Изисквания за сигурност по летищата
в Европейският съюз

При подготовка на ръчния багаж, пътниците следва да се съобразят с установените правила и изисквания за сигурност.
Пътуващите и техният ръчен багаж се проверяват освен за забранени за превоз
по въздух предмети, така и за количествата пренасяни течности, аерозоли и гелове (ТАГ)
Понятието ТАГ включва следните продукти:
течни напитки (вкл. вода) и течни храни като супи, лютеница, мед, сиропи и
др.;
кремове, лосиони, масла, парфюми, спирали и други гримове в полутечно или
течно състояние;
различни спрейове или контейнери, чието съдържание е компресирано – напр.
дезодоранти или пяна за бръснене;
пасти, вкл. и за зъби;
гелове, шампоани вкл. за коса и душ-гелове;
почистващи препарати с течна или полутечна основа (вкл. сапуни).
всякакви други разтвори и продукти с производни на гореописаните консистенции.
Преноса на течности, аерозоли и гелове в ръчния багаж е разрешен за следните
категории:
ТАГ в контейнери с максимална вместимост до 100 милилитра, поставени в
прозрачен найлонов плик, с максимална вместимост от 1 литър, който може
да се отваря и затваря и при условие, че съдържанието на найлоновия плик се
побира свободно в него, а пликът е напълно затворен. Стандартен плик с вместимост от 1 л., може да бъде получен на пунктовете за проверка сигурност.
Ограничението е по отношение на контейнера (опаковката), която следва да е
до 100 мл., независимо количеството на ТАГ в нея. Всеки пътник има право да
пренесе в ръчния си багаж само един плик.
ТАГ в контейнери над 100 милилитра:
медикаменти и диетични храни за прием по време на пътуването. Може да
бъде поискано от Вас да докажете с документ необходимостта и произхода им.
бебешки храни за деца до 2 години;
ТАГ като напитки, парфюми и др. подобни, закупени от зоните на летищата в които се прилагат мерки за сигурност (магазините разположени след
пунктовете за проверка), както и тези от борда на самолета. При покупката
тези продукти се поставят в специален запечатан плик (STEB).Това условие

е валидно и за всички проверки за сигурност през които преминават трансферираните пътници . В противен случай съдържанието на плика може да не бъде
допуснато от летищните органи по сигурността.
При преминаване през пунктовете за проверка на пътници и ръчен багаж, служителят
по сигурността ще изисква от всеки пътник:
да предостави отделно от ръчния си багаж за проверка пренасяните течности, аерозоли и гелове;
да извади преносимите компютри и други електронни устройства от своя ръчен багаж, за да бъдат проверени отделно.
да свали палтото или якето, които се проверяват като ръчен багаж. (Палта и якета
включват всички дрехи, които са предназначени за облекло на открито, а така също
и сака на костюми);
да извади всички предмети ( ключове, монети, мобилни телефони и др.) намиращи
се в него, за да бъдат проверени отделно;
при необходимост служителя по сигурността може да изиска да бъдат свалени обувки и други( дрехи и аксесоари) , които възпрепятстват проверката за сигурност.

