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Транспортното законодателство съдържа регулации относно превоза на опасни товари които се отнасят за всички

видове транспорт. Като цяло тези регулации забрняват превоза по поща на опасни товари, но съществуват млки
изключения. Изключенията за превоз по въздуха на опасни товари с пощенски пратки са договорени на
международно ниво между Международната Организация за Цивилна Авиация (IKAO) и Всемирния Пощенски Съюз
(UPU).

Много страни са приели тези стандарти като свое законодателство и са въведени изисквания за приемане и

обработване на опасни товари в пощенските пратки. Тези страни няма да приемат пратки, които не са в
съответствие с международните стандарти.

Това обучение ще Ви запознае с генералната философия и процедурите свързани с транспорта по въздух на

разрешените опасни товари в пощенските пратки. То е базирано на следните документи:

“Технически инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха” публикувано от Международната
Организация за Цивилна Авиация (ИКАО);

Правилник на Международната организация за въздушен транспорт (ИАТА) за превоз на опасни товари по
въздуха;

“Пощенски правила за пратки, Член 16, Приемливи РадиоактивниМатериали, Инфекциозни Субстанции, Литиеви
Клетки и Литиеви Батерии” публикувани от Всемирния Пощенски Съюз.

Базиран на актуалното издание на Правила за превоз на опасни товари на ИАТА, това обучение отговаря напълно
на всички законодателни изисквания за професионални умения на пощенските служители в зависимост от

категорията отговаряща на техните служебни задължения.

Курса е разработен в 3 варианта съгласно изискванията на таблица 1.5.С от

Правилника на Международната организация за въздушен транспорт (ИАТА) за превоз на опасни товари. Това са:

Курс за квалификация –категория А- предназначен за служители на пощите ангажирани с приемането на пратки
съдържащи опасни товари

Курс за квалификация –категория В- предназначен за служители на пощите ангажирани с приемането на пратки
несъдържащи опасни товари

Курс за квалификация –категория С- предназначен за служители на пощите ангажирани с обслужването, 
складирането и товаренето на пощенски пратки

Тези курсове съдържат практически упражнения и завършват с изпит. Успешно завършилите обучението ще
получат сертификат със съответната категория.associated with Custom and Practice, or violations associated with 
current organisational process and procedures.

Превоз на опасни товари по въздуха за пощенски 
служители – 1-дневно обучение

Въведение
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Съдържание на курса

В зависимост от програмата и изискванията за съответните категории в курса са включени следните
модули:

1. Общи положения
2. Ограничения
3. Класификация
4. Маркиране и етикетиране
5. Документация
6. Приемане на пратки с опасни товари
7. Складиране и товарене
8. Действия при аварийна ситуация

tel + 359 2 821 08 06
email office@sassofia.com
www.sassofia.com

За кого е предназначен

Обучението е предвидено за служителите на пощата и в зависимост от професионалните задължения както
следва:
- категория А- предназначен за служители на пощите ангажирани с приемането на пратки съдържащи
опасни товари
- категория В- предназначен за служители на пощите ангажирани с приемането на пратки несъдържащи
опасни товари
- категория С- предназначен за служители на пощите ангажирани с обслужването, складирането и
товаренето на пощенски пратки

Предварителни изисквания

Няма такива

Цели на курса

Целите на курсовете са обучаемите да добият умения за разпознаване на опасните товари, да познават
Конвенцията на Всемирния Пощенски Съюз, да откриват скрити опасни товари, да познават условията при
които разрешените опасни товари могат да се транспортират по пощата и необходимата за целта
документация, да разбират процедурите за приемане на пратки съдържащи опасни товари и да изпълняват
правилно действията в аварийни ситуации.

Продължителност на курса 

1 ден – Учебният ден започва в 09.00 и завършва в 17.00, Като има предвидени почивки за кафе и обяд.
* Продължителността на обучението зависи от категорията на служителите и може да варира от 5 учебни
часа до 2 учебни дни
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Target Groups

Persons who are looking for an overview of the entire regulatory environment. Aircraft engineers, Managers and 
other staff who need an appreciation of the regulatory structure.

Pre-Requisites?

A background in an aviation environment is an advantage but not essential.

Learning Objectives

The primary purpose of this training is to provide a thorough understanding of the obligations of the aviation 
organisation to meet both the obligations and regulatory requirements associated with Occupational Health & 
Safety OHS.

In addition:

To ensure Primary Prevention:

- Identify and eliminate hazards
- Systems to protect workers health and safety
- Eliminate and reduce exposure

To ensure Tertiary Prevention:

- Enable provision of first aid
- Provide appropriate treatment
- Enable First responder & Emergency Services

“The instructor used the right words to explain the material.”
“The discussions among the group were very beneficial.”

“The instructor showed very resourceful background and experience.”
“All sections of the course were related to my field.”

“Adequate answers were given to specific questions.”

What do People Say about Sofema Aviation Services Training?

1 Day – The training day will start at 09.00 and finish at 17.00 with appropriate refreshment breaks.

Sofema Aviation Services offers a flexible approach to developing all in-company training courses which are 
specific to the client’s needs. If you would like additional information concerning how course content may be 
configured to be more appropriate for your organisation please email office@sassofia.com

To register for this training, please email office@sassofia.com or Call +359 28210806

Duration
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