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ТЕСТ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

Маркирайте верните отговори!
Верните отговори могат да бъдат повече от един.

1. Защо е нужно да се попълва такъв тест?

• За проверка на моите познания относно транспортирането на газовете в бутилки
• За затвърждаване на знанията ми в областта на транспортирането на опасни това-

ри
• За опазване на живота и здравето на моите колеги и мен

2. Какво е необходимо да се спазва при товарене и разтоварване на бутилки със 
сгъстени, втечнени или разтворени газове?

• Във процеса на преместване да бъдат със предпазни капачки на крановете
• Ако са в метални палета да са осигурени със затегнати колани
• При подреждане в превозното средство да се осигури оптималния му баланс на те-

жестта

3. В какво положение се транспортират бутилките със сгъстени, втечнени или 
разтворени газове?

• Във вертикално положение, добре осигурени срещу нежелано преместване
• В хоризонтално положение, осигурени срещу преместване и във вентилиран 

товарен отсек
• С изправни и добре затворени кранове

4. С какъв етикет се обозначава запалим газ?



Bulgarian Industrial Gases Association

5. Как се обозначава корозивен газ?

6. Как се обозначава превозно стредство, превозващо опасен товар?

• С червена табела отпред и отзад
• С оранжева табела отпред и отзад

• С табела: отпред и отзад

7. Какви мерки за безопасност трябва да се вземат при превоз на опасни товари? 

• Не пушете
• Отворете прозорците
• Проверете дали бутилковите вентили са добре затворени
• Сложете предпазните капачки на бутилките 
• Махнете всички инструменти, крикове и т.н.
• Проверете осигуряването на бутилките срещу нежелано преместване
• Карайте директно към крайната точка на дестинацията
• Не оставяйте бутилките затворени в багажник и в непроветриви места
• Веднага разтоварете на проветриво място след пристигане до крайната точка 

или при по-продълвителен престой

8. Какво трябва да се спазва при работа с газовите бутилки?

• Никога не се обръщайте с гръб към свободно стояща бутилка
• Винаги се обръщайте с гръб към свободно стояшите бутилки
• Никога не се опитвайте да хванете падаща бутилка
• Винаги се опитвайте да задържите падащата бутилка
• Носете предпазни обувки, ръкавици и очила
• Поставяйте бутилките на здрава основа
• Използвайте колички за преместване на бутилките
• Никога не използвайте колички за преместване на бутилките

9. Какви средства за персонална защита са препоръчителни при работа с бутилки 
за втечнени или разтворени газове?

• Предпазни очила
• Предпазни ръкавици
• Маска с химически филтър
• Предпазни обувки
• Химическо предпазно облекло
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10. Кои продукти са разрешени за транспортиране? 

• Компресирани газове (О2, N2, Ar)
• Разтворени газове (ацетилен)
• Teчни газове (СО2, Пропан)
• Медицински газообразен кислород
• Медицински течен кислород  (само в специални амбулаторни контейнери)
• Течен азот

11. Каква документация с оглед на безопастността трябва да съпровожда бутилките 
при транспорт?

• Товарителница и фактура
• ADR сертификат на водача
• ADR сертификат на камиона
• Лист за безопасност на превозвания продукт
• TREMCARD или фотокопие

12. Какви действия трябва да се предприемат при изтичане на газ в транспортното 
средство?

• Опитвайте да държите присъстващите настрана от мястото на инцидента
• Постарайте се да привлечете на помощ колкото се може повече хора
• Минимизирайте риска от получаване на искра (използвайте мобилни телефони и 

електронни ключове на безопасно разтояние)
• Ако е възможно опитайте да затворите пропускащите кранове
• Опитайте да преместите камиона на изолирано място
• Проветрете камиона (отворете вратите)
• Обадете се на спешна помощ, кажете им точното си местоположение и броя и 

вида на бутилките с газове
• Обадете се на вашият газов оператор за съвет
• По най-бързият начин напуснете мястото на инцидента

Име и фамилия ...................................................................................................................

Компания, град ...................................................................................................................

Автор: Работна група по безопастност
Асоциацията на производителите и дистрибуторите на индустриални газове в България 
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