1. Какво трябва да се увери превозвача или получателя в случай на произшествие или
инцидент по време на превоз на опасни товари на територията на страна по спогодбата?
Посочете и точката от ADR.
2. Кои опасни товари са „рискови” съгласно разпоредбите на ADR? Обосновете отговора си
като цитирате съответната точка от ADR.
3. Считат ли се за транспортни операции такива, които по смисъла на ADR се извършват въз
основа на временни дерогации (временни отклонения)?
4. За кои опасни товари се изисква разработка и прилагане на „програми за сигурност”?
Изброите поне три елемента от тази програма.
5. При изпускане или разпиляване на отделни опасни вещества по време на превоз или
произшествие, някои от тях сублимират и причиняват щети на хора и околна среда. Какво
означава сублимация на вещества?
6. При изпускане или разпиляване на отделни опасни вещества по време на превоз или
произшествие, някои от тях от твърди се превръщат в газообразни. Как се нарича този
процес?
7. При изпускане или разпиляване на отделни опасни вещества по време на превоз или
произшествие, някои от тях се изпаряват и причиняват щети на хора и околна среда. Какво
означава изпарение на вещества?
8. При изпускане или разпиляване на отделни опасни вещества по време на превоз или
произшествие, някои от тях от течни се превръщат в газообразни. Как се нарича този
процес?
9. При превоз, изпускане или разпиляване на отделни опасни вещества по време на превоз
или произшествие, някои от тях от течни се превръщат в твърди вещества. Как се нарича
този процес?
10. При превоз, изпускане или разпиляване на отделни опасни вещества по време на превоз
или произшествие, някои от тях могат да кристализират и да причинят щети на хора и
околна среда. Какъв процес е кристализацията на веществата?
11. При изпускате на втечнени газове по време на превоз или произшествие, те причиняват
локално замръзване, с което могат да причинят щети на хора и околна среда. От какво се
причинява този процес?
12. Кога задължително трябва да се изготви доклад за произшествие, свързано с превоз на
опасни товари?
13. Вие сте консултант на фирма, притежаваща три бензиностанции. Необходимо ли е да
разработите аварийни планове за сигурност? Позовете се на точка от ADR.
14. В кое приложение, част и точка на ADR е посочена класификацията на опасните
товари?

15. Как трябва да бъдат класифицирани вещества, включително разтвори и смеси, които не
са поименно цитирани?
16. Как трябва да бъдат класифицирани вещества и изделия, които не са включени в
списъка на таблица 3.2?
17. Кой е основния показател за класификация на продуктите от Клас 3?
18. Какво означава понятието “н.у.к.” и какви вещества могат да се отнесат към него?
19. Как трябва да се класифицират и маркират опаковки със спрей с пяна за бръснене или
монтажна пяна?
20. Как трябва да се класифицират и маркират опаковки със спрей с хранителна сметана?
21. Как трябва да се класифицират и маркират опаковки с дезодоранти?
22. На кои класове опасни товари превозните наименования са само общи?
23. Кои превозни средства подлежат на одобряване за превоз на опасни товари?
Изброите ги.
24. Какво означава знака „+” посочен след кода на цистерна, упоменат в Колона 12 на
Таблица А на ADR?
25. Каква цифра трябва да се изпише в кода на маркировката за контейнери тип IBC,
които не са предназначени за подреждане по височина един върху друг?
26. Съгласно ADR, каква е разликата между съставна и комбинирана опаковка?
27. В коя глава на Спогодба ADR са изложени разпоредбите за превоз на неопаковани
твърди опасни вещества? Какви са възможностите на такъв вид превоз?
28. Какъв е основния принцип за алтернативно използване на ADR цистерни?
29. Могат ли цистерни с долни отвори да бъдат заменени с такива с горни отвори?
30. Могат ли цистерни с горни отвори да бъдат заменени с такива с долни отвори?
31. Може ли опаковки с опасни товари, което не са от Клас 1 да се превозват с превозно
средство, тип EX/II?
32. Какво е максималното количество опаковки с опасни товари (различни от Клас 1), което
превозно средство тип EX/II може да превозва?
33. Ако преносимата цистерна е проектирана и одобрена за товарене/ разтоварване/ в
открито море, върху идентификационната табелка трябва да бъдат маркирани думите:
……………………..

34. На какви изисквания трябва да отговаря кабината на превозно средство, превозващо
опасни товари, когато не е изработена от трудно запалими материали? Обосновете отговора
си като посочите точката от ADR.
35. Кога една автоцистерна трябва да премине извънредна проверка на хидравлично
налягане, съгласно ADR? Обосновете отговора си.
36. През какъв период от време автоцистерните трябва да преминават изпитание за
херметичност на резервоара заедно с неговото оборудване съгласно ADR?
37. Посочете 3 точки от информацията, която трябва да бъде маркирана на корпуса на
преносима цистерна или на антикорозионната метална табела, прикрепена към корпуса.
38. Посочете 5 точки от информацията, която трябва да бъде маркирана на корпуса на
цистерната или на антикорозионната метална табела, прикрепена към корпуса.
39. Какъв размер са оранжево оцветените табели върху превозното средство, и до какви
размери могат да бъдат променени? Обосновете отговора си, като посочите точката от ADR.
40. При какви обстоятелства се допуска превозно средство, превозващо опасен товар да не
бъде сигнализирано с оранжеви табели за опасност? Изброите възможните варианти!
41. Колко време трябва да се запазят четливи оранжевите табели за опасност в случай на
пожар? Обосновете отговора си като посочите и точката съгласно ADR!
42. Може ли водача да остави оранжевите табели на транспортната единица, след като
разтовари товара? Обосновете отговора си?
43. Какво означава буквата „Х” поставена пред идентификационния номер за опасност?
44. Превозно средство превозва опаковани товари, съдържащо 20 пакета по 50 kg оловни
арсенати и 10 пакета по 70 kg никелов нитрит. Превозното средство е сигнализирано с
оранжеви табели с номера 60/1617. Коментирайте!
45. Какво означава удвояването на цифрата, изписана в горната половина на оранжевата
табела с номера? Обосновете отговора си като посочите и точката от ADR.
46. Превозно средство с опаковани товари, съдържащо 20 пакета по 50 kg оловни арсенати и
10 пакета по 70 kg никелов нитрит, пътува от Париж до София. Превозното средство е
сигнализирано с неутрални оранжеви табели. Правилно ли е сигнализирано? Обосновете
отговора си като цитирате и точката от ADR.
47. Превозно средство превозва 5000 кg опаковани опасни товари. Посочете точната
сигнализация за превозното средство като обосновете отговора си цитирайки и точката от
ADR.
48. Превозно средство превозва 10000 кg насипни опасни товари. Посочете точната
сигнализация за превозното средство като обосновете отговора си цитирайки и точката от
ADR.

49. Превозно средство превозва 10000 кg опасни отпадъци, в насипно състояние. Посочете
точната сигнализация за превозното средство като обосновете отговора си цитирайки и
точката от ADR.
50. Какво означава цифра 9, когато не е първа в идентификационния номер, изписан в
горната половина на оранжевата табела? Обосновете отговора си като посочите и точката от
ADR.
51. Цистерна, превозваща опасни товари през територията на България, е правилно
сигнализирана, съгласно Спогодба ADR. При пристигане до крайната цел цистерната се
разтоварва от опасните товари, но не се почиства и обезгазява/дегазира. Трябва ли
сигнализацията и табелите да останат върху превозното средство? Обосновете отговора си
като цитирате и точката от ADR.
52. Може ли транспортна единица, превозваща опасни товари в опаковки да бъде
сигнализирана само отпред и отзад с оранжеви табели, с черен кант отстрани и разделени в
средата с черна хоризонтална линия, но без идентификационни номера? Обосновете се!
53. Може ли оранжеви табели с идентификационни номера, да бъдат заменяни с такива от
фолио или да бъдат нанасяни с боя? Обосновете се!
54. Кога оранжеви табели с идентификационни номера, могат да бъдат заменяни с такива от
фолио, или да бъдат нанасяни с боя? Обосновете се!
55. Кога отпада изискването за 15 минутна устойчивост на огън на оранжевите табели и
техните идентификационни номера? Обосновете се!
56. Влекач с полуремарке ще превозва контейнер-цистерна с опасен товар. С какви табели
трябва да бъде оборудвано превозното средство, за да може да извърши превоза?
57. Трисекционна автоцистерна и двусекционно ремарке ще превозва два различни вида
опасен отпадък. Колко броя оранжеви табели са необходими и какви трябва да бъдат те, за да
може да извърши превоза?
58. Изисква ли се информация в транспортния документ за превоз на опасни товари в
изключени количества съгласно Глава 3.5 (в случай, че има такъв)?
59. Съгласно ADR, какво означава един опасен товар да се превозва в “насипно състояние”?
60. Съгласно ADR, какво означава един опасен товар да се превозва в “цистерни”?
61. Съгласно ADR, какво означава един опасен товар да се превозва в “опаковки”?
62. За какви вещества е предназначено превозно средство ОХ?
63. Може ли водореагираща течност, токсична, н.у.к. да бъде превозена в цистерна?
Ако отговора е да, посочете кода на цистерната и вида на превозното средство за цистерната.
64. Може ли вещество с UN 2912 да се превозва в цистерна? Ако отговора е ДА, посочете
вида на цистерната и обучението, което трябва да премине водача.

65. Какво количество не трябва да се превишава, за да може преносими съдове за резервно
гориво да са изключени от Спогодба ADR?
66. Към коя транспортна категория се отнасят празни непочистени опаковки, съдържали
опасни вещества?
67. В кои колони на Таблица А може да търсите различни възможности за освобождаване на
дадена пратка от правилата на Спогодба ADR?
68. Превозно средство е натоварено с пожарогасители. Подлежи ли на изключение по 1.1.3.2
на Спогодба ADR или винаги при такъв превоз трябва да се спазват всички разпоредби на
Спогодба ADR?
69. Кои транспортни единици, превозващи опасни товари, опаковани в ограничени
количества, трябва да бъдат сигнализирани с маркировка за ограничени количества и/или
оранжеви табели?
70. Трябва ли превозвача да бъде предварително уведомен за общото бруто тегло на товара,
когато ще се превозват опасни товари, опаковани в ограничени количества?
71. Има ли ограничения за максималното количество опаковки на една транспортна единица,
при превоза на опасен товар в изключени количества?
72. Какво е максималното количество опаковки при превоза на опасен товар в изключени
количества, които могат да се превозят с товарен автомобил с ремарке?
73. Какво е теглото на 8000 литра продукт с тегловна маса (плътност) 1,25 kg/l? Покажете
точната калкулация.
74. Какъв обем заема 10 t продукт с тегловна маса (плътност) 1,25 kg/l? Покажете точната
калкулация.
75. На Вас ви се налага ежемесечно да превозвате по 10 t бензин с тегловна маса (плътност)
0,73 kg/l. Класифицирайте продукта, определете вида на цистерната и с какъв минимален
обем трябва да бъде тя.
76. Какво е важно при пълненето на цистерните, за да бъде правилно извършено
напълването?
77. Опаковка, съдържаща циановодород, стабилизиран с по-малко от 3 % съдържание на
вода е протекла в товарния автомобил по време на превоза. Какви са изискванията за
почистване/обеззаразяване съгласно ADR, които трябва да бъдат спазени преди автомобилът
да може да се използва за превоз на опаковки със субстанции от Клас 3?
78. На 26 май 2014 г. превозно средство е обработено чрез фумигация (опушване) с фосфин.
Каква информация трябва да се съдържа в транспортния документ, каква сигнализация е
необходима и има ли ограничения за преминаване на това превозно средство през тунели?
79. Кое е правилото /раздел и точка от ADR/, регламентиращо почистването на превозни
средства, транспортиращи експлозиви?

80.Транспортно предприятие извършва превоз на 200 кашона по 15 кг. активен въглен.
Кашоните са натоварени и в превозния документ е записан АDR товар:
UN 1362, АКТИВЕН ВЪГЛЕН, 4.2, ІІІ, 200 кашона по 15 kg, общо количество 3 тона.
Преди да потегли водача установява, че е забравил ADR-свидетелството си за превоз на
опасни товари. Може ли да се извърши превоза?
81. Водач притежава ADR-свидетелство за превоз на опасни товари в цистерни.
Въз основа на естеството на работата, която извършва, след една година се налага да
придобие свидетелство и за взривни. Как може да стане това и какви изпити трябва да
положи?
82. Съгласно разпоредбите на Спогодба ADR, трябва ли водачите на превозно средство, с
което ще се превозват взривни вещества с класификационен код 1.4S да притежават ADRсвидетелство?
83. Съгласно разпоредбите на Спогодба ADR, какво обучение трябва да са преминали
водачите на превозно средство тип МЕМU за придобиване на ADR-свидетелство при превоз
на опасни товари?
84. Предприятието, в което работите, ще превозва стопена сяра. Водачите трябва да
преминат обучение за придобиване на ADR-свидетелство. Като консултант в
предприятието, управителя Ви моли да му обясните, каква ще бъде минималната
продължителност на курса на обучение в дни? Коментирайте!
85. Предприятието, в което работите ще превозва стопена сяра. Водачите притежават
ADR-свидетелство за основно обучение. Като консултант в предприятието, обяснете на
управителя, трябва ли да преминат допълнително обучение, за да могат да извършват
превоз на този опасен товар, какво е обучението и какво е минималното времетраене на
това обучение в дни и учебни часа.
86. Предприятието, в което работите, ще превозва стопена сяра. Водачите притежават
ADR-свидетелство за основно обучение. Трябва ли да преминат допълнително обучение,
за да могат да извършват превоз на този товар.
87. Предприятието, в което работите, ще извършва превоз на стопена сяра. Какво
обучение трябва да преминат водачите за придобиване на ADR-свидетелство, за да могат
да извършват тези превози.
88. Предприятието, в което работите, ще превозва тринитронафталин. Водачите трябва да
преминат обучение за придобиване на ADR-свидетелство. Като консултант в
предприятието, управителя Ви моли да му обясните, каква ще бъде минималната
продължителност на курса на обучение в дни? Коментирайте!
89. Предприятието, в което работите, ще превозва тринитронафталин. Какво обучение
трябва да преминат водачите, за придобиване на ADR-свидетелство, за да могат да
извършват превоз на този товар.
90. Предприятието, в което работите, ще превозва опаковки с тринитронафталин.
Водачите притежават ADR-свидетелство за основно обучение. Като консултант в
предприятието, обяснете на управителя, трябва ли водачите да преминат допълнително

обучение, за да могат да извършват превоз на този товар, какво е обучението и каква е
неговата минимална продължителност в дни.
91. Предприятието, в което работите, ще превозва опаковки с тринитронафталин.
Водачите притежават ADR-свидетелство за основно обучение. Трябва ли да преминат
допълнително обучение, за да могат да извършват превоз на този товар.
92. Предприятието, в което работите, ще превозва флуор, сгъстен. Водачите трябва да
преминат обучение за придобиване на ADR-свидетелство.
Като консултант в
предприятието, обяснете на управителя, минимум колко дни водача ще трябва да
посещава курс на обучение.
93. Предприятието, в което работите, ще превозва флуор, сгъстен. Какво обучение трябва
да преминат водачите за придобиване на ADR-свидетелство, за да могат да извършват
превоз на този товар.
94. Предприятието, в което работите, ще превозва флуор, сгъстен. Водачите притежават
ADR-свидетелство за основно обучение. Като консултант в предприятието, обяснете на
управителя трябва ли водачите да преминат допълнително обучение, за да могат да
извършват превоз на този товар, какво ще бъде обучението и каква е неговата минимална
продължителност в дни.
95. Предприятието, в което работите, ще превозва флуор, сгъстен. Водачите притежават
ADR-свидетелство за основно обучение. Трябва ли да преминат допълнително обучение,
за да могат да извършват превоз на този товар.
96. Предприятието, в което работите, ще превозва агент, бризантен, тип В. Водачите
трябва да преминат обучение за придобиване на ADR-свидетелство. Като консултант в
предприятието, обяснете на управителя, минимум колко дни водача ще трябва да
посещава курс на обучение.
97. Предприятието, в което работите, ще превозва агент, бризантен, тип В. Какво
обучение трябва да преминат водачите за придобиване на ADR-свидетелство, за да могат
да извършват превоз на този товар.
98. Предприятието, в което работите, ще превозва агент, бризантен, тип В. Водачите
притежават ADR-свидетелство за основно обучение. Като консултант в предприятието,
обяснете на управителя, трябва ли да преминат допълнително обучение, за да могат да
извършват превоз на този товар, какво е обучението и каква е неговата минимална
продължителност в дни.
99. Предприятието, в което работите, ще превозва агент, бризантен, тип В. Водачите
притежават ADR-свидетелство за основно обучение. Трябва ли да преминат допълнително
обучение, за да могат да извършват превоз на този товар?
100. Предприятието, в което работите, ще превозва модули и нагнетатели за въздушни
възглавници за автомобилната индустрия. Водачите трябва да преминат обучение за
придобиване на ADR-свидетелство. Като консултант в предприятието, обяснете на
управителя, минимум колко дни водача ще трябва да посещава курс на обучение.

101. Предприятието, в което работите, ще превозва модули и нагнетатели за въздушни
възглавници за автомобилната индустрия. Какво обучение трябва да преминат водачите,
за придобиване на ADR-свидетелство, за да могат да извършват превоз на тези товари.
102. Предприятието, в което работите, ще превозва модули и нагнетатели за въздушни
възглавници за автомобилната индустрия. Водачите притежават ADR-свидетелство за
основно обучение. Като консултант в предприятието, обяснете на управителя, трябва ли
да преминат допълнително обучение, за да могат да извършват превоз на тези товари,
какво е обучението и колко е неговото времетраене в учебни часове.
103. Предприятието, в което работите, ще превозва модули и нагнетатели за въздушни
възглавници за автомобилната индустрия. Водачите притежават ADR-свидетелство за
основно обучение. Трябва ли да преминат допълнително обучение, за да могат да
извършват превоз на тези товари.
104. Предприятието, в което работите, ще превозва динитрофенол. Водачите трябва да
преминат обучение за придобиване на ADR-свидетелство. Като консултант в
предприятието, обяснете на управителя, минимум колко дни водача ще трябва да
посещава курс за обучение.
105. Предприятието, в което работите, ще превозва динитрофенол. Какво обучение трябва
да преминат водачите за придобиване на ADR-свидетелство, за да могат да извършват
превоз на тези товари.
106. Предприятието, в което работите, ще превозва динитрофенол. Водачите притежават
ADR-свидетелство за основно обучение. Като консултант в предприятието, обяснете на
управителя, трябва ли да преминат допълнително обучение, за да могат да извършват
превоз на тези товари, какво е обучението и колко е неговото времетраене в учебни часа.
107. Предприятието, в което работите, ще превозва динитрофенол. Водачите притежават
ADR-свидетелство за основно обучение. Трябва ли да преминат допълнително обучение,
за да могат да извършват превоз на този товар.
108. Необходимо ли е за всеки опасен товар, намиращ се на борда на превозното средство
да има превозен документ? Обосновете отговора си, като посочите и точката от ADR.
109. Какъв е срока на валидност на удостоверението за одобрение на моторни превозни
средства, превозващи определени опасни товари? Посочете превозните средства, които
подлежат на одобряване за превоз на опасни товари.
110. Назовете четири документа, които трябва да има на борда на автоцистерна съгласно
ADR, ако се превозват опасни товари от Белгия до София.
111. Каква информация трябва да бъде записана в превозния документ при превоз на
стари акумулаторни батерии от автомобили?
112. Какви документи съгласно ADR трябва да носи със себе си водач, превозващ
контейнер с опасен товар, до пристанище Варна, откъдето контейнера ще се превози до
Марсилия с кораб?

113. Назовете три документа, които се изискват за превоз на опасен товар, за да може да се
превозят 10 бр. 400 литрови варели, съдържащи алуминиев хидрид.
114. Водач превозва опасен товар в автоцистерна. По пътя е спрян за проверка от
контролните органи. Какъв документ трябва да представи водача, за да докаже, че
автоцистерната е одобрена за превоз на посочения опасен товар?
115. Водач превозва опасен товар в автоцистерна. При пътна проверка контролните органи
му изискват документ, доказващ годността на цистерната за превоз на този опасен товар.
Какъв документ трябва да представи водача?
116. Какъв документ може да се използва като комбиниран документ – декларация за опасни
товари и удостоверение за опаковане в контейнер, при превозване на опасни товари с
комбиниран (мултимодален) транспорт?
117. Ако транспортирането на опасни товари в голям контейнер предшества превоз по море,
в съответствие с Раздел 5.4.2 на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море
(IMDG Code), към транспортния документ не се изисква да се приложи удостоверение за
опаковане в контейнер за:…………………….
118. Съгласно правилата на Спогодба ADR, на какъв период от време, одобрените превозни
средства трябва да преминават технически прегледи за преиздаване на удостоверение за
одобрение за превоз на опасни товари?
119. Как се нарича папката, в която се събира цялата техническа документация за
цистерната, по време на нейния период на експлоатация и до кога трябва да се съхранява,
след изваждането на цистерната от експлоатация?
120.При закупуване на употребявана автоцистерна, от каква документация трябва да бъде
придружавана тя, за да може да се докаже техническото състояние на съда?
121. При закупуване на употребявана автоцистерна, какви документи трябва да получи новия
собственик, за да може да се докаже техническото състояние на цистерната?
122. Къде трябва да се съхраняват сертификатите от одобрение на типа на цистерна и от
последващите и периодични проверки и изпитания?
123. Съгласно Спогодба ADR, изисква ли се транспортен документ за превоз на опасни
товари в ограничени количества на една транспортна единица?
124. Съгласно Спогодба ADR, изисква ли се транспортен документ за превоз на опасни
товари в изключени количества съгласно Глава 3.5?
125. Водач превозва 15 000 литра опасен товар в автоцистерна. По пътя е спрян за проверка
от контролните органи. Какъв документ трябва да представи водача, за да докаже, че
преводното средство е одобрено за превоз на посочения опасен товар?
126. Водач превозва 15 000 литра опасен товар в 6 х 2 500 литра контейнер-цистерни. При
пътна проверка контролните органи му изискват документ, доказващ, че преводното

средство е одобрено за превоз на посочения опасен товар. Трябва ли да представи водача
документ за одобрение на превозното средство?
127. Водач превозва опасен товар в автоцистерна. При пътна проверка контролните органи
му изискват документ, доказващ достоверността на превоза на този опасен товар. Какъв
документ трябва да представи водача?
128. При пътна проверка на превозно средство, превозващо опасни товари, може ли
контролните органи да изискват и други допълнителни документ за товара, ако тези
документи не са предписани в Спогодба ADR?
129. В коя част, глава и раздел на ADR е изброено оборудването за безопасност на водача,
което трябва да има на борда на превозното средство при превоз на опасен товар?
130. Инструкциите за спешни случаи може да не се изискват на борда на транспортната
единица, когато товари от Клас 3 в опаковки не превишават ограниченията, определени
в:………………………..
131. На какъв език трябва да бъдат написани инструкциите за спешни случай, отнасящи
се за товар от нефтени продукти, превозван от Атина до България през Македония от
български водач?
132. Кое лице е отговорно водача, който ще превозва нафтови продукти да получи
инструкциите за спешни случай в случай на авария?
133. В кой документ е изброено оборудването, което трябва да има на борда на превозно
средство при превоз на опасен товар?
134. Управителят на фирма, в която сте консултант, Ви е възложил да направите списък,
съгласно писмените инструкции, на оборудването, което се изисква за превоза на
хексотонал, така че да не се харчат излишни средства. Направете го!
135. Управителят на фирма, в която сте консултант, Ви е възложил да направите списък,
съгласно писмените инструкции, на оборудването, което се изисква за превоза на пропилен,
така че да не се харчат излишни средства. Направете го!
136. Управителят на фирма, в която сте консултант, Ви е възложил да направите списък,
съгласно писмените инструкции, на оборудването, което се изисква за превоза на цианоген,
така че да не се харчат излишни средства. Направете го!
137. Управителят на фирма, в която сте консултант, Ви е възложил да направите списък,
съгласно писмените инструкции, на оборудването, което се изисква за превоза на хептани,
така че да не се харчат излишни средства. Направете го!
138. Управителят на фирма, в която сте консултант, Ви е възложил да направите списък,
съгласно писмените инструкции, на оборудването, което се изисква за превоза на метанол,
така че да не се харчат излишни средства. Направете го!

139. Управителят на фирма, в която сте консултант, Ви е възложил да направите списък,
съгласно писмените инструкции, на оборудването, което се изисква за превоза на анилин,
така че да не се харчат излишни средства. Направете го!
140. Управителят на фирма, в която сте консултант, Ви е възложил да направите списък,
съгласно писмените инструкции, на оборудването, което се изисква за превоза на калиев
нитрат, така че да не се харчат излишни средства. Направете го!
141. Празна автоцистерна пътува от София до Русе за повторно зареждане. Задължително ли
е на борда на превозното средство да има писмена инструкция за спешни случаи?
142. Празна автоцистерна пътува от София до Русе за повторно зареждане. Задължително ли
е на борда на превозното средство да се намира оборудването, описано в писмената
инструкция и пожарогасители?
143. Опасен товар се превозва от Германия до България от български водач. Може ли
инструкциите за спешни случай да бъдат написани на руски, турски или друг език?
Обосновете се!
144. Опасен товар се превозва от Германия до България от български водач. Задължително
ли е инструкциите за спешни случай да бъдат написани на език разбираем от водача и на
всички езици на страните, през които ще премина товара? Обосновете се!
145. Превозно средство превозва три различни вида опасени товари от Германия до
България? Задължително ли е за всеки отделен вид опасен товар да има отделна писмена
инструкция за спешни случай? Обосновете се!
146. Отнасят ли се за всички превозни средства, превозващи опасни товари, изискванията за
надзора и паркирането на превозни средства?
147. Кога превозни средства, превозващи опасни товари, различни от клас 1, са предмет на
изискванията на Спогодба ADR за надзора и паркирането?
148. Кога превозни средства, превозващи опасни товари, различни от клас 1, са предмет на
изискванията на Спогодба ADR за надзора и паркирането?
149. Каква е допустимата максимална скорост на движение в Република България на
моторни превозни средства, превозващи опасен товар извън населено място?
150. Каква е максималната разрешена скорост в населено място за ППС, превозващо опасни
товари в България?
151. Каква е допустимата максимална скорост на движение по автомагистрала на превозно
средство, превозващо опасен товар в Република България?
152. Посочете други спогодби или
регламентиращи превоз на опасни товари.

международни

споразумения

(освен

ADR),

153. Могат ли страните, подписали Спогодба ADR да въвеждат допълнителни правила на
тяхна територия и въз основа на кой член и коя глава от спогодбата?
154. Има ли страни, подписали спогодбата и на тяхна територия да са въведени
допълнителни правила при превоз на опасни товари? Ако отговора е "ДА", подкрепете го с
поне два примера и въз основа на кой член и глава от Спогодбата?
155. Опаковка с опасни товари се превозва от Варна до Марсилия. Във Варна опаковката се
товари на ферибот ро-ро и се разтоварва в Марсилия. Назовете два вида спогодби, които ще
бъдат приложими за този вид превоз?
156. Има ли страни, подписали спогодба ADR и на тяхна територия да са въведени
допълнителни забрани за преминаване през мостове и тунели при превоз на опасни товари?
Ако отговора е "ДА", подкрепете го въз основа на кой раздел от Спогодбата е?
157. Има ли разлика в допустимата максимална скорост на движение на моторни превозни
средства, превозващи опасен товар в Република България и други страни от ЕС и извън него?
158. Превозно средство е натоварено с 5 варела по 200 литра дизелово гориво. Обяснете на
водача, през кои категории тунели може да премине и през кои не.
159. Превозно средство е натоварено с 20 варела по 200 литра дизелово гориво. Обяснете на
водача, през кои категории тунели може да премине и през кои не.
160. Превозно средство е натоварено с 10000 литра дизелово гориво във варели. Обяснете на
водача, през кои категории тунели може да премине и през кои не.
161. Автоцистерна е натоварена с 20 000 литра дизелово гориво. Обяснете на водача, през
кои категории тунели може да премине и през кои не.
162. Превозно средство е натоварено с 80 бутилки по 40 литра кислород, сгъстен. Обяснете
на водача, през кои категории тунели може да премине и през кои не.
163. Автоцистерна е натоварена с 10 тона пропан-бутан. Обяснете на водача, през кои
категории тунели може да премине, и през кои не.
164. Превозно средство е натоварено с 50 десет литрови бутилки с пропан бутан. Обяснете
на водача, през кои категории тунели може да премине и през кои не.
165. Автоцистерна е натоварена с 20 000 литра пропилен. Обяснете на водача, през кои
категории тунели може да премине и през кои не.
166. Превозно средство е натоварено с 2 000 литра пропилен, в бутилки. Обяснете на водача,
през кои категории тунели може да премине и през кои не.
167. Превозно средство е натоварено с 20 тона твърди полихлорирани бифенили. Обяснете
на водача, през кои категории тунели може да премине и през кои не.

168. Превозно средство е натоварено с 20 тона твърди полихлорирани бифенили, в насипно
състояние. Обяснете на водача, през кои категории тунели може да премине и през кои не.
169. Превозно средство е натоварено с полихлорирани бифенили, в насипно състояние.
Обяснете на водача, през кои категории тунели може да премине, и през кои не.
170. Може ли един и същи тунел да бъде отнесен към повече от една тунелна категория?
Посочете и основанието съгласно АДР.
171. При прилагане на ограничения за преминаване на превозни средства, превозващи
опасни товари през тунели, към колко категории са отнесени пътните тунели?
172. За коя категория тунелите няма ограничения за преминаване на превозни средства,
превозващи опасни товари през тунели?
173. През коя категория тунелите е забранено преминаване на почти всички превозни
средства, превозващи опасни товари през тунели?
174. Кои са тунелните категории? Какви опасни товари имат забрана за преминаване през
тунел категория Е?
175. За кои опасни товари няма ограничение за преминаване през тунели?
176. На кои опасности се основава ограничението за преминаване на превозни средства,
превозващи опасни товари, през определени категория тунели?
177. Превозно средство е натоварено с 3000 кг от продукт с номер по ООН 0161. Какъв е
този продукт и през кои категории тунели е забранено преминаването на този товар и през
кои категории тунели е разрешено?
178. Превозно средство е натоварено с 900 кг от продукт с номер по ООН 0419. Какъв е този
продукт и може ли този товар да премине през тунел категория В?
179. Превозно средство е натоварено с 20 бутилки със серен хексафлуорид. Всяка бутилка е с
капацитет 40 литра. За коя категория тунели има забрана за преминаване на този товар?
180. Превозно средство е натоварено с бутилки с етан и азот, сгъстен. През кои категории
тунели е забранено преминаването на този товар?
181. Какъв е общия принцип, който трябва да спазват превозни средства, превозващи опасни
товари, при преминаване през тунели, в зависимост от посочените в товарителницата
тунелни ограничения?
182. Кои са компетентните органи в Република България за прилагането на изискванията на
Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе?
183. Кой е компетентния орган в Република България за прилагането на изискванията на
Спогодба ADR за превоз на взривни вещества и изделия по шосе?
184. Кой е компетентния орган в Република България за прилагането на изискванията на
Спогодба ADR за превоз на радиоактивни материали по шосе?

185. Какво оборудване за безопасност трябва да има на борда на превозното средство при
превоз на опасен товар съгласно ADR? Посочете точката от ADR.
186. В коя Глава и точка на ADR са посочени изискванията за броя на
пожарогасителите в зависимост от тонажа на превозното средство? Обосновете
отговора си и за превозно средство с максимална допустима маса 4 тона?
187. За кои моторни превозни средства се изисква устройство за ограничаване на
скоростта? Обосновете отговора си, като посочите и точката от ADR.
188. Ще се превозват бидони, съдържащи пестициди – 2000 бр. х 10 литра. Транспортната
единица е с максимална допустима маса 40 тона. Колко броя пожарогасители се изискват
и какъв е техния капацитет?
189. В коя глава и точка на ADR са посочени изискванията за броя на
пожарогасителите в зависимост от тонажа на превозното средство? Обосновете
отговора си и за превозно средство с максимална допустима маса 7,5 тона?
190. Може ли да се остави да работи двигателя на превозното средство по време на
товарене или разтоварване на опасни товари?
191. Водач на цистерна по време на разтоварване е оставил двигателя на превозното
средство да работи. Позволено ли е това, обосновете отговора си като цитирате и
точката от ADR?
192. Какви са изискванията към паркирането на превозни средства, превозващи опасни
товари по отношение на използването на ръчната спирачка?
193. Какви са изискванията към застопоряване на ремаркетата, превозващи опасни товари
при тяхното паркиране?
194. Когато една транспортна единица, превозва опасни товари е оборудвана с
антиблокираща спирачна система (ABS), какви са изискванията по отношение на
използването на кабела за управление на антиблокиращата система между превозните
средства и ремаркетата?
195. За кои моторни превозни средства се изисква задължително да бъдат оборудвани с
анти-блокираща система (ABS)? Обосновете отговора си, като посочите и точката от
ADR.
196. За кои моторни превозни средства се изисква задължително да бъдат оборудвани със
забавител на скоростта (ретардер, интардер и др.)?
Обосновете отговора си, като посочите и точката от ADR.
197. Задължително ли е всички моторни превозни средства, превозващи опасни товари, да
бъдат оборудвани с анти-блокираща система (ABS)? Обосновете отговора си, като
посочите и точката от ADR.

198. Задължително ли е всички моторни превозни средства, превозващи опасни товари, да
бъдат оборудвани със забавител на скоростта (ретардер, интардер и др.)? Обосновете
отговора си, като посочите и точката от ADR.
199. Задължително ли е всички моторни превозни средства, превозващи опасни товари, да
бъдат оборудвани с ограничител на скоростта? Обосновете отговора си, като посочите и
точката от ADR.
200. Задължително ли е всички моторни превозни средства, превозващи опасни товари да
отговарят на изискванията на Част 9 на ADR, по отношение на конструкцията и
одобрението им? Обосновете отговора си, като посочите и точката от ADR.
201. Къде и как трябва да бъдат монтирани пожарогасителите на транспортна единица,
превозваща опасни товари? Обосновете отговора си, като посочите и точката от ADR.
202. Пожарогасителите на една транспортна единица, превозваща опасни товари,
задължително трябва да бъдат подходящи за гасене на пожари от класове на запалимост
…… ……………….
203. С какъв размер трябва да бъде (бъдат) клинът (клиновете) за подлагането под
колелата на една транспортна единица, превозваща опасни товари?
204. Има ли изисквания за типа филтър на маската, с която се изисква да бъде снабдена
една транспортна единица, превозваща определени опасни товари? Ако има такива, какви
са те?
205. Какви са задълженията на консултанта по безопасността в случай на произшествие по
време на превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари, извършено от
съответното предприятие, където е назначен на работа?
206. Посочете три от задълженията на консултанта по безопасността в случай на
произшествие по време на превоза на опасен товар?
207. Колко време работодателят трябва да пази годишния доклад, подготвен от
консултантът по безопасността при превоз на опасни товари, относно дейността на
работодателя, отнасяща се до превоза на опасни товари?
208. По време на превоз на варели с дизелово гориво се случва инцидент и на пътя изтичат
800 литра. Участъкът е затворен за 5 часа. Трябва ли консултанта по безопасността да
изготви доклад? Обосновете отговора си.
209. Предприятие извършва превоз на опасни товари в ограничени количества.
Задължително ли е в предприятието да има назначен консултант по безопасността?
Обосновете отговора си като цитирате и точката от ADR?
210. Предприятието, в което работите, ежедневно превозва до 1000 литра дизелово гориво
във варели до свой обекти в страната.
Трябва ли предприятието да има консултант по безопасността?

211. Как може да бъде удължен срока на валидност на удостоверението за обучение на
консултант по безопасността при превоз на опасни товари?
212. Отговорен ли е консултанта по безопасността за неправилно прилагане на всички
необходими дейности, свързани с безопасността при работа с опасни товари?
213. Кой е задължен да следи за наличие и правилно прилагане на „програми за
сигурност” в предприятия, занимаващи се с превоз на опасни товари?

