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1. Задължение на водач, превозващ опасни товари е:  

да бъде запознат със конструкцията на 
противопожарните средства 
да бъде запознат с начина на употреба на 
противопожарните средства 
да бъде запознат с материала, от който са изработени 
противопожарните средства 
 

 

 
2. Като водач длъжен ли сте да знаете какъв товар 

превозвате?  

Не, задължението ми се свежда само до това да изисквам 
необходимите съпроводителни документи  
Не, защото това е грижа на ръководството на фирмата, 
която ме е наела  
Да, във всички случаи трябва да знам какъв товар 
превозвам  
Да, но само когато превозвам живи животни 

 

 

 
3. Вие ще извършвате превоз на товар, класифициран 

като опасен. Може ли да откажете товаренето ако 
забележите, че опаковките са повредени?  

Не, няма да откажа товаренето 
Не, ще натоваря опаковките и ще впиша забележките си 
в товарителницата 
Да, имам право да откажа товаренето  

 

 

 
4. Вие ще извършвате превоз на товар, класифициран 

като опасен. Може ли да откажете товаренето, ако 
забележите, че опаковките са без съответните 
маркировки за опасност?  

Не, няма да откажа товаренето 
Не, ще натоваря опаковките и ще впиша забележките си 
в товарителницата 
Да, имам право да откажа товаренето  

 

 

 
5. Кога водачът на ППС, който ще превозва опасни 

товари, трябва да се запознае с писмените 
инструкции за аварийни ситуации?  

Само в случай на авария  
Преди началото на превоза  
Не е нужно да се запознава, тъй като те са предназначени 
за спасителните екипи  

 

 

 
6. Кое от посочените действия на водач, превозващ  



опасни товари считате за неправилни и могат да 
доведат до злополука?  

Неправилно паркиране  
Неспазване на предимство  
Спазване на пътните ограничения  
Смяна на предавки  

 
 
7. Кое от следните твърдения, относно изискванията 

към водач, превозващ опасни товари са правилни?  

Водачът трябва да бъде запознат с опасностите присъщи 
на товарите, който превозва  
Водачът не прекъсва пътуването, ако се повредят 
спирачната уредба или ел. инсталацията на превозното 
средство  
Водачът не се съобразява с пътните ограничения, защото 
е със специален режим на движение  

    

 

 
8. Кое от следните твърдения относно действията на 

водача по време на превоз на опасни товари са 
правилни?  
 
Водачът не прекъсва пътуването, ако се повредят 
спирачната уредба или ел. инсталацията на превозното 
средство  
Водачът избягва резките движения, които могат да 
доведат до преобръщане на товара и/или превозното 
средство  
Водачът не се съобразява с пътните ограничения, защото 
е със специален режим на движение  
Водачът демонстрира внушителните размери на 
превозното средство, за да спечели уважението на 
другите участници на пътя  

 

 
 

 
9. Водач, превозващ опасни товари е длъжен: 

да се движи на безопасна дистанция от другите превозни 
средства  
да демонстрира внушителните размери на превозното 
средство, за да спечели уважението на другите 
участници на пътя  
да не прекъсва пътуването, ако се повредят спирачната 
уредба или ел. инсталацията на превозното средство  
да не се съобразява с пътните ограничения, защото е със 
специален режим на движение  

 

 

 
10. Водач, превозващ опасни товари, при намалена 

видимост е длъжен:  

да продължи пътуването, независимо от атмосферните 
условия  
да намали скоростта, в зависимост от атмосферните 

 



условия и при необходимост да спре на безопасно място  
да спре незабавно на пътния банкет  
да не се съобразява с атмосферните условия, тъй като е 
със специален режим на движение  

       
 
11. Кои от изброените действия на водач, превозващ 

опасни товари считате за правилни? 

Да не пуши по време на товаро-разтоварните операции  
При необходимост да превиши скоростта на движение, 
за да достигне по-бързо до точката за разтоварване на 
товара  
При аварийно спиране да не задейства ръчната спирачка 
за паркиране, за да може да потегли по-бързо  
Да не следи за поведението на товара (повишаване на 
температурата му, разместване и др.)  

 

 
12. Кое от следните твърдения относно действията на 

водача по време на превоз на опасни товари са 
правилни?  

Взема на борда само приятели и роднини  
Взема случайни пътници на автостоп  
Взема на борда водач, дори да не притежава 
свидетелство за управление и ADR-свидетелство за 
водач за същото ППС 
Взема на борда на ППС само лице, притежаващо 
валидно ADR-свидетелство за водач, подходящо за типа 
ППС и съответния клас опасен товар 

 

 

 
13. 

Какво трябва да направи водачът ако транспортната 
единица, превозваща опасни товари се повреди? 
 
Да информира населението чрез пресата  
Да вземе мерки за предотвратяване на произшествие  
Да се свърже с министерството на вътрешните работи  
Да се свърже с роднини  

 

 

 
14. Ако спре за почивка, водачът трябва да:  

изключи двигателя и да заключи превозното средство  
постави специална табела, указваща мястото на почивка  
отвори вратите на транспортната единица, за да се 
проветрява товара  

 

 

 
15. Ако спре за почивка, водачът трябва да:  

остави двигателя да работи  
задейства ръчната спирачка  
остави отключено превозното средство  

 

 

 
16. Ако спре за почивка, водачът трябва да:  

остави двигателя да работи  

 



остави отключено превозното средство  
заклини колелата, ако превозното средство е в наклон  

 
 
17. На водач, превозващ опасни товари е забранено да 

престоява на платното за движение и да се движи при 
намалена видимост:  

 
под 100 метра 
под 50 метра  
под 60 метра 
под 200 метра 

 

 

 


