№

Въпрос, отговор

1.

Показаните пътни знаци трябва да се спазват
от:
всички превозни средства над 3.5 тона
превозни средства, превозващи извънгабаритен товар
превозни средства, превозващи опасен товар
превозни средства, превозващи всякакви товари

2.

Показаният пътен знак трябва да се спазва от:
превозни средства, превозващи опасни товари
превозни средства, превозващи извънгабаритен товар
всички товарни автомобили с максимално допустима
маса над 3.5 тона
всички превозни средства, превозващи химични
вещества

3.

Този знак забранява влизането на:
пътни превозни средства, обозначени с опознавателен
знак за опасен товар
извънгабаритни ППС
товарни автомобили с полуремаркета
товарни автомобили с обща маса над 15 тона

4.

Показаният пътен знак трябва да се спазва от:
превозни средства, превозващи опасни товари
превозни средства, превозващи извънгабаритен товар
всички товарни автомобили с максимално допустима
маса над 3.5 тона
всички превозни средства, превозващи химични
вещества

5.

Показаният пътен знак трябва да се спазва от:
превозни средства, превозващи опасни товари
превозни средства, превозващи извънгабаритен товар
всички товарни автомобили с максимално допустима
маса над 3.5 тона
всички превозни средства, превозващи химични
вещества

графика

6.

Показаните пътни знаци трябва да се спазват от:
всички превозни средства
всички превозни средства, превозващи извънгабаритен
товар
превозни средства, превозващи опасен товар
превозни средства с максимална допустима маса до 3.5
тона

7.

При аварийно спиране на автомагистрала и път с
разрешена скорост на движение над 90 км/h:
Се поставя светлоотразителен триъгълник на
разстояние 10 м пред превозното средство
Се поставя светлоотразителен триъгълник на
разстояние 20 м зад превозното средство
Се поставя светлоотразителен триъгълник на
разстояние не по-малко от 100 м
Не е необходимо да се поставя светлоотразителен
триъгълник

8.

При аварийно спиране извън населено място, в
случай че ППС не може да бъде преместено:
се поставя светлоотразителен триъгълник на разстояние
10 м от повреденото ППС, в пътната лента, заета от
него, и срещу посоката на движение на заобикалящите
го ППС
се поставя светлоотразителен триъгълник на разстояние
не по-малко от 30 м от повреденото ППС, в пътната
лента, заета от него, и срещу посоката на движение на
заобикалящите го ППС
се поставя светлоотразителен триъгълник на разстояние
20 м от повреденото ППС, в пътната лента, заета от
него, и срещу посоката на движение на заобикалящите
го ППС
не е необходимо да се поставя светлоотразителен
триъгълник

9.

При превоз на опасни товари, длъжен ли е водача да
спазва пътните знаци и ограниченията на скоростта
по пътищата?
Не, защото е със статут на специален режим на
движение
Да
Само ако пътните условия изискват това

10.

На какво разстояние от населеното място или от
обозначена
вододайна
зона
се
извършва
паркирането на ППС, превозващо опасен товар?
100 м
150 м

над 200 м
50 м
Показаният пътен знак означава:
11.

12.

задължителна посока за движение на ППС, обозначени
с опознавателен знак за опасен товар
задължителна посока за движение на ППС
задължителна посока за движение на ППС,
превозващи хранителни продукти
няма изискване за задължителна посока за движение
на ППС, обозначени с опознавателен знак за опасен
товар
Какво означава показания пътен знак?
Забранено влизането на пътни превозни средства,
обозначени с опознавателен знак за опасен товар
Забранено влизането на всички пътни превозни
средства
Забранено влизането на товарни автомобили с
полуремаркета
Забранено влизането на товарни автомобили с обща
маса над 12 тона

13.

Има ли страни, подписали Спогодбата и на тяхна
територия са установени и др. допълнителни
правила и изисквания, относно превоза на опасни
товари?
Не, Спогодба ADR е еднаква за всички, които са я
подписали
Да, и превозвачът/водачът трябва да се съобразяват с
това
Не

14.

Разрешено ли е при превоз на опасен товар спиране
за престой на пътното платно?
Да, ако е за кратко и няма движение
Не
Да, но само в крайно ляво платно
Да, но само в крайно дясно платно

15.

Ако за определен опасен товар е наложен
ограничителен код за преминаване през тунели "D",
водача няма право да преминава през тунели:
от Категория А
от Категория А и В
от Категория В и С
от Категория D и Е

16.

Ако за определен опасен товар е наложен
ограничителен код за преминаване през тунели "Е",
водача има право да преминава през тунели:
от Категория А, В, С и D
само от Категория D и Е
само от Категория Е
от Категория Е

17.

Ако под знак за наближаване на тунел е поставена
табела с буква "D", а за превозваният опасен товар е
наложен ограничителен код за преминаване през
тунели "С":
водача трябва да следва показан обходен маршрут
водачът трябва да се върне и да премине през тунел от
Категория С
водача трябва да откаже товара
водача може да не се съобрази със знака, понеже на
товара е наложен ограничителен код "С", и има право
на преминаване през тунели от категория "D"

18.

Ако за определен опасен товар е наложен
ограничителен код за преминаване през тунели "В",
водача няма право да преминава през тунели:
само от Категория А
само от Категория А и В
от Категория В, С, D и Е
само от Категория В

19.

За коя категория на тунела се използва знак с
допълнителна табела буквата " В" ?
Тунел категория B
Тунел категория А
Тунел категория С

20.

Няма тунелни ограничения за преминаване на
превозни средства, превозващи опасни товари през
тунели:
Тунел категория A
Тунел категория В
Тунел категория С
Тунел категория Е

21.

Съгласно
биват:

Спогодба

ADR

тунелните

Тунелна категория: А, В, С, D и Е

категории

Тунелна категория: А, В, С, D, Е и F
Тунелна категория: А, В, С и D
Тунелна категория: А, В и С

22.

За тунел, категоризиран като "тунелна категория А"
означава:
забрана за опасни товари, които могат да доведат до
много голяма експлозия
няма забрана за превоз на опасни товари
забрана за опасни товари, които могат да доведат до
изпускане на отровни газове
забрана за опасни товари, които могат да доведат до
разливане на голямо количество отровни вещества

23.

В кой от изброените случаи е възможно ППС,
превозващо опасни товари да бъде спряно от
движение до отстраняване на нарушението?
Водачът не носи пътни карти за района, през който ще
извърши превоза
Водачът не носи фактури, относно извършените
прегледи през изтеклата година
Водачът управлява превозното средство с неукрепен
товар
Водачът не представя застраховка „Карго“ и „Каско“

24.

В кой от изброените случаи е възможно ППС,
превозващо опасни товари да бъде спряно от
движение до отстраняване на нарушението?
Водачът не представя фактури, относно извършените
прегледи през изтеклата година
Водачът не представя пътни карти за района, през който
ще извършва превоза
Водачът не представя застрахователни документи
Водачът не представя транспортно-съпроводителни
документи, включващи информация за превозваните
товари съгласно разпоредбите на ADR

25.

В кой от изброените случаи е възможно ППС,
превозващо опасни товари да бъде спряно от
движение до отстраняване на нарушението?
Липсата на медицинско свидетелство за преглед на
водача
Липсата на удостоверение за одобрение на ППС за
превоз на определени опасни товари
Липсата на фактури, относно извършените прегледи
през изтеклата година
Липсата на пътни карти за района, през който се
извършва превоза

26.

В кой от изброените случаи е възможно ППС,
превозващо опасни товари да бъде спряно от
движение до отстраняване на нарушението?
Водачът не притежава медицинско свидетелство
Водачът не притежава лична карта
Водачът не притежава ADR-свидетелство
Водачът не притежава фактури за извършените превози

27.

В кой от изброените случаи е възможно ППС,
превозващо опасни товари да бъде спряно от
движение до отстраняване на нарушението?
Превозното средство е с телевизионен приемник на
борда
Превозното средство с неправилно калибрирани
светлини
Превозното средство е без съответния опознавателен
знак за опасен товар или е с нестандартен знак
Превозното средство е без телефон за достъп до
транспортната компания

28.

В кой от изброените случаи е възможно ППС,
превозващо опасни товари да бъде спряно от
движение до отстраняване на нарушението?
Превозното средство превозва опаковки с опасни
товари с маркировки и етикети за опасност
Превозното средство превозва телевизионен приемник
на борда
Превозното средство превозва опасни товари в
опаковки без маркировки и етикети за опасност

29.

В кой от изброените случаи е възможно ППС,
превозващо опасни товари да бъде спряно от
движение до отстраняване на нарушението?
Превозното средство е без легло за почивка
Превозното средство не е предназначено за товара,
който превозва
Превозното средство е с неправилно калибрирани
светлини
Превозното средство няма телефон за достъп до
транспортната компания

30.

В кой от изброените случаи е възможно ППС,
превозващо опасни товари да бъде спряно от
движение до отстраняване на нарушението?
Превозно средство, което няма телефон за достъп до
транспортната компания
Превозно средство, от което изтича опасни вещества,
вследствие на повредени опаковки или цистерни

Превозно средство с неправилно калибрирани светлини
Превозно средство с телевизионен приемник на борда
31.

Кои от следните нарушения се считат за сериозни
при проверка на ППС, превозващо опасни товари?
Превоз на товари, които нямат застраховка „Карго“
Превоз на товари, които не са упоменати в превозния
документ
Превоз на товари, за които липсват фактури, относно
извършените прегледи през изтеклата година
Превоз на товари, които са упоменати в превозния
документ

32.

В кой от изброените случаи е възможно ППС,
превозващо опасни товари да бъде преместено за
сметка на превозвача до безопасно място до
отстраняване на нарушението?
Превозното средство е с пожарогасители, които
отговарят на изискванията на спогодбата
Превозното средство е с изправни пожарогасители
Превозното средство е с неизправни пожарогасители

33.

В кой от изброените случаи е възможно ППС,
превозващо опасни товари да бъде преместено за
сметка на превозвача до безопасно място до
отстраняване на нарушението?
Водачът не представя фактури, относно извършените
превози през изтеклата година
Водачът не представя пътни карти за района, за да
докаже маршрута, през който ще превози товара
Водачът не представя медицинско свидетелство
Водачът не представя писмените инструкции, указващи
какви действия трябва да се предприемат в случай на
инцидент

34.

В кой от изброените случаи е възможно ППС,
превозващо опасни товари да бъде преместено за
сметка на превозвача до безопасно място до
отстраняване на нарушението?
Превозното средство е без легло за почивка
Превозното средство е с неправилно калибрирани
светлини
Превозното средство е без съответните пожарогасители
Превозното средство е без радиостанция

35.

В кой от изброените случаи е възможно ППС,
превозващо опасни товари да бъде преместено за
сметка на превозвача до безопасно място до
отстраняване на нарушението?

Етикетите, които са поставени на опаковките, са в
съответствие с превозвания опасен товар
Маркировките и табелите, които са поставени на
превозните средства, са в съответствие с превозвания
опасен товар
Табелите, които са поставени на превозното средство,
са в съответствие с превозвания опасен товар
Етикетите, маркировките и табелите, които са
поставени на опаковките и превозното средство, не са в
съответствие с превозвания опасен товар
36.

В кой от изброените случаи може да бъде наложена
глоба на водач, превозващ опасни товари?
При спиране за почивка
При липса на някой от изискваните транспортни
документи
Ако по време на проверка представи пожарогасители

37.

Съгласно ЗАП, каква глоба трябва да очаква водач,
извършващ превоз на опасни товари на територията
на България, без валидно ADR-свидетелство за
водач?
500 лева
1000 лева
2000 лева
3000 лева

38.

Съгласно ЗАП, каква глоба трябва да очаква водач,
ако превозва опасни товари в повредена цистерна
или неуплътнена опаковка?
1000 лева
500 лева
1500 лева
2000 лева

39.

Съгласно ЗАП, каква глоба трябва да очаква водач,
извършващ превоз на опасни товари, без да носи със
себе си писмени инструкции за действия при
аварии?
500 лева
1000 лева
3000 лева
2000 лева

40.

Съгласно ЗАП, каква глоба трябва да очаква водач,
извършващ превоз на опасни товари, без
изискваните от Спогодба ADR пожарогасители за
превозното средство?

500 лева
1000 лева
1500 лева
2000 лева
41.

Съгласно ЗАП, каква глоба трябва да очаква водач,
превозващ опасни товари, без изискваните от
спогодбата табели за ППС и/или маркировки и
етикети за опаковките?
500 лева
1000 лева
1500 лева
2000 лева

42.

Съгласно Спогодба ADR, по отношение на
"Разпоредби за сигурност", "сигурност" означава:
мерките или предпазните действия, които следва да се
предприемат, така че да се намалят кражбите и
неприсъщите употреби на опасните товари
мерките или предпазните действия, които следва да се
предприемат, така че да се намалят изтичанията и
разпиляванията на опасните товари
мерките или предпазните действия, които следва да се
предприемат, така че да се намалят превозите на опасни
товари

43.

Вярно ли е твърдението: „опасни товари, които
могат да се използват за терористични цели, се
считат за рискови опасни товари“?
Правилно
Неправилно

44.

Вярно ли е твърдението: „всички опасни товари,
обект на ADR, се считат за рискови опасни товари“?
Правилно
Неправилно

45.

Кои опасни товари са определени като „опасни
товари с висока степен на риск“?
Тези, които, когато не се използват по първоначално
предназначение, а за терористични цели, могат да
причинят сериозни последици,като масови разрушения
Тези, които се използват само по първоначално
предназначение, без да водят до допълнителни
последици като многобройни загуби на хора или масови
разрушения
Тези, които е забранено да бъдат превозвани, тъй като
се съхраняват само складирани и не се използват за
терористични цели

46.

Какви мерки трябва да бъдат взети преди превоз на
опасен товар, за да се повиши безопасността по
време на превоза?
Да се провери чистотата на кабината
Да се провери маршрута на полицията за часовете на
извършване на контрол
Да се провери противопожарното оборудване
Да се проверят пътните карти за района, през който ще
се преминава

47.

Какви мерки трябва да бъдат взети преди превоз на
опасен товар, за да се повиши безопасността по
време на превоза?
Проверка на състоянието на гумите, спирачките и др.
Уведомяване на полицията за часа на отпътуване
Проверка на пътните карти за района през който ще се
преминава

48.

Проверката на състоянието на превозното средство
преди отпътуване включва:
подгряване на двигателя
почистване на кабината
спадане на гумите
проверка чистотата на товарното помещение

49.

Каква е разрешената максимална скорост при
превоз на опасен товар на автомагистрала на
територията на Р. България?
60 км/ч
50 км/ч
80 км/ч
90 км/ч

50.

Каква е разрешената максимална скорост при
превоз на опасен товар в извън населено място на
територията на Р. България?
50 км/ч
60 км/ч
70 км/ч
80 км/ч

51.

Каква е разрешената максимална скорост при
превоз на опасен товар в населено място на
територията на Р. България?

10 km/h
20 km/h
30 km/h
40 km/h
52.

На автомагистрала в България, макс. допустимата
скорост на движение на ППС от "категория В" е 140
км/ч. Вие управлявате ППС с опасни товари. С
каква скорост трябва да шофирате?
140 км/ч
110 км/ч
90 км/ч
100 км/ч

53.

Извън населено място в България, макс.
допустимата скорост на движение на ППС от
"категория В" е 90 км/ч. Вие управлявате ППС с
опасни товари. С каква скорост трябва да
шофирате?
40 км/ч
50 км/ч
90 км/ч
70 км/ч

54.

Извън населено място в България, макс.
допустимата скорост на движение на ППС от
"категория С" е 80 км/ч. Вие управлявате ППС с
опасни товари. С каква скорост трябва да
шофирате?
40 км/ч
50 км/ч
90 км/ч
70 км/ч

55.

Извън населено място в България, макс.
допустимата скорост на движение на ППС,
категория "С+Е" е 70 км/ч. Вие управлявате ППС с
опасни товари. С каква скорост трябва да
шофирате?
40 км/ч
50 км/ч
90 км/ч
70 км/ч

56.

В населено място в България, макс. допустимата
скорост на движение на ППС е 50 км/ч. Вие
управлявате ППС с опасни товари. С каква скорост
трябва да шофирате?

40 км/ч
50 км/ч
90 км/ч
70 км/ч
57.

В населено място в България, макс. допустимата
скорост на движение на ППС е 50 км/ч. Вие
управлявате ППС с опасни товари. С каква скорост
трябва да шофирате?
до 40 км/ч
до 30 км/ч
до 20 км/ч
до 10 км/ч

58.

Съществува ли разлика между макс. допустимата
скорост на движение на територията на България на
ППС, превозващо опасни товари и други страни от и
извън Европейския съюз?
Не, Спогодба ADR определя единни максимално
допустими скорости за всички страни
Да и водача и превозвача трябва да се съобразяват с
това
Да, но само в страните извън Европейския съюз

59.

Вие управлявате ППС с опасни товари. При
движение извън населено място в България виждате
знак за ограничение на скоростта 70 км/ч. С каква
скорост трябва да шофирате?
С 20 км/ч по-малко от показаната на знака
С не повече от показаната на знака
Извън населено място максимално допустимата скорост
на движение е 90 км/ч и мога да шофирам с 90 км/ч

60.

Вие управлявате ППС с опасни товари. При
движение извън населено място в България виждате
знак за ограничение на скоростта 80 км/ч. С каква
скорост трябва да шофирате?
С 30 км/ч по-малко от показаната на знака
С не повече от показаната на знака
С повече от показаната на знака

61.

Вие управлявате ППС с опасни товари. При
движение в населено място в България виждате знак
за ограничение на скоростта 60 км/ч. С каква
скорост трябва да шофирате?
С 20 км/ч по-малко от показаната на знака

С не повече от показаната на знака
С 50 км/ч
62.

Колко пътници може да вземе водачът при превоз на
опасен товар?
Нито един
Един
Двама
Трима

63.

При паркиране на транспортна единица, натоварена
с опасни товари:
не е задължително да се задейства ръчната спирачка
не е задължително да се спазва дистанция от друго
превозно средство
трябва да се осигури постоянен надзор на превозното
средство и товара му, когато това се изисква за
съответния товар
могат да се оставят вратите на товарното пространство
отворени, за да се проветрява товара

64.

При паркиране на транспортна единица, натоварена
с опасни товари:
не се осигурява постоянен надзор, независимо от товара
трябва да се обезопаси товарното пространство и
кабината на превозното средство
могат да се оставят вратите на товарното пространство
отворени, за да се проветрява товара
не се спазва дистанция от друго превозно средство

65.

Паркирането на транспортна единица, натоварена с
опасни товари се извършва:
в близост до населен район
в близост до вододайна зона
не се избира специално място, а се паркира по преценка
на водача
само на паркинги, определени за тази цел, а когато няма
такива - извън платното за движение, най-малко на 200
м от населено място

66.

Транспортна единица, натоварена с опасни товари
се паркира:
в жилищен район, за по лесно наблюдаване на
транспортната единица
на паркинг, надзираван от служител, който е уведомен
за естеството на товара и за местонахождението на
водача
на открито място в близост до паркинг

по преценка на водача
67.

При превоз на опасен товар длъжен ли е водачът
при паркиране да включва ръчната спирачка?
Да, но само когато е в наклон
Да, винаги
Само по преценка на водача
Не, достатъчно е да включи на първа скорост

