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ИНСТРУКЦИЯ 

ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА НСБС КАСАЕЩА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА  
 ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТОВАРОДАТЕЛЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ  – 

FIATA SDT 
 
При превоза на опасни товари спедиторът се нуждае от точна информация за 
класификацията на товарите съгласно Конвенцията ADR при превоза по шосе, 
RID при превоза по железница и IMDG/IMO при превоза по море. Точната 
класификация е изписана на гърба на документа. 
 
Декларацията на товародателя за превоз на опасни товари  – FIATA SDT 
позволява на спедитора да идентифицира товара и да изясни въпроси 
свързани с отговорността в случай на злополука и/или увреждане. 
 
Декларацията на товародателя за превоз на опасни товари  – FIATA SDT в 
никакъв случай не бива да се попълва от спедитора. Той трябва да предаде 
празна бланка FIATA SDT и да изиска клиентът да я попълни, подпише,  
подпечата и върне обратно. 

Декларацията на товародателя за превоз на опасни товари  – FIATA SDT  
съдържа: 

 точно описание на стоката и на нейната опаковка и маркировка; 

 класификация на стоката съгласно приложимата конвенция за превоз на 
опасни товари (ADR, RID, IMDG); 

 UN-No. по класификацията на ООН за опасни товари; 

 декларация на товародателя, че опасната стока е подходящо опакована и 
маркирана за превоз по съответния вид транспорт и че към нея са 
приложени инструкции за действия при злополука. 

 
Декларацията на товародателя има ключово значение за освобождаване на 
спедитора от отговорност в случай на злополука, настъпила поради необявени 
свойства на опасната стока, неподходяща опаковка и маркировка, смесване на 
несъвместими стоки и пр.  

 
Данните от декларацията трябва да бъдат предадени на превозвача и на 
другите подизпълнители, участващи в превоза на опасната стока. Попълнената 
от товародателя SDT трябва да се съхранява до приключване на превоза и 
предаване на опасната стока на получателя й. 
 
Тази инструкция е изготвена въз основа на Doc. 10/83/1997-10-20 на ФИАТА и е 
приета от УС на НСБС с протокол № 1 от 16.01.2002 г.  
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