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1. Кое от по-долу посочените определения се отнася за 

„отпадъци“ съгласно ADR? 

Вещества, разтвори, смеси или компоненти, които са 
забранени за превоз, защото не могат да намерят 
предназначение за повторна употреба  

Вещества, разтвори, смеси или изделия, които са 
предназначени само за пряко използване и се превозват до 
точно определено място 

Вещества, разтвори, смеси или изделия, които не са 
предназначени за пряко използване, но които се превозват за 
преработка или унищожаване  

Вещества, разтвори, смеси или изделия, които са 
предназначени за пряко използване на точно определено 
място и не е необходимо да се превозват 

 

 
 

 
2. Съгласно ADR, какво означава „опасен отпадък“? 

 
Отпадък, който притежава едно или повече опасни свойства, 
характерни за опасните вещества определени в ADR  
Отпадък, който не притежава опасни свойства 
Биоразградим отпадък, който има способността да се 
разгражда анаеробно или аеробно 
Отпадък, който е забранен за превоз, защото не може да 
намери предназначение за повторна употреба  

 

 
 

 
3. Как трябва да бъдат сигнализирани превозните 

средства, превозващи опасни отпадъци в опаковки? 

  
С табели с червен фон в предната част на превозното 
средство и от двете страни с надпис „отпадък“ 
С номера и инициали, описващи вида опасност 
С неутрални оранжеви табели  
Върху предната и задна част на превозното средство трябва 
да пише “отпадъци”  
 

 
 
 

 
4. Изискват ли се транспортно-съпроводителни документи 

при превоз на опасни отпадъци?  

Не, защото отпадъците се превозват с цел унищожаване или 
изгаряне   
Да, задължително се изискват 
Не се изискват, когато отпадъка, който ще се превозва е 
твърдо вещество 
Изискват се, но само за количества по-големи от 5 тона  
 

 
 

 
5. Какви са основните причини за превоз на опасни  

 



отпадъци?  

Финансови  
Няма екологични причини  
Преработка или унищожаване, с цел да не са източници на 
замърсяване на околната среда  
Други 
 

 
6. Опасни отпадъци от автомобилния транспорт могат да 

бъдат:  

използвани акумулаторни батерии  
няма такива  
превозните средства не отделят отпадъци  
 

 

 
7. В резултат на пътно-транспортно произшествие при 

превоз на опасни товари по шосе съществува опасност:  

само от замърсяване на водите  
само от замърсяване на пътното платно  
от замърсяване на водите, въздуха и почвата  
само от замърсяване на товарното помещение  
 

 

8. 
 В резултат на пътно-транспортно произшествие при 

превоз на опасни отпадъци по шосе съществува 
опасност: 

само от замърсяване на товарното помещение  
само от замърсяване на пътното платно  
само от замърсяване на въздуха  
от замърсяване на околната среда  
 

 
 

 
9. Трябва ли при превоз на опасни отпадъци да се спазват 

изискванията на Спогодба ADR? 

Не, тъй като това са отпадъци 
Да, ако в отпадъците се съдържат вещества, обект на 
Спогодба ADR  
Не, превозът им подлежи само на разпоредбите за 
транспортиране на отпадъци  
Да, когато се превозват само с контейнери  
 

 

 
10. Кой е компетентния орган в България за издаване на 

разрешение за превоза на отпадъци, класифицирани 
като опасни?  

Министерство на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията  
Министерство на околната среда и водите  
Министерство на вътрешните работи  
Дирекция на националната полиция  

 
 

 
11. 
 

За кои опасни вещества се отнася маркировка, на която 
са  изобразени дърво и риба?  

За опасни вещества замърсяващи само водната околна среда  

 



За опасни вещества, които не водят до замърсяване на 
околната среда  
За опасни вещества, които водят до замърсяване на околната 
среда  
За опасни вещества, които са безопасни за околната среда и 
могат да се превозват неограничено  

 
 
12. Каква е опасността при произшествия, свързани с превоз 

на опасни товари?  

Замърсяване на околната среда  
Замърсяване на пътното платно  
Замърсяване на превозното средство  

 

 

13. Представлява ли опасност превоза на опасни товари по 
шосе?  

Не, защото превозните средства са със специален режим на 
движение  
Не, тъй като превозното средство е специално оборудвано  
Не, тъй като превозното средство се движи по-бавно  
Да, могат да възникнат опасности за здравето на хората, 
животните и за околната среда  

 

 

 
14. Защо превозите на опасни отпадъци, класифицирани 

към Клас 6.1 са опасни?  

Защото съдържат микроорганизми  
Защото могат да доведат до отравяне на хората, животните и 
околната среда 
Защото могат да разядат други товари или транспортните 
единици, в които се превозват  
Защото могат да реагират опасно с водата  

 

 

 
15. Защо превозите на опасни отпадъци, класифицирани 

към Клас 6.2 са опасни? 

Защото реагират опасно при контакт с вода  
Защото изпаренията, които отделят са много горещи  
Защото разяждат кожата при контакт  
Защото съдържат микроорганизми, които водят до 
заразяване  

 

 

 
16. Защо превозите на опасни отпадъци, класифицирани 

към Клас 6.2 са опасни? 

Защото съдържат бактерии, паразити или вируси  
Защото разяждат кожата при контакт  
Защото реагират опасно при контакт с вода  
Защото изпаренията, които отделят са много горещи  

 

 

 


