
 
№ 
 

                      
Въпрос, отговор 

 

 
графика 

 
1. Могат ли в едно ППС да се превозват опаковки 

с опасни товари, имащи различни етикети за 
опасност?  

Да, ако изпращача е дал писмена инструкция за 
това  
Да, но само ако това е в съответствие с таблицата 
за смесено товарене  
По преценка на водача  
Никога не трябва да се превозват различни опасни 
товари в едно превозно средство  

 

 

 
2. Като общо правило, могат ли в едно ППС да се 

превозват опаковки с опасни товари със знаци 
за опасност № 4.1 и опасни товари със знаци за 
опасност № 2?  

да  
не  
по преценка на водача  
по преценка на превозвача  

 

 

 
3. Какво е общото правило, когато в едно ППС се 

превозват опаковки с опасни товари носещи 
етикети 6.2 и опаковки с хранителни продукти?  

Опаковките с етикети 6.2 трябва да се подредят 
върху опаковките с хранителни продукти за по-
голяма сигурност  
Опаковките трябва да бъдат разделени чрез 
разстояние от минимум 80 см.  
Опаковките не трябва да бъдат разделени, тъй като 
са добре затворени  

 

 

 
4. Кои от следните опаковки с опасни товари 

трябва да се съхраняват отделно от продукти, 
предназначени за консумация и фуражи за 
животни?  

Опаковки, носещи етикети 3  
Опаковки, носещи етикети 4.3  
Опаковки, носещи етикети 6.1  
Опаковки, носещи етикети 5.2  

 

 

 
5. Като общо правило, могат ли в едно ППС да се 

превозват опаковки с опасни товари със знаци 
за опасност № 3 и опасни товари със знаци за 
опасност № 8? 

Не  
Да  

 



По преценка на водача  
По преценка на превозвача  

 
 
6. Какви предпазни мерки трябва да вземе водач 

на ППС при товарене на опаковки, съдържащи 
опасни вещества?  

Напуска превозното средство докато се товарят 
опаковките  
Не изключва двигателя, за да потегли по-бързо 
след приключване на операцията  
Използва обикновено джобно метално фенерче за 
осветяване на товарната повърхност  
Не трябва да допуска товарене на забранени за 
съвместен превоз опасни товари  

 

 

7. Като общо правило, могат ли в едно ППС да се 
превозват опаковки с опасни товари със знаци 
за опасност № 5.1 и опасни товари със знаци за 
опасност № 5.2 + 1? 
 
Да 
Не 
По преценка на водача 
По преценка на превозвача 

 

 

8. Като общо правило, могат ли в едно ППС да се 
превозват опаковки с опасни товари със знаци 
за опасност № 4.1 + 1 и опасни товари със знаци 
за опасност № 2? 
 
Да 
Не 
По преценка на водача 
По преценка на превозвача 
 

 

9. Като общо правило, могат ли в едно ППС да се 
превозват опаковки с опасни товари със знаци 
за опасност № 3 и опасни товари със знаци за 
опасност № 6.2? 
 
Да 
Не 
По преценка на водача 
По преценка на превозвача 
 

 

10. Като общо правило, могат ли в едно ППС да се 
превозват опаковки с опасни товари със знаци 
за опасност № 4.1, № 6.2 и опасни товари със 
знаци за опасност № 8? 
 
Да 
Не 

 



По преценка на водача 
По преценка на превозвача 
 

11. Като общо правило, могат ли в едно ППС да се 
превозват опаковки с опасни товари със знаци 
за опасност № 8, № 6.1 и опасни товари със 
знаци за опасност № 9? 
 
Да 
Не 
По преценка на водача 
По преценка на превозвача 
 

 

12. Като общо правило, могат ли в едно ППС да се 
превозват опаковки с опасни товари със знаци 
за опасност № 8, № 6.1 и опасни товари със 
знаци за опасност № 4.1 + 1? 
 
Да 
Не 
По преценка на водача 
По преценка на превозвача 
 
 

 

13. Като общо правило, могат ли в едно ППС да се 
превозват опаковки с опасни товари със знаци 
за опасност № 4.1 + 1, № 6.1 и опасни товари със 
знаци за опасност № 8? 
 
Да 
Не 
По преценка на водача 
По преценка на превозвача 
 

 

14. Кои от следните опаковки с опасни товари 
трябва да се съхраняват отделно от продукти, 
предназначени за консумация и фуражи за 
животни?  
 
Опаковки, носещи етикети 3 
Опаковки, носещи етикети 4.3 
Опаковки, носещи етикети 6.2 
Опаковки, носещи етикети 5.2 
 

 

15. Като общо правило, могат ли в едно ППС да се 
превозват опаковки с опасни товари със знаци 
за опасност № 4.1 + 1 и опасни товари със знаци 
за опасност № 2? 
 
Да 
Не 
По преценка на водача 
По преценка на превозвача 
 

 



16. Могат ли в едно ППС да се превозват опаковки 
с опасни товари заедно с опаковки с хранителни 
продукти?  
 
Да, но само при определени условия и ако са взети 
съответни мерки за безопасност  
Да, но само по преценка на водача  
Не, никога не трябва да се превозват смесено в 
едно превозно средство 

 

17. Като общо правило, могат ли в едно ППС да се 
превозват опаковки с опасни товари от Клас 8 и 
опасни товари от Клас 1 ? 
 
Не 
Да, във всички случаи 
 

 

18. Могат ли в едно ППС да се превозват опаковки 
с опасни товари от Клас 8 и определени опасни 
товари от Клас 1 ? 
 
Да, ако опаковките са от подклас 1.4 с група на 
съвместимост S 
Не, в никакъв случай 
Да, във всички случаи 
 

 

19. Като общо правило, могат ли в едно ППС да се 
превозват опаковки с опасни товари със знаци 
за опасност № 4.1 + 1 и опасни товари със знаци 
за опасност № 3? 
 
Да 
Не 
По преценка на водача 
По преценка на превозвача 
 

 

20. Като общо правило, могат ли в едно ППС да се 
превозват опаковки с опасни товари със знаци 
за опасност № 5.2 + 1 и опасни товари със знаци 
за опасност № 4.2? 
 
Да 
Не 
По преценка на водача 
По преценка на превозвача 
 

 

21. Като общо правило, могат ли в едно ППС да се 
превозват опаковки с опасни товари със знаци 
за опасност № 6.2 и опасни товари със знаци за 
опасност № 5.2+1? 
 
Да 
Не 
По преценка на водача 
По преценка на превозвача 
 

 



 


