№

Въпрос, отговор

1.

В случай на пътнотранспортно произшествие водачът,
превозващ опасен товар:
не взема мерки за осигуряване безопасността на движението,
тъй като това е задължение на гражданска защита
трябва да вземе всички необходими мерки, за да осигури
безопасността на движението
трябва да премести транспортната единица, за да прикрие
доказателствата за произшествието
не е длъжен да дава обяснения за ситуацията

2.

Водач, превозващ опасен товар, който е участник в
пътнотранспортно произшествие е длъжен:
без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да
установи какви са последиците от произшествието
да уведоми администрацията на общината, на чиято територия е
станало произшествието
да премести транспортната единица, за да прикрие
доказателствата за произшествието
да не взема мерки за осигуряване безопасността на движението,
тъй като това не е негово задължение

3.

В случай на пътнотранспортно произшествие, водачът,
превозващ опасен товар:
трябва да премести транспортната единица, за да прикрие
доказателствата за произшествието
не е длъжен да дава обяснения за произшествието
не трябва да премества транспортната единица, освен ако не
съществува опасност за другите участници на пътя
не взема мерки за осигуряване безопасността на движението

4.

В случай на пътнотранспортно произшествие, водачът,
превозващ опасен товар:
не трябва да информира за инцидента службите за контрол, за
да не предизвика тревога
трябва да премести транспортната единица, за да прикрие
следите от произшествието и тогава да уведоми съответните
служби за контрол
трябва да уведоми службите за контрол на министерство на
вътрешните работи
не е необходимо да информира службите за контрол на
министерство на вътрешните работи, тъй като е със специален
режим на движение

графика

5.

Кои от изброените действия на водач, превозващ опасни
товари считате за правилни, в случай на изтичане на
опасно вещество?
Водачът предотвратява изтичането на товара във водната среда
или канализационната система чрез използване на
оборудването, намиращо се на борда на ППС
Водачът измива разлива с вода и го насочва директно към найблизката канализация
Водачът незабавно напуска засегнатия район, без да
предприема действия
Водачът не е необходимо да предприеме действия, тъй като
това не е негово задължение

6.

Кои от изброените действия на водач, превозващ опасни
товари считате за правилни, в случай на изтичане на
опасно вещество?
Водачът измива разлива с вода и го насочва директно към найблизката канализация
Водачът задейства спирачната система и изключва двигателя
Водачът незабавно напуска засегнатия район, без да
предприема действия
Водачът не е необходимо да предприеме действия, тъй като
това не е негово задължение

7.

В случай на произшествие, водачът на ППС, превозващо
опасни товари трябва:
да не предупреждава съответните компетентни органи, тъй
като това не е негово задължение
да пуши само в близост до превозното средство, докато
пристигнат съответните компетентни органи
да не предава превозните документи на съответните
компетентни органи
да подготви превозните документи, за да ги предаде на
съответните компетентни органи при пристигането им

8.

Кои от изброените мерки за първа помощ, считате за
правилни при обгазяване с токсичен газ?
Оказващият първа помощ използва противогаз с подходящ
филтър
Оказващият първа помощ използва кърпа, покриваща носа и
устата
Оказващият първа помощ използва противогаз с какъвто и да е
филтър, но само след дълбоко вдишване

9.

Кои от изброените действия за първа помощ, считате за
правилни, в случаи на изгаряния?
След измиване с чиста вода, изгарянията се покриват с памук
или вълна

След измиване с чиста вода, изгарянията се покриват със
стерилна марля или суха кърпа
След измиване с чиста вода се използва мехлем за изгаряне
След измиване с чиста вода се използва лед за изгорените
места

10.

Първа помощ: товарачът е пострадал от изтекъл продукт
(разтвор на натриева основа). Действията, които водачът
трябва да предприеме, за да окаже първа помощ са:
след измиване с чиста вода се поставя лед или мехлем за
изгаряния
не е необходимо да се оказва първа помощ, защото това не е
задължение на водача
мястото, върху което е попаднал разтвора на киселината се
облива обилно с вода поне 15 – 20 минути
пострадалият се съблича и го подсушавате с чиста кърпа

11.

Докато разтоварва, пръски от киселина попадат в лицето
на товарача. Действията, които водачът трябва да
предприеме, за да окаже първа помощ са:
незабавно търси лекар
измива лицето на товарача обилно с вода в продължение на
поне 15 минути, промива очите с разтвор и тогава търси лекар
избърсва лицето на товарача с чиста и суха кърпа
намазва лицето на товарача със защитен крем

12.

Кои от изброените действия трябва да предприеме водачът
при ПТП с превозно средство обозначено с опознавателен
знак за опасен товар?
Да стои на безопасно разстояние от превозното средство, освен
ако се налага да спаси нечий живот
Да премести превозното средство извън платното за движение
Да отстрани опасния товар от пътя

13.

Каква информация трябва да се предостави
компетентните органи в случай на злополука?

на

Мястото, на което се е случила злополуката, наименованието
и/или UN номера на превозвания товар, характера на
злополуката
Мястото, на което се е случила злополуката и броя на
участващите в произшествието превозни средства
Мястото, на което се е случила злополуката и състоянието на
превозното средство
Имената на засегнатите лица и участващите в произшествието
превозни средства
14.

В случай на пожарогасителни или аварийни действия,

водачът на ППС, превозващо опасен товари е длъжен:
да спре на платното за движение, без да го обозначава с
предупредителни светлоотразителни триъгълници и конуси
да обозначи мястото на произшествието с предупредителни
светлоотразителни триъгълници и конуси
да не взема мерки за осигуряване безопасността на движението,
тъй като това е задължение на службата за контрол към МВР

15.

Съгласно разпоредбите на ADR, съдържащи се в писмените
инструкции, кога водача сам може да предприеме действие,
в случай на произшествие, свързано с опасните вещества?
Когато целия товар гори
Когато има малък пожар в превозното средство или в
товарното пространство
Когато има големи изтичания или разливи
В никакъв случай не бива да предприема действия, независимо
от степента на пожара

16.

Съгласно разпоредбите на ADR, съдържащи се в писмените
инструкции, кога водачът сам може да предприеме
действие, в случай на пожар?
В никакъв случай не бива да предприема действия, независимо
от степента на пожара
Когато има големи пожари
В случай, когато това е възможно и безопасно, за гасене на
малки пожари по шасито, в спирачната система и двигателното
отделение
Когато целия товар гори

17.

Кое от изброеното оборудване е задължително да има на
борда на транспортна единица, превозваща опасни товари?
Десет предупредителни светлоотразителни знаци (конуси,
триъгълници и т.н.)
Фенерче с метален корпус
Сигнални пистолети с две червени ракети за предупреждаване
при опасност
Два предупредителни знака със собствена опора

18.

Кое от изброеното оборудване е задължително да има на
борда на транспортна единица, превозваща опасни товари
от Клас 8?
Фенерче с метален корпус
Предпазно покривало за шахти
Две зелени лампи, независими от електрическата инсталация на
превозното средство
Пет празни съда (варели), необходими за разопаковане на
изтичащи опаковки

19.

Кое от изброеното оборудване е задължително да има на
борда на транспортна единица, превозваща опасни товари
от Клас 3?
Предпазно покривало за шахти
Четири зелени лампи, независими от електрическата
инсталация на превозното средство
Десет празни съда (варели), необходими за разопаковане на
изтичащи опаковки

20.

Кое от изброеното оборудване е задължително да има на
борда на ППС, превозващо опасни товари с опасност
"токсичност"?
Автоматичен часовник с батерии
Респираторно защитно устройство
Разтвор за измиване на ръцете
Фенерче с метален корпус

21.

Кое от изброеното оборудване е задължително да има на
борда на транспортна единица, превозваща опасни товари?
Автоматичен часовник с батерии
Разтвор за измиване на ръцете
Подходящи защитни очила
Фенерче с метален корпус

22.

Защитното оборудване на водача срещу въздействието на
вещества от Клас 8 е:
противогаз с какъвто и да е филтър
предпазни ръкавици и очила
кожен защитен костюм
жилетка

23.

Подходящото защитно оборудване срещу въздействието на
вещества от Клас 6.1 е:
противогаз с подходящ филтър
противогаз с какъвто и да е филтър
подходящи защитни кремове
дебело вълнено облекло

24.

Какви пожарогасители се изискват за транспортна единица
с максимално допустима маса 12 тона, превозваща опасни
товари?
Един двукилограмов и един осемкилограмов пожарогасител
Един двукилограмов пожарогасител и два шест килограмови
пожарогасители
Два двукилограмови пожарогасителя и един шесткилограмов
пожарогасител
Три двукилограмови пожарогасителя

25.

Какви пожарогасители се изискват за транспортна единица
с максимално допустима маса 7 тона, превозваща опасни
товари?
Един двукилограмов пожарогасител
Един шесткилограмов пожарогасител
Един двукилограмов и един четирикилограмов пожарогасител
Един двукилограмов и един шесткилограмов пожарогасител

26.

Каква е минималната вместимост на пожарогасителите,
които се изискват за транспортна единица с максимално
допустима маса 3,5 тона?
Три трикилограмови пожарогасителя
Четири шесткилограмови пожарогасителя
Два двукилограмови пожарогасителя
Един двукилограмов пожарогасител

27.

Кой трябва да провери, дали изискваните съгласно
Спогодба ADR пожарогасители, се намират на борда на
транспортната единица?
Водачът
Собственикът на превозното средство
Квалифициран персонал на определени дати
Контролните органи на пътя

28.

Кой е отговорен за оборудването на превозното средство с
пожарогасители,
светлоотразителни
конуси
или
триъгълници, оранжеви табели, знаци за опасност?
Водачът на превозното средство
Транспортната полиция
Собственикът на превозното средство
Гражданска защита

29.

Какво оборудване е задължително да има на борда на
транспортна единица, превозваща опасни товари?
Фенерче с метален корпус
Пожарогасители
Препарат за почистване на работното облекло

30.

Какво оборудване е задължително да има за всеки член на
екипажа на превозно средство, превозващо опасни товари?
Фенерче с метален корпус
Светлоотразителна жилетка
Препарат за почистване на работното облекло

31.

Кое от изброените е задължително да има на борда на
транспортна единица, превозваща опасни товари?
Фенерче с метален корпус
Клин за подлагане под колелата

Препарат за почистване на работното облекло

32.

Кое от изброените оборудвания е задължително за всеки
член на екипажа на превозно средство, превозващо опасни
товари?
Преносим осветителен прибор, чиято метална повърхност не
може да причини възникването на искри
Преносим осветителен прибор с метален корпус, който може да
причини искри
Професионален автоматичен часовник с батерии

33.

Кое от изброените е задължително да има за всеки член на
екипажа на превозно средство, превозващо опасни товари?
Фенерче с метален корпус
Чифт защитни ръкавици
Препарат за почистване на работното облекло

34.

Кое от изброените е задължително да има на борда на
транспортна единица, превозваща опасни товари от клас 3?
Фенерче с метален корпус
Пластмасов събирателен контейнер
Сигнални пистолети с две червени ракети за предупреждаване
при опасност

35.

Кое от изброените е задължително да има за всеки член на
екипажа на транспортна единица, превозваща опасни
товари (с изключение на Клас 1 и Клас 2)?
Десет предупредителни светлоотразителни знаци (конуси,
триъгълници и т.н.)
Фенерче с метален корпус
Течност за промиване на очите

36.

Транспортните единици за превоз на определени
пакетирани товари от Клас 4.1 трябва да бъдат снабдени с:
покривало от непромокаем и негорим материал
възпламеняващо се покривало
непокрита платформа
покривало, без значение от какъв материал е изработено

37.

В кои случаи се изисква в оборудването на превозното
средство, превозващо опасни товари, да има покривало за
шахти?
Превоз на вещества от класове 3, 4.1, 4.3, 8 и 9
Превоз на вещества от класове 1, 2, 5.2 и 6.2
Превоз на вещества от класове 2, 4.2, 5.2 и 6.1
Превоз на вещества от класове 1, 2, 5.1 и 6.1

38.

В кои случай се изисква в оборудването на ППС,
превозващо опасни товари, да има пластмасов контейнер за
събиране на изтекло или разсипано опасно вещество?
превоз на вещества от класове 3, 4.1, 4.3, 8 и 9
превоз на вещества от класове 1, 2, 5.2 и 6.2
превоз на вещества от класове 2, 4.2, 5.2 и 6.1
превоз на вещества от класове 1, 2, 5.1 и 6.1

