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Въпрос, отговор 

 

 
графика 

 
1. Защо товарното пространство на една транспортна 

единица трябва да бъде почистено?  

Защото е лесно да се подхлъзнеш на непочистени 
повърхности  
Защото остатъци от опасни вещества могат да влязат в 
контакт с материала, от който са направени опаковките 
и да ги повредят  
За да се избегнат разноските по почистването им  
От хигиенична гледна точка  

 

 

 
2. Какво трябва да направи водачът при товарене на 

опаковки с опасни вещества в превозното средство?  

Да държи товара в задната част на товарното 
пространство, така че да може по-лесно да се 
разтовари  
Да приема опаковки за товарене,  дори да са протекли  
Да отваря опаковките, за да се проветряват  
Да укрепи опаковките по такъв начин, че да не могат 
да се местят в превозното средство  
 

 

 
3. Какви са задълженията на водач, превозващ опасен 

товар?  

Да присъства при натоварването на опасните товари  
Да не присъства при натоварването на опасните товари  
Да отваря опаковките и контейнерите, съдържащи 
опасни товари 
Да не се запознава с начина на употреба на 
противопожарните средства  
 

 

 
4. Какво трябва да направи водача по време на 

товарене на опаковки в превозното средство?  

Да подреди така товара, така че той да е правилно 
разпределен по отношение на осите на превозното 
средство  
Да надвиши максимално допустимата маса, за да 
натовари повече опаковки  
Да остави вратите на превозното средство отворени, за 
да се проветрява товарното пространство, особено през 
горещите месеци  
Да отвори опаковките, за да проверява състоянието на 
опасното вещество по време на превоз 

 

 
 

 
5. Какво трябва да направи водача след като 

натовари опаковките с опасните вещества в 
превозното средство? 

Да остави вратите на превозното средство отворени, за 

 
 



да се проветрява товарното пространство, особено през 
горещите месеци  
Да надвиши максимално допустимата маса, за да 
натовари повече опаковки  
Да отвори опаковките, за да провери състоянието на 
веществото по време на превоз 
Ако е необходимо, да използва покривало за покриване 
на товарното пространство, за да предпази товара  

 
 
6. Водач на превозно средство, превозващо опаковки с 

вещества от Клас 4.1 трябва:  

да поставя опаковките една върху друга, за да се 
избегне покачване на температурата  
да товари опаковките само в открити превозни 
средства  
да товари опаковките в закрити и покрити превозни 
средства  
да не покрива опаковките, за да се проветряват по-
лесно  

 

 

 
7. Водач на превозно средство, превозващо опаковки с 

вещества от Клас 5.1 трябва:  

да не покрива опаковките, за да се проветряват по-
лесно  
да товари опаковките само в открити превозни 
средства  
да товари опаковките в закрити и покрити превозни 
средства  
при товаренето да поставя картон или слама между 
опаковките за уплътнение  

 

 

 
8. Водач на превозно средство, превозващо опаковки с 

вещества от Клас 6.1 трябва:  

да използва личната предпазна екипировка, 
предписана в инструкциите за безопасност  
да премести повредените опаковки в края на 
превозното средство, без да ги почиства  
да приема дори мръсни опаковки, които съдържат 
вещества, стига следите от веществото да се прикрият 
с етикети  
да товари опаковките само в открити превозни 
средства  

 

 

 
9. Водач на превозно средство, превозващо опаковки с 

вещества от Клас 6.1 трябва:  

да товари опаковките само в открити превозни 
средства  
да приема дори мръсни опаковки, които съдържат 
вещества, стига следите от веществото да се прикрият 

 



с етикети  
да премести повредените опаковки в края на 
превозното средство, без да ги почиства  
напълно да почисти превозното средство, ако се 
повреди опаковка и съдържанието й изтече в товарното 
отделение 

 
10. Водач на превозно средство, превозващо опаковки с 

вещества от Клас 6.1 трябва:  

да приема дори опаковки, които имат следи от опасно 
вещество върху тях, стига следите от веществото да са 
прикрити с етикети  
да премести повредените опаковки в края на 
превозното средство, без да ги почиства  
ако се повреди опаковка и съдържанието й започне да 
изтича, трябва незабавно да я отстрани и да почисти 
останалите опаковки  
да товари опаковки само в открити превозни средства  

 

 

 
11. Водач на превозно средство, превозващо опаковки с 

вещества от Клас 4.2 трябва:  

да премести повредените опаковки в края на 
превозното средство, без да ги почиства  
да използва уплътняващи материали като слама или 
картон  
да товари опаковки в закрити или покрити превозни 
средства  
да товари опаковки само в открити превозни средства  

 

 

 
12. Водач на превозно средство, превозващо опаковки с 

вещества от Клас 4.2 трябва:  

да товари опаковките само в открити превозни 
средства  
да премести повредените опаковки в края на 
превозното средство, без да ги почиства  
да използва уплътняващи материали като слама или 
картон  
да провери внимателно дали товарната повърхност е 
напълно почистена от остатъци на вещества  

 

 

 
13. Водач на превозно средство, превозващо опаковки с 

вещества от Клас 4.3 трябва:  

да товари опаковките само в открити превозни 
средства  
да подреди опаковките по такъв начин, че да се 
избегне преместването, преобръщането или падането 
им  
да използва покривало, без значение от какъв материал 
е направено  
дори ако вали, да оставя вентилационните отвори на 

 



превозното средство отворени  

 
 
14. Какви са задълженията на водача, превозващ 

опасни товари?  

Няма други задължения, освен да превози товара  
Да се осведоми за правилата и изискванията за 
безопасност на пункта за товарене/разтоварване  
Задължения, свързани само със запознаване с 
писмените инструкции  
Задължения, свързани само с проверка на светлините 
преди тръгване  

 

 

 
15. Длъжен ли е водача предварително да се осведоми 

за правилата и изискванията за безопасност на 
пунктовете за товарене и разтоварване?  

Не, за безопасността се грижат съответните 
отговорници  
Да  
Само по негова преценка  
Не, защото това не влиза в неговите задължения  

 

 

 
16. Какви предпазни мерки трябва да вземе водач на 

превозно средство 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  
Не трябва да допуска товарене на забранени за 
съвместен превоз опасни вещества  
Не облича предпазна екипировка, тъй като не е 
необходима  

 

 
 

 
17. Водач на превозно средство, превозващо опаковки с 

вещества от Клас 5.2 трябва:  

да използва уплътняващи материали като слама или 
картон  
да товари опаковките само в открити превозни 
средства  
да поставя опаковките една върху друга, за да се 
избегне покачването на температурата  
при товарене да не използва възпламеними материали 
и да подреди опаковките така, че да са добре укрепени 

   

 

 
18. Водач на превозно средство, превозващо опаковки с 

вещества от Клас 5.2 трябва:  

да използва уплътняващи материали като слама или 

 



картон  
при товарене да взема предвид последователността и 
подреждането на опаковките с оглед спазването на 
обратната последователност при разтоварването  
да поставя опаковките една върху друга, за да се 
избегне покачването на температурата  
да товари опаковките само в открити превозни 
средства  

 
 
19. Водач на превозно средство, превозващо опаковки с 

вещества от Клас 5.2 трябва:  

да товари опаковките само в открити превозни 
средства  
да използва уплътняващи материали подобни на слама 
или картон  
да товари опаковките в закрити превозни средства  
да поставя опаковките една върху друга, за да се 
избегне покачването на температурата  

       

 

 
20. По време на разтоварване на опаковки с опасни 

вещества, водачът на превозното средство трябва 
да:  

изключи двигателя, освен ако не е необходимо за 
работата на спомагателните съоръжения  
не облича личната предпазна екипировка, за да не губи 
време  
използва и други хора за помощ, независимо дали за 
това има специално разрешение  
не изключва двигателя, за да потегли по-бързо след 
разтоварването  

 

 
 

 
21. По време на разтоварване на опаковки с опасни 

вещества водачът на превозното средство трябва 
да:  

използва и други хора за помощ, независимо дали за 
това има специално разрешение  
да задейства ръчната спирачка на превозното средство  
не изключва двигателя, за да потегли по-бързо след 
разтоварването  
не облича личната предпазна екипировка, за да не губи 
време  

 

 

 
22. Какви предпазни мерки трябва да вземе водачът 

при товарене/разтоварване на опасни товари?  

Да не присъства по време на товаро-разтоварните 
операции  
По време на товарната операция премества и покрива 
знаците за опасност  
За осветяване на товарното помещение използва 

 



осветителен прибор без значение от вида  
Облича личната предпазна екипировка, за да се 
предпази в случай на инцидент  

 
 
23. Кога превозното средство трябва задължително да 

се заземи?  

При товарене/разтоварване на метални варели  
При пълнене/изпразване на определени цистерни  
При товарене/разтоварване на пластмасови бидони  
При товарене на пакети 

 

 

 
24. Кое от следните твърдения е вярно?  

По време на товаро-разтоварните операции водачите, 
превозващи опасни товари имат право да пушат само в 
близост до превозното средство  
По време на товаро-разтоварните операции водачите, 
превозващи опасни товари имат право да пушат само 
вътре в превозното средство 
По време на товаро-разтоварните операции водачите, 
превозващи опасни товари не трябва да пушат в 
превозното средство или в близост до него  
 

 

 
25. Какви предпазни мерки трябва да предприеме 

водача  по време на товарене? 

Да свали пломбите на пожарогасителя, за да може по 
бързо да ги използва в случай на авария  
Да изключи двигателя, да задейства ръчната спирачка 
и да заклини колелата, ако е необходимо  
Да остави опаковките на пода, ако прецени, че те няма 
да се разместят по време на превоза  
Да не спазва пътните знаци, защото е със специален 
режим на движение  

 

 

 
26. Какви предпазни мерки трябва да вземе водачът по 

време на товарене?  

Да следи за правилното укрепване на товара  
Да изключи тахошайбата  
Да остави опаковките на пода, ако прецени, че те няма 
да се разместят по време на превоз  
Да свали пломбите на пожарогасителя, за да може по 
бързо да ги използва в случай на авария  

 

 

 
27. Какво трябва да направи водача преди процеса на 

товарене на опаковки съдържащи опасни 
вещества? 

Да остави опаковките на пода, ако прецени, че те няма 
да се разместят по време на превоз  
Да отваря опаковките, за да се проветряват  

 



Да изключи тахошайбата  
Да си облече личната предпазна екипировка  

 
 
28. Кой е отговорен за подреждането и безопасността на 

опасния товар, който ще се превозва?  

Получателят  
Товародателят  
Водачът и транспортната фирма  

 

 

 
29. Кой е отговорен за подреждането и безопасността на 

товара по време на превоз?  

Получателят  
Товародателят  
Превозвачът 

 

 

 


