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Въпрос, отговор 

 

 
графика 

 
1. Кои два вида транспорт са комбинирани с RO-

RO превози?  

въздушен и автомобилен  
железопътен и въздушен  
морски и автомобилен  

 

 
 

 
2. 3ащо при превоз на опасни товари може да бъде 

предпочетена транспортната система, при която 
ППС заедно с товарите им се превозват в жп. 
вагони?  

Защото се избягват ограничения и забрани за 
пътуване  
Защото е много по-бърза система на превоз   
Защото водача задължително ползва дневна или 
седмична почивка  

 

 

 
3. 3ащо се поощрява транспортната система, при 

която превозни средства заедно с товарите им се 
превозват в специализирани жп. вагони? 
 
Защото е много по-бърза система на превоз  
Защото водача задължително ползва дневна или 
седмична почивка 
Защото се намалява вредното въздействие на 
отработените автомобилни газове върху околната 
среда 

 

 

 
4. При осъществяване на международен превоз 

част от превоза се извършва с ферибот. С кои 
спогодби трябва да се съобрази водача, 
извършващ превоз на опасни товари?  

ADR и RID  
ADN и IMDG  
IMDG и ADR  
ADR и ICAO  
 

 

 
5. ППС превозващо опасен товар с RO-RO превоз 

трябва да отговаря на АDR и IMDG. Колко 
стриктни са правилата на АDR и IMDG относно 
един и същ товар?  

клаузите са едни и същи   
клаузите в IMDG са по-стриктни от тези в ADR  
клаузите в АDR са по-стриктни от тези в IMDG 

 

 

 В кой международен документ са  



6. регламентирани изискванията за превоз на 
опасни товари по вътрешни водни пътища? 

Европейско споразумение АDN  
Спогодба RID  
Международен кодекс IMDG  
Спогодба ADR 
   

 
7. В кой международен документ са 

регламентирани изискванията за железопътен 
превоз на опасни товари? 

Спогодба ADR  
Международен кодекс IMDG  
Правилник RID  
Технически инструкции ICAO 

 

 

 
8. В кой международен документ са 

регламентирани изискванията за превоз на 
опасни товари по море? 

Спогодба ADR  
Международен кодекс IMDG  
Европейско споразумение АDN  
Правилник RID  

 

 

 
9. В кой международен документ са 

регламентирани изискванията за превоз на 
опасни товари по въздух?  

Правилник RID  
Технически инструкции ICAO  
Международен кодекс IMDG  
Спогодба ADR  
 

 

10. В кой международен документ са 
регламентирани изискванията за превоз на 
опасни товари по вътрешни водни пътища? 

Европейското споразумение АDN  
Правилник RID  
Международен кодекс IMDG  
Спогодба ADR   

   

 

11. Какво означава  "многомодулен превоз"? 
 
Два камиона натоварени един върху друг. 
Превоз, който се осъществява с два различни вида 
транспорт 
Теглене на повредено ППС от друго ППС 
Влекач с полуремарке 

 

 

12. При международен превоз на опасни товари част  



от превоза се извършва като ППС се товари на 
влак. С кои спогодби трябва да се съобразите? 
 
RID и ICAO 
ADN и IMDG 
IMDG и ADR 
RID и ADR 

 
13. Правилник RID регламентира превоза на опасни 

товари по: 
 
шосе 
море  
въздух 
железопътен транспорт 
 

 

14. Технически инструкции ICAO регламентират 
превоза на опасни товари по: 
 
шосе 
море  
въздух 
железопътен транспорт 
 

 

15. Международен кодекс IMDG регламентира 
превоза на опасни товари по: 
 
шосе 
море  
въздух 
железопътен транспорт 
 

 

 
16. Европейско споразумение АDN регламентира 

превоза на опасни товари по: 
 
шосе 
море  
въздух 
вътрешни водни пътища 
 

 

 


