№

Въпрос, отговор

1.

Спогодба ADR регламентира превоз на опасни товари
по:

графика

вътрешни водни пътища
шосе
река
железопътен транспорт

2.

В Спогодба ADR са заложени специфични разпоредби
относно:
класификацията на опасните товари
конструкцията на търговските кораби
застраховките на превозвачите, извършващи международен
или вътрешен превоз на товари

3.

В Спогодба ADR са заложени разпоредби относно:
изисквания за конструкцията и одобряването на определени
превозните средства
изисквания за конструкцията на всички превозни средства
на пътя
изисквания за наличие на застраховки за превозните
средства
изисквания към пътните знаци

4.

Разпоредбите на Спогодба ADR се отнасят за:
конструкцията на всички превозни средства застраховките
на превозвачите, извършващи международен превоз на
товари
изисквания за конструкцията и изпитванията на опаковките,
съдържащи опасни вещества
изисквания към пътните знаци

5.

Спогодба ADR регламентира
изисквания към:

разпоредби

относно

пътните знаци
конструкцията на търговските кораби, превозващи опасни
товари
конструкцията на цистерните, превозващи опасни товари
конструкцията на всички превозни средства на пътя

6.

Разпоредбите на Спогодба ADR се отнасят за:

превоз, който се извършва само на територията на странитечленки на Европейския съюз
превоз, извършван на територията на 48 страни в света
превоз, извършван на територията на 12 страни в Европа
превоз извършван на територията на всички страни в света

7.

За кои страни се отнася Спогодба ADR?
За всички страни в света
Само за средиземноморските страни
Само за страните от Европейския съюз
За 48 страни

8.

За кои страни се отнася Спогодба ADR?
За всички страни в света
Само за страните от Европейския съюз
Само за средиземноморските страни
За всички страни, които са подписали спогодбата

9.

Съгласно Спогодба ADR, какви могат да бъдат опасните
товари?
Товари, които са много тежки
Товари, които замърсяват околната среда
Товари с неправилни размери
Огромни мраморни блокове

10.

Съгласно Спогодба ADR, принципа на класифициране
на опасните товари е определен въз основа на:
техните свойства
молекулното им тегло
критерия им за изпаряване
критерия им за охлаждане

11.

Опасните вещества и изделия са определени в класове
съобразно:
начинът им на подреждане в превозното средство
теглото им
тяхната опасност
молекулната им маса

12.

Съгласно Спогодба ADR, начините, по които може да се
превозват опасните товари са:
По море
По въздух
По шосе
По вътрешен воден път

13.

Съгласно Спогодба ADR, начините по които може да се
превозват опасните товари са:
в опаковки, по шосе
в контейнери по море
в резервоари по въздуха
в цистерни по вътрешен воден път

14.

Съгласно Спогодба ADR, начините, по които може да се
превозват опасни товари са:
в резервоари по въздуха
в цистерни по вътрешен воден път
в контейнери, по шосе
в контейнери по море

15.

Спогодба ADR:
ограничава превоза на опасни товари по шосе
забранява превоза на опасни товари по шосе
регламентира превоза на опасни товари по шосе само при
спазване на изискванията за безопасност

16.

Спогодба ADR:
регламентира безопасни условия, при които да могат да се
превозват опасните товари по шосе
ограничава превоза на опасни товари по шосе
намалява превоза на опасни товари по шосе

17.

Какъв вид превоз регламентира Спогодба ADR?
Превоз по море
Превоз по въздух
Превоз по шосе
Превоз по железопътен транспорт

18.

19.

В ADR са заложени изисквания относно:
стандарти за всички превозни средства
класификацията на опасните вещества
стандарти за пътните знаци
класификация на неопасни вещества
Важат ли правилата и изискванията на Спогодба ADR
за превози на опасни товари ако началната и крайната
точка на превоза са на територията на България?
Не, правилата и задълженията ADR важат само за
международни превози

Да
Да, но само за някои градове в България

20.

Кой контролира спазването на ADR при превози на
опасни товари?
Международната полиция
ООН
Жандармерията
Компетентните органи на територията на отделните страни

21.

Съгласно Спогодба ADR, кои от вещества са изключени
от правилата за превоз на опасни товари?
Газове, превозвани в цистерни
Газове, съдържащи се в напитки
Взривни вещества опаковани в сандъци
Окисляващи вещества, превозвани в MEMU

22.

Задължително ли е всеки член на екипажа на ППС,
превозващо опасни товари да притежава свидетелство за
управление на МПС?
Да, винаги
Да, но само при превоз в цистерни
Не

23.

На каква минимална възраст трябва да бъде водача на
МПС, за да може да превозва товари по ADR?
На 21 години
На 25 години
На 23 години
На 18 години

24.

Съгласно Спогодба ADR, какво означава “опасен
товар”?
Вещества, разтвори, смеси и изделия, за които не се
предвижда пряко използване, но които се използват за
преработка и изхвърляне
Изделия, чийто превоз е разрешен от CMR, независимо от
предписаните в ADR разпоредби
Вещества или изделия, чийто превоз е забранен от Спогодба
ADR или е разрешен, само при спазване на предписаните в
ADR условия
Вещества или изделия, чийто превоз е забранен от Спогодба
ADR, тъй като съществува опасност от разлагане

25.

Съгласно Спогодба ADR, какво означава “пълен
товар”?

Опасен товар, който заема цялото товарно помещение
Опасен товар, изпратен от няколко товародатели, заемайки
цялото товарно помещение на превозното средство
Опасен товар, предаван за превоз от един изпращач и за
чийто самостоятелен превоз е ангажирано цялото превозно
средство
Група от опасни товари, които заемат цялото товарно
помещение на превозното средство

26.

Съгласно Спогодба ADR, какво означава превоз в
„насипно състояние“?
Превоз на твърди вещества или изделия в пакети, които
могат да бъдат натоварени по произволен начин
Превоз на твърди вещества в цистерни
Превоз на неопаковани твърди вещества или изделия в
превозни средства или контейнери

27.

„Средноголям контейнер за насипен/наливен товар“
(контейнер тип IBC) означава:
опаковка, която ако има вместимост по-голяма от 1000 l се
разглежда като цистерна
твърда или гъвкава преносима опаковка, която има
вместимост до 3 m3 за твърди и течни вещества от
опаковъчни групи II и III
огъваща се непреносима опаковка с вместимост не повече
от 1 m3
опаковка, която ако има вместимост по-голяма от 5000 l се
разглежда като контейнер-цистерна

28.

„Средноголям контейнер за насипен/наливен товар“
(контейнер тип IBC) означава:
опаковка, която ако има вместимост по-голяма от 5000 l се
разглежда като контейнер-цистерна
опаковка, която ако има вместимост по-голяма от 1000 l се
разглежда като цистерна
твърда или гъвкава преносима опаковка, която е
предназначена за механична товаро-разтоварна обработка
огъваща се непреносима опаковка с вместимост не повече
от 1 m3

29.

„Средноголям контейнер за насипен/наливен товар“
(контейнер тип IBC) означава:
огъваща се непреносима опаковка с вместимост не повече
от 1 m3
твърда или гъвкава преносима опаковка, която е устойчива
на
напреженията,
възникващи
по
време
на
товарене/разтоварване и превоз
огъваща се непреносима опаковка, която е неустойчива на
напреженията, възникващи при обработка

30.

31.

32.

Какво означава “обща опаковка”?
Опаковка, използвана от няколко превозвачи, като пакетите,
принадлежащи към различни класове на опасност се
подреждат в една обща единица
Товарната поставка, която се подготвя от няколко
товародатели, като пакетите, принадлежащи към еднаква
част и клас се подреждат в обща единица
Външна предпазна опаковка на съставни или комбинирани
опаковки заедно с всички уплътнения и други компоненти,
необходими за задържане и предпазване на вътрешните
опаковки
Опаковка, която е по-здрава от обикновените опаковки,
използвана за много опасни вещества
Съгласно Спогодба ADR "контейнер" означава:
транспортно оборудвана единица, която е проектирана така,
че да може лесно да се напълва и изпразва
товарна единица, която постоянно е прикрепена към
транспортното средство
товарна единица, която може да бъде премествана само,
когато е напълно празна
Съгласно Спогодба ADR "открито превозно средство"
е:
автоцистерна без термична изолация и заден борд
превозно средство, чиято платформа няма надстройка или е
оборудвана само със странични капаци и заден капак
превозно средство, покрито с покривало за предпазване на
товара
превозно средство с надстройка, която може да бъде
затваряна

33.

Съгласно Спогодба ADR "затворено превозно средство"
е:
платформа със странични бордове
превозно средство чиято каросерия може да се затваря
превозно средство с напълно неподвижно покривало

34.

Съгласно Спогодба ADR "затворен контейнер" е:
контейнер с подвижно покривало
напълно отворен контейнер с огъващ се покрив и огъващи
се стени
изцяло затворен контейнер с твърд капак,твърди странични
стени, твърди челни стени и под
контейнер с огъващи се предна и задна стени
Съгласно Спогодба ADR, "покрито превозно средство"

35.

е:
батерийно превозно средство закрито с невъзпламенимо
покритие
автоцистерна с платнена изолация
превозно средство, оборудвано с покривало за предпазване
на товарите при превоз
превозно средство тип бокс

36.

Какво означава
Спогодба ADR?

"транспортна

единица"

съгласно

Селскостопански трактор
Моторно превозно средство (МПС) с две или повече
полуремаркета
Моторно превозно средство без ремарке или композиция от
МПС с едно ремарке или полуремарке
Моторно превозно средство с две ремаркета

37.

Съгласно Спогодба ADR, какво означава "съставна
опаковка"?
Съд, състоящ се от механизми за затваряне (тапи)
Празни опаковка или съд
Опаковка, съставена от вътрешен пластмасов съд и обща
опаковка (от метал, фазер и др.)
Празен, неизползван варел

38.

39.

Съгласно Спогодба ADR, "покрит контейнер" е:
затворен контейнер, чиято платформа е неподвижно
затворена
открит контейнер, оборудван с покривало за предпазване на
товара
автоцистерна с платнена изолация
Съгласно Спогодба ADR, „барабан под налягане е“:
Пружинно устройство, което се задейства автоматично от
налягане
цистерна с водна вместимост до 450 литра
заварен преносим съд под налягане с водна вместимост от
150 до 1000 литра
превозно средство, съдържащо елементи, които са свързани
помежду си с колектор

40.

Съгласно Спогодба ADR, какво означава „опаковка за
повредени и разсипани товари“?
Опаковка, която ако има вместимост по-голяма от 1000 l се
разглежда като цистерна
Опаковка, в която се поставят течащи пакети с опасни
товари или разсипани опасни товари за рециклиране или
унищожаване

Опаковка състояща се от две части, като например, варел
поставен в барабан под налягане
Товарна поставка, като например палет, върху която са
подредени няколко опаковки и са укрепени
41.

Съгласно Спогодба ADR, какво означава „варел“?
Опаковка, която ако има вместимост по-голяма от 1000 l се
разглежда като цистерна
Цилиндрична опаковка с плоски или изпъкнали дъна,
направена от метал, фазер, пластмаса, шперплат или други
подходящи материали
Заварeн преносим съд под налягане с водна вместимост от
150 до 1000 литра

42.

Съгласно Спогодба ADR, какво означава „газова гилза
(капсула)“?
Опаковка, която ако има вместимост по-голяма от 1000 l се
разглежда като цистерна
Неподлежащ на повторно зареждане съд, който съдържа газ
или газова смес под налягане
Опаковка за газове, която се използва за многократна
употреба
Опаковка за взривни вещества от Клас 1

43.

Съгласно Спогодба ADR, какво означава „комбинирана
опаковка“?
Опаковка състояща се от две части, напр., от варел,
поставен в барабан под налягане
Опаковка, която ако има вместимост по-голяма от 1000 l се
разглежда като цистерна
Комбинация от опаковки, състояща се от една или още
повече вътрешни опаковки, затворени здраво в обща
опаковка
Превоз на опаковки в МПС без ремарке или комбинация,
състояща се от МПС и ремарке

44.

Съгласно Спогодба ADR, какво означава съкращението
„н.у.к.”
Неуказани конкретно
Необходимост от укрепване на каросерията
Неукрепен контейнер
Необходими са указания от купувача

45.

Съгласно ADR, какво означава „криогенен съд“?
Опаковка състояща се от две части, напр., варел поставен в
барабан под налягане
Цилиндрична опаковка с плоски или изпъкнали дъна,
направена от метал, фазер, пластмаса, шперплат или други
подходящи материали

Преносим, термоизолиран съд под налягане за преохладени
втечнени газове с водна вместимост до 1000 литра
Товарна поставка, като например палет, върху която са
подредени няколко опаковки и са укрепени
46.

Отнася ли се "Удостоверение за опаковане в контейнер"
към превозните документи, необходими при превоз на
опасни товари?
Да, винаги
Не
Да, ако превоза на контейнера е до морски порт, с
последващ превоз по море
Не, ако контейнера ще се превозва по море

47.

Съгласно Спогодба ADR, изисква ли се удостоверение за
одобрение на ППС при превоз в насипно състояние?
Да
Не

48.

Изисква ли се удостоверение за одобрение на влекач с
полуремарке за превоз на етилов алкохол, Клас 3, в IBC
(средно-големи контейнери)?
Да, но само за влекача
Да, но само за полуремаркето
Да, и за двете превозни средства
Не

49.

Изисква ли се удостоверение за одобрение на ППС при
превоз на 5 тона дизелово гориво във варели?
Да
Не

50.

Изисква ли се удостоверение за одобрение на ППС за
превоз на опасни товари от Клас 3 в опаковки (напр.
спирт във варели)?
Да
Не

51.

За кои превозни средства се издава удостоверението за
одобрение на ППС?
За всички превозни средства, превозващи опаковки с опасни
товари
За превозни средства, които отговарят на изискванията на
Спогодба ADR за превоз на определени опасни товари
За превозни средства, превозващи опаковки от Клас 2, 3, 8

или 9
За превозни средства, превозващи контейнери за пакети от
всички класове, с изключение на Клас 1
52.

За кои превозни средства се издава удостоверението за
одобрение на ППС?
За превозни средства, превозващи опаковки от Клас 2
За превозни средства, превозващи контейнери, съдържащи
опаковки от всички класове без Клас 1
За превозни средства, превозващи опаковки с опасни товари
от всички класове
За превозни средства, които са одобрени за превоз на
определени опасни товари

53.

Каква информация
одобрение на ППС?

съдържа

удостоверението

за

Опасностите, присъщи на превозвания опасен товар
Вида на превозното средство, предназначено за превоз на
опасния товар, производителя на ПС, VIN номера и др.
Количеството на превозвания опасен товар
Тунелните ограничения и разпоредбите за сигурност

54.

Какво представлява удостоверението за одобрение на
ППС?
Документ с жълта диагонална ивица
Документ с розова диагонална ивица
Документ с оранжева диагонална ивица
Документ със зелена диагонална ивица

55.

За какъв вид превоз е задължително удостоверението за
одобрение на ППС, превозващо определени опасни
товари?
Само за вътрешен транспорт
Само за вътрешен транспорт и не се отнася за
международен транспорт
Само за международен транспорт и не се отнася за
вътрешен транспорт
За вътрешен и за международен транспорт за страните,
подписали спогодбата

56.

Съгласно разпоредбите на ADR, посочете всички
превозни средства, превозващи опасни товари, които
подлежат на одобряване?
FL, OX, AT, EX/II, EX/III, MEMU
FL, OX, AT, EX/II, EX/III
FL, OX, AT
FL, OX, AT, MEMU

57.

Съгласно разпоредбите на ADR, посочете превозните
средства, превозващи опасни товари, които не подлежат
на одобряване?
Превозни средства, превозващи вещества в опаковки
(с изключение на клас 1) и насипни опасни товари
Превозни средства тип FL, OX и AT
Превозни средства тип MEMU
Превозни средства тип EX/II и EX/III

58.

Изисква ли се удостоверение за одобрение на ППС за
превоз на вещества от Клас 4.1, ако превоза им в
насипно състояние е одобрен?
да
не
по преценка на контролния орган

59.

Кой документ не е задължителен при превоз на 20 тона
опасен товар - натриев хидроксид (сода каустик), ако се
превозва в чували?
Писмените инструкции за аварийни ситуации
Удостоверението за одобрение на ППС
Превозният документ
ADR-свидетелството на водача, превозващ опасния товар

60.

Каква информация съдържат писмените инструкции?
Търговското наименование на веществото и количеството
на товара в килограми
Опасностите, които веществото проявява
Типа на превозното средство
Маршрута и почивките на водача

61.

Каква информация съдържат писмените инструкции?
Маршрут и почивки на водача
Най-опасното вещество и допълнителната опасност, която
проявява
Опасностите, присъщи на товара
Търговското наименование и количеството на товара в
килограми

62.

На какъв език трябва да бъдат написани писмените
инструкции?
На език, разбираем от водача
На език, разбираем от консултанта по безопасността
На език, разбираем от превозвача

63.

Каква информация съдържат писмените инструкции?
Търговското наименование и количеството на товара в
килограми
Противопожарното оборудване, личната защита на водача и
различна информация за опасността на превозвания опасен
товар
Вида на превозното средство и неговия VIN номер
Маршрутът и почивките на водача

64.

Задължително ли е писмените инструкции да се намират
при водача при превоза на опасния товар?
Да, задължително е
Не, тъй като водача предварително се е запознал с тях
Не, тъй като превозвача има копие от писмените
инструкции

65.

Кой документ съдържа информация за опасността на
превозвания товар?
Удостоверението за одобрение на превозното средство
Писмените инструкции
Превозният документ
ADR – свидетелството за водача

66.

В кой от посочените документи е посочено изискването
за наличието на светлоотразителна жилетка за всеки
член на екипажа на ППС?
В свидетелството за управление на водача
В ADR - свидетелството за водач, превозващ опасния товар
В удостоверението за одобрение на превозното средство
В писмените инструкции

67.

В кой от посочените документи е посочено изискването
за наличието на средство за защита на очите за всеки
член на екипажа на ППС?
В товарителницата
В документа, с който водача ще удостовери самоличността
си
В удостоверението за одобрение на превозното средство
В писмените инструкции

68.

Какъв документ ви е показан?
Удостоверение за одобрение на ППС за превоз на
определени опасни товари
Писмена инструкция за аварийни ситуации
ADR-свидетелство на водач
Превозен документ (товарителница)

69.

Изисква ли се удостоверение за одобрение на товарен
автомобил с ремарке за превоз на опасни товари,
различни от Клас 1, в опаковки?
Да, но само за товарния автомобил
Да, но само за ремаркето
Да и за двете превозни средства
Не

70.

Кой трябва да осигури писмените инструкции за
екипажа на превозното средство при превоз на опасни
товари?
Изпращачът
Превозвачът
Водачът
Консултантът по безопасността при превоза на опасни
товари

71.

Кой документ описва мерките, които трябва да се
предприемат при евентуално разсипване/разливане на
опасен товар?
ADR – свидетелство за водача
Удостоверението за одобрение на превозното средство,
превозващо определени опасни товари
Писмените инструкции за аварийни ситуации
Превозният документ

72.

В кой документ може да проверите, дали товара, който
превозвате е вещество, замърсяващо водите?
Удостоверение за одобрение на превозното средство
Удостоверението за обучение на водача
Писмените инструкции за аварийни ситуации
Друг документ

73.

Съгласно Спогодба ADR, документите, които трябва да
бъдат на борда на транспортната единица са:
разрешително за товарене и разтоварване в закрити
помещения
разрешително от митническите власти
писмени инструкции за аварийни ситуации
медицинско свидетелство

74.

Показаното изображение е:
покрит контейнер
затворен контейнер
открит контейнер

75.

Показаното изображение е:
покрит контейнер
открит контейнер
затворен контейнер

76.

Показаното изображение е:
открито превозно средство
покрито превозно средство
затворено превозно средство

77.

Показаното изображение е:
открит контейнер
открито превозно средство
покрито превозно средство
затворено превозно средство

78.

Показаното изображение е:
открит контейнер
открито превозно средство
покрито превозно средство
затворено превозно средство

79.

Показаното изображение е:
покрит контейнер
открит контейнер
контейнеровоз

80.

Показаното изображение е:
превозно средство за насипен товар
превозно средство за превоз на течности
превозно средство за превоз на газове

81.

В каква посока се преместват течните и насипни товари
по време на превоз?
Наляво при ляв завой
Надясно при десен завой
Надясно при ляв завой

82.

В каква посока се преместват течните и насипни товари
по време на превоз?
Наляво при десен завой
Надясно при десен завой
Наляво при ляв завой

83.

До каква максимална вместимост трябва да са
неподвижно монтираните резервоари за течно гориво,
така, че транспортната единица да не попада под ADR?
до 500 литра
до 1300 литра
до 1500 литра
до 1600 литра

84.

На едно ППС могат да се превозват преносими съдове с
резервно течно гориво (например туби), така, че то да не
попада под разпоредбите на Спогодба ADR:
до 100 литра
до 80 литра
до 60 литра
до 120 литра

85.

До каква макс. вместимост трябва да бъде неподвижно
монтиран резервоар за течно гориво, монтиран на
ремаркето така, че то да не попада под ADR?
до 500 литра
до 1300 литра
до 1500 литра
до 1600 литра

86.

Вие сте си купили една бутилка с газ пропан-бутан за

отопление в къщи и я превозвате с личното си превозно
средство. Позволено ли е това?
Да
Не
Да, но само ако притежавам ADR-свидетелство за водача
Такъв превоз е забранен, тъй като не притежавам лиценз за
извършване на вътрешен превоз на опасни товари
87.

В каква посока се преместват варели със запалима
течност по време на превоз?
Наляво при десен завой
Надясно при десен завой
Наляво при ляв завой
Не трябва да се местят по време на превоза

88.

В каква посока се преместват опакованите товари по
време на превоз?
Наляво при десен завой
Надясно при десен завой
Наляво при ляв завой
Опаковките не трябва да се преместват по време на превоза

89.

Какви опасни товари може да превозва
притежаващ ADR-свидетелство за основен курс?

водач,

Взривни вещества в опаковки
Радиоактивни вещества в опаковки
Опасни вещества в цистерни
Опаковани опасни товари, с изключение на такива от Клас 7
и Клас 1
90.

За какъв вид превоз е задължително водачът да
притежава ADR-свидетелство?
Само за международен превоз на опасни товари по шосе
Само за страните от Европейския съюз, единствено при
превоз на опасни товари по ж.п. транспорт
За вътрешен и международен превоз на опасни товари по
шосе за всички страни, подписали спогодбата
За превоз на лесноразваляеми хранителни стоки

91.

Кога на водач може да се издаде ADR-свидетелство за
водач, превозващ опасни товари?
Когато водачът посети единствено курс за обучение
Когато успешно положи съответния изпит
Когато водачът навърши 25 години
Когато водачът навърши 30 години

92.

При какви обстоятелства водачът може да поднови
срока на валидност на ADR-свидетелството си?
Когато задължително ще превозва опасни товари в
ограничени количества
Когато присъства на курс за обучение за съответното
превозно средство
Когато посети опреснителен курс на обучение и успешно
положи изпит преди изтичане срока на валидност на
притежаваното от него ADR-свидетелство
Когато докаже, че притежава необходимата категория за
съответното превозно средство, с което ще извършва
превоза на опасни товари

93.

Водач, който притежава ADR-свидетелство за основен
курс, има право да управлява:
превозни средства, превозващи опасни товари само от
класове 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3
превозни средства, превозващи опасни товари от класове 2,
3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 в опаковки и в
контейнери
превозни средства, превозващи опасни товари от всички
класове
превозни средства, превозващи опасни товари от класове 1 и
7

94.

При какви обстоятелства водачът има право да получи
ADR- свидетелство за превоз в цистерни, за да може да
превозва опасни товари от Класове 3 и 8 в цистерни?
След успешно положен изпит за основен модул
След успешно положен изпит за модул - цистерни, като
преди това водача трябва да е успешно положил изпит за
основен модул
След посещение на курс и срещу представяне на
свидетелство за управление
След представяне на свидетелство за управление и лична
карта

95.

Когато водачът притежава ADR-свидетелство, отнасящо
се за основен модул и цистерни, той има право да
превозва:
всички товари само в цистерни
всички товари, одобрени за превоз в цистерни от класове 2,
3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9
товари от Клас 7
товари от Клас 1

96.

При какви обстоятелства водачът има право да получи
ADR- свидетелство за превоз на вещества от Клас 1, за да
може да превозва патрони и снаряди?

След успешно положен изпит за основен модул
След успешно положен изпит за клас 1, само след успешно
взет изпит за основен модул
След посещение на курс и срещу представяне на
свидетелство за управление
След успешно положен изпит за модул цистерни
97.

Вие притежавате ADR-свидетелство за основен курс. Кои
от следните транспортни операции сте упълномощен да
изпълнявате?
Превоз на опакован динамит
Превоз на сярна киселина във варели
Превоз на уран
Превоз на азотна киселина в цистерни

98.

Вие притежавате ADR-свидетелство за основен курс. Кои
от следните транспортни операции сте упълномощен да
изпълнявате?
Превоз на азотна киселина в цистерни
Превоз на уран
Превоз на метанол във варели
Превоз на опакован динамит

99.

Вие притежавате ADR-свидетелство за основен курс и за
цистерни. Кои от следните транспортни операции сте
упълномощен да изпълнявате?
Превоз на разтвор на натриева основа в цистерни
Превоз на тротил
Превоз на радиоактивни вещества

100.

Вие притежавате ADR-свидетелство за основен курс. Кои
от следните транспортни операции може да извършвате?
Превоз на хранителни продукти
Превоз на етанол (етилов алкохол) във варели
Превоз на кюспе в насипно състояние
Всички отговори са верни

101.

Какъв документ е ADR-свидетелството
превозващ опасни товари?

за

водач,

Документ, чрез който водачът има право да извършва
превози на опасни товари по вътрешни водни пътища
Документ, чрез който водачът има право да управлява
превозно средство, превозващо опасни товари по шосе
Документ, чрез който водачът има право да управлява
превозно средство, превозващо хранителни стоки
Документ, чрез който водачът има право да управлява
превозно средство, превозващо лесноразваляеми товари по

шосе

102.

Какъв е срока на валидност на ADR-свидетелството за
водач, превозващ опасни товари?
Три години от датата на издаване
Две години от датата на издаване
Четири години от датата на издаване
Пет години от датата на издаване

103.

Кога водачът може да поднови срока на валидност на
ADR-свидетелството си?
Когато посети курс за обучение за превоз на опасни товари и
успешно положи изпит
Когато предостави документ, с който да докаже пет годишен
стаж като водач, извършвал превози на опасни товари
Когато посети единствено курс за обучение по превоз на
опасни товари
Когато успешно положи изпит за съответния модул опасни
товари, като не е необходимо преди това да е посещавал
курс за обучение

104.

Задължен ли е водачът да носи ADR-свидетелството си,
когато извършва превоз на опасни товари?
Не
Да, но само когато знае, че му предстои проверка от
контролните органи
Да, трябва да бъде в него след като извършва превоз на
опасни товари в количества над ограничените
Не, тъй като то се съхранява в транспортната компания

105.

В кой от по-долу изброените случаи водачът е длъжен да
носи ADR-свидетелството си за водач, превозващ опасни
товари?
превоз на лесноразваляеми хранителни стоки
превоз на опасни товари по шосе
превоз на опасни товари в ограничени количества
превоз на опасни товари по река

106.

Съгласно Спогодба ADR, документ, които трябва да бъде
във водача по време на превоз на опасни товари е:
разрешително за товарене и разтоварване в закрити
помещения
медицинско свидетелство
ADR-свидетелство

107.

Превозни средства MEMU с неподвижно монтирана
цистерна над 1 м3 и без отделение за взривни вещества,
може да се управляват от водачи, притежаващи ADRсвидетелство за:
основен курс
основен и цистерни
основен, цистерни и клас 1
основен и клас 1

108.

Превозни средства MEMU с неподвижно монтирана
цистерна под 1 м3 и без отделение за взривни вещества,
може да се управляват от водачи, притежаващи ADRсвидетелство за:
основен курс
основен и цистерни
основен, цистерни и клас 1
основен и клас 1

109.

110.

Превозни средства MEMU с контейнер за насипни
товари и без отделение за взривни вещества, може да се
управляват от водачи, притежаващи ADR-свидетелство
за:
основен курс
основен и цистерни
основен, цистерни и клас 1
основен и клас 1
Превозни средства MEMU с контейнер за насипни
товари и отделение за взривни вещества, може да се
управляват от водачи, притежаващи ADR-свидетелство
за:
основен курс
основен и цистерни
основен, цистерни и клас 1
основен и клас 1

111.

Превозни средства MEMU с неподвижно монтирана
цистерна над 1 м3 и отделение за взривни вещества, може
да се управляват от водачи, притежаващи ADRсвидетелство за:
основен курс
основен и цистерни
основен, цистерни и клас 1
основен и клас 1

112.

В превозния документ е записано „UN 1016 CARBON
MONOXIDE, COMPRESSED, 2.3 (2.1) ”. Какъв газ
превозвате?
токсичен и корозионен

токсичен и запалим
корозионен и запалим
задушаващ
113.

В превозния документ е записано „UN 1005 AMMONIA,
ANHYDROUS, 2.3 (8)”. Какъв газ превозвате?
токсичен и корозионен
токсичен и запалим
корозионен и запалим
задушаващ

114.

В превозния документ е записано „UN 1013 CARBON
DIOXIDЕ, 2.2”. Какъв газ превозвате?
токсичен и корозионен
задушаващ
токсичен и запалим
корозионен и запалим

115.

В превозния документ е записано
METHYLAMINE, ANHYDROUS, 2.1”.
превозвате?

„UN 1061
Какъв газ

токсичен и корозионен
токсичен и запалим
запалим
задушаващ
116.

В превозния документ е записано „UN 1073 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID, 2.2 (5.1)”. Какъв газ
превозвате?
токсичен и корозионен
запалим
корозионен и запалим
окисляващ

117.

В превозния документ е записано „UN 1045 FLUORINE,
COMPRESSED, 2.3 (5.1, 8)”. Какъв газ превозвате?
токсичен и корозионен
токсичен, окисляващ и корозионен
корозионен, запалим и задушаващ
органичен пероксид, запалим и корозионен

118.

В превозния документ е записано „UN 1045 FLUORINE,
COMPRESSED, 2.3 (5.1, 8)”. Вие превозвате кашони с
опаковки, в които има:
течност

газ
твърдо вещество
окисляващо вещество
119.

В превозния документ е записано „UN 1789
HIDROCHLORIC ACID SOLUTION,
8, ІІ”. Какво
представлява това вещество?
токсично вещество
корозионно вещество
силно корозионно вещество

120.

Като общо правило, трябва ли в превозния документ да се
съдържа номера по ООН на превозваните опасни товари,
предшестван от буквите UN?
Да, винаги
Не, никога
По преценка на водача, тъй като той е длъжен да попълни
превозните документи
По преценка на изпращача /товародателя

121.

Каква информация трябва да бъде записана в превозния
документ при превоз на 10 000 литра алилов алкохол, през
тунели?
UN 198 Алилов алкохол, 6.1 (3), І, (C/D)
UN 1098 Алилов алкохол, 6.1 (3), І, (C/D)
UN 10098 Алилов алкохол, 6.1 (3), І, (превоз през тунели)
UN 1098 Алилов алкохол, 6.1 (3), І, (превоз през тунели)

122.

Каква информация трябва да бъде записана в превозния
документ при превоз на сгъстен кислород?
UN 1072 Кислород, сгъстен, 5.1 (2.2)
UN 1072 Кислород, сгъстен, 2.2 (2.1)
UN 1072 Кислород, сгъстен, 2.2 (5.1)
UN 1072 Кислород, сгъстен, 2.2 + 5.1

123.

Каква информация трябва да бъде записана в превозния
документ при превоз на празни непочистени варели от
дизелово гориво?
Варели с дизелово гориво, Клас 3
UN 1202 Дизелово гориво, празни непочистени варели, 3, ІІІ,
брой и описание на варелите
Съгласно ADR, за празни опаковки не се изисква
допълнителна информация в превозния документ
За празни опаковки не се изисква превозен документ

124.

Каква информация трябва да бъде записана в превозния

документ при превоз на празни непочистени варели от
дизелово гориво?
Варели с дизелово гориво, Клас 3
За празни опаковки не се изисква превозен документ
"Празни варели, 3"
"Празни варели, 3, UN 1203"
125.

Какъв е документа, показан на изображението?
Удостоверение за одобрение на превозно средство за превоз
на опасни товари
Писмена инструкция, при превоз на опасни товари
ADR-свидетелство на водач
Превозен документ (товарителница)

126.

Съгласно Спогодба ADR, има ли изисквания за начина на
попълване на превозния документ за превоз на празни
опаковки съдържали опасни вещества?
Не
Да, дори ако е почистена само вътрешната страна на
опаковките
Да, но само за непочистени опаковки
Да, само за IBCs

127.

Съгласно ADR, има ли изискване за начина на попълване
на превозния документ при превоз на празни непочистени
опаковки?
Не
Да

128.

Кой е отговорен за информацията, посочена в превозния
документ, отнасящ се за превоз на опасен товар?
Водачът
Товародателят
Получателят
Собственикът на транспортната фирма

129.

За какво служи превозния документ съгласно ADR?
За одобрение на превозното средство
За точно идентифициране на товара
За правилното подреждане на опаковките
Като указание за спешни случаи

130.

Каква е целта на превозния документ съгласно Спогодба
ADR?
Дава информация за първоначални мерки в случай на аварии
Дава информация за вида на превозното средство
Дава информация за UN номера, класа и количеството на
превозвания опасен товар

Дава информация само за опасните свойства на веществото
131.

Превозният документ за превоз на опаковки, съдържащи
опасен товар трябва да показва:
броят на оранжевите табели, с които е обозначено превозното
средство
общото количество на всеки вид опасен товар, с различен
номер по ООН (UN номер)
номерът и вида
на етикетите, с които е обозначено
превозното средство
мерките, които трябва да бъдат взети от водача в случай на
инцидент

132.

Превозният документ за превоз на опасни товари, трябва
да показва:
номерът и вида на етикетите, с които е обозначено превозното
средство
мерките, които трябва да бъдат взети от водача в случай на
инцидент
броят на оранжевите табелите, с които е обозначено
превозното средство
името и адреса на изпращача и получателя

133.

В превозният документ за превоз на опасни товари трябва
да се съдържа информация за:
мерките, които трябва да се вземат в случай на авария
номерът и валидността на ADR-свидетелството за водача
изискванията към транспортната единица, превозваща
опасния товар
броят и описание на опаковките

134.

Каква информация показва превозния документ съгласно
Спогодба ADR?
Показва точна информация за превозвания опасен товар
Показва информация за вида на превозното средство
Показва информация за първоначални мерки в случай на
аварии

135.

Кой е международния документ, който се изисква за
превоз на опаковки, съдържащи опасни товари?
Медицинско свидетелство на водача
Удостоверение за одобрение на влекач за международен
превоз на опасни товари
Документ за тестване на каросерията
Превозен документ (товарителница)

136.

В
кой
документ
може
да
бъде
идентификационният номер на опасния товар?

посочен

В ADR-свидетелството за водача
В писмените инструкции за аварийни ситуации
В дневника на МПС
В превозния документ
137.

Съгласно ADR, каква информация трябва да се впише в
превозния документ за превоз на опасни отпадъци?
Метанол, клас от ADR, „отпадък“
Отпадък, II, Метанол
Отпадък, UN 1230 Метанол, 3 (6.1), II
Не е необходимо да се вписва информация, тъй като отпадъка
се превозва за унищожаване

138.

Съгласно ADR, каква информация трябва да се впише в
превозния документ за превоз на опасни отпадъци?
"Отпадък"
Отпадък, съответния UN номер на товара, наименованието,
класът, опаковъчната група
Отпадък и съответния UN номер на товара
Отпадък, наименованието и количеството на опасния отпадък

139.

Съгласно Спогодба ADR, документи, които трябва да се
намират на борда на транспортната единица са:
медицински свидетелства на водачите
превозни документи за превозваните опасни товари
разрешителни за товарене и разтоварване в
помещения
разрешителни от митническите власти

закрити

