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Багажът, пренасян в �агажното отделение –
регистриран �агаж

Пренасянето на регистриран багаж се извършва в багажното отделение на самолета.
Неговото предаване се извършва на гишето на съответната авиокомпания при
регистрация за полет (т. нар. check in).

Различните авиокомпании определят индивидуално нормите за регистрирания багаж
 (обем, количество, тегло). Имайте предвид, че на летището, при регистрацията на всеки
пътник за полет (check in), се извършва проверка на теглото и размера на багажа.

Регистриран багаж при нискотарифни авиокомпании:

Регистрираният багаж обикновено се заплаща допълнително
Когато купувате билета си, можете да изберете опция „регистриран багаж“, за да
бъде добавен такъв към цената на билета Ви.
В случай, че изберете опцията „регистриран багаж“ по време на резервацията,
към стойността на покупката Ви ще се добави таксата на съответната
авиокомпания за пренасяне на такъв багаж
Багаж, който превишава допустимите размери, се счита за свръхбагаж и трябва
да бъде заплатен допълнително на летището.
Максималното тегло на един  брой регистриран багаж е различно при различните
нискотарифни авиокомпании.
Всички авиокомпании определят общо максимално тегло на регистриран багаж за
един пътник (независимо от допустимия брой багаж), което обикновено е между
50 кг. и 60 кг.
Ако носите големи предмети с неправилна форма, чупливи или лесно повредими
в регистрирания багаж (например велосипед, сърф, сноуборд, ски, музикални
инструменти и т.н.), трябва да съобщите за тях най-малко 48 часа преди полетното
разписание. В такива случаи, моля свържете се с нашия център за обслужване на
клиенти на +359 2 955 75 80. Наш консултант ще Ви помогне за приключване на
формалностите.
Общото допустимо количество багаж не може да се разпределя между
пътниците. Пример: Ако двама души са закупили самолетни билети  и
максималното тегло за един регистриран багаж на пътник е до 15 кг, в този случай
те не могат да вземат един багаж с тегло 20 кг. и един с тегло 10 кг (изключение са
полетите на easyJet, където разпределянето на максималното тегло багаж между
пътниците е позволено).

Регистриран багаж при редовни авиокомпании:

Багажът е включен в цената на билета
Ограниченията за разрешеното тегло и количеството варира, в зависимост от
резервационната класа, която пътникът е избрал и е закупил своя
билет(икономична класа, бизнес класа, първа класа)
Багаж, превишаващ ограниченията, наложени  и регламентирани от конкретния
авиопревозвач, се счита за свръхбагаж и трябва да се заплати според
определените тарифи. Заплащането на такса за свръхбагаж, става на летището в
деня на полета
Ако носите големи предмети с неправилна форма, чупливи или лесно повредими
в регистрирания багаж (например велосипед, сърф, сноуборд, ски, музикални
инструменти и т.н.), трябва да съобщите за това най-малко 48 часа преди часа на
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https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/poleti/registratsiya-za-polet/registratsiya-na-letishteto
https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/poleti/bagazh/teglo-i-razmeri-na-bagazha
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отпътуването Ви. В такива случаи, моля свържете се с нашия център за
обслужване на клиенти. Наш консултант ще Ви помогне за приключване на
формалностите.

Запомнете!
Пренасянето на ценни предмети като персонален компютър, фотоапарат, ценни книжа,
пари, скъпоценни камъни и метали, ключове, бижута, търговските документи, не трябва
да става в регистрирания багаж. Такива предмети се пренасят в ръчния багаж.

Откри ли необходимата информация? Да  | Не

https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/poleti/bagazh/bagazhat-na-borda-na-samoleta-rachen-bagazh

