, който е участник в пътнотранспортно произшествие, при което са
пострадали хора, е длъжен да:
 уведоми вещи лица за установяване на щетите.
 уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи
 уведоми службите на Министерството на транспорта
41. При пътнотранспортно произшествие само с имуществени вреди и съгласие
относно обстоятелствата, свързани с него, участниците:
 само уведомяват полицията
попълват двустранен констативен протокол и съвместно уведомяват службата за
контрол на МВР на територията, на която е настъпило произшествието
 попълват само двустранен констативен протокол
42. При пътнотранспортно произшествие само с имуществени вреди и постигнато
съгласие между участниците в него, относно обстоятелствата му:
 не се уведомява службата за контрол на МВР
 уведомяват се службата за контрол на МВР от виновния участник
 участниците съвместно уведомяват службата за контрол на МВР на територията, на
която е настъпило произшествието
43. Запазването на следите от пътнотранспортно произшествие е задължение на:
 пострадалите от пътнотранспортно произшествие
 свидетелите на пътнотранспортно произшествие
 участниците в пътнотранспортно произшествие
44. Водач, който е участник в пътнотранспортно произшествие, при което има
само имуществени вреди, е длъжен да уведоми съответната служба за контрол на:
 Министерството на транспорта на територията, на която е настъпило
произшествието
 Министерство на вътрешните работи на територията, на която е настъпило
произшествието
45. Какви данни е длъжен да дава за себе си участник в пътнотранспортно
произшествие?
 само за задължителната си застраховка “Гражданска отговорност” на
автомобилистите
 за самоличността си и задължителната си застраховка “Гражданска отговорност” на
автомобилистите
 само за самоличността си.
46. Водачът на лек таксиметров автомобил е длъжен да изведе пътниците извън
автомобила си на безопасно място в случай на:
 принудително спиране на превозното средство върху релсите на железопътен прелез.
 пътнотранспортно произшествие, в което превозното средство не участва, но има
пострадали хора.
47. Водачът на лек таксиметров автомобил е длъжен да изведе пътниците извън
автомобила си на безопасно място в случай на:
 пътнотранспортно произшествие, при което превозното средство не участва, но има

пострадали хора.
 принудително спиране на превозното средство на разстояние, по-малко от 2 м преди
първата или след последната релса на железопътен прелез.

