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ВЪВЕДЕНИЕ  
 

Глосарът по транспортна статистика беше 
публикуван за пръв път през 1994 г. с цел да бъдат 
подпомогнати държавите-членки при събирането на 
данни за транспорта, като се използва общия 
въпросник, разработен от ИКЕ/ООН, МТФ и 
Евростат. 
 

Настоящото четвърто издание е резултат от 
продължаващото ценно сътрудничество между трите 
организации, което – чрез дейността на работна 
група, излъчена между трите секретариата — 
намери израз в непрекъснатите усилия да се 
отговори на необходимостта от хармонизиране на 
статистиката за транспорта на международно 
равнище. Глосарът сега съдържа ххх определения и 
представлява надежден справочник  за всички, които 
работят в областта на транспортната статистика. 
Като се следват насоките, които се съдържат в 
определенията, ще бъдат значително подобрени 
както качеството, така и съпоставимостта на 
данните.  
 

В настоящото четвърто издание бяха съществено 
преработени главите, посветени на железопътния и 
шосейния транспорт, на вътрешните водни пътища, 
на тръбопроводите и на съчетаването на различни 
видове транспорт. Беше добавена и нова глава, 
посветена на въздушния транспорт. В областта на 
железопътния транспорт преразглеждането отчита 
промените в средата, с които се сблъскват 
железопътните оператори, и по-специално, 
операторите в Европа. Освен това беше добавен 
съвсем нов раздел за железопътните злополуки. За 
да бъдат отразени нововъзникналите проблеми, 
бяха изцяло преразгледани и главите, посветени на 
шосейния транспорт и на вътрешните водни пътища. 
В главата за вътрешните водни пътища беше 
добавен раздел за злополуките. Главата, посветена 
на тръбопроводите, беше разширена, за да обхване 
газопроводите, както и  нефтопроводите, с оглед на 
нарастващата им важност за доставките за пазара 
на енергоносители. Новата глава за въздушния 
транспорт следва насоките, дадени от ICAO, като са 
въведени и някои допълнителни насоки от IATA и 
ACI. При подготвянето на главата 

бяха проведени консултации с всичките три органа, 
които предоставиха полезни отзиви. Бяха проведени 
изчерпателни консултации със съответните 
международни секторни органи и в други области.  
Всички тези преработки напълно отчитат най-новите 
европейски правни актове във всяка конкретна 
област и освен това са в услуга на събирането на 
данни в този по-конкретен контекст. 
 

Успоредно с разширяването на третираните теми 
беше взето решение да се опростят разделите, 
които засягат предприятията, икономическите 
резултати и заетостта. Това решение в никакъв 
случай не се дължи на становище, според което 
информацията от тези области се смята за 
незначителна. То по-скоро отразява факта, че 
дейността по събирането на данни за транспорта на 
трите спонсориращи органа е било по-слабо 
насочена в тези области, отколкото в областите с 
чисто транспортната тематика.  
 

В настоящото издание в главата за морския 
транспорт беше възможно да се направят само 
незначителни промени. Работата обаче ще 
продължи в контекста на IWG.Trans. В бъдеще 
работата ще бъде насочена основно към добавяне 
на раздел за злополуките във връзка с морския 
транспорт, както и към гарантиране, че 
терминологията продължава да отразява новостите 
в другите сектори.  Въздействието на транспорта 
върху околната среда е друга област, където все 
още може да бъде реализиран напредък, въпреки че 
това не бе възможно да бъде направено в 
настоящото издание. 
 

Третото издание беше преведено на всички 
официални езици на Европейския съюз, както и на 
руски език. Това ще бъде спазено и в настоящото 
ново четвърто издание. Друго нововъдение е 
подготовката на илюстрирано издание. Целта е да 
се осигури на ползвателите по-добро разбиране на 
понятията, върху които се градят дефинициите, въз 
основа на принципа, че едно изображение е по-
добро от хиляда думи.  

 

За всякаква информация за настоящата публикация можете да се обърнете към: 
 
ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ ЗА ЕВРОПА НА ООН (UNECE) 
Oud Khou Sid’Ahmed, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 
e-mail : ould.khou.sid'ahmed@unece.org  
Интернет страница: http://www.unece.org/trans/ 
 
МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТЕН ФОРУМ  
Mario Barreto, 2/4 rue Louis David, F-75016 Paris 
e-mail: mailto:Mario.Barreto@oecd.org 
Интернет страница: http://www.oecd.org/cem и www.internationaltransportforum.org 
 
ЕВРОСТАТ 
Hans Strelow, Transport Statistics Unit, L-2920 Luxembourg 
e-mail: Hans.Strelow@ec.europa.eu  
Интернет страница: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
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ЗАБЕЛЕЖКА 
 
 
Обяснителните бележки в курсив, дадени в някои случаи под определенията, са предназначени да 
помогнат на страните при попълване на въпросниците и не са част от самите определения. 
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A.I ИНФРАСТРУКТУРА 

A.I-01 Коловоз 

Двойка релси, по които могат да се движат железопътни превозни средства. 
 
Междурелсие: Разстоянието между двойка релси, измерено между вътрешните страни 
на глава релса. 
 
Използват се следните междурелсия: 
- Стандарно междурелсие:  1,435 m 
- Широко междурелсие: 1,520 m (например Общността на независимите държави) 
  1,524 m (Финландия) 

  1,600 m (например Ирландия) 
  1,668 m (например Испания, Португалия) 

- Тясно междурелсие: 0,60 m, 0,70 m, 0,75 m, 0,76 m, 0,785 m, 0,90 m, 1,00 m. 
 
„Широкото междурелсие“ понякога е наричано „голямо междурелсие“. 

 

A.I-02 Електрифициран коловоз 

Коловоз, снабден с въздушна контактна мрежа или контактна релса, за да се позволи 
електрическо задвижване. 
Използват се следните типове електрически ток: 

 
- AC 25 000 V, 50 Hz 
 15 000 V, 16 2/3 Hz 
- DC 3 000 V 
 1 500 V 
    750 V 
    660 V 
    630 V 

A.I-03 Текущ коловоз 

Коловоз, предоставящ непрекъсната линия от край до край, проектиран за движение на 
влакове между гари или места, посочени в тарифите като самостоятелни точки на 
заминаване или пристигане, с цел пренасяне на пътници или товари. 
 

A.I-04 Странични коловози 

Коловози, отклоняващи се от текущи коловози. 
 
Дължината на страничните коловози се включва в дължината на коловозите, ако 
страничните коловози се управляват от инфраструктурния  като се изключват 
частните странични коловози. 
 

A.I-05 Частен страничен коловоз 

Коловоз или поредица от коловози, която не се управлява от управителя на 
инфраструктурата, но е свързана с коловоз на управител на инфраструктура, така че: 
 
а) железопътните транспортни оператори или подпомагащи служби могат да 

извършват необходимите дейности; 
b) промишлени, търговски или пристанищни и други организации или група от 

организации могат да бъдат обслужвани железопътно без прехвърляне на товара. 
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A.I-06 Линия 

Един или повече успоредни текущи коловоза, образуващи маршрут между две точки. 
Когато участък от мрежата се състои от две или повече линии, разположени успоредно 
една на друга, линиите са толкова, колкото са маршрутите, за които има специално 
определени коловози. 

 

A.I-07 Електрифицирана линия 

Линия с един или повече електрифицирани текущи коловози. 
 
Използват се следните типове електрически ток: 
 
- AC 25 000 V, 50 Hz 
 15 000 V, 16 2/3 Hz 
- DC   3 000 V 
   1 500 V 
      750 V 
      660 V 
      630 V   
 
Участъци от линии, в близост до гари, които са електрифицирани единствено, за да 
се позволи маневриране, и не са електрифицирани до следващите гари, се считат за 
неелктрифицирани линии.  
 

A.I-08 Линия на метро / подземна железница  

Електрифицирана железопътна линия за градски транспорт с голям капацитет, с много 
начесто движещи се мотриси. Линиите на метрото се характеризират и с наблизо 
разположени станции, като обикновено станциите са на около 1000 m една от друга. 
 
Също са известни като „подземна железница“, „метрополитен“, „тежка железница“, 
„скоростна железница“, „скоростен транзит“, „метро“ или „подземен релсов път“. 
 

A.I-09 Лека железопътна линия 

Железопътна линия главно за градски транспорт на пътници, като често е 
електрифицирана. Станциите/спирките като цяло са на по-малкко от 1 200 m разстояние 
една от друга. 
 
В сравнение с метрополитените леката железница е по-леко конструирана, 
предназначена е за по-малък обем на трафика и обикновено се движи с по-ниски 
скорости. Обикновено захранването се черпи от въздушна контактна мрежа 
посредством токоснемател тролейбусен тип или пантограф. Понякога е трудно да 
се направи точна разлика между лека железница и трамвай; трамваите обикновено 
не са отделени от пътното движение, докато леката железница може да е отделена 
от другите системи. 
 

A.I-10 Трамвайна линия 

Железен път, главно изпълнен като част от градската пътна система и добре интегриран 
в нея. Трамвайните мотриси се задвижват или с електроенергия, или с дизелов 
двигател, особено при специални пътни превозни средства, които могат да използват и 
железен път.  
 
Също известно като трамвай. 
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A.I-11 Железопътна линия 

Релсова комуникационна връзка предназначена изключително за използване от 
железопътни возила. 
 
Релсова линия за комуникация е площ, оборудвана със съоръжения необходими за 
дейността на железопътния транспорт. 
 

A.I-12 Главна железопътна линия  

Главните железопътни линии обхващат високоскоростните железопътни линии и 
важните основни конвенционални железопътни линии, както са определени от 
националните или международните органи. 
 
В Европейската общност например, съществуват директиви, които в рамките на 
трансевропейската транспортна мрежа (ТЕМ), считана за важна на общносттно 
ниво, определят обособена главна железопътна мрежа  
 

A.I-13 Конвенционална железопътна линия 

Всички железопътни линии, които не са класифицирани като „специално построени 
високоскоростни железопътни линии“ или „модернизирани високоскоростни 
железопътни линии“. 
 

A.I-14 Специално построена високоскоростна железопътна линия 

Линия, специално построена, за да позволи на движението да се осъществява при 
скорости като цяло равни или по-големи от 250 km/h в главните участъци. 
 
Високоскоростните линии могат да включват свързващи линии, по-специално 
свързващи участъци до разположените на тях гари в градските центрове, 
скоростите по които може да отчитат местните условия.  
 

A.I-15 Модернизирана високоскоростна железопътна линия 

Конвенционална линия, специално модернизирана, за да позволи движението в 
главните участъци да се осъществява при скорости, като цяло равни или по-големи от 
200 km/h,.  
 
Те включват специално модернизирани високоскоростни линии, които имат 
специфични характеристики в резултат на топографски, релефни или 
градоустройствени ограничения, скоростта по които трябва да бъде адаптирана 
според всеки отделен случай. 
 

A.I-16 Дължина на експлоатираните линии 

Общата дължина на линиите, използвани за пътнически транспорт, товарен транспорт 
или и за двете. 
 
Ако линията се експлоатира едновременно от няколко железопътни предприятия, 
тя се брои само веднъж. 
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A.I-17 Железопътна мрежа 

Железните пътища в даден район. 
 
Това не включва пътни или водни участъци, дори подвижния състав да е 
транспортиран по тях, напр. с ремарке за транспортиране на вагони или с 
фериботи. Линии, които се използват изключително за туризъм, се изключват, 
както и линиите, построени единствено да обслужват минни, горски или други 
промишлени или селскостопански предприятия и които не са отворени за 
обществено движение. 
 

A.I-18 Участък от железопътна мрежа 

Определена железопътна линия, свързваща две или повече референтни географски 
точки. Всеки участък има начало и край, което може да е пресичане на ниво, държавна 
граница или железопътна гара. 

 

A.I-19 Максимална експлоатационна скорост 

Най-високата разрешена при търговска експлоатация скорост, отчитаща техническите 
характеристики на инфраструктурата. 
 

A.I-20 Габарит на натоварването на железния път 

Профилът, през който железопътното возило и товарите му трябва да минават, като се 
взимат предвид тунели и препятствията, встрани от коловоза. 
 
Има 3 международни габарита, одобрени от МСЖ; 
 
- ГАБАРИТ A:  Обща височина 3,85 m над релсата и по 1,28 m от двете страни на 

оста на коловоза 
- ГАБАРИТ B:  Обща височина 4,08 m над релсата и по 1,28 m от двете страни на 

оста на коловоза 
- ГАБАРИТ C:  Обща височина 4,65 m над релсата и по 1,45 m от двете страни на 

оста на коловоза. 
 
Друг габарит от особено значение е ГАБАРИТ B+, чиято обща височина е 4,18 m над 
релсата и по 1,36 m от двете страни на оста на коловоза. 
Но като цяло, има много други габарити, признати от железопътни мрежи. 
 

A.I-21 Железопътна гара 

Железопътно съоръжение, разрешено или забранено за публичен достъп, което 
обикновено е с персонал и е предназначено за една или повече от следните операции: 
- формиране, изпращане, приемане и временен престой на влакове 
- престой и разпределяне на подвижен състав 
- качване и слизане на пътници 
- обикновено, когато е с публичен достъп, предоставя възможност за закупуване на 

билети  
- товарене и разтоварване на товари. 
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A.I-22 Съвместна железопътна гара 

Възлова гара между железопътни дружества, експлоатацията на която се управлява от 
споразумение между съответните държави или оператори. 
 

A.I-23 Спирка 

Място за спиране, като цяло само за пътнически трафик и обикновено без персонал. 
 

A.I-24 Разпределителна гара 

Гара или част от гара, специално оборудвана с голям брой коловози или друго 
оборудване за дейности по маневриране на железопътни возила (стрелочни дейности). 

 
Понякога наричана сортировъчна гара. 

 

A.I-25 Интермодален железопътен транспортен терминал  

 
Място, оборудвано за прехвърлянето и съхранението на интермодални транспортни 
единици (ИТЕ) между видовете транспорт, един от които е железопътният. 
 
Концепцията за възела и обтяжките („Hub and Spoke“) се отнася за събиране в една 
централна точка (възела)  и разпределяне в различни посоки (обтяжките). Възелът е 
централна точка за събирането, сортирането, прехвърлянето и разпределението 
на товари за даден регион. 
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A.II ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ 

A.II.A ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

A.II.A-01 Железопътно возило 

Подвижно съоръжение, движещо се изключително по релси, със собствена тяга (тягови 
возила) или теглено от друго возило (пътнически вагони, безтягови вагони на мотрисен 
влак, фургони и товарни вагони). 
 
Следните возила се включват в статистиката на железопътни предприятия: 
 
- Всички железопътни возила, принадлежащи на железопътно предприятие или 

наети от него и на негово разположение в момента, включително тези, които са 
в ремонт, или чакат да бъдат ремонтирани, или се съхраняват в работно или 
неработно състояние, както и чуждестранни возила на разположение на 
предприятието и возила на предприятието, които временно са в чужбина и са в 
процес на нормална работа. 

 
- Товарни вагони на частни собственици, т.е. тези, които не принадлежат на 

железопътното предприятие, но за които железопътното предприятие има 
разрешение да експлоатрира при дадени условия, както и товарни вагони, 
отдадени под наем от железопътното предприятие на трети страни и 
експлоатирани като товарни вагони на частни собственици.  

 
- Статистиката за железопътно предприятие изключва возила, които не са на 

негово разположение, т.е.: 
 

 чуждестранни возила или возила, които не принадлежат на железопътното 
предприятие, движещи се по железопътната мрежа, 

 
 возила, които са отдадени под наем на други железопътни образувания или 

по някакъв друг начин са на тяхно разположение, 
 
 возила, използвани изключително за служебен транспорт, бракувани или 

определени за продан или за разрушаване. 
 

A.II.A-02 Високоскоростно железопътно возило 

Железопътно возило, предназначено за експлоатация при скорост най-малко от 250 
km/h по специално построени високоскоростни железопътни линии. 

 

A.II.A-03 Накланящо се високоскоростно железопътно возило 

Железопътно возило със система за накланяне, предназначено за експлоатационна 
скорост от 200 km/h или по-голяма, по модернизирани високоскоростни линии. 
  

A.II.A-04 Конвенционално високоскоростно железопътно возило 

Всяко железопътно возило, което не е специално предназначено за движение по 
специално построени или модернизирани високоскоростни линии, но което все пак може 
да достигне максимална експлоатационна скорост от около 200 km/h. 
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A.II.A-05 Влакова композиция  

Неразделна комбинация от тягов(и) вагон(и) и безтягов(и) вагон(и) на мотрисен влак или 
от локомотив(и) и пътническо(и) железопътно(и) возило(а). 

 
Включват се и влакови композиции, които технически могат да се разделят, но 
обикновено съществуват в една и съща конфигурация. Една влакова композиция може 
да бъде скачена с друга. Всяка влакова композиция може да има повече от едно 
тягово возило. 
 

A.II.A-06 Тягово возило 

Возило, оборудвано с първичен двигател и задвижващ двигател или само със 
задвижващ двигател, предназначено или за теглене на други возила („локомотив“), или 
за теглене на други возила и за превоз на пътници и/или товари („мотриса “). 

 

A.II.A-07 Локомотив 

Тягово железопътно возило с мощност от най-малко 110 kW на теглителната кука, 
оборудвано с първичен двигател и задвижващ двигател или само със задвижващ 
двигател, използвано за теглене на железопътни возила. 
 
Изключват се леки железопътни самоходни влекачи. 
 
Видове локомотиви 
 
- Електрически локомотив 
 

Локомотив с един или повече електродвигателя, черпещ електроенергия основно от 
въздушна контактна мрежа или от контактни релси, или от акумулатори, монтирани 
на локомотива. 
 
Така оборудван локомотив, който има и двигател (дизелов или друг) за захранване 
на електрическия двигател, когато този двигател не може получени 
електрозахранване от въздушен контактен проводник или от контактна релса, 
се класифицира като електрически локомотив. 

 
- Дизелов локомотив 
 

Локомотив, чийто главен източник на задвижваща сила е дизелов двигател, 
независимо от вида на трансмисията. 
 
Въпреки това дизелово-електрически локомотиви, оборудвани за черпене на 
електроенергия от въздушен проводник или от контактна релса, се 
класифицират като електрически локомотиви. 

 
- Парен локомотив 
 

Локомотив, независимо дали с бутално или турбинно задвижване, при който 
източникът на задвижваща сила е пара, независимо от вида на използваното гориво. 
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A.II.A-08 Леки железопътни самоходни влекачи 

Тягово железопътно возило с мощност, измерена на теглителната кука (съединително 
устройство) по-малка от 110 kW.  
 
Обикновено използван за маневриране или за работни влакове и за терминални 
услуги на късо разтояние или с малък тонаж. Определенията за различните 
категории локомотиви (електрически, дизелови) се прилагат mutatis mutandis към 
леките железопътни самоходни влекачи. 

 

A.II.A-09 Мотриса  

Тягово железопътно возило с двигател, конструирано за превоз на пътници или товари 
по железен път.  
 
Определенията за различните категории локомотиви (електрически, дизелови) се 
прилагат mutatis mutandis към мотрисите. 
 
Композиция, образувана от мотриси и безтягови вагони за мотрисен влак може да се 
назове:  
 
- „Многосъставна композиция “, ако е от отеделни модули   
- „Влакова композиция “, ако е фиксирана. 
 
В статистиката на тяговите возила всяка мотриса в неделим състав се брои 
отделно; в статистиката на пътническите возила и на товарните возила всеко 
возило, годно за превоз на пътници или товари (тягово и нетягово) се брои за една 
единица. Независимо от това дали са монтирани кабини за машинисти или не, всяка 
единица с тяга трябва да се счита за тягово возило. Когато две мотриси имат 
обща задвижваща талига, и двете единици се считат за тягово возило.  

 

A.II.A-10 Пътническо железопътно возило 

Железопътно возило за превоз на пътници, дори ако има едно или повече отделения с 
място, специално предназначено за багаж, пакети, поща и т.н. 
 
Тези возила включват специални возила като спални вагони, салонни вагони, вагон-
ресторанти, санитарни вагони и фургони за превоз на придружавани пътнически 
пътни превозни средства. Всяко отделно возило за превоз на пътници от дадена 
неделима композиция се брои за пътническо железопътно возило. Включват се 
мотриси , ако са предназначени за транспортиране на пътници. 

 

A.II.A-11 Возило на метрополитен  

Електрическо железопътно возило, предназначено за използване по линия на 
метрополитен. 
 
Обикновено, получаващо електроенергия от трета релса. 

 

A.II.A-12 Трамвай 

Пътническо или товарно превозно средство, предназначено за използване по трамвайна 
линия. 

 

A.II.A-13 Леко железопътно возило 

Железопътно возило, предназначено за използване по лека железопътна линия. 
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A.II.A-14 Безтягов железопътен мотрисен вагон 

Безтягово пътническо железопътно возило, съединено с един или повече тягови вагона. 
 
Возила за транспортиране на товари, дори ако са теглени от мотриса , се считат 
за товарни вагони. 
 

A.II.A-15 Пътнически вагон 

Пътническо железопътно возило, различно от мотриса  или безтягов мотрисен вагон. 

A.II.A-16 Капацитет за превоз на пътници: седящи и спални места 

 
Броят на седящите места и/или спалните места, налични в пътническо возило, когато 
изпълнява дейността, за която е предназначено. 
 
Седящите места във вагон-ресторанти и в бюфетни помещения се изключват. 
 

A.II.A-17 Капацитет за превоз на пътници: правостоящи места 

Броят на разрешените правостоящи места, налични в пътническо возило, когато 
изпълнява дейността, за която е предназначено. 
 

A.II.A-18 Фургон 

Безтягово железопътно возило, представляващо част от пътнически или товарен влак и 
използвано от влаковата бригада, както и за превоз на багаж, пакети, велосипеди, 
придружавани пътнически пътни превозни средства и др. 
 
Возила, разполагащи с едно или повече пътнически отделения, не се броят като 
фургони, а като пътнически железопътни возила. Пощенските фургони са включени 
във фургоните, когато нямат пътническо отделение. 
 

A.II.A-19 Товарен вагон 

Железопътно возило, нормално предназначено за транспортиране на товари. 
 

A.II.A-20 Товарен вагон, притежаван от железопътното предприятие  

Всеки товарен вагон, принадлежащ на железопътно предприятие. 
 
Не се включват частно притежаваните товарни вагони. 
 

A.II.A-21 Частно притежаван товарен вагон 

Товарен вагон, непринадлежащ на железопътно предприятие, но на негово 
разположение и с разрешение да се използва за негова сметка при определени условия, 
или товарен вагон, отдаден под наем от железопътно предприятие на трети страни. 
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A.II.A-22 Покрит вагон 

Товарен вагон, характеризиращ се със затворената си конструкция, с покрив и напълно 
затворени страни,  който може да се заключва и/или пломбира.  
 
Включени са товарни вагони с отварящ се покрив, както и изолирани, отопляеми или 
хладилни  товарни вагони. 
 

A.II.A-23 Изолиран вагон 

Покрит товарен вагон, чийто кош е с топлоизолирани стени, врати, под и покрив, за да се 
ограничи топлообменът между вътрешността на товарния вагон и заобикалящата среда, 
така че общият коефициент на топлопроводимост (коефициент K), да поставя 
оборудването в една от следните две категории:  
- IN = Нормално изолиран: характеризара се с коефициент K, равен или по-малък от 

0,7 W/m
2
 
o
C. 

- IR = Повишено изолиран: характеризара се с коефициент K, равен или по-малък от 

0,4 W/m
2
 
o
C. 

 

A.II.A-24 Хладилен вагон 

Изолиран товарен вагон, който използва охлаждащ източник. Такива източници 
включват: 
 
- естествен лед, със или без добавяне на сол 
- евтектични плочи, сух лед, със или без контрол на сублимацията 
- втечнени газове, със или без контрол на изпарението и др., различни от механичен 

или „абсорбционен“ блок. 
Такъв вагон е в състояние при средна външна температура от + 30° C да намали 
темпрературата вътре при празен кош и след това да я поддържа: 
 
- на максимум + 7o C в случай на клас A 
- на максимум -10o C в случай на клас B 
- на максимум -20o C в случай на клас C 
- на максимум 0o C в случай на клас D 
 

A.II.A-25 Механично охлаждан хладилен вагон 

Изолиран товарен вагон, оборудван или със собствена охладителна уредба, или 
обслужван заедно с други подобни единици от външна охладителна система. Такива 
охладителни уредби включват: 
 
- Механични компресори 
- „Абсорбционни“ блокове 
 
Механично охлажданият товарен вагон следва да е в състояние при средна външна 
температура от  + 30° C, да намали темпрературата вътре при празен кош и след 
това да я поддържа непрекъснато на стойности в съответствие с определените 
по-долу стандарти: 
 
Клас A. Температурата вътре във вагона следва да се поддържа между +12°C и 0°C 
включително. 
 
Клас B. Температурата вътре във вагона следва да се поддържа между +12°C и -10°C 
включително. 
 
Клас C. Температурата вътре във вагона следва да се поддържа между +12°C и -20°C 
включително. 
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A.II.A-26 Отопляем товарен вагон 

Изолиран товарен вагон, снабден с отоплителен уред. 
 
Клас A. Отоплителна уредба, за използване, когато средната външна температура 
е - 10° C, и  
Клас B. Отоплителна уредба за използване, когато средната външна температура е 
-20° C. 
 

A.II.A-27 Вагон с високи страни 

Товарен вагон без покрив и с твърди страни, по-високи от 60 cm. 
 

A.II.A-28 Платформен вагон 

Товарен вагон без покрив или страни или товарен вагон без покрив и със страни, не по-
високи от 60 cm, или обикновен или специален вагон с завъртащи се климии. 
 

A.II.A-29 Вагон–цистерна 

Товарен вагон, предназначен за транспортиране в насипно състояние на течности или 
газове. 
 

A.II.A-30 Бункер-вагон 

Вагон за транспортиране в насипно състояние на прахообразни продукти като цимент, 
брашно, гипс и др.  
 

A.II.A-31 Товарен вагон за интермодален транспорт (вж. G.II-10) 

 
Товарен вагон, конструиран специално или оборудван за транспортиране на 
интермодални транспортни единици (ИТЕ) или други товарни пътнотранспортни 
средства.  
 
Типовете товарни вагони са: 
 
- Вагон с джоб: Железопътен товарен вагон с вдлъбната част, която да поеме 

ходовата част оси/колела на полуремарке 
- Вагон–кош: Железопътен товарен вагон със сваляща се вторична носеща 

конструкция, снабдена с приспособления за вертикално пренасяне, за да се 
позволи товарене и разтоварване на полуремаркета или пътни моторни 
превозни средства 

- Осен вагон (вагон – платформа тежък тип): Железопътен товарен вагон с 
централно шаси, предназначен за превоз на полуремарке 

- Нископлатформен вагон : Железопътен товарен вагон, с ниско разположена 
товарна платформа, конструран за превоз inter alia на ИТЕ 

- „РО-ЛА” вагон (вагон подвижен път): Железопътен товарен вагон с ниско 
разположен под, който образува подвижен път, когато се свържат два или повече 
такива вагона. 

- Вагон на два реда: Железопътен товарен вагон, предназначен за 
транспортиране на контейнери, разположени един върху друг 

- Двумодално полуремарке: Пътнотранспортно полуремарке, което може да се 
превърне в железопътен товарен вагон, като му се добавят железопътни 
талиги. 
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A.II.A-32 Капацитет на товароносимост на товарен вагон  

Капацитет на товароносимост на товарен вагон е максимално разрешеното тегло, което 
може да превозва. 
 

A.II.A-33 Възраст на железопътното возило 

 
Броят години, изтекли от момента на първата регистрация на железопътното возило, 
независимо от държавата на регистрация. 
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A.II.B КОНТЕЙНЕРИ И ДР. 

A.II.B-01 Товарна единица 

Контейнер, сменяема каросерия. 
 
„Платформи“ (вж. А.II.В-09 по-долу), използвани в морския транспорт, са включени 
като специален тип контейнер. 
 

A.II.B-02 Интермодална транспротна единица (ИТЕ) 

Контейнер, сменяема каросерия или полуремарке/товарно пътно моторно превозно 
средство, подходящо за интермодален транспорт.  
 

A.II.B-03 Контейнер 

Специален корпус  за превоз на товари, усилен и с възможност за поставяне един върху 
друг, както и позволяващ хоризонтално или вертикално пренасяне. 
По-офицално техническо определение за контейнер е: 
 
„Артикул от транспортно оборудване, който е: 
 
а) от постоянен вид и съответно е достатъчно здрав, за да е подходящ за многократно 

използване 
b) специално проектиран за улесняване превоза на товари с един или повече видове 

транспорт, без да бъдат претоварвани междинно 
c) съоръжен с устройства, позволяващи лесното му манипулиране, особено 

прехвърлянето му от един вид транспорт на друг 
d) така проектиран, че лесно да се напълва и изпразва 
e) годен за разполагане един върху друг и 
f) с вътрешен обем от 1 m3 или повече.“ 
 
Сменяемите каросерии се изключват. 
 
Въпреки че нямат вътрешен обем и поради това не отговарят на критерий f)по-
горе, платформите (вж. А.II.В-09 по-долу), използвани в морския транспорт следва да 
се считат за специален тип контейнер и поради това се включват тук. 
 

A.II.B-04 Размери контейнери  

Основните размери контейнери са: 
 
а) 20–футов контейнер по ISO (дължина 20 фута и широчина 8 фута) 
b) 40–футов контейнер по ISO (дължина 40 фута и широчина 8 фута) 
c) контейнер свръхвисок куб (свръхголям контейнер) 
d) въздушен контейнер (контейнер, отговарящ на стандартите за превоз по въздуха). 
 
Контейнерите са високи обикновено 8 фута, но съществуват и други височини. 
„Контейнерите висок куб“ са високи 9,5 фута. „Контейнерите свръхвисок куб“ са 
контейнери, надхвърлящи размерите ISO. Те включват контейнери с дължини от 45 
фута, 48 фута и 53 фута. Размерите контейнери, класифицирани от а) до c), се 
отнасят към големите контейнери. 
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A.II.B-05 Тара тегло на контейнер  

Тара теглото на контейнера е включено в общото тегло на транспортираните 
контейнеризирани товари, наричано също бруто-бруто тегло на товарите. Бруто теглото 
на транспортираните контейнеризирани товари може да бъде изчислено от бруто-бруто 
теглото, като се извади тара теглото на контейнера, и обратното. Ако липсва 
информация за тара теглото, тогава то може да се приеме, от осреднените стойности 
по-долу. 
 
Тара теглото на контейнерите може да се приеме така: 
 
а) 20-футов контейнер по ISO   2,3 тона 
b) 40-футов контейнер по ISO   3,7 тона 
c) контейнер по ISO с дължина над 20 фута, но под 40 фута  3,0 тона 
d) контейнер по ISO с дължина над 40 фута  4,7 тона 

 

A.II.B-06 Видове контейнери  

Основните видове контейнери, както са определени от наръчника по стандартите ISO за 
товарните контейнери са: 
 
1. Контейнери с общо предназначение 
 
2. Контейнери със специално предназначение 

- Затворен контейнер с вентилация 
- Контейнер, отворен отгоре 
- Контейнер на базата на платформа, отворен отстрани 
- Контейнер на базата на платформа, отворен отстрани и с пълна надстройка 
- Контейнер на базата на платформа, отворен отстрани, с непълна надстройка и 

фиксирани предна и задна страна 
- Контейнер на базата на платформа, отворен отстрани, с непълна надстройка и 

със сгъваеми предна и задна страна 
- Платформа (контейнер) 
 

3. Специални контейнери, според вида на товара 
- Термичен контейнер 
- Изолиран контейнер 
- Хладилен контейнер (газ на разширение) 
- Хладилен контейнер, охлаждан механично 
- Отопляем контейнер 
- Хладилен и отопляем контейнер 
- Контейнер цистерна 
- Контейнер за сухи насипни товари 
- Специализиран товарен контейнер (като автомобилен, за добитък и други) и 
- Контейнер за въздушен транспорт. 
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A.II.B-07 TEU (Двадесет футова еквивалентна единица)  

Статистическа единица на базата на контейнер по ISO с дължина 20 фута (6,10 m) с цел 
предоставяне на стандартизирана мярка за контейнери с различен капацитет и за 
описание на капацитета на контейнерните кораби или терминали. Един 20-футов 
контейнер по ISO е равен на 1 TEU. 
 
− Един 40-футов контейнер по ISO е равен на 2 TEU. 
− Един контейнер с дължина над 20 и под 40 фута е равен на 1,50 TEU. 
− Един контейнер с дължина по-голяма от 40 фута е равен на 2,25 TEU. 
 

A.II.B-08 Сменяема каросерия  

Товаропреносна единица, оптимизирана за размерите на пътно превозно средство с 
приспособления за манипулиране при прехвърлянето между видовете транспорт, 
обикновено автомобилен/железопътен.  
 
Такива единици първоначално не са проектирани за разполагане една върху друга, 
когато са пълни, или за вдигане отгоре. Сега това е възможно за много единици, 
въпреки че не в такава степен като при контейнерите. Главният белег, който ги 
отличава от контейнерите е, че те са оптимизирани за размерите на пътни 
превозни средства. За такава единица ще е необходимо одобрение от МСЖ, за да се 
използват в железница. Някои сменяеми каросерии са оборудвани със сгъваеми опори, 
на които единицата стои, когато не е на превозното средство. 
 

A.II.B-09 Платформа  

Товарна платформа без някакъв вид надстройка, но със същата дължина и ширина като 
основата на контейнер и оборудвана с горни и долни ъглови приспособления. 
 
Този термин се използва често за някои видове контейнери със специално 
предназначение — а именно платформи контейнери и контейниери на базата на 
платформа с непълни надстройки. 

 

A.II.B-10 Палета  

Повдигната платформа с цел да се улесни вдигането и складирането на товари. 
 
Палетите обикновено са направени от дърво и са със стандартни размери: 
1000mm X 1200mm (ISO) and 800mm X 1200mm (CEN). 
 

A.II.B-11 Подвижна клетка, подвижен контейнер, подвижна палета 

Малка, без възможност за поставяне една върху друга, обикновено с формата на 
паралелепипед единица на колела, предназначена да улесни товаренето и 
разтоварването на товари.  
 

A.II.B-12 Ро–ро единица  

Колесно оборудване за превоз на товари, като камион, ремарке или полуремарке, което 
може да се закара или изтегли на плавателен съд или влак. 
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A.III ПРЕДПРИЯТИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАЕТОСТ 

A.III-01 Железопътно предприятие 

Всяко частно или публично предприятие, действащо главно като железопътен 
транспортен оператор, управител на инфраструктура или като интегрирано дружество. 
 
Дадено предприятие, чиято главна търговска дейност не е свързана със 
железопътния транспорт, следва да бъде включено, ако дялът му в железопътния 
пазар не е незначително малък. Отчитат се само дейностите, свързани с 
железопътния транспорт. 
 

A.III-02 Железопътен транспортен оператор 

Всеки публичен или частен транспортен оператор, който предоставя услуги за 
транспортиране на товари и/или пътници чрез железопътен транспорт. 
 
Включени са всички транспортни оператори, които разполагат със или предлагат 
услуги с тягови единици Изключени са железопътни транспортни оператори, които 
работят изцяло или предимно в границите на промишлени или подобни инсталации, 
включително пристанища, както и железопътни транспортни оператори, които 
предоставят главно местни туристически услуги, такива като възстановени 
исторически парни железници. Понякога се използва терминът „железопътно 
предприятие“. 
 

A.III-03 Управител на инфраструктура 

Всяко предприятие или транспортен оператор, отговорни  по-специално за създаването 
и поддържането на железопътна инфраструктура, както и за експлоатацията на 
контролните системи и системите за безопасност. 
 
Даден управител на инфраструктура може да делегира на друго железопътно 
предприятие следните задачи: поддържане на железопътната инфраструктура и 
експлоатация на контролната система и системата за безопасност. 
 

A.III-04 Интегрирано дружество 

Железопътен транспортен оператор, който е и управител на инфраструктура. 
 

A.III-05 Заетост 

Средният брой лица, работещи през даден период в железопътно предприятие, както и 
лицата, работещи извън предприятието, но които са част от него и са платени пряко от 
него. 
 
Статистиката следва да включи всички служители, изразени с еквивалент пълно 
работно време, и изпълняващи всички основни и спомагателни дейности по железния 
път (експлоатация, обновяване, ново строителство, пътнотранспортни и 
коработранспортни услуги, производство на електроенергия, хотелиерство и 
ресторантьорство, и др.). 
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A.III-06 Видове заетост 

Главните категории заетост, които се разглеждат са: 
 
- Обща администрация, включително управленски състав на централно и регионално 

ниво (напр. финанси, право, личен състав и др.) и управителни съвети. 
 

Управленският състав на специализирани отдели (експлоатация и движение, тяга 
и подвижен състав, железен път и строителни работи) се изключва, но се взима 
предвид в статистиката, специфична за всяка от тези служби. 

 
- Експлоатация и движение 

 
Гаров персонал (с изключение на персонала по експлоатация на контролната 
система и системата за безопасност), влакови екипи  (с изключени на екипите  на 
тягови единици) и свързаните с тях централни и регионални служби. Включва се 
туризъм и реклама. 
 

- Тяга и подвижен състав 
 

Екипи  на тягови единици, персонал на работилници, инспектиращ персонал и 
съответните централни и регионални служби. 

 
- Развитие и поддържане на постоянен железен път 
 
- Персонал по поддържането и надзора на постоянния железен път (включително 

персонал, експлоатиращ системите за контрол и безопасност). 
 
- Друга експлоатация 

 
Пътнически и товарни пътнотранспортни услуги, коработранспортни услуги, 
електроцентрали, хотелски персонал и др. 

 

A.III-07 Оборот 

Общата фактурирана от железопътното предприятие сума за разглеждания период. 
Това съответства на пазарните продажби на товари или услуги, доставени на трети 
страни. Оборотът включва всички мита и данъци на товарите или услугите, фактурирани 
от предприятието, с изключение на ДДС, фактуриран от единицата на своите клиенти. 
Той вкючва също всички други, такси дължими от клиентите. Намаления на цените, 
отстъпки за лоялност и търговски отстъпки, както и стойността на върнатия обратно 
амбалаж трябва да се извади, но не и остъпките за своевременно плащане. 

 
Оборотът не включва продажби на дълготрайни активи. Оперативни субсидии, 
получени от публични власти, също се изключват. 

 

A.III-08 Инвестиционни разходи за инфраструктура  

Разходи за ново строителство и разширение на съществуваща инфраструктура, 
включително реконструкции, обновяване и големи ремонти на инфраструктура. 
 
Инфраструктурата включва земя, строителство на постоянен железен път, сгради, 
мостове и тунели, както и постоянни съоръжения, арматури и инсталации, свъзани 
с тях (сигнализация, телекомуникация, въздушна контактна мрежа, електро 
подстанции и др.) в противовес на подвижния състав. 
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A.III-09 Инвестиционни разходи за подвижен състав 

Разходи за закупуване на нови железопътни возила. 
 

A.III-10 Разходи по поддържане на инфраструктура  

Разходи за поддържане на инфраструктурата в работно състояние. 
 

A.III-11 Разходи за поддържане на подвижен състав 

Разходи за поддържане на железопътните возила в работно състояние. 
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A.IV ДВИЖЕНИЕ  

A.IV-01 Железопътно движение 

Всяко движение на железопътно возило по експлоатираните линии. 
 
Когато железопътно возило е пренасяно от друго возило, се отчита само 
движението на пренасящото возило (активен вид транспорт). 
 

A.IV-02 Железопътно движение на националната територия 

Всяко движение на железопътни возила в рамките на националната територия, 
независимо от държавата, в която тези возила са регистрирани. 

A.IV-03 Маневриране 

Операция, състояща се в придвижване на железопътно возило или композиция от 
железопътни возила в рамките на железопътна гара или други железопътни инсталации 
(депо, ремонтен цех, разпределителна гара и др.). 
 
 

A.IV-04 Пътуване на железопътно возило 

Всяко придвижване на железопътно возило от дадено място на произход до дадено 
място на предназначение .  
 
Дадено пътуване може да е разделено на няколко участъка или етапа. 
 

A.IV-05 Влак 

Едно или повече железопътни возила, теглени  от един или повече локомотива или 
мотриси , или една мотриса , пътуваща самостоятелно, движеща се под съответен 
номер или специфично обозначение от първоначална фиксирана точка до крайна 
фиксирана точка. 
 
Лека машина, т.е. отделно пътуващ локомотив, не се счита за влак. 
 

A.IV-06 Видове влакове 

Главните категории, които се разглеждат са: 
 
- Товарен влак: Влак за превоз на товари, състоящ се от един или повече товарни 

вагона и евентуално — фургони, движещи се празни или натоварени. 
- Пътнически влак: Влак за превоз на пътници, състоящ се от едно или повече 

пътнически железопътни возила и евентуално — фургони, движещи се празни или 
натоварени. 

- Смесен влак: Влак, състоящ се от пътнически железопътни возила и от товарни 
вагони. 

- Други влакове: Влакове, движещи се единствено за нуждите на железопътното 
предприятие, и при които няма плащания към трети страни. 

 

A.IV-07 Влак–километър 

Измерителна единица, представляваща придвижването на влак на един километър.  
 
Разстоянието, което се взима предвид е действително пропътуваното. 
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A.IV-08 Теглителен–километър 

Измерителна единица, представляваща всяко придвижване на активно тягово возило на 
разстояние един километър.  
 
Включват се и тяговите возила, които се движат леки (без прикачен товар). 
Придвижвания, свързани с маневриране се изключват 
 

A.IV-09 Влекателен–километър 

Измерителна единица, представляваща всяко придвижване на теглено возило на един 
километър. 
 
Включват се придвижванията на мотриси. Придвижвания, свързани с маневриране се 
изключват 
 

A.IV-10 Разполагаем тон–километър    

Измерителна единица, представляваща придвижването на един тон наличен капацитет 
в товарен вагон, когато изпълнява услуги, за които основно е предназначен, на 
разстояние един километър. 
 
Разстоянието, което се взима предвид е действително пропътуваното. Изключват 
се маневриране и други подобни придвижвания. 
 

A.IV-11 Товарен вагон–километър 

Измерителна единица, представляваща всяко придвижване на натоварен или празен 
товарен вагон на разстояние един километър. 
 
Разтоянието, което се взима предвид е действително пропътуваното (всяка 
държава брои километрите, изминати на нейната територия). Изключват се 
маневриране и други подобни придвижвания. Включват се всички пътувания на 
товарни вагони, независимо от собствеността на товарния вагон. 
 

A.IV-12 Разполагаемо кресло–километър 

Измерителна единица, представляваща придвижването на едно налично седящо място 
в пътническо железопътно возило, когато изпълнява услуги, за които основно е 
предназначено, на разстояние един километър. 
 
Разстоянието, което се взима предвид е действително пропътуваното. Изключват 
се маневриране и други подобни придвижвания. 
 

A.IV-13 Задвижен бруто–бруто тон–километър  

Измерителна единица, представляваща придвижването на разстояние от един 
километър на един тон железопътно возило, като се включва теглото на тяговото 
возило. 
 
Включва се теглото на: тягова единица, тегленото железопътно возило и товара 
му. Пътниците и техният багаж се изключват. Изключват се маневриране и други 
подобни придвижвания. 
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A.IV-14 Задвижен бруто тон–километър 

Измерителна единица, представляваща придвижването на разстояние от един 
километър на един тон теглено железопътно возило (и мотриси) и съдържанието им. 
 
Теглото на мотрисите се включва, докато теглото на локомотивите се изключва. 
Пътниците и техният багаж се изключват. Изключват се маневриране и други 
подобни придвижвания. 
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A.V ИЗМЕРВАНЕ НА ТРАНСПОРТА 

A.V-01 Железопътен транспорт 

Всяко придвижване на товари и/или пътници с използване на железопътно возило по 
дадена железопътна мрежа. 
 
Когато железопътно возило е пренасяно от друго железопътно возило, се отчита 
само движението на пренасящото возило (активен вид транспорт). 
 

A.V-02 Видове железопътен транспорт 

Главните категории са: 
 
- Железопътен транспорт, генериращ приходи: Извършване на транспорт за външна 

страна, срещу заплащане 
 
- Служебен железопътен транспорт: Транспорт, който се извършва от железопътното 

предприятие, за да отговори на своите вътрешни нужди, независимо дали такъв 
транспорт създава или не създава приходи. 

 

A.V-03 Национален железопътен транспорт 

Железопътен транспорт между две точки (точка на товарене/качване и точка на 
разтоварване/слизане), разположени в една и съща държава. 
 
Това може да включва транзитно преминаване през втора държава. 
 

A.V-04 Международен железопътен транспорт 

Железопътен транспорт между точка (на товарене/качване или на 
разтоварване/слизане), в една държава, и точка (на товарене/качване или на 
разтоварване/слизане) в друга държава.   
 
Това може да включва транзитно преминаване през една или повече допълнителни 
държави. За да се избегне двойното отчитане, всяка държава брои pkm или tkm, 
осъществени на нейна територия. Броят на пътниците или теглото на 
транспортирания товар се брои във всяка държава. 
 

A.V-05 Железопътен транзит 

Железопътен транспорт през държава между две точки (точка на товарене/качване и 
точка на разтоварване/слизане), намиращи се извън тази държава. 
 
Дейности по „смяна на междурелсието“ между две различни междурелсия в дадена 
държава, се счита за транзитно преминаване, а не за разтоварване и товарене.  
 
Транспортни дейности, включващи товарене/качване или разтоварване/слизане от 
железопътно возило на границата на тази държава от/на друг вид транспорт, 
например прехвърляне между железопътен транспорт и морски транспорт в 
пристанищата, не се считат за транзит. 
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A.V-06 Пътник на железопътния транспорт 

Всяко лице с изключение на членовете на влаковия екип, което извършва железопътно 
пътуване. 
 
Пътници, извършващи само пътуване с експлоатирани от железницата фериботни 
или автобусни услуги, се изключват. 
 

A.V-07 Пътник на железопътния транспорт, носещ приходи 

Пътник, за чието транспортиране железопътното предприятие получава търговско 
възнаграждение. 
 

A.V-08 Пътнико–километър в железопътния транспорт (pkm) 

Измерителна единица, представляваща транспортирането на един пътник на 
железопътния транспорт по железен път на разстояние един километър. 
 
Разстоянието, което се взима предвид, следва да е разстоянието, действително 
пропътувано по мрежата от пътника. За да се избегне двойното отчитане, всяка 
държава следва да брои само pkm, осъществени на нейна територия. Ако тази 
информация не е налична, следва да се използва таксуваното разстояние или негова 
оценка. 
 

A.V-09 Качен пътник на железница 

Пътник, който се качва на борда на железопътно возило, за да бъде превозен с него. 
 
Директното прехвърляне на пътник от едно железопътно возило на друго, без 
значение на оператора на железопътен транспорт, не се счита за слизане / качване. 
Ако при прехвърлянето е използван и друг вид транспорт, това трябва да се счита 
за слизане от железопътно возило, последвано от качване на железопътно возило. 
 

A.V-10 Слязъл пътник от железница 

Пътник, който слиза от железопътно возило, след като е бил превозен с него. 
 
Директното прехвърляне на пътник от едно железопътно возило на друго, без 
значение на оператора на железопътен транспорт, не се счита за слизане / качване. 
Ако при прехвърлянето е използван и друг вид транспорт, това трябва да се счита 
за слизане от железопътно возило, последвано от качване на железопътно возило. 

 

A.V-11 Пътуване на пътник с железопътен транспорт 

Комбинацията от мястото на качване и мястото на слизане на пътника, превозен по 
железен път, независимо от следвания маршрут по железопътната мрежа. 
 

A.V-12 Място на качване 

Мястото, където пътник на железопътния транспорт се качва на железопътното возило, 
за да бъде превозен с него. 
 
Директното прехвърляне на пътник от едно железопътно возило на друго, без 
значение на оператора на железопътен транспорт, не се счита за слизане / качване. 
Ако при прехвърлянето е използван и друг вид транспорт, това трябва да се счита 
за слизане от железопътно возило, последвано от качване на железопътно возило. 
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A.V-13 Място на слизане 

Мястото, където пътник на железопътния транспорт напуска железопътното возило, 
след като е бил превозен с него. 
 
Директното прехвърляне на пътник от едно железопътно возило на друго, без 
значение на оператора на железопътен транспорт, не се счита за слизане / качване. 
Ако при прехвърлянето е използван и друг вид транспорт, това трябва да се счита 
за слизане от железопътно возило, последвано от качване на железопътно возило. 
 

A.V-14 Пратка 

 
Набор от товари, транспортирани с един транспортен документ, в съответствие с 
действащите норми или тарифи, когато такива съществуват. 
 

A.V-15 Видове пратки 

Основните категории са: 
 
- Влакова пратка („пълен влаков товар”): Всяка пратка, представляваща влак с един 

или няколко вагона товар, транспортирани заедно, за един изпращач, без да се 
променя състава на влака от единствена точка на товарене до единствена точка на 
разтоварване. 

- Вагонна пратка („пълен вагонен товар”): Всяка пратка товари, за която е необходимо 
използването на цял товарен вагон по време на цялото и пътуване, независимо 
дали е използван пълния товарен капацитет на вагона; вагоните от цял натоварен 
влак се изключват. 

- Малка пратка / малък товар: Всяка пратка, различна от влакова пратка или вагонна 
пратка. 

 

A.V-16 Товари, превозвани по железен път 

Всички товари, придвижвани с железопътни возила. 
 
Това включва целия амбалаж и оборудване, като контейнери, сменяеми каросерии или 
палети, както и товарни пътнотранспортни превозни средства, превозвани по 
железен път. 
 

A.V-17 Бруто-бруто тегло на товарите 

Общото тегло на превозваните товари, целият амбалаж и тара теглото на траспортната 
единица (напр. контейнери, сменяеми каросерии и палети за поместване на товарите, 
както и товарни пътнотранспортни средства, превозващи товари и транспортирани по 
железен път) 
 
Това е теглото, което трябва да се използва за съставяне на статистиката на 
железопътния транспорт 
 

A.V-18 Бруто тегло на товарите 

Общото тегло на превозваните товари, включително амбалажа, но без тара теглото на 
траспортната единица (напр. контейнери, сменяеми каросерии и палети за поместване 
на товарите, както и товарни пътнотранспортни средства, превозващи товари) 

 

A.V-19 Тара тегло  

Теглото на транспортната единица (напр. контейнери, сменяеми каросерии и палети за 
поместване на товарите, както и товарни пътнотранспортни средства, носещи товари и 
транспортирани по железен път) преди да са натоварени с някакъв товар. 
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A.V-20 Тон–километър (tkm) 

Измерителна единица за транспортирането на товари, която представлява 
транспортирането на един тон товар на разстояние един километър.  
 
Разстоянието, което се приема, е действително пропътуваното разстояние по 
разглежданата мрежа. За да се избегне двойното отчитане, всяка държава следва да 
брои само  tkm, осъществени на нейна територия. Ако тази информация не е 
налична, следва да се използва таксуваното разстояние или негова оценка. 
 

A.V-21 Категории товари, превозвани по железен път  

Товарите в транспорта могат да се класифицират според вида. 
 
Примери за схеми за класификация са NST 2007 (Стандартна стокова номенклатура 
за транспортна статистика), която замества номенклатурата CSTE 
(Класификация на суровините за целите на транспортната статистика в Европа — 
ИКЕ на ООН) и номенклатурата NST/R (Стандартна стокова номенклатура за 
транспортна статистика/преработена — Евростат). 
 

A.V-22 Начин на превоз на товарите  

Товарите в транспорта могат да се класифицират съгласно ИКЕ на ООН — Кодове за 
начин на превоз, опаковки и опаковъчни материали, Препоръка 21, Женева, март 1986 г. 
Класовете за начин на превоз са: 
 
- Течни насипни товари 
- Твърди насипни товари 
- Големи контейнери 
- Други контейнери 
- Палетизирани товари 
- Пакетирани товари 
- Самоподвижни единици 
- Други подвижни единици 
- Друг начин на превоз 
 

A.V-23 TEU–километър  

Измерителна единица, представляваща придвижването на един TEU на разстояние 
един километър. 
 

A.V-24 Опасни товари 

Класовете опасни товари, превозвани по железен път са тези, определени с 
петнадесетото преработено издание на Препоръките на ООН за превоз на опасни 
товари, Организация на обединените нации, Женева 2007 г. 
 
- Клас 1: Взривни вещества 
- Клас 2: Газове 
- Клас 3:  Запалими течности 
- Клас 4:  Запалими твърди вещества; вещества, уязвими на спонтанно 

избухване; субстанции, които при контакт с вода, отделят запалими 
газове 

- Клас 5:  Окислителни вещества и органични пероксиди 
- Клас 6:  Токсични вещества и субстанции, предизвикващи инфекции 
- Клас 7:  Радиоактивни материали 
- Клас 8:  Корозивни вещества 
- Клас 9:  Опасни смеси на вещества и артикули. 
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A.V-25 Натоварени товари 

Товари, поставени на железопътно возило и изпратени по железен път. 
 
За разлика от автомобилния транспорт и транспорта по вътрешноводни пътища 
прехвърлянията на товари от едно железопътно возило директно на друго, както и 
смяната на тягово возило не се считат за разтоварване/товарене.  Въпреки това, 
ако товарите са разтоварени от железопътно возило, натоварени на друг вид 
транспорт и след това отново са натоварени на друго железопътно возило, това се 
счита за разтоварване от първото железопътно возило, последвано от 
натоварване на второто железопътно возило. 
 

A.V-26 Разтоварени товари 

Товари, свалени от железопътно возило, след като са били превозени по железен път. 
 
За разлика от автомобилния транспорт и транспорта по вътрешноводни пътища 
прехвърлянията на товари от едно железопътно возило директно на друго, както и 
смяната на тягово возило не се считат за разтоварване/товарене.  Въпреки това, 
ако товарите са разтоварени от железопътно возило, натоварени на друг вид 
транспорт и след това отново са натоварени на друго железопътно возило, това се 
счита за разтоварване от първото железопътно возило, последвано от 
натоварване на второто железопътно возило. 
 

A.V-27 Международен железопътен транспорт на товари— натоварени (заминаващи) 

Товари , превозвани по железен път между място на товарене, разположена в отчетната 
държава, и място на разтоварване, разположена в друга държава. 
 
Транзитно преминаващите товари не са включени. Товарни вагони, натоварени на 
железопътна мрежа и превозени с ферибот до чуждестранна мрежа, се включват. 
 

A.V-28 Международен железопътен транспорт на товари— разтоварени (пристигащи) 

Товари , превозени по железен път между място на товарене, разположена в чужда 
държава, и място на разтоварване, разположена в отчетната държава. 
 
Транзитно преминаващите товари не са включени. Товарни вагони, натоварени на 
чуждестранна железопътна мрежа и превозени с ферибот до докладващата мрежа, 
се включват. 
 

A.V-29 Товари, преминаващи транзитно изцяло по железен път 

Товари, превозвани по железен път през докладващата държава между две места 
(място на товарене/разтоварване) извън докладващата държава. 
 
Включват се товарни вагони, влизащи и/или напускащи с ферибот докладващата 
железопътна мрежа. 
 

A.V-30 Товарна железопътна транспортна връзка  

Комбинацията от мястото на товарене и мястото на разтоварване на товарите, 
транспортирани по железен път, независимо от следвания маршрут.  
 
Местата се определят, чрез използване на международна система за класификация като 
NUTS (Номенклатура на териториалните единици за статистически цели – Евростат) 

A.V-31 Място на товарене 

Мястото, което се взема предвид, е мястото, където товарите се товарят на 
железопътно возило, за да бъдат превозени с него. 
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За разлика от автомобилния транспорт и транспорта по вътрешноводни пътища, 
прехвърлянията на товари от едно железопътно возило директно на друго, както и 
смяната на тягово возило не се считат за разтоварване/товарене.  Въпреки това, 
ако товарите са разтоварени от железопътно возило, натоварени на друг вид 
транспорт и след това отново са натоварени на друго железопътно возило, това се 
счита за разтоварване от първото железопътно возило, последвано от 
натоварване на второто железопътно возило. 
 

A.V-32 Място на разтоварване 

Мястото, което се взема предвид, е мястото, където товарите се разтоварват от 
железопътно возило, след като са били превозени с него. 
 
За разлика от автомобилния транспорт и транспорта по вътрешноводни пътища, 
прехвърлянията на товари от едно железопътно возило директно на друго, както и 
смяната на тягово возило не се считат за разтоварване/товарене.  Въпреки това, 
ако товарите са разтоварени от железопътно возило, натоварени на друг вид 
транспорт и след това отново са натоварени на друго железопътно возило, това се 
счита за разтоварване от първото железопътно возило, последвано от 
натоварване на второто железопътно возило. 
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A.VI ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ  

A.VI-01 Потребление на енергия от железопътния транспорт 

Крайна енергия, потребена от тяговото возило за тяга, за служби и съоръжения на влака 
(отопление, климатизация, осветление и др.) 

 

A.VI-02 Тон нефтен еквивалент (TOE) 

Измерителна единица за потреблението на енергия: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
 
Коефициентите на преобразуване, приети от Международната агенция по 
енергетика (МАЕ) за 1991 г. са следните: 
 
- Автомобилен бензин  1,070 
- Газьол/дизелово гориво  1,035 
- Тежко гориво  0,960 
- Втечнен нефтен газ  1,130 
- Природен газ  0,917 
 
Коефициентът на преобразуване, използван от МАЕ за електроенергия е: 
1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

A.VI-03 Джаул 

Измерителна единица за потреблението на енергия: 
 
- 1 тераджаул = 1012 J = 2,78 x 105 kWh, 
- 1 тераджаул = 23,88459 TOE. 
 

A.VI-04 Автомобилен бензин (бензин) 

Лек, течен въглеводород за използване в двигатели с вътрешно горене, с изключение на 
такива на въздухоплавателни средства. 
 
Автомобилният бензин се дестилира между 35 градуса C и 215 градуса C и се 
използва за двигатели с искрово запалване за наземно използване. Автомобилният 
бензин може да включва добавки, повишители на съдържанието на кислород и на 
октановото число, включително оловни съединения като TEL (тетраетил олово) и 
TML (тетраметил олово). 
Горна топлина на изгаряне:  44,8 TJ/1 000 t. 
 

A.VI-05 Газьол/дизелово гориво (дестилатно течно гориво) 

Течно гориво, получено от най-долната фракция при атмосферна дестилация на суров 
нефт.  
 
Газьолът/дизеловото гориво включва тежки газьоли, получени чрез вакуумна 
редестилация на остатъка от атмосферна дестилация. Газьолът/дизеловото 
гориво се дестилира между 200°C и 380°C, с по-малко от обемни процента при 250°C, 
включително загубите, и 80 процента или повече при 350 C. Точката на 
възпламеняване винаги е над 50°C и плътността им е по-висока от 0,81. Тежките 
масла, получени чрез смесване, се групират заедно с газьолите, при условие, че 
кинематичният им вискозитет не надхвърля 25 cST при 40°C. 
 
Горна топлина на изгаряне:  43,3 TJ/1 000 t. 
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A.VI-06 Тежко гориво (остатъчно) 

Тежко масло, което формира дестилационния остатък. 
 
Това включва всички остатъчни течни горива (включетелно тези, получени чрез 
смесване). Вискозитетът на тежкото гориво е над 25 cST при 40°C. Точката на 
възпламеняване винаги е над 50oC и плътността им е по-висока от 0,90. 
 

A.VI-07 Втечнен нефтен газ (ВНГ) 

Леки въглеводороди от парафинов вид, които са получени изцяло от дестилацията на 
суров нефт. 
 
ВНГ обхваща пропана и бутана или смес от тези два въглеводорода. Те могат да бъдат 
втечнени при ниско налягане (5—10 атмосфери). В течно състояние и при температура 
38oC имат относително налягане на парите, по-малко или равно на 24,5 bar. 
Специфичното им тегло е в интервала 0,50 до 0,58. 

 

A.VI-08 Антрацитни въглища 

Черен, естествен, изкопаем органичен седимент с горна топлина на изгаряне, по-голяма 
от 23 860 kJ/kg (5 700 kcal/kg), в състояние без пепел и със съдържание на влага, което 
се получава при температура от 30°C и относителна влажност на въздуха 96 %, и със 
средно произволно отражение на витринита най-малко 0,6. 
 

A.VI-09 Кафяви въглища — лигнит 

Неагломериращи въглища с горна топлина на изгаряне по-малка от 23 860 kJ/kg (5 700 
kcal/kg) в състояние без мокра пепел и съдържащи над 31 % летливи вещества, на база 
сухи и без съдържание на минерали. 
 

A.VI-10 Електроенергия 

Електроенергията, произведена от водноелектрически, геотермални, атомни и 
конвенционални топлоелектрически централи, както и от възобновяеми източници и др., 
като се изключва електроенергията, произедена с помощта на помпени станции, и 
измерена с топлотворността на електричеството (3,6 TJ/GWh). 
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A.VII ПРОИЗШЕСТВИЯ  

A.VII-01 Произшествие 

Нежелано или непреднамерено внезапно събитие или специфична поредица от такива 
събития, довели до вредни последици.  
 
Железопътни произшествия са произшествия, в които участва поне едно движещо се 
железопътно возило. 
Те се разделят на следните категории: 
 
- Сблъсъци 
- Дерайлирания 
- Произшествия на прелез 
- Произшествия с лица, предизвикани от подвижен състав в движение  
- Пожари в подвижен състав 
- Други 
 
По дефиниция самоубийствата са изключени, тъй като са умишлен акт. 
Поради тази причина нито МСЖ в статистиката си на железопътните 
произшествия, нито международната статистика на пътнотранспортните 
произшествия ги взимат предвид. Поради важността им за железопътната 
безопасност и експлоатация, статистика на самоубийствата следва да се води 
отделно. Терористични актове са изключени. 
 

A.VII-02 Самоубийство 

Акт на умишлено самонаряване, водещо до смърт, както е записан и класифициран от 
компетния национален орган. 
 

A.VII-03 Опит за самоубийство 

Акт на умишлено самонаряване, водещо до сериозно нараняване, но не смърт, както е 
записан и класифициран от компетния национален орган. 
 

A.VII-04 Значително произшествие 

Всяко произшествие с участието на поне едно движещо се железопътно возило, довело 
най-малко до едно загинало или тежко ранено лице, или до значителни щети по 
железопътен състав, коловоз, други съоръжения или околната среда, или до големи 
нарушения на движението. Произшествия в ремонтни цехове, складове и депа се 
изключват. 
 
Това определение се използва от МСЖ. 
 

A.VII-05 Значителни щети по железопътен състав, коловоз, други съоръжения или 
околната среда 

Щети, които надхвърлят международно договорен праг. 
 
Прагът за значителни щети, приет от МСЖ (Международен съюз на железниците) е 
определен на 150 000 евро през 2007 г. 
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A.VII-06 Големи нарушения на движението 

Голямо нарушение на движението е налице, когато обслужването с влакове на поне 
една главна железопътна линия е прекъснато за повече от шест часа. 
 

A.VII-07 Произшествие с ранени 

Всяко произшествие с участието на поне едно движещо се железопътно возило, довело 
до най-малко едно загинало или ранено лице. Произшествия в ремонтни цехове, 
складове и депа се изключват. 
 
Това определение включва произшествия, при които има леко ранени лица и е сходно 
на това, използвано в статистиката на пътнотранспортните произшествия. 

 

A.VII-08 Прозшествие с тежко ранени  

Всяко произшествие с участието на поне едно движещо се железопътно возило, довело 
до най-малко едно загинало или тежко ранено лице. Произшествия в ремонтни цехове, 
складове и депа се изключват. 
 
Това определение най-често се използва от МСЖ при железопътни произшествия и 
изключва произшествията с леко ранени лица. Данните, получени съгласно това 
определение не могат да се сравняват пряко с броя на пътннотранспортните 
произшествия, който включва произшествия с леко ранени лица. 
 

A.VII-09 Загинало лице (убит) 

Всяко лице, загинало незабавно или починало в рамките на 30 дни, в резултат на 
произшествие.  
 
Това включва пътници, служители и други, определени или неопределени лица, 
участници в железопътно произшествие с нараняване. 
 

A.VII-10 Ранено лице 

Тежко ранено лице 
 
Всяко ранено лице, което е прието в болница за повече от 24 часа в резултат на 
произшествие. 
 
Леко ранено лице 
 
Всяко ранено лице, с изключение на убитите или тежко ранени лица. 
 
Лицата с по-незначителни наранявания, като малки порезни рани и натъртвания, 
обикновено не се регистрират като ранени. 
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A.VII-11 Сблъсък (сблъскък на влакове), включелно сблъсък с препятствия в рамките на 
свободния габарит 

Челни удари (чело в чело) или заден сблъсък (удари чело в край) между два влака или 
(страничен) удар между един влак и част от друг влак, който не е извън габарита на 
натоварване, или влак, претърпял удар: 
 
а) при маневриране; 
b) с неподвижни обекти като отбивачни съоръжения на челен коловоз; или 
c) предмети, намиращи се временно на или близо до коловоза (с изключение на 

прелези), като камъни, свлачища, дървета, паднали части от железопътни возила, 
пътни превозни средства и машини или оборудване за поддържане на коловоза. 

A.VII-12 Дерайлиране 

Всеки случай, при който поне едно колело на влак е напуснало релсата. 
 
Дерайлиранията в резултат на сблъсък се изключват. Те се класифицират като 
сблъсък. 
 

A.VII-13 Произшествия на прелез 

Всяко произшествие на прелез с участието на поне едно железопътно возило и едно или 
повече пресичащи превозни средства, други участници в пътното движение като 
пешеходци или други предмети, намиращи се временно на или близо до коловоза.  
 
- Прелез: Всяко пресичане на едно ниво между път и железен път, както е разрешено 

от управителя на инфраструктура и досъпно за обществено ползване или за частни 
участници в пътното движение. Преминавания между перони в рамките на гари се 
изключват. 

- Път: За целите на статистиката на железопътните произшествия, всеки обществен 
или частен път, улица или магистрала, включително пътеки за пешеходци и 
велосипедна алея. 

 

A.VII-14 Произшествия с лица, предизвикани от подвижен състав в движение  

Произшествия с едно или повече лица, които са ударени от железопътно возило или от 
част от него или са ударени от предмет, прикрепен към него, или такъв, който се е 
отделил от возилото. Включват се лица, паднали от железопътни возила, както и лица, 
паднали или ударени от незакрепени предмети, докато пътуват на борда на возила. 
 

A.VII-15 Пожари в подвижен състав 

Пожари и взривове, които стават в железопъни возила (включтелно товарът им), когато 
се движат между гарата на заминаване и гарата на пристигане, включително когато са 
спрели на гарата на заминаване, гарата на пристигане или междинни спирки, както и по 
време на дейности по преразпределяне. 
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A.VII-16 Категории лица в статистиката на железопътните произшествия 

- Пътник на железопътния транспорт: Всяко лице с изключение на членовете на 
влаковия екип, което извършва железопътно пътуване. 
За статистиката на произшествията, пътниците, които се опитват да се 
качат/слязат на/от движещ се влак, са включени  

- Служители (включва се персоналът на изпълнители и самостоятелно заети 
изпълнители) Всяко лице, чиито служебни задължения са свързани с железен път и 
по време на произшествието е на работното си място. Това включва влаковия екип и 
лицата, работещи с подвижния състав и инфраструктурните съоръжения. 

- Ползватели на прелез: Лица, използващи прелез, за да пресекат железния път с 
някакво превозно средство или пеша. 

- Лица без разрешение в железопътни обекти: Всички лица, намиращи се в 
железопътни обекти, когато такова присъствие е забранено, с изключение на 
ползвателите на прелез. 

 

A.VII-17 Произшествие при транспортиране на опасни товари 

Всяко произшествие или инцидент, което е предмет на отчет в съответствие с RID/ADR 
раздел 1.8.5. 

 



 

- 41 - 

 

B. АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 



B. Автомобилен транспорт 
 

- 42 - 

B.I ИНФРАСТРУКТУРА 

B.I-01 Път 

Комуникационна връзка (път за пътуване), с обществен достъп, основно за използване 
от пътни моторни превозни средства, използваща стабилизирана основа  различна от 
железен път или летателна площадка.. 
 
Включени са пътища с настилка и други пътища със стабилизирана основа, напр. 
чакълени пътища. Пътищата обхващат улици, мостове, тунели, подпорни 
съоръжения, пътни връзки, кръстовища, прелези и пътни възли. Пътищата с такса, 
също се включват. Изключват се специализирани велосипедни алеи. 
 

B.I-02 Път с настилка 

Пътища, застлани с трошен камък (макадам) с въглеводороден свързващ компонент или 
битумизирани съставки, с бетон или паваж. 
 

B.I-03 Път без настилка 

Път със стабилизирана основа, но незастлан с трошен камък, въглеводороден 
свързващ компонент или битумизирни съставки, бетон или паваж. 
 

B.I-04 Пътна мрежа 

 
Всички пътища в даден район. 
 
Пътната мрежа може да се класифицира по покритието, напр.:  
 
a) Пътища с настилка 
b) Пътища без настилка. 

B.I-05 Категория на пътя 

 
Пътищата се категоризират съгласно три международно сравними типа:  
 
a) Автомагистрала 
b) Път в населено място 
c) Друг път (извън населено място). 
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B.I-06 Автомагистрала  

Път, специално проектиран и построен за движение на моторни превозни средства, 
който не обслужва имотите, граничещи с него, и който: 
 
a) е снабден, с изключение в специални точки или временно, с отделни платна за 

движение в двете посоки, разделени едно от друго с разделителна ивица, 
непредназначена за движение, или по изключение с други средства; 

b) не се пресича на ниво с друг път, железен път или трамвайно трасе, или пътека; 
c) е специално сигнализиран със знаци като автомагистрала и е разрешен 

единствено за определени категории пътни моторни превозни средства. 
  
Включват се входни и изходни ленти, независимо от местоположението на пътните 
знаци.   
 
Градските магистрали също са включени. 
 

B.I-07 Експресен път 

Път, построен специално за движение на моторни превозни средства, който не 
обслужва прилежащите имоти, и: 
  
a) обикновено няма отделни платна за двете посоки на движение; 
b) достъпен е само през пътни възли или регулирани кръстовища; 
c) е специално сигнализиран със знаци като експресен път и е разрешен единствено за 
определени категории пътни моторни превозни средства; 
d) на който, спирането и паркирането на пътното платно е забранено. 
 
Включват се входни и изходни ленти, независмо от местоположението на пътните 
знаци. Градските експресни пътища също са включени. 
 

B.I-08 Път в границите на населено място: градски път 

Път в границите на населено място, обозначено като такова с пътни знаци на входовете 
и изходите. 
 
Пътищата в населено място често имат ограничение за максималната скорост на 
около 50 km/h. 
Изключват се автомагистралите, експресните пътища и други пътища с по-висока 
разрешена скорост, пресичащи населеното място, ако не са сигнализирани със знаци 
като път в населено място. Улиците се включват. 
 

B.I-09 Път извън населено място 

Път извън границите на населено място, обозначено като такова с пътни знаци на 
входовете и изходите. 
 

B.I-10 E-път 

Международната „E“ мрежа се състои от система от препоръчани пътища, както е 
посочено в Европейската спогодба за главните международни пътни артерии, Женева, 
15 ноември 1975 г. и нейните изменения. 
  
Препоръчаните пътища и междинните пътища (пътища от клас А) имат 
двуцифрени номера; отклоненията, връзките и свързващите пътища (пътища от 
клас Б) имат трицифрени номера. 
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B.I-11 Пътно платно 

Част от пътя, предназначена за движението на пътни моторни превозни средства; 
частите от пътя, които образуват банкет за долните или горните слоеве от пътната 
настилка, не са част от пътното платно, както и частите от пътя, предназначени за 
движение на пътни превозни средства, които не са със собствена тяга или за паркиране 
на превозни средства, дори ако в случай на опасност  се използват по изключение за 
преминаване на моторни превозни средства. Ширината на пътното платно се измерва 
перпендикулярно на оста на пътя. 
 

B.I-12 Лента за движение 

Една от надлъжните ивици, на които може да се раздели пътното платно, независимо 
дали е очертана или не с надлъжна пътна маркировка, която да е достатъчно широка за 
една колона движещи се моторни превозни средства, различни от мотоциклети. 
 

B.I-13 Автобусна лента  

Част от пътното платно, определена за автобуси и разграничена от останалата част от 
пътното платно последством надлъжна пътна маркировка. 
 
 На такситата и в някои случаи на леки автомобили с няколко пътника също може да 
е разрешено да използват автобусната лента. 
 

B.I-14 Трамвайна линия 

Комуникационна линия, състояща се от двойка релси, предназначена за използване от 
трамваи. 
 
Това включва трамвайни линии, положени в пътя, използван от други моторни 
превозни средства, както и трамвайни линии, разположени отделно от пътя.  

 

B.I-15 Велосипедна лента  

Част от пътното платно, определена за велосипеди и разграничена от останалата част 
от пътното платно последством надлъжна пътна маркировка. 
 
Използването на велосипедната лента от мотопеди също може да е разрешено. 
 

B.I-16 Велосипедна алея 

Независим път или част от път, определена за велосипеди и сигнализирана със знаци 
като такава. Велосипедната алея е отделена от други пътища или други части на същия 
път със строителни средства. 
 
Използването на велосипедната алея от мотопеди също може да е разрешено. 
 

B.I-17 Дължина на пътя  

Дължината на пътя е разстоянието между началната и крайната му точка. 
 
Ако едното от направленията на пътното платно е по-дълго от другото, тогава 
дължината се изчислява като сума от половинките на разстоянията във всяко от 
двете направления на пътното платно, измерени от първата точка на вход до 
последната точка на изход. 
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B.I-18 Урбанизирана територия 

 
Територия в рамките на административните граници или на няколко административни 
граници на основния град (населено място). 
 
Урбанизираните територии могат да се класифицират по големина съобразно броя 
на жителите: 
 
a) 10 000 до 49 999 – малка, 
b) 50 000 до 249 999 – средна; 
c) 250 000 или повече – голяма. 
 
Урбанизираните територии обхващат териториални едици, които имат по-голям 
брой жители, като повечето от тях, но не задължително всички, живеят в 
границите на населени места. Населените места, както са определени в B.I-05, 
може да включват села и градове в провинциални райони. 
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B.II ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ 

B.II.A ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

B.II.A-01 Пътно превозно средство 

 
Колесно превозно средство, предназначено за използване по пътища. 
 

B.II.A-02 Автомобилен парк 

 
Броят пътни превозни средства, регистрирани към определена дата в една държава и 
лицензирани да иползват пътища, с обществен достъп  
 
Това включва пътни превозни средства, освободени от годишни данъци или 
лицензиозни такси; включва също внесени превозни средства втора употреба и други 
пътни превозни средства съгласно националните практики. Статистиката следва 
да изключва военните превозни средства. 
 

B.II.A-03 Национално пътно превозно средство 

 
Пътно превозно средство, регистрирано в отчетната държава и носещо регистрационни 
табели на тази държава или регистрирано отделно (трамваи, тролейбуси и др.) 
 
Когато в дадена държава регистрирането на пътно превозно средство е без 
приложение, национално пътно превозно средство е превозно средство, 
притежавано или закупено на лизинг от лице или дружество, данъчно регистрирани в 
тази държава.  

B.II.A-04 Чуждестранно пътно превозно средство 

 
Пътно превозно средство, регистрирано в държава, различна от отчетната държава и 
носещо регистрационни табели на тази чужда държава.  
 

B.II.A-05 Велосипед 

 
Пътно превозно средство с две или повече колела, като цяло задвижвано единствено от 
мускулната енергия на лицата, намиращи се на това превозно средство, по-специално 
посредством педална система, лост или ръкохватка (напр. велосипеди, триколки, 
четирколки и инвалидни колички). 
 
Включени са велосипеди с допълнителен задвижващ блок. 
 

B.II.A-06 Пътно моторно превозно средство 

 
Пътно превозно средство, снабдено с двигател, който е единственият му източник на 
задвижваща сила и което обикновено се използва за превоз на хора или товари или за 
теглене по пътя на превозни средства, използвани за превоз на хора или товари. 
 
Статистиката изключва моторни превозни средства движещи се по релсов път. 
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B.II.A-07 Пътническо пътно превозно средство 

 
Пътно превозно средство, предназначено изключително или предимно за превоз на 
едно или повече лица. 
 
Превозни средства, предназначени за транспортиране на пътици и на товари, 
следва да се класифицират или като пътнически пътни превозни средства, или като 
товарни пътни превозни средства, в зависимост от основната им цел, определена 
от техническите им характеристики или от категорията им за целите на 
данъчното облагане. 
 

B.II.A-08 Пътническо пътно моторно превозно средство 

 
Пътно моторно превозно средство, предназначено изключително или предимно за 
превоз на едно или повече лица. 
 
Включени са: 
 
a) Мотоциклети 
b) Мотопеди  
c) Пътнически леки автомобили 
d) Ванове, предназначени и използвни предимно за транспортиране на пътници 
e) Таксита 
f) Леки автомобили под наем  
g) Линейки 
h) Автобуси, туристически автобуси и минибуси 
i) Трамвай 
j) Самоходни каравани.  
 
Изключени са лекотоварни превозни средства, срв. определение ВII.А-22 
 

B.II.A-09 Мотопед 

 
Дву-, три- или четириколесно пътно моторно превозно средство, което е оборудвано с 
двигател с обем на цилиндрите по-малък от 50cc (3,05 cu.in) и максимално разрешена 
проектна скорост в съответствие с националните правилници. 
 
Включват се регистрирани и нерегистрирани мотопеди в експлоатация, независимо 
дали имат регистрационна табела или не. В някои държави не се регистрират 
всички мотопеди. 
 

B.II.A-10 Мотоциклет 

 
Дву-, три- или четириколесно пътно моторно превозно средство, чието тегло в 
ненатоварено състояние не надвърля 400 kg (900 lb). Включени са всички такива 
превозни средства с обем на цилиндрите 50 cc или повече, както и тези под 50 cc, които 
не отговарят на определението за мотопед. 
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B.II.A-11 Пътнически лек автомобил 

Пътно моторно превозно средство, различно от мотопед или мотоциклет, 
предназначено за превоз на пътници и проектирано за не повече от девет седящи лица 
(включително водача).  
 
Включени са:  
 
a) Пътнически леки автомобили 
b) Ванове, предназначени и използвани предимно за транспортиране на пътници 
c) Таксита 
d) Леки автомобили под наем  
e) Линейки 
f) Самоходни каравани. 
 
Изключени са лекотоварните пътни превозни средства, срв. определение В.II.А-22, 
като туристически автобуси и автобуси, срв. определения В.II.А-15, и 
минибуси/малки туристически автобуси, срв. определения В.II.А-17.  
 
„Пътнически лек автомобил“ влкючва микроавтомобили (не е необходимо 
свидетелство за правоуправление), таксита и пътнически леки автомобили под 
наем, при условие, че са с по-малко от десет места (седящи). 
 

B.II.A-12 Такси 

Лицензиран пътнически лек автомобил за наемане с водач, по маршрут, който не е 
фиксиран. 
 
Методът на наемане обикновено е:  
 
1. подаване на сигнал на улицата;  
2. качване на обозначена таксиметрова стоянка; 
3. повикване по телефона. 

 

B.II.A-13 Каравана 

 
Пътно превозно средство, предназначено за обитаване и теглено от моторно превозно 
средство. 
 
Караваната е предназначена главно за целите на отдих . Не се използва за превоз на 
товари или пътници. Изключени са ремаркета-палатки с вградена палатка. Те се 
считат като ремарке за транспортиране на товари. 
 

B.II.A-14 Туристически автобус, малък туристически автобус, автобус или минибус 

 
Пътническо пътно моторно превозно средство, предназначено за превоз на повече от 
девет седящи лица (включително водача). 
 
Включени са минибуси и малки туристически автобуси, предназначени за превоз на 
повече от 9 лица (включително водача). 
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B.II.A-15 Автобус 

 
Пътническо пътно моторно превозно средство, предназначено за превоз на повече от 24 
лица (включително водача), с възможност за превоз както на седящи, така и на 
правостоящи пътници. 
 
Превозните средства могат да са конструирани със зони за правостоящи пътници, 
за да се позволи честото преместване на пътници, или за превоз на правостоящи 
пътници на пътеката между седалките. 
 

B.II.A-16 Туристически автобус 

 
Пътническо моторно превозно средство, предназначено да настани седнали повече от 
24 лица (включително водача) и конструирано изключително за превоза на седящи 
пътници. 
 

B.II.A-17 Минибус / малък туристически автобус 

 
Пътническо пътно моторно превозно средство, предназначено за превоз на 10—23 
седящи или правостоящи лица (включително водача). 
 
Превозните средства могат да са конструирани изключително за превоза на седящи 
пътници или за превоза на седящи и правостоящи пътници. 

B.II.A-18 Тролейбус 

 
Пътническо пътно превозно средство, предназначено да настани седнали повече от 
девет лица (включително водача) и което е свързано към електрически проводници и не 
е релсово. 
 
Това понятие обхваща превозни средства, които могат да се използват като 
тролейбуси или като автобуси, ако са снабдени с двигател, независим от главното 
електрозахранване. 
 

B.II.A-19 Трамвай 

 
Пътническо или товарно пътно превозно средство, предназначено да настани седнали 
повече от девет лица (включително водача) или да транспортира товари, което е 
релсово и е свързано към електрически проводници или задвижвано от дизелов 
двигател. Трамваят обикновено е интегриран в градската пътна система. 
 

B.II.A-20 Капацитет за превоз на пътници на туристическите автобуси, автобусите и 
тролейбусите 

 
Брой на седящи/спални места и правостоящи места, включително за водача,  налични  в 
превозното средство, когато изпълнява службата, за която основно е предназначено. 
 
В случай на съмнение се взима предвид най-големия брой седящи/спални места. 
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B.II.A-21 Товарно пътно превозно средство 

 
Пътно превозно средство, предназначено изключително или предимно за превоз на 
товари. 
 
Включени са: 
 
a) Лекотоварни пътни превозни средства с бруто тегло на превозното 

стредство не повече от 3 500 kg, предназначени изключително или предимно за 
превоз на товари, напр. ванове и пикапи. 

b) Тежкотоварни пътни превозни средства с бруто тегло на превозното 
средство над 3 500 kg, предназначени изключително или предимно за превоз на 
товари 

c) Влекачи 
d) Селскостопански трактори, допуснати за движение по пътища с обществен 

достъп. 
 

B.II.A-22 Лекотоварно пътно превозно средство 

 
Товарно пътно превозно средство с бруто тегло на превозното средство не повече от 3 
500 kg, предназначено изключително или предимно за превоз на товари. 
 
Включени са ванове, предназначени и използвани предимно за транспортиране на 
товари, пикапи и малки камиони с бруто тегло на превозното средство не повече от 
3 500 kg. 
 

B.II.A-23 Тежкотоварно пътно превозно средство 

 
Товарно пътно превозно средство с бруто тегло на превозното средство над 3 500 kg, 
предназначено изключително или предимно за превоз на товари. 
 

B.II.A-24 Видове каросерии на товарни пътни превозни средства 

 
Класификация на товарните пътни превозни средства по вида на надстройката им. 
 
Разглежда се следната класификация на видовете каросерии на товарни пътни 
превозни средства:  
 
1. обикновена открита 

– с покритие 
– платформа 

2. самосвал 
3. цистерна 

– Твърди насипени товари 
– Течни наливни товари 

4. закрита каросерия с контролиране на температурата 
5. други закрити каросерии 
6. рама за транспортиране на контейнери и сменяеми каросерии 
7. за превоз на добитък 
8. други 
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B.II.A-25 Товарно пътно моторно превозно средство 

Всяко единично пътно моторно превозно средство, предназначено за превоз на товар 
(напр. камион) или комбинация от съединени пътни превозни средства, предназначени 
за прeвоз на товар, (т.е. камион с ремарке(та), или влекач с полуремарке и със или без 
ремарке). 
 

B.II.A-26 Камион  

Пътно превозно средство с неподвижно шаси, предназначено изключително или 
предимно за превоз на товари. 
 

B.II.A-27 Влекач 

Пътно моторно превозно средство, предназначено изключително или предимно да тегли 
други пътни превозни средства, които нямат собствено задвижване (главно 
полуремаркета). 
 
Селскостопанските трактори са изключени. 
 

B.II.A-28 Селскостопански трактор 

Моторно превозно средство, предназначено изключително или предимно за 
селскостопански цели, независимо дали се допуска, или не, за движение по пътища с 
обществен достъп. 

B.II.A-29 Ремарке 

Товарно пътно превозно средство, предназначено да бъде теглено от пътно моторно 
превозно средство. 
 
Тази категория изключва селскостопанските ремаркета и караваните. 
 

B.II.A-30 Селскостопанско ремарке 

Ремарке, предназначено изключително или преди всичко за селскостопански цели, 
теглено от селскостопански трактор, независимо дали се допуска, или не, за движение 
по пътища с обществен достъп. 
 

B.II.A-31 Полуремарке 

 
Товарно пътно превозно средство без предна ос, така конструирано, че част от 
превозното средство и съществена част теглото му в натоварено състояние се поема от 
влекач. 
 

B.II.A-32 Съчленено превозно средство 

Влекач, съчленен с полуремарке. 
 

B.II.A-33 Автовлак 

Товарно пътно моторно превозно средство, съединено с ремарке. 
 
Включва се съчленено превозно средство с допълнително прикачено ремарке. 
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B.II.A-34 Пътно моторно превозно средство със специално предназначение 

 
Пътно моторно превозно средство, предназначено за цели, различни от превоза на 
пътници или товари. 
 
Тази категория включва: 
 
a) превозни средства на пожарната безопаснот 
b) автокранове 
c) самоходни валяци 
d) булдозери с метални колела или вериги 
e) превозни средства за заснемане на филм, радио и телевизионни предавания 
f) превозни средства— подвижни библиотеки 
g) буксирни превозни средства за превозни средства, нуждаещи се от ремонт 
h) други пътни моторни превозни средства със специално предназначение 
 

B.II.A-35 Товароносимост 

Максималното тегло на товарите, обявено за допустимо от компетентния орган на 
държавата на регистрация на превозното средство. 
 

B.II.A-36 Товарен обем 

Максималният наличен обем на превозното средство (напр. измерен в кубически метри) 
за превоза на товари. 
 

B.II.A-37 Подова площ на каросерията на превозното средство 

Максималната подова площ на каросерията на превозното средство (напр. измерена в 
квадратни метри), налична за превоза на товари. 
 

B.II.A-38 Бруто тегло на превозното средство (законодопустимото максимално тегло) 

 
Общото тегло на превозното средство (или комбинация от превозни средства), 
включително товарът му, когато е неподвижно и готово за път, което тегло е обявено за 
допустимо от компетентния орган на държавата на регистрация. 
 
Това включва теглото на водача и на максималният брой лица, които могат да 
бъдат превозвани. 
 

B.II.A-39 Възраст на пътното превозно средство 

Периодът от време след първата регистрация на пътното превозно средство, 
независимо от страната на регистрация. 
 

B.II.A-40 Работен обем на цилиндрите 

 
Работният обем на цилиндрите на двигателя, както е удостоверен от компетентния 
орган на държавата на регистрация. 
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B.II.A-41 Тегло на ненатовареното превозно средство 

Теглото на превозното средство (или комбинация от превозни средства), като се 
изключи товарът му, когато е неподвижно и готово за път, както е определено от 
компетентния орган на държавата на регистрация. 
 
Теглото в ненатоварено състояние може да включва водача и горивото в 
зависимост от националната практика. 

 

B.II.A-42 Двигателна енергия 

Основният вид двигателна енергия, използвана от моторното превозно средство, както е 
удостоверен от компетентния орган на държавата на регистрация. 
 
При хибридните или двугоривните превозни средства, способни да използват повече 
от един вид двигателна енергия (напр. ЛНГ и бензин или електроенергия и дизелово 
гориво, и др.), основният вид двигателна енергия следва да бъде, когато е възможно, 
алтернативно гориво. 
 

B.II.A-43 Алтернативно гориво 

 
Вид двигателна енергия, различна от конвенционалните горива — бензин и дизелово 
гориво. 
 
Алтернативните горива включват електроенергия, ВНГ, природен газ (ВПГ или КПГ), 
алкохоли, смеси от алкохоли с други горива, водород, биогорива (като биодизел), и др. 
(Този списък не е пълен.) Алтернативните горива не включват безоловен бензин, 
преформулиран бензин или градски (с ниско съдържание на сяра) дизел. 
 

B.II.A-44 Дата на първата регистрация на моторното превозното средство 

 
Датата на първата регистрация на моторното превозно средство е първата регистрация 
на превозното средство, като ново, в регистъра на моторните превозни средства, 
независимо от националността на регистъра. 
 
За определяне на датата на регистрация служи датата, на която е записана 
регистрацията в службата по регистриране на моторни превозни средства. 
Регистрацията на внесено употребявано превозно средство не е първа регистрация 
и следва да се счита за пререгистрация. 
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B.II.B КОНТЕЙНЕРИ И ДР. 
 

B.II.B-01 Товарна единица 

Контейнер, сменяема каросерия. 
 
„Платформи“ (вж. В.II.В-09 по-долу), използвани в морския транспорт са включени 
като специален тип контейнер. 
 

B.II.B-02 Интермодална транспротна единица (ИТЕ) 

 
Контейнер, сменяема каросерия или полуремарке/товарно пътно моторно превозно 
средство, подходящо за интермодален транспорт.  
 

B.II.B-03 Контейнер 

 
Специален корпус за превоз на товари, усилен и с възможност за поставяне един върху 
друг, както и позволяващ хоризонтално или вертикално пренасяне. По-офицално, 
техническо определение за контейнер е:  
 
Артикул от транспортно оборудване, който е: 
 
a) от постоянен вид и съответно е достатъчно здрав, за да е подходящ за 

многократно използване 
b) специално проектиран за улесняване превоза на товари с един или повече 

видове транспорт, без да бъдат претоварвани междинно 
c) съоръжен с устройства, позволяващи лесното му манипулиране, особено 

прехвърлянето му от един вид транспорт на друг 
d) така проектиран, че лесно да се напълва и изпразва 
e) годен за разполагане един върху друг и 
f) с вътрешен обем от 1 m3 или повече. 
 
Сменяемите каросерии се изключват.  
 
Въпреки че нямат вътрешен обем и поради това не отговарят на критерий f) по-
горе, платформите (вж. В.II.В-09 по-долу, използвани в морския транспорт, следва да 
се считат за специален тип контейнер и поради това се включват тук. 
 



B. Автомобилен транспорт 
 

- 55 - 

B.II.B-04 Размери контейнерите 

Основните размери контейнери са: 
 
a) 20–футов контейнер по ISO (дължина 20 фута и широчина 8 фута) 
b) 40–футов контейнер по ISO (дължина 40 фута и ширина 8 фута). 
c) контейнер по ISO с дължина над 20 фута, но под 40 фута 
d) контейнер по ISO с дължина над 40 фута; 
e) контейнер свръхвисок куб (свръхголям контейнер).  
f) въздушен контейнер (контейнер, отговарящ на стандартите за превоз по 

въздуха). 
 
Обикновено контейнерите са високи 8 фута, но съществуват и други височини.  
„Контейнерите висок куб“ са контейнери с височина 9,5 фута.“ Контейнерите свръх 
висок куб“ са контейнери, надхвърлящи размерите ISO. Те включват контейнери с 
дължини от 45 фута, 48 фута и 53 фута.  
Размерите контейнери, класифицирани от а) до е), се отнасят към големите 
контейнери. 

 

B.II.B-05 Тара тегло на контейнер  

Тара теглото на контейнера е включено в общото тегло на транспортираните 
контейнеризирани товари, наричано също бруто-бруто тегло на товарите. Бруто теглото 
на транспортираните контейнеризирани товари може да бъде изчислено от бруто-бруто 
теглото, като се извади тара теглото на контейнера, и обратното. Ако липсва 
информация за тара теглото, тогава то може да се приеме от осреднените стойности по-
долу. 
 
Тара теглото на контейнерите може да се приеме така: 
 
а) 20-футов контейнер по ISO    2,3 тона 
b) 40-футов контейнер по ISO    3,7 тона 
c) контейнер по ISO с дължина над 20 фута, но под 40 фута  3,0 тона 
d) контейнер по ISO с дължина над 40 фута  4,7 тона 
 

B.II.B-06 Видове контейнери 

Основните видове контейнери, както са определени от наръчника по стандартите ISO за 
товарните контейнери са: 
 
1.  Контейнери с общо предназначение 
 
2.  Контейнери със специално предназначение 

- Затворен контейнер с вентилация 
- Контейнер, отворен отгоре 
- Контейнер на базата на платформа, отворен отстрани 
- Контейнер на базата на платформа, отворен отстрани и с пълна надстройка 
- Контейнер на базата на платформа, отворен отстрани, с непълна надстройка и 
фиксирани предна и задна страна 
- Контейнер на базата на платформа, отворен отстрани, с непълна надстройка и 
със сгъваеми предна и задна страна 
- Платформа (контейнер) 

 
3.  Специални контейнери, според вида на товара 

- Термичен контейнер 
- Изолиран контейнер 
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- Хладилен контейнер — (газ на разширение) 
- Хладилен контейнер, охлаждан механично 
- Отопляем контейнер 
- Хладилен и отопляем контейнер 
- Контейнер цистерна 
- Контейнер за сухи насипни товари 
- Специализиран товарен контейнер (като автомобилен, за добитък и други) и 
- контейнер, за въздушен транспорт. 

 

B.II.B-07 TEU (Двадесет футова еквивалентна единица) 

Статистическа единица на базата на контейнер по ISO с дължина 20 фута (6,10 m) с цел 
предоставяне на стандартизирана мярка за контейнери с различен капацитет и за 
описание на капацитета на контейнерните кораби или терминали. Един 20-футов 
контейнер по ISO е равен на 1 TEU.  
 
Един 40-футов контейнер по ISO е равен на 2 TEU. 
Един контейнер с дължина между 20 и 40 фута е равен на 1,50 TEU. 
Един контейнер с дължина по-голяма от 40 фута е равен на 2,25 TEU. 
 

B.II.B-08 Сменяема каросерия 

Товаропреносна единица, оптимизирана за размерите на пътно превозно средство, с 
приспособления за манипулиране при прехвърлянето между видовете транспорт, 
обикновено автомобилен/железопътен. 
 
Такива единици първоначално не са проектирани за разполагане една върху друга, 
когато са пълни, или за вдигане отгоре. Сега това е възможно за много единици, 
въпреки че не в такава степен като при контейнерите. Главният белег, който ги 
отличава от контейнерите е, че те са оптимизирани за размерите на пътни 
превозни средства. За такава единица ще е необходимо одобрение от МСЖ, за да се 
използват в железница. Някои сменяеми каросерии са оборудвани със сгъваеми опори, 
на които единицата стои, когато не е на превозното средство. 

B.II.B-09 Платформа 

Товарна платформа, без някакъв вид надстройка, но със същата дължина и ширина, 
като основата на контейнер и оборудвана с горни и долни ъглови приспособления. 
 
Този термин се използва често за някои видове контейнери със специално 
предназначение — а именно платформи контейнери и контейниери на базата на 
платформа с непълна надстройка. 
 

B.II.B-10 Палета 

Повдигната платформа, с цел да се улесни вдигането и складирането на товари.  
 
Палетите обикновено са направени от дърво и са със стандартни размери: 
1000mm X 1200mm (ISO) and 800mm X 1200mm (CEN). 
 

B.II.B-11 Подвижна клетка, подвижен контейнер, подвижна палета 

 
Малка, без възможност за поставяне една върху друга, обикновено с формата на 
паралелепипед единица на колела, предназначена да улесни товаренето и 
разтоварването на товари.  
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B.III ПРЕДПРИЯТИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАЕТОСТ 

B.III-01 Транспорт срещу заплащане 

Превоза на лица или товари срещу възнаграждение. 
 

B.III-02 Транспорт за собствена сметка 

Транспорт, който не е срещу заплащане. 
 
Такъв транспорт е придвижването от дадено предприятие на собствения му 
персонал или товари, без това да е свързано с финансови трансакции. Въпреки, че 
отделни лица могат да използват такъв транспорт, той не се включва тук. 
 

B.III-03 Предприятие 

Организационна единица или най-малката комбинация от организационна единици, 
която включва и контролира пряко или непряко всички необходими функции за 
провеждане на производствените си дейности. 
 
Изискванието за предприятие е да е с един собственик или лице, упражняващо 
контрол. То може обаче да е разнородно по отношение на икономическа дейност, 
както и по отношение на местонахождение. 
 

B.III-04 Пътнотранспортно предприятие 

Предприятие, което извършва на едно или няколко места дейности по предоставяне на 
пътнотранспортни услуги, използващо пътни превозни средства, и чиято основна 
дейност според добавената стойност е автомобилният транспорт. 
 
По отношение на класифициране на дейността са включени следните класове: 

 
- ISIC/Rev.41 Подраздел 49, клас 492 — Друг сухопътен транспорт 

- Клас 4921 — Градски или крайградски пътнически сухопътен транспорт  
- Клас 4922 — Друг пътнически сухопътен транспорт 
- Клас 4923 — Товарен автомобилен транспорт 

 
- NACE/Rev.22: Подраздел 49, клас 49.3 — Друг пътнически сухопътен транспорт 

- Клас 49.31 — Пътнически градски и крайградски транспорт 
- Клас 49.32 — Пътнически таксиметров транспорт;  
- Клас 49.39 — Друг пътнически сухопътен транспорт 

 
- NACE/Rev.2: Подраздел 49, клас 49.4 — Товарен автомобилен транспорт 

- Клас 49.41 — Товарен автомобилен транспорт 
- Клас 49.42 — Услуги по преместване 

Дори предприятията, които нямат постоянно наети служители, се вземат предвид. 
Следва да се вземат предвид само единици, които действително имат дейност през 
разглеждания период. „Спящи“ единици или такива, които все още не са започнали 
своята дейност, се изключват. 

                                                
ISIC Rev.4 — Международна стандартна отраслова класификация на всички икономически дейности, Статистическо 
подразделение на Обединените нации 
 
NACE Rev.2 — Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейските общности, Официалнен вестник L № 
393/1, 30 декември 2006 г. 
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B.III-05 Пътническо пътнотранспортно предприятие 

Пътнотранспортно предприятие, предлагащо и изпълняващо услуги за транспортиране 
на едно или повече лица (пътници), без да се включва водача, и чиято основна дейност 
в областта на автомобилния транспорт според добавената стойност е автомобилен 
транспорт на пътници. 
 

B.III-06 Товарно пътнотранспортно предприятие 

Пътнотранспортно предприятие, предлагащо и изпълняващо услуги за транспортиране 
на товари, и чиято основна дейност в областта на автомобилния транспорт според 
добавената стойност е товарният автомобилен транспорт. 
 

B.III-07 Преприятие за градски автомобилен пътнически транспорт 

Пътническо пътнотранспортно предприятие, изпълняващо градски, крайградски или 
подобни редовни или случайни транспортни услуги в границите на едно или повече 
населени места и чиято основна дейност в областта на пътническия автомобилен 
транспорт според добавената стойност е градският автомобилен пътнически транспорт. 
 

B.III-08 Държавно пътнотранспортно предприятие 

Пътнотранспортно предприятие, което се притежава основно (повече от 50 % от 
капитала) от държавата или от държавни власти и техните предприятия. 
 

B.III-09 Заетост 

Средният брой лица, работещи през даден период от време в пътнотранспортно 
предприятие (включително работещи собственици, съдружници, работещи редовно в 
предприятието, и неплатени служители, част от семейството), както и лицата, работещи 
извън предприятието, но които са част от него и са платени пряко от него. 
 
Заетостта може да се категоризира, както следва: 
 
a) Водачи 
b) Механици по двигатели 
c) Складови работници 
d) Персонал за управление на парка от превозни средства 
e) Други служители в офиса. 

 

B.III-10 Оборот 

Обща фактурирана сума от пътнотранспортното предприятие за разглеждания период. 
Тази обща сума съответства на пазарните продажби на услуги или товари, доставени на 
трети страни. Включени в оборота са „други оперативни приходи“ напр. приходи от 
концесии, франчайзингови споразумения, патенти, търговски марки или подобни активи. 
Оборотът включва всички данъци и такси на фактурираните от предприятието товари 
или услуги с изключение на ДДС, фактуриран от предприятието на клиентите. Той 
вкючва също всички други  такси дължими от клиентите. Намаления на цените, отстъпки 
за лоялност и търговски отстъпки трябва да се извадят, но не и отстъпки за 
своевременно плащане. 
 
Оборотът включва само обичайни дейности и поради това не включва продажби на 
дълготрайни активи. Оперативни субсидии, получени от публични власти, също се 
изключват. 
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B.III-11 Инвестиционни разходи за пътища 

 
Разходи за ново строителство и разшрение на съществуващи пътища, включително 
реконструкция, обновяване и основни ремонти. 
 

B.III-12 Инвестиционни разходи за пътни превозни средства 

 
Разходи за закупуване на пътни превозни средства. 

 

B.III-13 Разходи за поддържане на пътища 

 
Разходи за поддържане на пътищата в работно състояние. 
 
Това включва поддържане на настилката, кърпене и текущи ремонти (работи, 
свързани с равността на износимата част на пътното платно, крайпътни зони и 
др.). 

 

B.III-14 Разходи за поддържане на пътни превозни средства 

 
Разходи за поддържане на пътните превозни средства в работно състояние. 
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B.IV ДВИЖЕНИЕ  

B.IV-01 Пътно движение 

 
Всяко придвижване на пътно превозно средство по дадена пътна мрежа. 
 
Когато пътно превозно средство се превозва от друго превозно средство се отчита 
само движението на превозващото превозно средство (активен вид транспорт). 

 

B.IV-02 Пътно движение на национална територия 

 
Всяко придвижване на пътни превозни средства на национална територия, независимо 
от държавата, в която тези превозни средства са регистрирани. 

 

B.IV-03 Движение на празни пътни превозни средства 

 
Всяко придвижване на пътно превозно средство, на което бруто-бруто теглото на 
превозваните товари, включително на оборудване като контейнери, сменяеми 
каросерии и палети е нула. Всяко придвижване на туристически автобуси, автобуси, 
тролейбуси и трамваи без пътници. 
 
Придвижването на превозно средство, превозващо празно оборудване като 
контейнери, сменяеми каросерии и палети не се счита за празен курс. 

 

B.IV-04 Градско пътно движение 

 
Движение, извършвано от пътни превозни средства в урбанизирана територия. 
 
Части от транзитно пътуване, включващи относително къси отсечки по градски 
пътища не се считат като градско движение. 

 

B.IV-05 Пътно движение в населени места 

 
Движението по пътищата в населени места. 

 

B.IV-06 Пътуване на пътно превозно средство  

 
Придвижването на пътно превозно средство от определена точка на произход до 
определена точка на местоназначение. 
 
Дадено пътуване може да е разделено на няколко участъка или етапа. 

 

B.IV-07 Пътно превозно средство–километър 

 
Измерителна единица, представляваща придвижването на пътно превозно средство на 
един километър. 
 
Разстоянието, което се отчита е действително изминатото. Това включва 
придвижванията на празни моторни пътни превозни средства. Единици съставени 
от влекач и полуремарке или камион и ремарке се броят като едно превозно 
средство. 
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B.IV-08 Влизане на пътно превозно средство в дадена държава 

 
Всяко натоварено или празно пътно моторно превозно средство, което влиза в 
държавата по шосе. 
 
Ако пътно моторно превозно средство влиза в държавата чрез друг вид транспорт, 
за влязъл в държавата се счита единствено активния вид транспорт. 
 

B.IV-09 Излизане на пътно превозно средство от дадена държава 

 
Всяко натоварено или празно пътно моторно превозно средство, което напуска дадена 
държава по шосе. 
 
Ако пътно моторно превозно средство напуска държавата чрез друг вид транспорт, 
за напускащ държавата се счита единствено активния вид транспорт. 
 

B.IV-10 Транзитно преминаване на пътно превозно средство  

 
Всяко натоварено или празно пътно моторно превозно средство, което влиза и напуска 
държавата в различни точки с какъвто и да е вид транспорт, при условие че цялото 
пътуване в държавата е по шосе и няма товарене или разтоварване в тази държава. 
 
Включват се пътни моторни превозни средства, натоварени/разтоварени на 
границата на тази държава на/от друг вид транспорт. 
 

B.IV-11 Годишен среднодневен поток на движението 

 
Средният поток превозни средства, преминал през определена точка за преброяване от 
пътната мрежа.  
 
Преброяването може да се извършва ръчно или автоматично, непрекъснато или в 
избрани периоди. 
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B.V ИЗМЕРВАНЕ НА ТРАНСПОРТА 

B.V-01 Автомобилен транспорт 

 
Всяко придвижване на товари и/или пътници, като се използва пътно превозно средство 
по дадена пътна мрежа. 
 
Когато пътно превозно средство се превозва от друго превозно средство се отчита 
само движението на превозващото превозно средство (активен вид транспорт). 
 

B.V-02 Национален автомобилен транспорт 

 
Автомобилен транспорт между две места (място на товарене/качване и място на 
разтоварване/слизане), разположени в една и съща държава, независимо от държавата, 
в която пътното моторно превозно средство е регистрирано. Това може да включва 
транзитно преминаване през втора държава. 
 
Разкачването на ремарке/полуремарке от пътно моторно превозно средство и 
прикачването на ремаркето/полуремаркето към друго пътно моторно превозно 
средство се счита като разтоварване и товарене на товарите в 
ремаркето/полуремаркето. 
 

B.V-03 Автомобилен каботаж 

  
Автомобилен транспорт в рамките на държава, различна от държавата на регистрация, 
извършен от пътно моторно превозно средство, регистрирано в отчетната държава. 
 

B.V-04 Международен автомобилен транспорт 

 
Автомобилен транспорт между място на товарене/качване или разтоварване/слизане в 
отчетната държава и място на товарене/качване или разтоварване/слизане в друга 
държава.  

 
Такъв транспорт може да включва транзитно преминаване през една или повече 
допълнителни държави. 
 

B.V-05 Автомобилен транспорт от вида „кръстосана търговия“  

 
Автомобилен транспорт, извършен от пътно моторно превозно средство, регистрирано в 
една държава, между точка на товарене/качване във втора държава и точка на 
разтоварване/слизане в трета държава. 
 
Такъв транспорт може да включва транзитно преминаване през една или повече 
допълнителни държави. 
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B.V-06 Автомобилен транзит 

 
Автомобилен транспорт през дадена държава между две места (място на товарене и 
място на разтоварване), и двете разположени в друга държава или в други държави, при 
условие, че цялото пътуване в тази държава е по шосе и че няма товарене и 
разтоварване в тази държава. 
 
Включват се пътни моторни превозни средства, натоварени/разтоварени на 
границата на тази държава на/от друг вид транспорт. 

B.V-07 Градски автомобилен транспорт 

 
Транспорт, извършен по градски пътища или градски трамвайни трасета. 
 
Само транспорт, осъществяван главно или единствено по градски пътища се счита 
за градски транспорт. 
 

B.V-08 Пътник на автомобилния транспорт 

 
Всяко лице, което извършва пътуване с пътно превозно средство. Водачите на 
пътнически леки автомобили, с изключение на водачите на таксита, се броят като 
пътници. Обслужващ персонал към автобуси, туристически автобуси, тролейбуси, 
трамваи и товарни пътни превозни средства не се включва в пътниците. 
 

B.V-09 Пътнико—километър в автомобилния транспорт 

 
Измерителна единица, представляваща превозването по шосе на един пътник на 
разстояние  един километър. 
 
Разстоянието, което се взима предвид, е разстоянието, действително 
пропътувано от пътника. 
 

B.V-10 Пътуване на пътник с автомобилен транспорт 

 
Комбинацията от мястото на качване и мястото на слизане на пътниците, превозени с 
пътно превозно средство. 
 
Прехвърлянето на пътник от едно превозно средство направо на друго от същия 
вид, независимо от предприятието, не трябва да се разглежда като слизане/качване. 
Когато при прехвърлянето е използван друг вид транспорт, това трябва да се 
разглежда като слизане от превозно средство, последвано от качване на друго 
превозно средство. 
 

B.V-11 Обществен автомобилен транспорт 

 
Общественият автомобилен транспорт обхваща пътническия транспорт с автобус или 
трамвай по разписание, независимо дали са експлоатирани от държавно или частно 
предприятие. 
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B.V-12 Пътуване на пътник на автомобилния транспорт с обществен транспорт 

 
Комбинацията от мястото на качване и мястото на слизане на пътниците, превозени с 
автобус или трамвай. 
 
Прехвърлянето на пътник от едно превозно средство направо на друго от същия 
вид, независимо от предприятието, не трябва да се разглежда като слизане/качване. 
Когато при прехвърлянето е използван друг вид транспорт, това трябва да се 
разглежда като слизане от превозно средство, последвано от качване на друго 
превозно средство.  
 

B.V-13 Пътник на автомобилния транспорт, качен на пътно превозно средство за 
обществен транспорт 

 
Пътник, който се качва на борда на пътно превозно средство, за да бъде превозен с 
него. 
 
Прехвърлянето на пътник от едно превозно средство направо на друго от същия 
вид, независимо от предприятието, ако е възможно не трябва да се разглежда като 
слизане/качване. Когато при прехвърлянето е използван друг вид транспорт, това 
трябва да се разглежда като слизане от превозно средство, последвано от качване 
на друго превозно средство.  
 

B.V-14 Пътник на автомобилния транспорт, слязъл от пътно превозно средство за 
обществен транспорт 

 
Пътник, който слиза от пътно превозно средство, след като е бил превозен с него. 
 
Прехвърлянето на пътник от едно превозно средство направо на друго от същия 
вид, независимо от предприятието, ако е възможно не трябва да се разглежда като 
слизане/качване. Когато при прехвърлянето е използван друг вид транспорт, това 
трябва да се разглежда като слизане от превозно средство, последвано от качване 
на друго превозно средство. 
 

B.V-15 Пътническа транспортна връзка на автомобилния транспорт 

 
Комбинацията от мястото на качване и мястото на слизане на пътниците, превозени по 
шосе, независимо от следвания маршрут. 
 
Местата се дефинират, като се използват международни системи за класификация 
като NUTS (Номенклатура на териториалните единици за статистически цели — 
Евростат). 
 

B.V-16 Място на качване 

 
Мястото, което се взема предвид е мястото, където  пътникът се е качил на пътно 
превозно средство, за да бъде превозен с него. 
 
Прехвърлянето на пътник от едно превозно средство направо на друго от същия 
вид, независимо от предприятието, ако е възможно не трябва да се разглежда като 
слизане/качване. Когато при прехвърлянето е използван друг вид транспорт, това 
трябва да се разглежда като слизане от превозно средство, последвано от качване 
на друго превозно средство. 
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B.V-17 Място на слизане 

 
Мястото, което се взема предвид е мястото, където  пътникът е слязъл от пътно 
превозно средство, след като е бил превозен с него. 
 
Прехвърлянето на пътник от едно превозно средство направо на друго от същия 
вид, независимо от предприятието, ако е възможно не трябва да се разглежда като 
слизане/качване. Когато при прехвърлянето е използван друг вид транспорт, това 
трябва да се разглежда като слизане от превозно средство, последвано от качване 
на друго превозно средство. 
 

B.V-18 Товари, превозени по шосе 

 
Всеки товар придвижен с пътни товарни превозни средства. 
 
Това включва целия амбалаж и оборудване като контейнери, сменяеми каросерии или 
палети. 

 

B.V-19 Бруто-бруто тегло на товарите 

 
Общото тегло на превозваните товари, целият амбалаж и тара теглото на 
транспортната единица (напр. контейнери, сменяеми каросерии и палети за поместване 
на товари) 

B.V-20 Бруто тегло на товарите 

 
Общото тегло на превозваните товари, включително амбалажа, но с изключение на тара 
теглото на транспортната единица (напр. контейнери, сменяеми каросерии и палети за 
поместване на товари) 

 
 

B.V-21 Тара тегло   

 
Теглото на транспортна единица (напр. контейнери, сменяеми каросерии и палети за 
поместване на товари) преди натоварването на товар. 
 

B.V-22 Тон–километър по шосе 

 
Измерителна единица за товарния транспорт, която представлява превозването по 
шосе на един тон на разстояние един километър. 
 
Разстоянието, което се взима предвид, е действително изминатото разстояние. 

 

B.V-23 TEU–километър по шосе 

 
Измерителна единица за контейнизирания транспорт, която представлява 
транспортирането на един TEU по шосе на един километър. 
 
Разстоянието, което се взима предвид е действително изминатото разстояние. 
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B.V-24 Видове превозвани товари 

 
Стоките в транспорта могат да се класифицират според вида. 
 
Примери за схеми за класификация са NST 2007 (Стандартна стокова номенклатура 
за транспортна статистика), която замества номенклатурата CSTE 
(Класификация на суровините за целите на транспортната статистика в Европа — 
ИКЕ на ООН) и номенклатурата NST/R (Стандартна стокова номенклатура за 
транспортна статистика/преразгледана — Евростат). 
 

B.V-25 Начин на превоз на товарите 

 
Товарите в транспорта могат да се класифицират съгласно ИКЕ на ООН — Кодове за 
начин на превоз, опаковки и опаковъчни материали, Препоръка 21, Женева, март 1986 г. 
Класовете за начин на превоз са: 
 
- Течни насипни товари  
- Твърди насипни товари 
- Големи контейнери 
- Други товарен контейнери 
- Палетизирани товари 
- Пакетирани товари 
- Самоподвижни единици 
- Други подвижни единици 
- Друг начин на превоз. 
 

B.V-26 Опасни товари 

 
Класовете опасни товари, превозвани по шосе са тези, определени с петнадесетото 
преработено издание на Препоръки на ООН за транспортирането на опасни товари, 
Организация на обединените нации, Женева 2007 г. 
 
- Клас 1: Взривни вещества 
- Клас 2: Газове 
- Клас 3:  Запалими течности 
- Клас 4:  Запалими твърди вещества; вещества, уязвими на спонтанно 

избухване; субстанции, които при контакт с вода, отделят запалими 
газове  

- Клас 5:  Окислителни вещества и органични пероксиди 
- Клас 6:  Токсични вещества и субстанции, предизвикващи инфекции 
- Клас 7:  Радиоактивни материали 
- Клас 8:  Корозивни вещества 
- Клас 9:  Опасни смеси на вещества и артикули. 
 

B.V-27 Натоварени товари  

 
Товари, разположени на пътно превозно средство и изпратени по шосе. 
 
Прехвърляне на товарите от едно товарно пътно превозно средство на друго или 
смяна на влекача се разглеждат като товарене след разтоварване. 
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B.V-28 Разтоварени товари  

 
Товари, свалени от пътно превозно средство след транспортиране по шосе.  
 
Прехвърляне на товарите от едно товарно пътно превозно средство на друго или 
смяна на влекача се разглеждат като разтоварване преди претоварване. 
 

B.V-29 Товари, напуснали държавата по шосе (различни от товарите преминали в 
транзит) 

 
Товари, които са били натоварени на пътно превозно средство в държавата, напуснали 
са държавата по шосе и са разтоварени в друга държава. 
 

B.V-30 Товари, влезли в държавата по шосе (различни от товарите преминали в транзит) 

 
Товари, които са били натоварени на пътно превозно средство в друга държава, влезли 
са в държавата по шосе и са разтоварени в нея. 
 

B.V-31 Товари преминали в транзит през държавата 

 
Товари, които са влезли в държавата по шосе и са напуснали държавата по шосе в 
точка различна от точката на влизане, след като са били превозени през държавата на 
същото товарно пътно моторно превозно средство. 
 
Прехвърляне на товара от едно товарно пътно превозно средство на друго или 
смяна на влекача се разглеждат като товарене/ разтоварване. 

B.V-32 Товарна пътнотранспортна връзка  

 
Комбинацията от мястото на товарене и мястото на разтоварване на товарите, 
транспортирани по шосе, независимо от следвания маршрут. 
 
Точките се дефинират, като се използват международни системи за класификация 
като NUTS (Номенклатура на териториалните единици за статистически цели — 
Евростат).  
 

B.V-33 Място на товарене 

 
Мястото, което се взима предвид при товарене, е мястото, където   товарите са 
натоварени на товарно пътно моторно превозно средство или където влекачът е бил 
сменен. 
 

B.V-34 Място на разтоварване 

 
Мястото, което се взима предвид е мястото, където  товарите са разтоварени от товарно 
пътно моторно превозно средство или където влекачът е бил сменен. 
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B.V-35 Използване на транспортния капацитет 

 
Показател за използването на транспортния капацитет. 
 
Показателите могат да бъдат изчислени като действително транспортираното 
количество товари или пътници като процент от капацитета на превозното 
средство, измерен в тегло, обем, площ или разрешен брой седящи или правостоящи 
пътници (както е определено в В.II.А-20, В.II.А-35 и В.II.А-36).  
 
Чрез транспортното разстояние и поетапното разтоварване по време на 
пътуването може да се изчисли алтернативен показател за действително 
извършена работа като процент от максимално възможната извършена работа за 
действителните пътувания. 
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B.VI ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ  

B.VI-01 Потребление на енергия от автомобилния транспорт 

 
Крайна енергия, потребена от пътни моторни превозни средства. 
 
Включена е енергията, използвана за задвижване на транспортни средства и за 
вдигане с вграден кран, осветление, отопление и други видове удобства в 
транспортните средства. Крайна енергия, потребена от ненатоварени пътни 
превозни средства също е включена. 
 

B.VI-02 Тон нефтен еквивалент (TOE) 

 
Измерителна единица за потреблението на енергия: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
 
Коефициентите на преобразуване, приети от Международната агенция по 
енергетика (МАЕ) за 1991 г. са следните: 
- Автомобилен бензин  1,070 
- Газьол/дизелово гориво 1,035 
- Тежко гориво  0,960 
- Втечнен нефтен газ  1,130 
- Природен газ  0,917 
  
Коефициентът на преобразуване, използван от МАЕ за електроенергия е: 
1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

B.VI-03 Джаул 

 
Измерителна единица за потреблението на енергия: 
1 тераджаул = 1012 J = 2,78 x 105 kWh) 
1 тераджаул = 23,88459 TOE. 
 

B.VI-04 Автомобилен бензин (бензин) 

 
Лек, течен въглеводород за използване в двигатели с вътрешно горене, с изключение на 
такива на въздухоплавателни средства. 
 
Автомобилният бензин се дестилира между 35 градуса C и 215 градуса C и се 
използва за двигатели с искрово запалване за наземно използване. Автомобилният 
бензин може да включва добавки, повишители на съдържанието на кислород и на 
октановото число, включително оловни съединения като TEL (тетраетил олово) и 
TML (тетраметил олово). 
Горна топлина на изгаряне:  44,8 TJ/1 000 t. 
 

B.VI-05 Газьол/дизелово гориво (дестилатно течно гориво) 

 
Течно гориво, получено от най-долната фракция при атмосферна дестилация на суров 
нефт. 
 
Газьолът/дизеловото гориво включва тежки газьоли, получени чрез вакуумна 
редестилация на остатъка от атмосферна дестилация. Газьолът/дизеловото 
гориво се дестилира между 200oC и 380oC, с по-малко от 65oобемни процента при 
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250 C, включително загубите и 80 процента или повече при 350 C. Точката на 
възпламеняване винаги е над 50oC и плътността им е по-голяма от 0,81. Тежките 
масла, получени чрез смесване, се групират заедно с газьолите, при условие, че 
кинематичният им вискозитет не надхвърля 25 cST при 40°C. 
 
Горна топлина на изгаряне:  43,3 TJ/1 000 t. 

 

B.VI-06 Втечнен нефтен газ (ВНГ) 

 
Леки въглеводороди от парафинов вид, които са получени изцяло от дестилацията на 
суров нефт. 
 
ВНГ обхваща пропана и бутана и смес от тези два въглеводорода. Те могат да бъдат 
втечнени при ниско налягане (5—10 атмосфери). В течно състояние и при температура 
38°C имат относително налягане на парите по-малко или равно на 24,5 bar. 
Специфичното им тегло е в интервала 0,50 до 0,58. 
 

B.VI-07 Течности от природен газ (ТПГ) 

 
Течни или втечнени въглеводороди, получени при производството, очистката и 
стабилизирането на природен газ. Техните характеристики варират от тези на етана, 
бутана и пропана до тежките масла. ТПГ се дестилират в рафинериите от суровия нефт, 
смесват се с пречистени нефтени продукти или се използват направо, в зависимост от 
техните качества. 
 

B.VI-08 Електроенергия 

 
Електроенергията, произведена от водноелектрически, геотермални, атомни и 
конвенционални топлоелектрически централи, като се изключва енергията, произведена 
с помощта на помпени електроцентрали, и измерена с топлотворността на 
електричеството (3,6 TJ/GWh). 
 
Помпена електроцентрала е електроцентрала с водохранилище, което се пълни 
помпено. 
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B.VII ПРОИЗШЕСТВИЯ 

B.VII-01 Произшествие с ранени 

 
Всяко произшествие, включващо поне едно пътно превозно средство в движение на 
обществен път или частен пътс обществен достъп, довело до поне едно ранено или 
убито  лице.  
 
Самоубийство или опит за самоубийство не е произшествие, а инцидент, 
предизвикан от умишлен акт за фатално самонараняване. Въпреки това, ако 
самоубийство или опит за самоубийство предизвикат нараняване на друг участник в 
пътното движение, инцидентът се разглежда като произшествие с ранени. 
 
Включени са: сблъсъци между пътни превозни средства; между пътни превозни 
средства и пешеходци; между пътни превозни средства и животни или фиксирани 
препятствия и произшествие само от  едно превозно средство. Включени са 
сблъсъци между пътни и релсови превозни средства. Сблъсъци на повече превозни 
средства се броят като само едно произшествие, при условие че всички 
последователни сблъсъци са станали в много къс отрязък от времето. 
Произшествията с ранени изключват произшествия, предизвикали само материални 
щети. 
 
Изключени са терористичните актове. 
 

B.VII-02 Фатално произшествие 

 
Всяко произшествие с ранени, довело до загинало лице.  
 

B.VII-03 Нефатално произшествие 

 
Всяко произшествие с ранени, различно от фатално произшествие. 
 

B.VII-04 Пострадал 

 
Всяко лице, убито или ранено в резултат на произшествие с ранени. 
 

B.VII-05 Убит 

 
Всяко лице, загинало непосредсвено или починало в рамките на 30 дни, в резултат на 
произшествие с ранени, с изключение на самоубийствата. 
 
Лице, което е загинало се изключва, ако компетентният орган обяви, че причината 
за смъртта е самоубийство, т.е. умишлен акт на самонараняване, довел до смърт. 
За държавите, които не прилагат 30-дневния срок, са определени коефициенти за 
преобразуване, така че да могат да се правят сравнения на базата на 30-дневната 
дефиниция. 
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B.VII-06 Ранен: 

 
Всяко лице, което в резултат на произшествие с ранени не е загинало непосредствено 
или не е починало в рамките на 30 дни, но е претърпяло нараняване, обикновено 
нуждаещо се от медицинско лечение, като се изключват опитите за самоубийство. 
 
Лицата с по-незначителни наранявания, като малки порезни рани, обикновено не се 
регистрират като ранени. 
 
Лице, което е ранено се изключва, ако компетентния орган обяви, че причината за 
нараняването е опит за самоубийство на това лице, т.е. умишлен акт за 
самонараняване, довел до нараняване, но не до смърт. 
 

B.VII-07 Тежко ранен: 

 
Всяко ранено лице, което е било прието за болнично лечение за период, по-дълъг от 24 
часа. 
 

B.VII-08 Леко ранен: 

 
Всяко ранено лице, с изключение на убитите или тежко ранени лица. 
 
Лицата с по-незначителни наранявания, като малки порезни рани, обикновено не се 
регистрират като ранени. 
 

B.VII-09 Водач, участник в произшествие с ранени 

 
Всяко лице, участвало в произшествие с нараняване, което е управлявало пътно 
превозно средство по време на произшествие. 
 

B.VII-10 Пътник, участвал в произшествие с ранени 

 
Всяко лице, участвало в произшествие с ранени, различно от водач, което е било в, или 
на пътно превозно средство, или в процес на качване или слизане от пътно превозно 
средство. 
 

B.VII-11 Пешеходец, участник в произшествие с ранени 

 
Всяко лице, участник в произшествие с ранени, различно от пътник или водач, както са 
определени по-горе. 
 
Включени са намиращите се на мястото на произшествието, или лицата бутащи 
или теглещи бебешка количка, инвалидна количка, или всяко друго малко превозно 
средство без двигател. Също са включени лицата бутащи велосипед, мотопед, 
каращи кънки, скейтборд, ски или използващи подобни приспособления. 
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B.VII-12 Произшествие между пътно превозно средство и пешеходец 

 
Всяко произшествие с ранени, включващо едно или повече пътни превозни средства и 
един или повече пешеходци. 
 
Включени са произшествия, независимо дали са били с участието на пешеходец в 
първата или в следваща фаза на произшествието, и дали е бил ранен или убит 
пешеходец на пътя или извън него. 
 

B.VII-13 Пътно транспортно произшествие само с едно превозно средство 

 
Всяко произшествие с ранени, в което е участвало само едно пътно превозно средство. 
 
Включени са произшествия с превозни средства, които са се опитали да избегнат 
сблъсък и са напуснали пътя, или произшествия, предизвикани от сблъсък с 
препятствия или животни на пътя. Изключени са произшествия с пешеходци или с 
паркирани превозни средства. 
 

B.VII-14 Пътно транспортно произшествие с повече превозни средства 

 
Всяко произшествие с ранени, в което участват две или повече пътни превозни 
средства. 
 
Видовете произшествия с ранени, с участието на две или повече пътни превозни 
средства са следните: 
 
a) Заден сблъсък: сблъсък с друго превозно средство, което използва същата лента 

от пътното платно и се движи в същата посока, забавя или е временно спряло. 
 
Изключват се сблъсъци с паркирани превозни средства. 

 
b) Челен сблъсък: сблъсък с друго превозно средство, което използва същата лента 

от пътното платно и се движи в противоположната посока, забавя или е временно 
спряло. 

 
Изключват се сблъсъци с паркирани превозни средства. 

 
c) Сблъсък при пресичане или завиване: сбъсък с друго превозно средство, 

движещо се в странично направление при пресичане, излизане или влизане на пътя. 
 

Изключват се сблъсъци с превозни средства, които са спрели и чакат да завият, 
които следва да бъдат класифицирани в а) или b)  

 
d) Други сблъсици, включително сблъсъци с паркирани превозни средства: 

сблъсъци, настъпили при движение едно до друго, задминаване или при смяна на 
лентите; или сблъсък с превозно средство, което е паркирано или е спряло в края на 
пътното платно, на банкета, на отбелязани паркоместа, на пътеки за пешеходци или 
площадки за паркиране, и др. 

 
Включени в B-VII-14 d) са всички сблъсъци, които не са обхванати от а), b) и c). 
Определящият елемент за класифициране на произшествията между превозни 
средства е първият сблъсък на пътното платно или първото механично 
въздействие върху превозното средство.  
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B.VII-15 Произшествие с водачи, за които е установено, че са под въздействие на алкохол, 
наркотици или лекарствени препарати 

 
Всяко произшествие с ранени, при което за поне един водач е установено, че е под 
въздействие на алкохол, наркотици или лекарствени препарати, които нарушават 
способността за шофиране, съгласно националните разпоредби. 
 

B.VII-16 Дневна светлина 

 
Както е посочено от полицията или други органи. 
 

B.VII-17 Тъмнина 

 
Както е посочено от полицията или други органи. 
 

B.VII-18 Здрач (или неизвестно) 

 
Както е посочено от полицията или други органи.  
 
Допълнителна категория, обхващаща случаи, в които дневната светлина е била 
много лоша или за които няма информация относно осветеността. 
 

B.VII-19 Суха пътна повърхност 

 
Пътна повърхност, която не е покрита с вода, сняг, лед или други вещества. 

 

B.VII-20 Друга пътна повърхност 

 
Всяка друга повърхност, различна от сухата пътна повърхност. 
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C.I ИНФРАСТРУКТУРА 

C.I-01 Воден път 

 
Река, канал, езеро или друга водна площ, която съгласно естествените си или 
създадени от човека характеристики е подходяща за плаване. 
 
Включени са водни пътища от морски характер (водни пътища, обозначени от 
отчетната държава, като подходящи за плаване предимно на плавателни съдове за 
вътрешни водни пътища, които са и мореходни). Водните пътища включват също и 
устия на реки, като границата е тази точка, най-близо до морето, в която 
ширината на реката е едновременно по-малка от 3 km при ниски води и по-малка от 5 
km при високи води. 
 

C.I-02 Плавателен вътрешен воден път 

 
Водна площ, която не е част от морето, и която съгласно естествените си или създадени 
от човека характеристики е подходяща за плаване, предимно на плавателни съдове за 
вътрешни водни пътища. Това понятие обхваща плавателни реки, езера, канали и устия. 
 
Дължината на реките и каналите се измерва по средата на ширината. Дължината 
на езерата и лагуните се измерва по най-късия плавателен маршрут между двете 
най-отдалечени точки, до които или от които се осъществяват транспортни 
дейности. Воден път, образуващ обща граница между две държави, се докладва и от 
двете. 
 

C.I-03 Плавателна река 

 
Естествен воден път, открит за плаване, независимо дали е бил подобряван за тази цел. 
 

C.I-04 Плавателно езеро 

 
Естествена водна площ, открита за плаване. 
 
Включени са лагуни (соленоводна водна площ, отделена от морето с брегова ивица). 
 

C.I-05 Плавателен канал 

 
Воден път, изграден предимно за плаване. 
 

C.I-06 Мрежа от плавателни вътрешни водни пътища 

 
Всички плавателни вътрешни водни пътища в даден район, достъпни за обществено  
плаване. 
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C.I-07 Категории плавателни вътрешни водни пътища 

 
Вземайки предвид класификацията на европейските вътрешни водни пътища на ИКЕ на 
ООН и ЕКМТ от 1992 г., каналите, плавателните реки и езера, са определени в следните 
категории: 
 
По хоризонтални размери на съдовете и тласканите състави 
 
Клас (дължина/ширина) 
I до III до 80/9 m. 
IV  80—85/9,50 m. 
V а  95—110/11,40 m. 
V b  172—175/11,40 m. 
VI а  95—110/22,80 m. 
VI b  185—195/22,80 m. 
VI c  270—280/22,80 или 195—200/33—34,20 m. 
VII  285/33—34,20 m и по-големи. 
 
За класифициране на плавателните вътрешни водни пътища в някои случаи може да 
бъде използвана „товароподемността на съдовете“. 
 

C.I-08 Пристанище  

 
Място за престой на съдовете на котва и за товарене или разтоварване на товар или за 
качване или слизане на пътници на или от съдовете, обикновено направо на кей. 
 

C.I-09 Статистическо пристанище 

 
Статистическото пристанище се състои от едно или повече пристанища, обикновено 
управлявани от един пристанищен орган, способен да регистрира движението на кораби 
и товари. 

  

C.I-10 UN/LOCODE 

 
5–значен код, при който първите два символа са кода на държавата по ISO 3166, а 
оставащите три символа са взети от Препоръка 16 на ИКЕ на ООН в Женева, заедно с 
кодовете на Евростат за пристанища, които още не са включени в системата на ООН. 
 

C.I-11 Дължина на пристанищен кей 

 
Общата дължина на кея в метри. 
 

C.I-12 Ро–Ро стоянка  

 
Място, на което може да стои ро-ро съд и да товари и разтоварва моторни превозни 
средства и други подвижни ро-ро единици, чрез рампи от кораба към брега и обратно. 
 



C. Транспорт по вътрешни водни пътища (ТВВП) 
 

- 78 - 

C.I-13 Пристанищни кранове по товароподемност  

 
Брой на крановете, налични в пристанищата, по товароподемност. 
 
Възможни класове на товароподемност са следните 
 
a) 10 тона или по-малко 
b) повече от 10 тона и до 20 тона 
c) повече от 20 тона и до 40 тона 
d) повече от 40 тона. 

 

C.I-14 Пристанищни кранове по тип 

 
Брой на крановете, налични в пристанищата, по тип. 
 
a) мобилни контейнерни кранове 
b) други контейнерни кранове 
c) други кранове 
 

C.I-15 Връзки с други видове транспорт 

 
Възможност и разстояние от пристанищата до място на връзка  с други видове 
транспорт в km 
 
a) транспортиране по море 
b) пътническа железопътна връзка 
c) товарна железопътна връзка 
d) достъп до автомагистрала 
e) летище. 
 

C.I-16 Малък кей  

 
Място, единствено предназначено за качване и слизане от съдовете на пътници, и което 
не е част от вътрешно пристанище. 
 

C.I-17 Шлюз 

 
Затворено пространство на вътрешен воден път с врати във всеки край, за да се 
позволи на водното ниво да се качва или сваля, за да могат съдовете да преминат. 
Включени са и асансьорни шлюзове. 
 
Асансьорният шлюз е механично съоръжение за транспортиране на съдове между две 
водни нива. 
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C.II ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ  

C.II.A СЪДОВЕ  

C.II.A-01 Съд за ТВВП  

 
Плавателно средство, предназначено за превоз на товари, обществен  транспорт на 
пътници или специално оборудвано за специфични търговски дейности, което плава 
предимно по плавателни вътрешни водни пътища или във води в рамките или близко 
разположени до защитени води или райони, в които се прилагат пристанищни правила. 
 
Включени са съдовете в ремонт Включени са съдове, подходящи за плаване по 
вътрешни водни пътища, но които са лицензирани и за плаване по море (комбинирани 
съдове, които са мореходни и за вътрешни водни пътища). Тази категория изключва: 
помощни съдове, лихтери и влекачи от морско пристанище, фериботи, риболовни 
съдове, драги, съдове, изпълняващи хидравлични работи, и съдове, използвани 
изключително като складове, плаващи работилници, плаващи жилища и 
развлекателни плавателни средства. 
 

C.II.A-02 Национален съд за ТВВП  

 
Съд за ТВВП, който към дадена дата е регистриран в отчетната държава. . 
 
Когато регистрирането на съдове за ТВВП не се прилага в дадена държава, 
национален съд за ТВВП е съд, притежаван от дружество, което е регистрирано 
данъчно в тази държава. 
 

C.II.A-03 Чуждестранен съд за ТВВП  

 
Съд за ТВВП, който към дадена дата е регистриран в държава, различна от отчетната 
държава. 

C.II.A-04 Речно–морски плавателен съд 

 
Всеки съд за ТВВП, който е проектиран и лицензиран за работа и като мореходен съд 
 

C.II.A-05 Товарен съд за ТВВП  

 
Съд с капацитет на товароподемност не по-малко от 20 тона, предназначен за превоз на 
товари по плавателни вътрешни водни пътища. 
 

C.II.A-06 Пътнически съд за ТВВП 

 
Съд, предназначен специално за превоз срещу такса на повече от 12 пътници по 
плавателни вътрешни водни пътища. 

 

C.II.A-07 Контейнерен съд за ТВВП 

 
Съд, изцяло оборудван с фиксирани или преносими клетки водачи, предимно за превоз 
на контейнери.   
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C.II.A-08 Флот за вътрешните водни пътища 

 
Броят съдове за вътрешни водни пътища регистрирани към определена дата в дадена 
държава и съответно лицензирани да използват вътрешни водни пътища. 
 
Промените във флота се отнасят за промените или като цяло, или в рамките на 
даден тип съдове във флота за вътрешни водни пътища на отчетната държава, в 
резултат от новопостроени съдове, модифициране на типа или капацитета, 
закупуване или продаване зад граница, нарязване за скрап, злополуки или прехвърляне 
във или от морския регистър. 
 

C.II.A-09 Самоходна баржа  

 
Всеки моторен товарен съд за вътрешни водни пътища, различен от самоходна баржа 
танкер. 
 
Влачени баржи, тласкани баржи и тласкани-влачени баржи, които имат 
спомагателен двигател се разглеждат само като влачени баржи, тласкани баржи 
или тласкани-влачени баржи съгласно съответния случай.  Фактът, че самоходна 
баржа може да е използвана за влачене, не променя нейната същност. 
 

C.II.A-10 Самоходна тласкаща баржа 

 
Самоходна баржа, предназначена или приспособена да тласка тласкани и тласкани-
влачени баржи. 
 

C.II.A-11 Несамоходна баржа 

 
Товарен съд за вътрешни водни пътища, предназначен да бъде влачен, който не 
разполага със собствени средства за механично задвижване.   
 
Фактът, че несамоходна баржа е оборудвана със спомагателен двигател не променя 
нейната същност. 
 

C.II.A-12 Тласкана баржа 

 
Товарен съд за вътрешни водни пътища, който е предназначен да бъде тласкан и не 
разполага със собствени средства за механично задвижване. 
 
Фактът, че тласкана баржа е оборудвана със спомагателен двигател не променя 
нейната същност. 

 

C.II.A-13 Тласкана-влачена баржа 

 
Товарен съд за вътрешни водни пътища, който е предназначен да бъде тласкан или 
влачен и не разполага със собствени средства за механично задвижване. 
 
Фактът, че тласкана-влачена баржа е оборудвана със спомагателен двигател не 
променя нейната същност. 
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C.II.A-14 Самоходна баржа танкер 

 
Самоходна баржа, предназначена за транспортиране в насипно състояние на течности 
или газове във фиксирани резервоари. 
 
Танкери за транспортиране в насипно състояние на прахообразни продукти, като 
цимент, брашно, гипс и др., не се включват и се причисляват към самоходните 
баржи. 
 

C.II.A-15 Самоходна баржа танкер тласкач 

 
Самоходна баржа тласкач за транспортиране в насипно състояние на течности или 
газове.   
 
Танкерите за транспортиране в насипно състояние на прахообразни продукти като 
цимент, брашно, гипс и др., не се включват и се причисляват към самоходните баржи 
тласкачи. 
 

C.II.A-16 Несамоходна баржа танкер 

 
Несамоходна баржа за транспортиране в насипно състояние на течности или газове. 
 
Танкерите за транспортиране в насипно състояние на прахообразни продукти, като 
цимент, брашно, гипс и др., не се включват и се причисляват към несамоходните 
баржи. 

 

C.II.A-17 Тласкана баржа танкер 

 
Тласкана баржа за транспортиране в насипно състояние на течности или газове. 
 
Танкерите за транспортиране в насипно състояние на прахообразни продукти, като 
цимент, брашно, гипс и др., не се включват и се причисляват към тласканите баржи. 
 

C.II.A-18 Тласкана-влачена баржа танкер 

 
Тласкана-влачена баржа за транспортиране в насипно състояние на течности или 
газове. 
 
Танкерите за транспортиране в насипно състояние на прахообразни продукти, като 
цимент, брашно, гипс и др., не се включват и се причисляват към тласкани-
влачените баржи. 

 

C.II.A-19 Съд за превоз на други товари 

 
Всеки друг товарен съд за вътрешни водни пътища, предназначен за превоз на товари, 
необхванати в предишните категории. 
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C.II.A-20 Влекач 

 
Моторен съд, развиващ не по-малко 37 kW и предназначен за влачене на несамоходни 
баржи, тласкани-влачени баржи, и салове, но не за превоз на товари. 
 
Пристанищните и морските влекачи се изключват. 
 

C.II.A-21 Тласкач   

 
Моторен съд, развиващ не по-малко 37 kW и предназначен или оборудван за тласкане 
на тласкани или тласкани-влачени баржи, но не за превоз на товари. 
 
Пристанищните тласкачи се изключват. 

C.II.A-22 Тласкач-влекач 

 
Моторен съд, развиващ не по-малко 37 kW и предназначен или оборудван за влачене на 
несамоходни баржи, тласкани-влачени баржи, или салове, и за тласкане на тласкани и 
тласкани-влачени баржи, но не за превоз на товари. 
 

C.II.A-23 Капацитет на товарен съд за вътрешни водни пътища 

 
Максимално разрешеното тегло на товарите, изразено в тонове, които съдът може да 
превозва. 
 

C.II.A-24 Капацитет на пътнически съд за вътрешни водни пътища 

 
Максимално разрешеният брой пътници, които съдът може да превозва. 
 

C.II.A-25 Мощност (kW) 

  
Механична сила, развита от задвижващата силова уредба на съда. 
 
Тази мощност следва да се измерва в ефективни киловати (мощност, предадена на 
винта):  
1 kW=1,36 к.с.; 1 к.с. = 0,735 kW. 
 

C.II.A-26 Година на построяване на съда 

 
Годината на първоначалното построяване на корпуса. 
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C.II.B КОНТЕЙНЕР И ДР. 

C.II.B-01 Товарна единица 

 
Контейнер, сменяема каросерия. 
 
„Платформи“ (вж. С.II.В-09 по-долу), използвани в морския транспорт, са включени 
като специален тип контейнер.  

 

C.II.B-02 Интермодална транспортна единица (ИТЕ) 

 
Контейнер, сменяема каросерия или полуремарке/товарно пътно моторно превозно 
средство, подходящо за интермодален транспорт.  
 

C.II.B-03 Контейнер 

 
Специален корпус за превоз на товари, усилен и с възможност за поставяне един върху 
друг, както и позволяващ хоризонтално или вертикално пренасяне. По-офицално, 
техническо определение за контейнер е:  
 
Артикул от транспортно оборудване, който е: 
 
а) от постоянен вид и съответно е достатъчно здрав, за да е подходящ за многократно 

използване 
b) специално проектиран за улесняване превоза на товари с един или повече видове 

транспорт, без да бъдат претоварвани междинно;  
c) съоръжен с устройства, позволяващи лесното му манипулиране, особено 

прехвърлянето му от един вид транспорт на друг  
d) така проектиран, че да бъде лесно напълван и изпразван 
e) годен за разполагане един върху друг и 
f) с вътрешен обем от 1 m3 или повече. 
 
Сменяемите каросерии се изключват.  
 
Въпреки че нямат вътрешен обем и поради това не отговарят на критерий f) по-
горе, платформите (вж. С.II.В-09 по-долу), използвани в морския транспорт, следва 
да се считат за специален тип контейнер и поради това се включват тук. 
 

C.II.B-04 Размери контейнери 

 
Основните размери контейнери са: 
 
а) 20–футов контейнер по ISO (дължина 20 фута и широчина 8 фута) 
b) 20–футов контейнер по ISO (дължина 40 фута и широчина 8 фута) 
c) контейнер по ISO с дължина над 20 фута, но под 40 фута 
d) контейнер по ISO с дължина над 40 фута 
e) контейнер свръхвисок куб (свръхголям контейнер) 
f) въздушен контейнер (контейнер, отговарящ на стандартите за превоз по въздуха). 
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Обикновено контейнерите са високи 8 фута, но съществуват и други височини. 
„Контейнерите висок куб“ са контейнери с височина 9,5 фута. „Контейнерите 
свръхвисок куб“ са контейнери, надхвърлящи размерите ISO. Те включват 
контейнери с дължини от 45 фута, 48 фута и 53 фута.  
Размерите контейнери, класифицирани от а) до с), се причисляват към големите 
контейнери. 
 

C.II.B-05 Тара тегло на контейнер 

 
Тара теглото на контейнера е включено в общото тегло на транспортираните 
контейнеризирани товари, наричано също бруто-бруто тегло на товарите. Бруто теглото 
на транспортираните контейнеризирани товари може да бъде изчислено от бруто-бруто 
теглото, като се извади тара теглото на контейнера, и обратното. Ако липсва 
информация за тара теглото,, тогава то може да се приеме, от осреднените стойности 
по-долу. 
 
Тара теглото на контейнерите може да се приеме така: 
 
а) 20-футов контейнер по ISO   2,3 тона 
b) 40-футов контейнер по ISO   3,7 тона 
c) контейнер по ISO с дължина над 20 фута, но под 40 фута  3,0 тона 
d) контейнер по ISO с дължина над 40 фута  4,7 тона 
 

C.II.B-06 Видове контейнери 

 
Основните видове контейнери, както са определени от наръчника по стандартите ISO за 
товарните контейнери, са: 
1. Контейнери с общо предназначение 
 
2.  Контейнери със специално предназначение 

- Затворен контейнер, с вентилация 
- Контейнер, отворен отгоре 
- Контейнер на базата на платформа, отворен отстрани 
- Контейнер на базата на платформа, отворен отстрани и с пълна надстройка 
- Контейнер на базата на платформа, отворен отстрани, с непълна надстройка и 

фиксирани предна и задна страна 
- Контейнер на базата на платформа, отворен отстрани, с непълна надстройка и 

със сгъваеми предна и задна страна 
- Платформа (контейнер) 

 
3 Специални контейнери, според вида на товара 

- Термичен контейнер 
- Изолиран контейнер 
- Хладилен контейнер — (газ на разширение) 
- Хладилен контейнер, охлаждан механично 
- Отопляем контейнер 
- Хладилен и отопляем контейнер 
- Контейнер цистерна 
- Контейнер за сухи насипни товари 
- Специализиран товарен контейнер (като автомобилен, за добитък и други); и 
- контейнер, за въздушен транспорт. 
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C.II.B-07 TEU (Двадесет футова еквивалентна единица) 

 
Статистическа единица на базата на контейнер по ISO с дължина 20 фута (6,10 m) с цел 
предоставяне на стандартизирана мярка за контейнери с различен капацитет и за 
описание на капацитета на контейнерните кораби или терминали. Един 20-футов 
контейнер по ISO е равен на 1 TEU.  
 
Един 40-футов контейнер по ISO е равен на 2 TEU. 
Един контейнер с дължина между 20 и 40 фута е равен на 1,50 TEU.  
Един контейнер с дължина по-голяма от 40 фута е равен на 2,25 TEU. 
 

C.II.B-08 Сменяема каросерия 

 
Товаропреносна единица, оптимизирана за размерите на пътно превозно средство с 
приспособления за манипулиране при прехвърлянето между видовете транспорт, 
обикновено автомобилен/жележопътен. 
 
Такива единици първоначално не са проектирани за разполагане една върху друга, 
когато са пълни, или за вдигане отгоре. Сега това е възможно за много единици, 
въпреки че не в такава степен като при контейнерите. Главният белег, който ги 
отличава от контейнерите е, че те са оптимизирани за размерите на пътни 
превозни средства. За такава единица ще е необходимо одобрение от МСЖ, за да се 
използват в железница. Някои сменяеми каросерии са оборудвани със сгъваеми опори, 
на които единицата стои, когато не е на превозното средство. 
 

C.II.B-09 Платформа 

 
Товарна платформа без някакъв вид надстройка, но със същата дължина и ширина, като 
основата на контейнер, и оборудвана с горни и долни ъглови приспособления. 
 
Този термин се използва често за някои видове контейнери със специално 
предназначение — а именно платформи контейнери, и контейнери на базата на 
платформа с непълна надстройка.  
 

C.II.B-10 Палета 

 
Повдигната платформа с цел да се улесни вдигането и складирането на товари.  
 
Палетите обикновено са направени от дърво и са със стандартни размери: 
1000mm X 1200mm (ISO) и 800mm X 1200mm (CEN). 
 

C.II.B-11 Ро–ро единица 

 
Колесно оборудване за превоз на товари, като камион, ремарке или полуремарке, което 
може да се закара или изтегли на плавателен съд или влак. 
 
Ремаркета, принадлежащи на пристанище или плавателни съдове са включени в 
това определение. 
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C.II.B-12 Козлови кран  

 
Надземен кран, състоящ се от хоризонтална конструкция, монтирана на опори, които са 
или фиксирани, или движещи се по фиксирани коловози, или на колела с гуми, със 
сравнително ограничена маневреност. Товарът може да бъде придвижван 
хоризонтално, вертикално и странично. 
 
Такива кранове обикновено обкрачват мястото на претоварване шосе/железен път 
и/или кораб/бряг.  
 

C.II.B-13 Портален транспортьор  

 
Надземно повдигащо превозно средство, снабдено с колела с гуми, за преместване или 
поставяне един върху друг на контейнери по равна усилена повърхност. 
 

C.II.B-14 Фронтален подреждач  

 
Превозно средство, тип трактор, с фронтално оборудване за повдигане, поставяне един 
върху друг или за придвижване на ИТЕ. 
 

C.II.B-15 Електро-, мотокар–високоповдигач  

 
Превозно средство, оборудвано със силово задвижвана хоризонтална вилица, която му 
позволява да вдига, премества или трупа палети, контейнери или сменяеми каросерии. 
Последните две обикновено са празни. 
 

C.II.B-16 Траверса 

 
Настройващо се приспособление за подемно оборудване, предназначено за свързване с 
горните ъглови приспособления на ИТЕ. 
 
Много траверси имат в допълнение грайферни рамена, които захващат гредите на 
долната страна на ИТЕ. 
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C.III ПРЕДПРИЯТИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАЕТОСТ 

C.III-01 Предприятие 

 
Организационна единица или най-малката комбинация от организационни единици, 
която включва и контролира пряко или непряко всички необходими функции за 
провеждане на производствените си дейности. 
 
Изискването за предприятие е да има единствен собственик или такъв, който го 
контролира.. То може, обаче, да е разнородно по отношение на икономическа 
дейност, както и по отношение на местонахождение. Дори предприятията, които 
нямат постоянно наети служители, се вземат предвид. Следва да се включат само 
единици, които имат дейност през референтния период. „Спящи“ единици или 
такива, които все още не са започнали своята дейност, се изключват. 
 

C.III-02 Предприятие за транспорт по вътрешни водни пътища (ТВВП) 

 
Предприятие, което провежда на едно или няколко места дейности по предоставяне на 
услуги за ТВВП, като използва съдове за ТВВП, и чиято главна дейност според 
добавената стойност е транспортът по вътрешни водни пътища и услуги, свързани с 
транспорта по вътрешни водни пътища. 
 
По отношение на класифициране на дейността са включени следните класове: 
 
- ISIC/Rev.43  Клас 5022 — Транспорт по вътрешни водни пътища 
- NACE/Rev.24:  Клас 5040 — Речен транспорт. 
 

C.III-03 Държавно предприятие за ТВВП 

 
Предприятие за ТВВП, което се притежава основно (над 50 % от капитала) от държавата 
или от държавни власти и техни предприятия. 
 

C.III-04 Пристанищно предприятие от вътрешните водни пътища 

Предприятие, предоставящо на едно или повече места услуги в пристанище на 
вътрешен воден път и чиято основна дейност съгласно добавената стойност са 
пристанищните услуги  по вътрешен воден път. Предприятия на  пристанища за 
развлечения не са включени. 

 
 
По отношение на класифицирането по дейности се включват следните класове: 
 
ISIC/Rev.4    5022 — Дейности по услуги, спомагателни за водния транспорт   
  5224 — Обработка на товар 
NACE/Rev.2 50.22 — Дейности по услуги, спомагателни за водния транспорт  
  52.24 — Обработка на товар 
Забележка: ISIC 9329 и NACE 93.29 включват дейности на пристанища за 
развлечения. 

                                                
ISIC Rev.4 — Международна стандартна отраслова класификация на всички икономически дейности, Статистическо 
подразделение на Организацията на обединените нации (Проект) 
 
NACE Rev.2 – Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейския съюз. Официален вестник № L 393/1, 
30 декември 2006 г. 
 



C. Транспорт по вътрешни водни пътища (ТВВП) 
 

- 88 - 

C.III-05 Държавно пристанищно предприятие от вътрешните водни пътища 

 
Пристанищно предприятие, което се притежава основно (над 50 % от капитала) от 
държавата или от държавни власти и техни предприятия. 
 

C.III-06 Заетост 

 
Средният брой лица, работещи през даден период в предприятие за ТВВП (включително 
работещи собственици, съдружници, работещи редовно в предприятието и неплатени 
служители, част от семейството), както и лицата, работещи извън предприятието, но 
които са част от него и са платени пряко от него. 
 

C.III-07 Оборот 

 
Общата фактурирана сума от предприятие за ТВВП за разглеждания период. Тази обща 
сума съответства на пазарните продажби на товари или услуги, доставени на трети 
страни. Оборотът включва всички мита и данъци на товарите или услугите, фактурирани 
от предприятието с изключение на ДДС, фактуриран от единицата на нейните клиенти. 
Той вкючва също всички други, такси дължими от клиентите. Намаления на цените, 
отстъпки за лоялност и търговски отстъпки, както и стойността на върнатия обратно 
амбалаж трябва да се извадят, но не и отстъпките за своевременно плащане. 
 
Оборотът включва само обичайните дейности и поради това не включва продажби 
на дълготрайни активи. Оперативни субсидии, получени от публични власти, също 
се изключват. 
 

C.III-08 Инвестиционни разходи за инфраструктура 

 
Разходи за ново строителство и разширение на съществуваща инфраструктура, 
включително реконструкция, обновяване и основни ремонти. 
 
Разходите за шлюзове са включени. 
 

C.III-09 Инвестиционни разходи за съдове 

 
Разходи за закупуване на съдове. 

 

C.III-10 Разходи по поддържане на инфраструктура 

 
Разходи за поддържане на инфраструктурата в работно състояние. 
 
Разходите за шлюзове са включени. 
 

C.III-11 Разходи по поддържането на съдове 

 
Разходи за поддържане на съдовете в работно състояние. 
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C.IV ДВИЖЕНИЕ 

C.IV-01 Движение по вътрешните водни пътища 

 
Всяко движение на съд за ТВВП по дадена мрежа за вътрешноводен транспорт.   
 
Когато съд се превозва от друго возило, се отчита само движението на 
пренасящото возило (активен вид транспорт). 

 

C.IV-02 Движение по вътрешни водни пътища на национална територия 

 
Всяко движение на съд за ТВВП в рамките на националната територия, независимо от 
държавата, в която съдът е регистриран. 
 

C.IV-03 Движение по вътрешните водни пътища в ненатоварено състояние 

 
Всяко движение на товарен съд за ТВВП, за който бруто-бруто теглото на превозваните 
товари, включително на оборудване като контейнери, сменяеми каросерии и палети е 
нула; както и всяко придвижване на пътнически съд за ТВВП без пътници. 
 
Движението на съд за ТВВП, превозващ празно оборудване като контейнери, 
сменяеми каросерии и палети не се счита за пътуване в ненатоварено състояние. 
 

C.IV-04 Пътуване по вътрешни водни пътища 

 
Всяко движение на съд за ТВВП от дадена точка на произход до дадена точка на 
предназначение. 
 
Дадено пътуване може се раздели на няколко етапа или участъка. 
 

C.IV-05 Плавателен съд–километър 

 
Измерителна единица, представляваща придвижването на един съд за ТВВП на един 
километър. 
 
Разстоянието, което се взема предвид е действително изминатото. Придвижвания 
на ненатоварени отделни съдове или състави са включени. В състав всяка единица 
се брои за съд. 
 

C.IV-06 Състав по вътрешни водни пътища 

 
Един или няколко несамоходни съда за ТВВП, които се влачат или тласкат от един или 
няколко моторни съда за ТВВП. 
 

C.IV-07 Плавателен състав–километър  

 
Измерителна единица за движението, представляваща придвижването на състав на 
един километър. 
 
Разстоянието, което се взема предвид е действително изминатото. Придвижвания 
на ненатоварени отделни съдове или състави са включени. 
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C.IV-08 Разполагаем тон–километър 

 
Измерителна единица, представляваща придвижването на един тон наличен капацитет 
в товарен съд за ТВВП, когато изпълнява услуги, за които основно е предназначен, на 
разстояние един километър. 
 
Разстоянието, което се отчита е действително изминатото. 

 

C.IV-09 Разполагаемо кресло–километър 

 
Измерителна единица, представляваща придвижването на едно седящо място, налично 
в пътнически съд за ТВВП, когато изпълнява услугите, за които основно е предназначен, 
на разстояние един километър. 
 
Разстоянието, което се отчита е действително изминатото. 
 

C.IV-10 Влизане на съд за ТВВП  

 
Всеки натоварен или ненатоварен съд за ТВВП, който влиза в държавата по вътрешен 
воден път. 
 
Ако съд за ТВВП влиза в държавата чрез друг вид транспорт, за влязъл в държавата 
се счита единствено активният вид транспорт. 
 

C.IV-11 Излизане на съд за ТВВП  

 
Всеки натоварен или ненатоварен съд за ТВВП, който напуска държавата по вътрешен 
воден път. 
 
Ако съд за ТВВП напуска държавата чрез друг вид транспорт, за напускащ 
държавата се счита единствено активният вид транспорт. 
 

C.IV-12 Транзитно преминаване на съд за ТВВП 

 
Всеки натоварен или празен съд за ТВВП, който влиза и напуска държавата в различни 
точки с какъвто и да е вид транспорт, при условие че цялото пътуване в държавата е по 
вътрешни водни пътища и няма товарене или разтоварване в тази държава. 
  
Включват се съдове за ТВВП, натоварени/разтоварени на границата на тази 
държава на/от друг вид транспорт. 
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C.V ИЗМЕРВАНЕ НА ТРАНСПОРТА 

C.V-01 Транспорт по вътрешни водни пътища (ТВВП) 

 
Всяко придвижване на товари и/или пътници, използвайки съдове за вътрешни водни 
пътища, което е извършено изцяло или частично по плавателни вътрешни водни 
пътища. 
 
Зареждането с гориво и провизии на съдове в пристанища се изключва. Когато съд за 
ТВВП се пренася от друго возило, се отчита само движението на пренасящото 
возило (активен вид транспорт). 
 

C.V-02 Национален транспорт по вътрешни водни пътища 

 
Всяко придвижване на товари и/или пътници, като се използва съд за транспорт по 
вътрешни водни пътища (ТВВП) между две места (място на товарене/качване и място 
на разтоварване/слизане) в рамките на националната територия, независимо от 
държавата, в която е регистриран съдът за ТВВП. Това може да включва транзитно 
преминаване през втора държава, като за тази държава такъв транспорт трябва да се 
докладва като транзитен. 

 

C.V-03 Вътрешно придвижване 

 
Всяко придвижване на товари и/или пътници до и от вътрешни пристанища, свързани с 
водни пътища, които могат да са плавателни благодарение на едно или повече шлюзови 
съоръжения. 
 

C.V-04 Каботажен транспорт по вътрешни водни пътища 

 
Национален ТВВП, изпълнен от съд за ТВВП, регистриран в друга държава. 
 

C.V-05 Международен транспорт по вътрешни водни пътища 

 
Транспорт по вътрешни водни пътища между две места (място на товарене/качване и 
място на разтоварване/слизане), разположени в две различни държави. Това може да 
включва транзитно преминаване през една или повече допълнителни държави. За тези 
държави такъв транспорт трябва да се докладва като транзитен.  
 

C.V-06 Транспорт от вида кръстосана търговия по вътрешни водни пътища 

 
Транспорт по вътрешни водни пътища, извършен от предприятие от една държава 
между място на товарене/качване във втора държава и място на разтоварване/слизане 
в трета държава. 
 
Такъв транспорт може да включва транзитно преминаване през една или повече 
допълнителни държави. 
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C.V-07 Речно–морски транспорт 

 
Транспортна операция, частично по вътрешни водни пътища и частично по море, без 
прехвърляне на товара. Може да бъде изпълнена от съд за вътрешно плаване или от 
мореходни кораби. 
 
Всеки съд за вътрешни водни пътища, извършващо такъв вид транспорт, трябва да 
притежава необходимия лиценз за плаване по море. 

 

C.V-08 Транзитен транспорт по вътрешни водни пътища 

 
Транспорт по вътрешни водни пътища през дадена държава между две места (място на 
товарене и място на разтоварване), като и двете са разположени в друга държава или в 
други държави, при условие че цялото пътуване в тази държава е по вътрешни водни 
пътища, и че няма операции по товарене/качване и разтоварване/слизане в тази 
държава. 
 
Включват се съдове за ТВВП, натоварени/разтоварени на границата на тази 
държава на/от друг вид транспорт. 

 

C.V-09 Градски транспорт по вътрешни водни пътища 

 
Транспорт, извършен по вътрешни водни пътища, намиращи се в границите на 
урбанизирана територия. 
 
Само транспорт, извършен главно или единствено по вътрешни водни пътища, 
намиращи се в границите на населено място, се разглежда като градски транспорт. 
 

C.V-10 Пътник по вътрешни водни пътища 

 
Всяко лице, което извършва пътуване на борда на съд за ТВВП. Обслужващ персонал, 
придаден към съдове за ТВВП не се счита за пътници. 
 

C.V-11 Пътникокилометър по вътрешни водни пътища 

 
Измерителна единица, представляваща транспортирането на един пътник по вътрешни 
водни пътища на един километър. 
 
Разстоянието, което се взима предвид е разстоянието, действително пропътувано 
от пътника. 
 

C.V-12 Качен пътник по вътрешни водни пътища 

 
Пътник, който се качва на борда на съд за ТВВП, за да бъде превозен с него. 
 
Прехвърлянето от един съд за ТВВП на друг се разглежда като качване след слизане. 
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C.V-13 Слязъл пътник по вътрешни водни пътища 

 
Пътник, който слиза от съд за ТВВП, след като е бил превозен с него. 
 
Прехвърлянето от един съд за ТВВП на друг се разглежда като слизане преди ново 
качване. 
 

C.V-14 Пътническа транспортна връзка по вътрешните водни пътища 

 
Комбинацията от място на качване и място на слизане на пътника, превозен по 
вътрешни водни пътища, независимо от следвания маршрут. 
 
Местата се дефинират като се използват международни системи за класификация 
като NUTS (Номенклатура на териториалните единици за статистически цели – 
Евростат) 

C.V-15 Място на качване 

 
Мястото, което се взима предвид е мястото, където пътникът се качва на борда на съд 
за ТВВП, за да бъде превозен с него. 
 
Прехвърлянето от един съд за ТВВП на друг се разглежда като качване след слизане. 
 

C.V-16 Място на слизане 

 
Мястото, което се взима предвид е мястото, където пътникът слиза от съд за ТВВП, 
след като е бил превозен с него. 
 
Прехвърлянето от един съд за ТВВП на друг се разглежда като слизане преди ново 
качване. 
 

C.V-17 Товари, превозени по вътрешни водни пътища 

 
Всички товари, придвижени с товарен съд за ТВВП. 

 
Това включва целия амбалаж и оборудване като контейнери, сменяеми каросерии или 
палети.  

 

C.V-18 Бруто-бруто тегло на товарите 

 
Общото тегло на превозваните товари, целия амбалаж и тара теглото на транспортните 
единици (напр. контейнери, сменяеми каросерии и палети за поместване на товари, 
както и товарни пътни превозни средства, превозвани на съда). 
 

C.V-19 Бруто тегло на товари 

 
Общото тегло на превозените товари, включително амбалажа, но като се изключи тара 
теглото на транспортните единици (напр. контейнери, сменяеми каросерии и палети за 
поместване на товари, както и товарни пътни превозни средства, превозени на съда). 
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C.V-20 Тара тегло  

 
Теглото на транспортна единица (напр. контейнери, сменяеми каросерии и палети за 
поместване на товари, както и товарни пътни превозни средства, превозени на съда), 
преди да се натовари някакъв товар. 
 

C.V-21 Тон-километър по вътрешни водни пътища 

 
Измерителна единица за товарния транспорт, която представлява транспортирането на 
един тон на един километър по вътрешни водни пътища. 
 
Разстоянието, което се взима предвид е разстоянието, изминато в отчетната 
държава. 
 

C.V-22 TEU-km по вътрешни водни пътища  

 
Единица за измерване на товарния транспорт с контейнери, еквивалентна на един TEU, 
транспортиран на разстояние един километър. 
 
За целите на отчитането на показателя TEU-km, предвид трябва да се вземе само 
разстоянието, пропътувано по плавателни вътрешни водни пътища в отчетната 
държава.  

 

C.V-23 Видове товари, превозени по вътрешни водни пътища  

 
Стоките в транспорта могат да се класифицират според вида. 
 
Примери за схеми за класификация са NST 2007 (Стандартна стокова номенклатура 
за транспортна статистика), която замества номенклатурата CSTE 
(Класификация на суровините за целите на транспортната статистика в Европа — 
ИКЕ на ООН) и номенклатурата NST/R (Стандартна стокова номенклатура за 
транспортна статистика/преразгледана — Евростат). 

 

C.V-24 Опасни товари 

 
Класовете опасни товари, превозвани по вътрешни водни пътища са тези, определени с 
петнадесетото преработено издание на Препоръки на ООН за транспортирането на 
опасни товари, Организация на обединените нации, Женева 2007 г. 
 
- Клас 1: Взривни вещества 
- Клас 2: Газове 
- Клас 3:  Запалими течности 
- Клас 4:  Запалими твърди вещества; вещества, уязвими на спонтанно 

избухване; субстанции, които при контакт с вода, отделят запалими 
газове; 

- Клас 5:  Окислителни вещества и органични пероксиди 
- Клас 6:  Токсични вещества и субстанции, предизвикващи инфекции 
- Клас 7:  Радиоактивни материали 
- Клас 8:  Корозивни вещества 
- Клас 9:  Опасни смеси на вещества и артикули. 
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C.V-25 Натоварени товари 

 
Стоки, разположени на съд за ТВВП и изпратени по вътрешни водни пътища. 
 
Прехвърлянето от един съд за ТВВП на друг се разглежда като товарене след 
разтоварване. Същото важи при смяна на тласкачи или влекачи.   
 

C.V-26 Разтоварени товари 

 
Стоки, свалени от съд за ТВВП, след транспортиране по вътрешни водни пътища. 
 
Прехвърлянето от един съд за ТВВП на друг се разглежда като разтоварване преди 
ново товарене. Същото важи при смяна на тласкачи и влекачи.  
 

C.V-27 Товарна транспортна връзка по вътрешни водни пътища на  

 
Комбинацията от мястото на товарене и мястото на разтоварване на товарите, 
транспортирани по вътрешни водни пътища, независимо от следвания маршрут. 
 
Местата се дефинират, като се използват международни системи за класификация 
като NUTS (Номенклатура на териториалните единици за статистически цели — 
Евростат).  
 

C.V-28 Място на товарене 

 
Мястото, което се взима предвид, е мястото, където товарите са били натоварени на 
товарен съд за ТВВП или където тласкачи-влекачи или влекачи са били сменени. 
 

C.V-29 Място на разтоварване 

 
Мястото, което се взима предвид, е мястото, където товарите са били разтоварени от 
товарен съд за ТВВП, или където  тласкачи-влекачи или влекачи са били сменени. 
 

C.V-30 Страна/регион на товарене/качване  

 
Държавата или региона на пристанищата, в които транспортираните товари са 
натоварени или са се качили пътници на съда. 

 

C.V-31 Страна/регион на разтоварване/слизане 

 
Държавата или региона на пристанищата, в които транспортираните товари са 
разтоварени или са слезли пътници от съда. 
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C.VI ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ  

C.VI-01 Потребление на енергия от ТВВП 

 
Крайната енергия, потребена от съдове за ТВВП. 
 
Това включва крайната енергия, потребена от ненатоварени съдове за ТВВП. 
 

C.VI-02 Тон нефтен еквивалент (TOE) 

 
Измерителна единица за потреблението на енергия: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
 
Коефициентите на преобразуване, приети от Международната агенция по 
енергетика (МАЕ) за 1991 г., са следните: 
 
- Автомобилен бензин  1,070 
- Газьол/дизелово гориво 1,035 
- Тежко гориво  0,960 
- Втечнен нефтен газ  1,130 
- Природен газ  0,917 

 
Коефициентът на преобразуване, използван от МАЕ за електроенергия е:  
1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

C.VI-03 Джаул 

 
Измерителна единица за потреблението на енергия: 
1 тераджаул = 1012J = 2,78 x 105 kWh 
1 тераджаул = 23,88459 TOE. 
 

C.VI-04 Автомобилен бензин (бензин)  

 
Лек, течен въглеводород за използване в двигатели с вътрешно горене, с изключение на 
такива на въздухоплавателни средства. 
 
 Автомобилният бензин се дестилира между 35 градуса C и 215 градуса C и се 
използва за двигатели с искрово запалване за наземно използване. Автомобилният 
бензин може да включва добавки, повишители на съдържанието на кислород и на 
октановото число, включително оловни съединения като TEL (тетраетил олово) и 
TML (тетраметил олово). 
Горна топлина на изгаряне:  44,8 TJ/1 000 t. 
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C.VI-05 Газьол/дизелово гориво (дестилатно течно гориво) 

 
Течно гориво, получено от най-долната фракция при атмосферна дестилация на суров 
нефт. 
 
Газьолът/дизеловото гориво включва тежки газьоли, получени чрез вакуумна 
редестилация на остатъка от атмосферна дестилация. Газьолът/дизеловото 
гориво се дестилира между 200°C и 380°C, с по-малко от 65  обемни процента при 
250°C, включително загубите и 80 процента или повече при 350 C. Точката на 
възпламеняване винаги е над 50°C и плътността им е по-голяма от 0,81. Тежките 
масла, получени чрез смесване, се групират заедно с газьолите, при условие че 
кинематичният им вискозитет не надхвърля 25 cST при 40°C. 
 
Горна топлина на изгаряне:  43,3 TJ/1 000 t. 
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C.VII ПРОИЗШЕСТВИЯ  

C.VII-01 Произшествие 

 
Нежелано или непреднамерено внезапно събитие или специфична верига от такива 
събития, довела до неблагоприятни последици. 
 

C.VII-02 Произшествие по вътрешните водни пътища 

 
Произшествие по вътрешните водни пътища е специфично, удостоверимо, неочаквано, 
необичайно и непреднамерено външно събитие, което е предизвикано от или е във 
връзка с експлоатацията на съд за вътрешни водни пътища, довело до злополука по 
вътрешни водни пътища или инцидент, който се е случил в конкретно време и място, без 
видима причина, но с видим ефект. 
 
По дефиниция самоубийствата са изключени, тъй като са умишлен акт. Поради 
тази причина нито МСЖ в статистиката си на железопътните произшествия, нито 
международната статистика на пътнотранспортните произшествия ги взимат 
предвид. 
Поради важността им статистиката на самоубийствата следва да се води 
отделно. Терористичните актове и другите престъпни деяния са изключени. 
 

C.VII-03 Произшествие с ранени 

 
Всяко произшествие с участието на поне един съд за вътрешни водни пътища, който е в 
процес на движение по вътрешен воден път и е довело до най-малко едно ранено или 
убито лице.  
 
Самоубийството или опитът за самоубийство не е произшествие, а инцидент, 
предизвикан от умишлен акт за фатално самонараняване. Въпреки това, ако 
самоубийството или опитът за самоубийство предизвика нараняване на друго лице, 
намиращо се на съд за вътрешни водни пътища, тогава инцидентът се разглежда 
като произшествие с нараняване. 
 
 Произшествията с ранени изключват произшествия, предизвикали само материални 
щети. 
 

C.VII-04 Фатално произшествие 

 
Всяко произшествие с ранени, довело до загинало лице.  
 

C.VII-05 Нефатално произшествие 

 
Всяко произшествие с ранени, различно от фатално произшествие. 
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C.VII-06 Убит 

 
Всяко лице, загинало непосредствено или починало в рамките на 30 дни, в резултат на 
произшествие с ранени, с изключение на самоубийствата. 
 
Лице, което е загинало, се изключва, ако компетентният орган обяви, че причината 
за смъртта е самоубийство, т.е. умишлен акт на самонараняване, довел до смърт. 
 
За държавите, които не прилагат 30-дневния срок, са определени коефициенти за 
преобразуване, така че да могат да се правят сравнения на базата на 30-дневната 
дефиниция. 
 

C.VII-07 Ранен 

 
Всяко лице, което в резултат на произшествие с ранени не е загинало непосредствено 
или не е починало в рамките на 30 дни, но е претърпяло нараняване, обикновено 
нуждаещо се от медицинско лечение, като се изключват опитите за самоубийство. 
 
Лицата с по-незначителни наранявания, като малки порезни рани, обикновено не се 
регистрират като ранени. 
 
Лице, което е ранено, се изключва, ако компетентният орган обяви, че причината за 
нараняването е опит за самоубийство, т.е. умишлен акт за самонараняване, довел 
до нараняване, но не до смърт. 
 

C.VII-08 Тежко нараняване  

 
Нараняване, претърпяно от лице в злополука, довело до недееспособност за повече от 
72 часа, започнала в рамките на седем дни след датата на нараняването. 
 

C.VII-09 Тежко ранен 

 
Всяко ранено лице, което е било прието за болнично лечение за период, по-дълъг от 24 
часа. 
 

C.VII-10 Леко ранено лице: 

 
Всяко ранено лице, с изключение на сериозно ранени лица. 
 
Лицата с по-незначителни наранявания, като малки порезни рани, обикновено не се 
регистрират като ранени. 
 

C.VII-11 Злополука по вътрешен воден път  

 
Събитие, довело до някоя от следните последици: 
 
1. Смъртта или сериозното нараняване на лице, предизвикани или свързани с работата 

на съд за вътрешни водни пътища; или 
2. Загуба на лице от съд за вътрешни водни пътища, предизвикана или във връзка с 

работата на съд за вътрешни водни пътища; или 
3. Загуба, предполагаема загуба или изоставяне на съд за вътрешни водни пътища; 

или 
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4. Материални щети по съд за вътрешни водни пътища; или 
5. Засядане или загуба на управление на съд за вътрешни водни пътища, или 

участието на съд за вътрешни водни пътища в сблъсък; или 
6. Материални щети, предизвикани или свързани с експлоатацията на съд за 

вътрешни водни пътища; или 
7. Щети за околната среда, предизвикани от повредата на съд за вътрешни водни 

пътища или на съдове за вътрешни водни пътища, предизвикани или свързани с 
работата на съд или съдове за вътрешни водни пътища. 

 

C.VII-12 Много тежка злополука 

 
Злополука със съд за вътрешни водни пътища, която се състои в пълна загуба на съда 
за вътрешни водни пътища, загуба на живот или голямо замърсяване. 
 

C.VII-13 Тежка злополука 

 
Злополука, която не се определя като много тежка злополука и която се състои в: 
 
- Пожар, взрив, засядане, контакт, повреда от лоши метеорологични условия, повреда 

от лед, пукнатина в корпуса или предполагаема повреда на корпуса и др., довели до  
- Повреди по конструкцията, които правят съда за вътрешни водни пътища негоден за 

плаване, като пробойна в подводната част на корпуса, спиране на главните 
двигатели, голяма повреда на жилищната част и др.; или  

- Замърсяване (независимо от количеството); и/или 
- Повреда, за която е необходимо буксиране или помощ от брега. 

 

C.VII-14 Инцидент по вътрешен воден път 

 
Случка или събитие, които са предизвикани или са свързани с работата на съд за 
вътрешни водни пътища, вследствие на която съдът за вътрешни водни пътища или 
което и да е лице е в опасност, или в резултат на която може да се предизвикат 
сериозни щети на съда за вътрешни водни пътища или на конструкция или на околната 
среда. 
 

C.VII-15 Причини за произшествие по вътрешни водни пътища 

 
Действия, пропуски, събития, възникнали към момента или съществуващи от преди това 
условия или комбинация от тях, довели до злополука или инцидент по вътрешни водни 
пътища. 
 

C.VII-16 Дневна светлина 

 
Както е посочено от полицията или други органи. 
 

C.VII-17 Тъмнина 

 
Както е посочено от полицията или други органи. 
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C.VII-18 Здрач (или неизвестно) 

 
Както е посочено от полицията или други органи.  
 
Допълнителна категория, обхващаща случаи, в които дневната светлина е била 
много лоша или за които няма информация относно осветеността. 
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D.I ИНФРАСТРУКТУРА 

D.I-01 Тръбопроводи 

Покрит провод с помпи, затворни органи и контролни устройства, за пренос на течности, 
газове, или фино раздробени твърди вещества чрез припомпване или нагнетяване. 
 
Следва да се вземат предвид само единици, които действително имат дейност през 
референтния период. „Спящи“ единици или такива, които все още не са започнали 
своята дейност, се изключват.   
 

D.I-02 Тръбопроводно съоръжение 

 
Нови и съществуващи тръбопроводи, право на преминаване, и всяко оборудване, 
съоръжение или сграда, използвани за транспортирането на газ, опасни течности или 
въглероден диоксид или за обработване на газ в процеса на транспортирането му.  
 

D.I-03 Тръбопроводна мрежа 

 
Всички тръбопроводи в даден район. 
 
Тръбопроводите на националната територия включват тръбопроводите по 
морското дъно, принадлежащо на държавата. 
 

D.I-04 Нефтопровод: 

 
Всички части на тръбопроводно съоръжение, през които преминава нефт или 
нефтопродукти, и които включват, но не се ограничават до, тръби за тръбопроводи, 
затворни органи и други съоръжения, свързани към тръба за тръбопровод, помпени 
блокове, изготвени връзки към помпените блокове, станции за измерване и 
разпределение и изготвените връзки към тях, и облекчителни резервоари. 
 

D.I-05 Газопровод: 

 
Всички части на тръбен провод, съоръжени с такова оборудване като затворни органи, 
компресорни станции, комуникационни системи и измервателни устройства за 
транспортиране на природен и/или допълнителен газ от една точка до друга, 
обикновено от точка във или извън мястото на залежа или преработващата инсталация 
до друг тръбопровод или до точките на употреба. 
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D.I-06 Видове нефто– и газопроводи 

 
Най-общо тръбопроводите могат да се класифицират в три главни категории в 
зависимост от главното им предназначение. Категориите са следните: 
 
1. Събирателни тръбопроводи 
 Група по-малки взаимосвързани тръбопроводи, образуващи сложни мрежи с главна цел 
довеждане на суровия нефт или на природния газ от няколко близко разположени 
сондажа до третираща инсталация или съоръжения за пречистване. 
 
В тази група тръбопроводите обикновено са къси, от няколкостотин метра, и с 
малки диаметри. За събирателни системи се считат и подводни тръбопроводи за 
събиране на добитото от дълбоководни добивни платформи. 
 
2. Магистрални тръбопроводи (Довеждащи тръбопроводи) 
Предимно дълги тръбопроводи с големи диаметри, за пренос на продукти (нефт, газ, 
рафинирани продукти) между градове, държави и дори континенти. Тези транспортни 
мрежи включват по няколко компресорни станции при газопроводите или помпени 
станции при тръбопроводите за нефт и при многоцелевите тръбопроводи. 
 
Също се включват разклонения, когато отговарят на изискванията за магистрални 
тръбопроводи, както и тръбопроводи между сушата и сондажни платформи в 
морето. Изключени са тръбопроводи, чиято обща дължина е по-малка от 50 km или 
чийто вътрешен диаметър е по-малък от 15 сантиметра и тръбопроводи, 
използвани само за военни цели или разположени изцяло в границите на площадката 
на промишлено предприятие, както и тръбопроводи, които са изцяло извън брега 
(т.е. разположени изцяло в открито море). Включват се международни 
тръбопроводи, чиято обща дължина е 50 km или по-голяма, дори ако участъкът в 
докладващата държава е по-къс от 50 km. Тръбопроводи, състоящи се от два (или 
повече) успоредни тръбопровода, се броят два пъти (или повече). 
 
3. Разпределителни тръбопроводи  
Състоят се от няколко взаимосвързани тръбопровода с малки диаметри и се използват 
за доставяне на продуктите до крайния потребител. 
 
Основно в тази група са включени захранващи тръбопроводи за разпределение на газ 
до домове и предприятия по продължението им или тръбопроводи в терминали за 
разпределяне на крайни продукти до резервоари и съоръжения за съхранение. 
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D.II ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ (ВИЖДАМ D.I) 
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D.III ПРЕДПРИЯТИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАЕТОСТ 

D.III-01 Предприятие 

 
Организационна единица или най-малката комбинация от организационни единици, 
която включва и контролира пряко или непряко всички необходими функции за 
провеждане на производствените си дейности. 
 
Изискването за  предприятие е да има един собственик или такъв, който го 
конролира. То може, обаче, да е разнородно по отношение на икономическа дейност, 
както и по отношение на местонахождение. 
 

D.III-02 Предприятие за тръбопроводен транспорт 

 
Предприятие, образувано за да извършва на едно или повече места дейности за 
предоставяне на транспортни услуги чрез нефто- или газопроводи и чиято основна 
дейност съгласно добавената стойност е транспортирането на товари чрез нефто- или 
газопроводи. 
 
- По отношение на класифициране на дейността са включени следните класове: 
- ISIC/Rev.45  4930 — Тръбопроводен транспорт 
- NACE/Rev.26:  49.50 — Тръбопроводен транспорт. 
 

D.III-03 Държавно предприятие за тръбопроводен транспорт 

 
Предприятие за тръбопроводен транспорт, което основно се притежава (повече от 50 
процента от капитала) от държавата или държавни власти и техни предприятия. 
 

D.III-04 Заетост 

 
Средният брой лица, работещи през даден период в предприятие за тръбопроводен 
транспорт и лицата, работещи извън предприятието, но които са част от него и са 
платени пряко от него. 
 

D.III-05 Оборот 

 
Общата фактурирана сума от предприятието за тръбопроводен транспорт за 
разглеждания период. Това съответства на пазарните продажби на товари или услуги, 
доставени на трети страни. Оборотът включва всички мита и данъци на товарите или 
услугите, фактурирани от предприятието, с изключение на ДДС, фактуриран от 
единицата на своите клиенти. Той включва също всички други такси, дължими от 
клиентите. Намаленията на цените, рабатите за лоялност и търговските отстъпки трябва 
да се извадят, но не и отстъпките за своевременно плащане. 
 
Оборотът не включва продажби на дълготрайни активи. Оперативни субсидии, 
получени от публични власти, също се изключват. 
 

                                                
ISIC Rev.4 – Международна стандартна отраслова класификация на всички икономически дейности, Статистически документи, 
Организация на обединените нации, 200X 
NACE/Rev.2 – Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейските общности. Официален вестник на 
Европейския съюз № L 393/1, 30 декември 2006 г. 



D. Тръбопроводен транспорт 
 

- 107 - 

D.III-06 Инвестиционни разходи за инфраструктура 

 
Разходи за строителство на нова инфраструктура или разширение на съществуваща 
инфраструктура, включително реконструкция, обновяване и основни ремонти. 
 
Включват се разходи за помпени и нагнетателни съоръжения. 
 

D.III-07 Разходи по поддържане на инфраструктура 

 
Разходи за поддържане на инфраструктурата в работно състояние. 
 
Включват се разходи за помпени и нагнетателни съоръжения. 
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D.IV ИЗМЕРВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО (ВИЖДАМ D.V) 
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D.V ДВИЖЕНИЕ/ ИЗМЕРВАНЕ НА ТРАНСПОРТА 

D.V-01 Тръбопроводен транспорт 

 
Всяко придвижване на суров нефт или рафинирани течни нефтопродукти или газове по 
дадена тръбопроводна мрежа. 
 

D.V-02 Национален транспорт по нефтопроводи 

 
Транспорт по нефтопроводи между две точки (точка на впомване в нефтопровода и 
точка на изпомпване от него), разположени в една и съща държава или в частта от 
морското дъно, която йе отредена. Това може да включва транзитно преминаване през 
втора държава. 
 

D.V-03 Национален транспорт по газопроводи 

 
Транспорт по газопроводи между две точки (начално нагнетателно съоръжение и 
съоръжение за декомпресиране), разположени в една и съща държава или в частта от 
морското дъно, която йе отредена. Това може да включва транзитно преминаване през 
втора държава. 
 

D.V-04 Международен транспорт по нефтопроводи 

 
Транспорт по нефтопроводи между две точки (точка на впомване в нефтопровода и 
точка на изпомпване от него), разположени в две различни държави или в тези части от 
морското дъно, които са им отредени. Това може да включва транзитно преминаване 
през една или повече допълнителни държави. 
 

D.V-05 Международен транспорт по газопроводи 

 
Транспорт по газопроводи между две точки (начално нагнетателно съоръжение и 
съоръжение за декомпресиране), разположени в две различни държави или в тези части 
от морското дъно, които са им отредени. Това може да включва транзитно преминаване 
през една или повече допълнителни държави. 
 

D.V-06 Транспортен капацитет на тръбопровод 

 
Максималният тонаж от продукта, който тръбопроводът може да проведе през даден 
период. 
 
В случая на многоцелеви тръбопроводи, за преобразуване в тонове на капацитета, 
който обикновено се измерва  в барели или в кубически метри, трябва да се използва 
или средната плътност на продуктите, или плътността на продукта, който 
преобладаващо се транспортира по тръбопровода. 
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D.V-07 Стоки, транспортирани по тръбопровод 

 
Всеки газ, природен или производствен, втечнен или в газообразно състояние7, суров 
нефт8, или рафиниран нефтен продукт9, придвижван по тръбопроводи. 

D.V-08 Суров нефт 

 
Смес от въглеводороди, която съществува в течна фаза в естествен подземен 
резервоар и остава течна при атмосферно налягане, след преминаване през 
сепараторни съоръжения на повърхността. 
 

D.V-09 Рафинирани нефтопродукти 

 
Рафинираните нефтопродукти включват — но не са ограничени до — бензин, керосин, 
дестилати (включително течно гориво № 2), втечнен нефтен газ, асфалт, смазочни 
масла, дизелови горива и остатъчни горива. 
 

D.V-10 Втечнен природен газ (ВПГ) 

 
Природният газ се състои главно от метан, който се среща в естествен вид в подземни 
отложения, свързвани със суровия нефт или газ, събран във въглищните мини (минен 
газ). За улесняване на транспортирането природният газ може да бъде превърнат в 
течно състояние, като се намали температурата му до -160° C при атмосферно 
налягане. Тогава той се превръща във втечнен природен газ (ВПГ). 
 
Плътността на ВПГ е между 0,44 и 0,47 тона на кубичен метър в зависимост от 
състава му.  
 

D.V-11 Втечнен нефтен газ (ВНГ) 

 
Състои се от пропан и бутан и обикновено се получава от природен газ. 
 
В местонахождения, в които няма природен газ и потреблението на бензин е ниско, 
нафтата се преобразува на ВПГ чрез каталитично преобразуване. 
 

D.V-12 Тон–километър по тръбопровод 

 
Измерителна единица за транспорт, която представлява транспортирането на един тон 
товари по тръбопровод на един километър. 
 
Разстоянието, което се взема предвид, е действително изминатото. 

                                                
SITC/Rev. 4, подраздел 34. Стандартна международна отраслова класификация, Статистически документи, Серия М, № 
34/Rev. 4, Организация на обединените нации, 2006 г. 
SITC/Rev. 4, клас 333. Стандартна международна отраслова класификация, Статистически документи, Серия М, № 34/Rev. 4, 
Организация на обединените нации, 2006 г. 
SITC/Rev. 4, клас 334. Стандартна международна отраслова класификация, Статистически документи, Серия М, № 34/Rev. 4, 
Организация на обединените нации, 2006 г.  
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D.V-13 Товари, напуснали държавата по тръбопровод (различни от товарите в транзитно 
преминаване през нея по тръбопровод) 

 
Товари, които след като са били вкарани в тръбопровод чрез припомпване или 
нагнетяване в една държава или тази част от морското дъно, която й е отредена, са 
напуснали държавата по тръбопровод и са доставени в друга държава. 
 

D.V-14 Товари, влезли в държавата по тръбопровод (различни от товарите в транзитно 
преминаване през нея по тръбопровод) 

 
Товари, които след като са били вкарани в тръбопровод чрез припомпване или 
нагнетяване в друга държава или тази част от морското дъно, която й е отредена, са 
влезли в държавата по тръбопровод и са доставени в нея. 

D.V-15 Транзитен транспорт по тръбопровод 

 
Стоки, които са влезли в държавата по тръбопровод и са напуснали държавата по 
тръбопровод в точка различна от точката на влизане, след като са били превозени през 
държавата единствено по тръбопровод. 
 
Включват се товари, които са влезли и/или са напуснали въпросната държава с 
плавателни съдове преди вкарване чрез припомпване или нагнетяване или след 
доставяне по тръбопровод на границата.   
 

D.V-16 Транспортна връзка на товари, пренесени по тръбопровод 

 
Комбинацията от мястото на товарене чрез припомпване или нагнетяване и мястото на 
доставяне на товарите, транспортирани по тръбопровод, независимо от следвания 
маршрут. 
 
Местата се дефинират, като се използват международни системи за класификация 
като NUTS (Номенклатура на териториалните единици за статистически цели, 
използвана от Евростат).  
 

D.V-17 Местонахождение на точката на началната станция за впомпване или нагнетяване  

 
Мястото, което се взима предвид, е мястото, където  товарите за първи път са впомпани 
или нагнетени в тръбопровод. 
 

D.V-18 Място на изпомпване от тръбопровода или на газова доставка  

 
Мястото, което се взима предвид, е мястото, където товарите за първи път са изпомпани 
от или доставени с тръбопровод. 
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D.VI ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ 

D.VI-01 Енергия, потребена за транспортиране по нефтопровод 

 
Крайната енергия, потребена за придвижване на продукти по нефтопровод. 
 

D.VI-02 Тон нефтен еквивалент (TOE) 

 
Измерителна единица за потреблението на енергия: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
 
Коефициенти за преобразуване на един метричен тон нефтен продукт в един TOE, 
както са приети от Международната агенция по енергетика (МАЕ): 
- Автомобилен бензин  1,070 
- Газьол/дизелово гориво 1,035  
- Тежко гориво  0,960 
- Втечнен нефтен газ  1,130 
- Природен газ  0,917 
 
Коефициентът на преобразуване, използван от МАЕ за електроенергия е:  
1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

D.VI-03 Джаул 

 
Измерителна единица за потреблението на енергия: 
1 тераджаул = 1012J = 2,78 x 105 kWh 
1 тераджаул = 23,88459 TOE. 

 

D.VI-04 Автомобилен бензин (бензин)  

 
Лек, течен въглеводород за използване в двигатели с вътрешно горене, с изключение на 
такива на въздухоплавателни средства. 
 
Автомобилният бензин се дестилира между 35 градуса C и 215 градуса C и се 
използва за двигатели с искрово запалване за наземно използване. Автомобилният 
бензин може да включва добавки, повишители на съдържанието на кислород и на 
октановото число, включително оловни съединения като TEL (тетраетил олово) и 
TML (тетраметил олово). 
 
Горна топлина на изгаряне:  44,8 TJ/1 000 t. 

 

D.VI-05 Газьол/дизелово гориво (дестилатно течно гориво) 

 
Течно гориво, получено от най-долната фракция при атмосферна дестилация на суров 
нефт. 
 
Газьолът/дизеловото гориво включва тежки газьоли, получени чрез вакуумна 
редестилация на остатъка от атмосферна дестилация. Газьолът/дизеловото 
гориво се дестилира между 200°C и 380°C, с по-малко от 65 обемни процента при 
250°C, включително загубите, и 80 процента или повече при 350 C. Точката на 
възпламеняване винаги е над 50°C и плътността им е по-голяма от 0,81. Тежките 
масла, получени чрез смесване, се групират заедно с газьолите, при условие че 
кинематичният им вискозитет не надхвърля 25 cST при 40°C. 
 
Горна топлина на изгаряне:  43,3 TJ/1 000 t. 
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D.VI-06 Втечнен нефтен газ (ВНГ) 

 
Леки въглеводороди от парафинов вид, които са получени изцяло от дестилацията на 
суров нефт. 
 
ВНГ обхваща пропана и бутана или смес от тези два въглеводорода. Те могат да 
бъдат втечнени при ниско налягане (5—10 атмосфери). В течно състояние и при 
температура 38°C имат относително налягане на парите, по-малко или равно на 
24,5 bar. Специфичното им тегло е в интервала 0,50 до 0,58. 
 

D.VI-07 Втечнен природен газ (ВПГ) 

 
Природният газ се състои главно от метан, който се среща в естествен вид в подземни 
отложения, свързвани със суровия нефт, или газ, събран във въглищните мини (минен 
газ). За улесняване на транспортирането природният газ може да бъде превърнат в 
течно състояние, като се намали температурата му до -160° C при атмосферно 
налягане. Тогава той се превръща във втечнен природен газ (ВПГ). 
 
Плътността на ВПГ е между 0,44 и 0,47 тона на кубичен метър в зависимост от 
състава му. 
 

D.VI-08 Течности от природен газ (ТПГ) 

 
ТПГ са течни или втечнени въглеводороди, извлечени от природния газ в съоръжения за 
разделяне или в предприятия за преработка на газ.  Към течностите от природен газ 
спадат етан, пропан, бутан (нормален бутан/n-бутан и изобутан), пентан, изопентан и 
пентан плюс (наричан понякога природен бензин или заводски кондензат). 
 

D.VI-09 Електрическа енергия 

 
Електроенергията, произведена от конвенционални топлоелектрически, атомни, 
водноелектрически, геотермални или от други възобновяеми източници, като се 
изключва електроенергията, произведена с помощта на помпени водноелектрически 
централи, и измерена с топлотворността на електричеството (3 TJ/GWh). 
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E.I ИНФРАСТРУКТУРА 

E.I-01 Морска крайбрежна зона 

 
Морска крайбрежна зона обикновено се дефинира като близката ивица брегова линия, 
заедно с островите навътре в морето. Дефинира се или по отношение на една или 
повече поредици от пристанища по протежение на бреговата линия, или по отношение 
на географска ширина и дължина на една или повече групи крайни точки на 
крайбрежната зона. 
 
Може да са включени речни брегове. При някои държави две отделни ивици брегова 
линия може да се считат като една морска крайбрежна зона, както са например 
атлантическата и тихоокеанската брегови линии на Мексико. 

 

E.I-02 Пристанище 

 
Място със съоръжения за престой на търговски кораби на котва и за товарене или 
разтоварване на товар или за качване или слизане на пътници на или от съдовете, 
обикновено направо на кей. 
 

E.I-03 Статистическо пристанище 

 
Статистическото пристанище се състои от едно или повече пристанища, обикновено 
управлявани от един пристанищен орган, способен да регистрира движението на кораби 
и товари. 
 

E.I-04 Пристанище-възел 

 
Пристанище, обслужвано от редовни линии за далечно плаване и от редовни линии за 
крайбрежно и вътрешно плаване. 
 

E.I-05 UN/LOCODE 

 
5–значен код, при който първите два символа са кодът на държавата по ISO 3166, а 
оставащите три символа са взети от Препоръка 16 на ИКЕ на ООН в Женева, заедно с 
кодовете на Евростат за пристанища, които още не са включени в системата на ООН. 
 

E.I-06 Достъпност на пристанището — морска 

 
Достъпността на пристанище се определя от следните характеристики: 
 
а) максимална дължина на съда, който може да бъде обслужен в пристанището — 

метри 
b) максимално газене на съда, който може да бъде обслужен в пристанището — метри 
c) ширина и дълбочина на подхода към пристанището над ниско водно ниво — метри 
d) ширина и дълбочина на входния канал над ниско водно ниво — метри 
e) приливен прозорец в часове, през който съд с максимално газене може да влезе или 

напусне пристанището. 
f) ограничения за височина над високо водно ниво — метри (визира мостове) 
g) големина на прилива — метри 
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E.I-07 Пристанищни съоръжения на сушата 

 
а) обща земна площ на пристанището — m2 
b) площи за съхранение на суров нефт и нефтопродукти — m2 
c) други площи за съхранение и подреждане за насипни товари — m2 
d) площи за подреждане на контейнери — в m2 и TEU 
e) други площи — m2 
f) пътища — m 
g) железен път — m 
h) пътнически терминали — брой и брой по терминали, на съдовете, които могат да се 

приемат. 
 
Площите за съхранение и подреждане на насипни товари включват съоръжения за 
сухи насипни товари, дървен материал, хартия, полунасипни товари и др. Железният 
път включва странични коловози. 
 

E.I-08 Пристанищни складови площи 

 
Площ за складиране (m2) в пристанища по тип съоръжение. Височина в метри за 
покритите площи. 
 
а) открити, без да са оградени сигурно  
b) открити, оградени сигурно 
c) покрити, но не оградени 
d) покрити, оградени. 
 
Сигурно оградената площ е с огради, стени и/или системи за наблюдение. 
 

E.I-09 Дължини на пристанищни кейове по предназначение 

 
а) обща дължина на кейовете в метри. 
b) кейова дължина в метри, по отредено предназначение 
- многоцелеви кейове 
- специализирани кейове 

1 ро-ро  
2 контейнери 
3 други генерални товари 
4 сухи насипни 
5 течни насипни 
6 пътнически 
7 риболовни 

- други. 
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E.I-10 Дължини на пристанищни кейове по дълбочина на водата 

 
Налични кейови дължини в метри по дълбочина на водата за привързани по дължина 
кораби при най-ниска точка на отлива. 
 
Възможни интервали дълбочини за групиране са следните: 
 
а) до 4 метра 
b) над 4 и до 6 метра 
c) над 6 и до 8 метра 
d) над 8 и до 10 метра 
e) над 10 и до 12 метра 
f) над 12 и до 14 метра 
g) над 14 метра. 
 

E.I-11 Ро–Ро стоянка  

 
Място, на което може да стои на стоянка ро-ро кораб и да товари и разтоварва моторни 
превозни средства и други единици за ро-ро по рампи от кораба към брега и обратно. 
 

E.I-12 Пристанищни кранове по товароподемност  

 
Брой на крановете, налични в пристанищата, по товароподемност. 
 
Възможни класове на товароподемност са следните 
 
а) 10 тона или по-малко 
b) повече от 10 тона и до 20 тона 
c) повече от 20 тона и до 40 тона 
d) повече от 40 тона. 

 

E.I-13 Пристанищни кранове по тип 

 
Брой на крановете, налични в пристанищата, по тип. 
 
а) мобилни контейнерни кранове 
b) други контейнерни кранове 
c) други кранове. 
 

E.I-14 Пристанищни съоръжения за извършване на ремонти 

 
Ремонтни съоръжения в пристанищата по брой и максимален размер на съдовете, които 
могат да приемат 
 
а) сухи докове 
b) плаващи докове 
c) слипови съоръжения 
d) кейове само за ремонт на кораби. 
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E.I-15 Пристанищни съоръжения и услуги за подпомагане на навигацията 

 
Наличие или не, на съоръжения и услуги за подпомагане на навигацията а) в 
пристанищата и б) в каналите за подход 
 
а) лоцмански услуги 
b) светлини и фарове 
c) радиолокационни и радио насочващи сигнали 
d) система за движението на съдовете (VTS) в пристанището и услуги за крайбрежно 

плаване около пристанището 
e) влекачи за маневриране в пристанището — брой 
f) придружаващи влекачи за танкери — брой 
g) съоръжения за зареждане с гориво 
h) услуги по престой на съдовете. 

 

E.I-16 Връзки към обслужваната от пристанището територия и близко плаване 

 
Възможност за близко плаване и наличие и отстояние на връзки към вътрешността от 
най-близкия вход на пристанището в километри. 
 
а) близко морско плаване 
b)  пътническа крайна железопътна гара 
c) товарна крайна железопътна гара 
d) достъп до автомагистрала 
e) връзки към вътрешни водни пътища 
f) летище. 
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E.II ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ  

E.II.A СЪДОВЕ  

E.II.A-01 Мореходен съд 

 
Морска плавателна конструкция с един или повече водоизместващи корпуса на 
повърхността. 
 
Включени са плавателни средства на подводни криле, на въздушна възглавница, 
катамарани (високоскоростни плавателни средства), нефтени платформи, леки 
съдове и мореходни баржи. Включени са съдовете в ремонт. Изключват се съдове, 
които плават изключително по вътрешни водни пътища или във води в границите, 
или близко разположени до защитени води или райони, в които се прилагат 
пристанищни правила.  

 

E.II.A-02 Година на строителство на съда 

 
Годината на завършване на строителството на съда. 

 

E.II.A-03 Година на последния голям ремонт по поддръжката или голямо модифициране 

 
Годината през която съдът последно е претърпял голямо модифициране или ремонт по 
поддръжката, засягащи конструкцията му. 
 

E.II.A-04 Мореходна баржа за сух товар 

 
Тази категория включва палубни баржи, хоппер-баржи (шалани), баржи за товарене 
върху други плавателни съдове с кран или с потапящ се елеватор, открити баржи за сух 
товар, покрити баржи за сух товар и други баржи за сух товар. 

 

E.II.A-05 Кораб (Лодка) 

 
Мореходен самоходен съд с водоизместване на повърхността. 

 
Включени са катамарани (високоскоростни плавателни средства). Изключени са 
плавателни средства на подводни криле, на въздушна възглавница, подводни съдове и 
подводници. Мореходеният кораб, действително излиза в морето, което означава 
извън границите, в които се прилагат нормите за техническа безопасност за 
вътрешни водни пътища и извън които корабните оператори трябва да отговарят 
на нормите за плаване по море.   

 

E.II.A-06 Търговски кораб 

 
Кораб, проектиран за превоз на товари, транспортиране на пътници или специално 
оборудван за специфична търговска дейност. 

 
Изключват се кораби на военоморските сили или кораби, използвани от държавната 
администрация и държавни служби. Търговските кораби се разделят на товарни и 
пътнически кораби от една страна и кораби за различни дейности, специално 
оборудвани за специфична служба. Корабите за различни дейности включват 
риболовни и обработващи кораби, влекачи, драгажни съдове, 
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изследователски/проучвателни кораби и кораби, използвани в производство и 
поддръжка навътре в морето. 
 
Въз основа на класификацията на Евростат (ICST-COM), хармонизирана с 
Международната класификация на типовете кораби на UNCTAD, са идентифицирани 
следните специфични типове търговски кораби като баржите се разглеждат 
отделно и не попадат в определението за търговски кораб. 
 
1. Кораб за превоз на течни насипни товари 

Тази категория включва танкери за нефт, танкери за химически вещества, 
танкери за втечнен газ, баржа танкер и други танкери. Корабите за превоз на 
течни насипни товари следва да се подразделят на: 
а) еднокорпусни кораби за превоз на течни насипни товари 
b) кораби за превоз на течни насипни товари с двоен корпус 

 
2. Кораб за превоз на сухи насипни товари 
 Тази категория включва кораби за насипни товари/нефт и кораби за насипни 
товари. 
 
3. Кораб контейнеровоз 

Кораб, изцяло оборудван с фиксирани или преносими клетки водачи, 
изключително за превоз на контейнери.  

 
4. Кораб за специализиран превоз 

Кораб, специално проектиран за превоз на даден вид товари. 
Тази категория включва кораб за превоз на превозни средства, кораб за превоз 
на живи животни, кораб за превоз на радиоактивно гориво, кораб за превоз на 
баржи и кораб за превоз на химически вещества. 

 
5. Генерален товар, неспециализиран 

Кораби, проектирани за превоз на широк диапазон от товари 
Тази категория включва хладилен кораб, пътнически ро-ро, ро-ро за 
контейнери, ро-ро за друг вид товари, кораб за комбиниран превоз генерален 
товар/пътници и комбниниран превоз генерален товар/контейнери. 
Тази категория следва да се подраздели на: 
a. високоскоростен за генерални товари, неспециализиран, отговарящ на 

изискванията, определени в Кодекса за високоскоростни съдове на 
ММО, параграф 1.4.30 

b. друг генерален товар, неспециализиран 
 

6. Баржа за сух товар 
Тази категория включва палубни баржи, хоппер-баржи (шалани), баржи за 
товарене върху други плавателни съдове с кран или с потапящ се елеватор, 
открити баржи за сух товар, покрити баржи за сух товар и други баржи за сух 
товар. 

 
7. Пътнически кораб 

Кораб, предназначен специално за превоз срещу такса на повече от 12 пътници, 
със или без спални места. 

  Тази категория следва да се подраздели на:  
a. високоскоростен пътнически кораб, специализиран, отговарящ на 

изискванията, определени в Кодекса за високоскоростни съдове на ММО, 
параграф 1.4.30 

b. други пътнически кораби 
Кораб, проектиран с една или повече палуби, специално за превоз на 
пътници, на който няма каюти за пътниците (без спални места) или на 
който не всички пътници имат каюти, когато има такива, понякога се 
нарича „ферибот“. 
Пътническите ро-ро кораби се изключват.  

 
8. Риболовен 
  Тази категория включва риболовни съдове и съдове за обработване на риба. 
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9. Дейности навътре в морето 
  Тази категория включва сондажни и проучващи съдове, както и съдове за 

поддръжка навътре в морето. 
 
10. Влекачи 

Кораб, проектиран за влачене и/или тласкане на кораби или други плаващи 
конструкции. Пристанищните влекачи са включени. 

 
11. Разни 

Тази категория включва драгажни съдове, изследователски/проучвателни и 
други съдове. 
За целите на докладването по директивата за морската статистика 
(Директива 95/64/ЕО) включените видове кораби са кораби за превоз на течни 
насипни товари, кораби за превоз на сухи насипни товари, контейнеровози, 
кораби за превоз на специализирани товари, кораби за превоз на генерални 
товари, неспециализирани, и пътнически кораби.  

 

E.II.A-07 Корабен номер по ММО 

 
Постоянен номер, даден на всеки кораб с цел идентифициране. Номерът остава 
непроменен при преминаване на кораба под друг флаг и се вписва в корабните 
сертификати. Корабният идентификационен номер на ММО е съставен от трите букви 
„IMO“, последвани от седемцифрено число, определено за всеки кораб, докато се строи 
от Lloyd's Register Fairplay. Това е уникално седемцифрено число, което се дава на 
самоходни, мореходни търговски кораби със и над 100 GT при полагането на кила при 
следните изключения:  
 
- съдове, занимаващи се единствено с риболов  
- кораби, без средство за механично задвижване  
- развлекателни яхти  
- кораби със специално предназначение (напр. кораби-фарове, съдове за издирване и 

спасяване)  
- хоппер-баржи (шалани)  
- съдове на подводни криле, съдове на въздушна възглавница  
- плаващи докове и конструкции, класифицирани по подобен начин  
- военни кораби или кораби за превозване на военни части,  
- дървени кораби. 

 

E.II.A-08 Кораб за круизи 

 
Пътнически кораб, предназначен да предостави на пътниците пълноценно туристическо 
преживяване. Всички пътници имат каюти. Включени са съоръжения за развлечения на 
борда. 

 
Изключват се кораби, извършващи нормални фериботни услуги, дори ако някои 
пътници считат услугата като круиз. В допълнение, също се изключват, 
превозващи товари съдове, които могат да превозват много ограничен брой 
пътници с техни собствени каюти. Изключват се също кораби, които са 
предназначени само за еднодневни екскурзии. 
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E.II.A-09 Националност на регистрацията на мореходен съд (държава на флага) 

 
Държава и/или територия, оторизирана да регистрира мореходен съд. 

 
Мореходеният съд е предмет на морски правила по отношение на различните 
степени на състав на екипажа, норми за безопасност и консулски представителства 
зад граница на държавата и/или територията на регистрация.   Някои държави напр. 
Норвегия и Дания предоставят „международни“ или „отворени“ регистри, за които 
изискванията се различават от тези за „националния“ регистър.  

 

E.II.A-10 Мореходен съд под национален флаг 

 
Мореходен съд, който е регистриран в отчетната държава. 

 

E.II.A-11 Мореходен съд под чуждестранен флаг 

 
Мореходен съд, който е регистриран в държава, различна от отчетната държава. 

 

E.II.A-12 Търговски флот  

 
Броят търговски кораби над 100 тона, регистрирани към дадена дата в държавата. 

 
Промените във флота се отнасят за промените или като цяло, или в рамките на 
даден тип кораби в морския флот на отчетната държава, в резултат от 
новопостроени съдове, модифициране на типа или капацитета, преминаване към или 
от друга държава на флага, нарязване за скрап, злополуки или прехвърляне във или 
от речния регистър. Включени са съдовете в ремонт. 
 

E.II.A-13 Дедуейт (DWT) 

 
Дедуейт на кораба е разликата в тонове между водоизместването на кораба по лятната 
товарна линия, във вода със специфично тегло 1,025, и общото тегло на кораба, т.е 
водоизместването в тонове на кораба, без товар, гориво, смазочни масла, баластна 
вода, прясна вода и питейна вода в цистерните, запаси с провизии, както и пътници, 
екипаж и техните вещи. 

 

E.II.A-14 Бруто тонаж (GT) 

 
Бруто тонажът е мярка за големината на кораба, определена в съответствие с 
разпоредбите на Международната конвенция за тонажно измерване на корабите — 1969 
г. 

 
Преди приемането на Международната конвенция в сила беше Конвенцията от Осло 
(1947 г.), в която стойностите на бруто тонажа за някои съдове значително се 
различаваха. В някои случаи измерването на бруто тонажа за даден съд е възможно 
само въз основа на тази по-ранна конвенция.  
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E.II.A-15 Система за автоматично идентифициране 

 
Автоматична система за идентифициране е система, която да: 
 
- Предоставя информация — включително идентификацията на кораба, тип, 

местоположение, курс, скорост, навигационно състояние и друга, свързана с 
безопасността информация — автоматично на подходящо оборудвани брегови 
станции, други кораби и въздухоплавателни средства; 

- Автоматично получава информация от оборудвани по подобен начин кораби; 
- Наблюдава и проследява кораби; 
- Обменя данни с брегови съоръжения. 
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E.II.B КОНТЕЙНЕР 
 

E.II.B-01 Товарна единица 

 
Контейнер, сменяема каросерия. 
 
„Платформи“ (вж. Е.II.В-09 по-долу), използвани в морския транспорт, са включени 
като специален тип контейнер. 

 

E.II.B-02 Интермодална транспортна единица (ИТЕ) 

 
Контейнер, сменяема каросерия или полуремарке/товарно пътно моторно превозно 
средство, подходящо за интермодален транспорт.  

 

E.II.B-03 Контейнер 

 
Специален корпус за превоз на товари, усилен и с възможност за поставяне един върху 
друг, както и позволяващ хоризонтално или вертикално пренасяне. По-строго 
техническо определение за контейнер е:  
 
Артикул транспортно оборудване, който е: 
 
а) от постоянен вид и съответно е достатъчно здрав, за да е подходящ за многократно 

използване 
b) специално проектиран за улесняване превоза на товари чрез един или повече 

видове транспорт, без междинно претоварване; 
c) съоръжен с устройства, позволяващи лесното му манипулиране, особено 

прехвърлянето му от един вид транспорт на друг 
d) така проектиран, че да бъде лесно напълван и изпразван 
e) годен за разполагане един върху друг и 
f) с вътрешен обем от 1 m3 или повече 
 
Сменяемите каросерии се изключват.  
 
Въпреки че нямат вътрешен обем и поради това не отговарят на критерий f) по-
горе, платформите (вж. Е.II.В-09 по-долу), използвани в морския транспорт, следва 
да се считат за специален тип контейнер и поради това се включват тук. 
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E.II.B-04 Размери контейнери 

 
Основните размери контейнери са: 

 
а) 20–футов контейнер по ISO (дължина 20 фута и широчина 8 фута) 
b) 20–футов контейнер по ISO (дължина 40 фута и широчина 8 фута) 
c) контейнер по ISO с дължина над 20 фута, но под 40 фута 
d) контейнер по ISO с дължина над 40 фута 
e) контейнер свръхвисок куб (свръхголям контейнер) 
f) въздушен контейнер (контейнер, отговарящ на стандартите за превоз по въздуха) 

 
Обикновено контейнерите са високи 8 фута, но съществуват и други височини. 
“Контейнерите висок куб“ са контейнери с височина 9,5 фута.“ Контейнерите 
свръхвисок куб“ са контейнери, надхвърлящи размерите ISO. Те включват 
контейнери с дължини от 45 , 48 и 53 фута.  
Размерите контейнери, класифицирани от а) до е), се причисляват към големите 
контейнери. 
 

E.II.B-05 Тара тегло на контейнер 

 
Тара теглото на контейнера е включено в общото тегло на транспортираните 
контейнеризирани товари, наричано също бруто-бруто тегло на товарите. Бруто теглото 
на транспортираните контейнеризирани товари може да бъде изчислено от бруто-бруто 
теглото, като се извади тара теглото на контейнера, и обратното. Ако липсва 
информация за тара теглото, тогава то може да се приеме, от осреднените стойности 
по-долу. 
 
Тара теглото на контейнерите може да се приеме така: 
 
а) 20-футов контейнер по ISO   2,3 тона 
b) 40-футов контейнер по ISO   3,7 тона 
c) контейнер по ISO с дължина над 20 фута, но под 40 фута  3,0 тона 
d) контейнер по ISO с дължина над 40 фута  4,7 тона 

 

E.II.B-06 Видове контейнери 

 
Основните видове контейнери, както са определени от наръчника по стандартите ISO за 
товарните контейнери, са: 

 
1. Контейнери с общо предназначение 
 
2. Контейнери със специално предназначение 
- Затворен контейнер, с вентилация 
- Контейнер, отворен отгоре 
- Контейнер на базата на платформа, отворен отстрани 
- Контейнер на базата на платформа, отворен отстрани и с пълна надстройка 
- Контейнер на базата на платформа, отворен отстрани, с непълна надстройка и 

фиксирани предна и задна страна 
- Контейнер на базата на платформа, отворен отстрани, с непълна надстройка и със 

сгъваеми предна и задна страна 
- Платформа (контейнер) 
 
3. Специални контейнери според вида на товара 
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- Термичен контейнер 
- Изолиран контейнер 
- Хладилен контейнер — (газ на разширение) 
- Хладилен контейнер, охлаждан механично 
- Отопляем контейнер 
- Хладилен и отопляем контейнер 
- Контейнер цистерна 
- Контейнер за сухи насипни товари 
- Специализиран товарен контейнер (като автомобилен, за добитък и други); и 
- Контейнер за въздушен транспорт 

 

E.II.B-07 TEU (Двадесет футова еквивалентна единица) 

 
Статистическа единица на базата на контейнер по ISO с дължина 20 фута (6,10 m) с цел 
предоставяне на стандартизирана мярка за броене на контейнери с различен капацитет 
и за описание на капацитета на контейнерните кораби или терминали. Един 20-футов 
контейнер по ISO е равен на 1 TEU.  
 
Един 40-футов контейнер по ISO е равен на 2 TEU. 
Един контейнер с дължина между 20 и 40 фута е равен на 1,50 TEU. 
Един контейнер с дължина, по-голяма от 40 фута, е равен на 2,25 TEU. 

 

E.II.B-08 Сменяема каросерия 

 
Товаропреносна единица, оптимизирана за размерите на пътно превозно средство, с 
приспособления за манипулиране при прехвърлянето между видовете транспорт, 
обикновено автомобилен/железопътен. 
 
Такива единици първоначално не са проектирани за разполагане една върху друга, 
когато са пълни, или за вдигане отгоре. Сега това е възможно за много единици, 
въпреки че не в такава степен като при контейнерите. Главният белег, който ги 
отличава от контейнерите е, че те са оптимизирани за размерите на пътни 
превозни средства. За такава единица ще е необходимо одобрение от МСЖ, за да се 
използват в железница. Някои сменяеми каросерии са оборудвани със сгъваеми опори, 
на които единицата стои, когато не е на превозното средство. 

 

E.II.B-09 Платформа 

 
Товарна платформа без някакъв вид надстройка, но със същата дължина и ширина, като 
основата на контейнер, и оборудвана с горни и долни ъглови приспособления. 
 
Този термин се използва често за някои видове контейнери със специално 
предназначение — а именно платформи контейнери, и контейнери на базата на 
платформа с непълна надстройка. 
 

E.II.B-10 Палета 

 
Повдигната платформа с цел да се улесни вдигането и складирането на товари.  
 
Палетите обикновено са направени от дърво и са със стандартни размери: 
1000mm X 1200mm (ISO) и 800mm X 1200mm (CEN). 
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E.II.B-11 Ро–ро единица 

 
Колесно оборудване за превоз на товари, като камион, ремарке или полуремарке, което 
може да се закара или изтегли на плавателен съд или влак. 
 
Ремаркета, принадлежащи на пристанище или плавателни съдове, са включени в 
това определение. 
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E.III ПРЕДПРИЯТИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАЕТОСТ 

E.III-01 Транспорт под наем или срещу заплащане 

 
Превоз, срещу възнаграждение, на хора или товари от името на трета страна. 

 

E.III-02 Транспорт за собствена сметка 

 
Транспорт, който не е под наем или е срещу отплата. 

 
Такъв транспорт е придвижването от дадено предприятие на собствен товар без 
това да е свързано с финансови трансакции. 

 

E.III-03 Предприятие 

Организационна единица или най-малката комбинация от организационни единици, 
която включва и контролира пряко или непряко всички необходими функции за 
провеждане на производствените си дейности. 
 
Изискването за предприятие е да има един собственик или такъв, който го 
контролира. То може, обаче, да е разнородно по отношение на икономическа дейност, 
както и по отношение на местонахождение. Дори предприятията, които нямат 
постоянно наети служители, се вземат предвид. Следва да се включат само 
единици, които имат дейност през референтния период. „Спящи“ единици или 
такива, които все още не са започнали своята дейност, се изключват. 

 

E.III-04 Предприятие за морски транспорт (корабно дружество) 

 
Предприятие, което провежда на едно или няколко места дейности по предоставяне на 
морски транспортни услуги и чиято главна дейност според добавената стойност е 
морският транспорт. 

 
По отношение на класифициране на дейността са включени следните класове: 
 
ISIC Rev.4  Клас: 501 — Морски и крайбрежен воден транспорт 
NACE/Rev.2:  Клас 50.1 Морски и крайбрежен пътнически воден транспорт 
   Клас 50.2 Морски и крайбрежен товарен воден транспорт 
 
Включват се предприятия за управление на кораби, които експлоатират търговски 
кораби от името на техните собственици или притежатели на лизинг. Изключват 
се пристанищни и други единици, които предоставят поддържащи и спомагателни 
транспортни услуги. Те попадат в обхвата на Д.III.-06 по-долу. 

 

E.III-05 Държавноо предприятие за морски транспорт 

 
Предприятие за морски транспорт, което се притежава основно (над 50 % от капитала) 
от държавата или от публични власти и техни предприятия. 
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E.III-06 Пристанищно предприятие 

 
Предприятие, предоставящо на едно или повече места пристанищни услуги и чиято 
основна дейност съгласно добавената стойност са пристанищните услуги. Пристанищни 
предприятия на пристанище за развлечания не са включени. 

 
Включени са пристанищни предприятия, различни от пристанищни предприятия на 
пристанище за развлечения. По отношение на класифициране на дейността са 
включени следните класове: 
 
ISIC Rev.4 проект:  Клас: 5222 — Дейности по услуги, спомагателни за водния 
транспорт  
NACE Rev. 2:  Клас 5222 — Дейности по услуги, спомагателни за водния 
транспорт  

 

E.III-07 Държавно пристанищно предприятие 

 
Пристанищно предприятие, което се притежава основно (над 50 % от капитала) от 
държавата или от държавни власти и техни предприятия. 

 

E.III-08 Класифицираща организация 

 
Предприятие, което определя стандарти на проектиране и строителство за мореходни 
съдове и поддържането на тези стандарти през експлоатационния период на съда, като 
провежда изследвания, за да осигури, в полза на обществото, високи технически 
стандарти на проектиране, производство, строителство, поддържане, експлоатация и 
експлоатационни показатели с цел увеличаване на безопасността на живота и 
имуществото по море. 
 
По отношение на класифициране на дейността са включени следните класове: 
 
ISIC Rev.4 проект:  Клас: 5229 — Други спомагателни дейности в транспорта 
NACE Rev. 2:  Клас 5229 — Други спомагателни дейности в транспорта 

 

E.III-09 Оборот 

 
Общата сума, фактурирана от дадено предприятие за разглеждания период. Тази обща 
сума съответства на пазарните продажби на услуги или товари, доставени на трети 
страни. В оборота са включени „други оперативни приходи“, напр. приходи от концесии, 
патенти, търговски марки или подобни активи. Оборотът включва всички данъци и такси 
на фактурираните от предприятието товари или услуги, с изключение на ДДС, 
фактуриран от предприятието на клиентите. Той включва също всички други, такси 
дължими от клиентите. Намаления на цените, отстъпки за лоялност и търговски 
отстъпки, както и стойността на върнатия обратно амбалаж трябва да се извадят, но не 
и отстъпките за своевременно плащане. 
 
Оборотът включва само обичайни дейности и поради това не включва продажби на 
дълготрайни активи. Оперативни субсидии, получени от публични власти, 
включително институциите на Европейския съюз, също се изключват. 
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E.III-10 Заетост 

 
Заетостта е броят на заетите лица, т.е. общият брой на лицата, които работят в 
предприятието (включително работещи собственици, съдружници, които работят 
редовно в предприятието и неплатени служители, част от семейството), както и лица, 
които работят извън предприятието, но които са част от него и са платени от него (напр. 
търговски представители, служители по доставките, екипи за ремонт и поддържане). Тук 
се включват и краткосрочно отсъстващите лица (напр. лица в отпуск по болест, в платен 
отпуск или специален отпуск), а също и стачкуващите лица, но не влизат лицата, 
отсъстващи за неопределен период. Тук също се включват служителите на непълен 
работен ден, които се считат за такива по законите на съответната държава и които се 
водят по ведомост, както и сезонни работници, стажанти и служители, които работят 
надомна работа и се водят по ведомост. 
 
Броят на заетите лица изключва работната ръка, предоставена на предприятието от 
други предприятия, лицата, извършващи работа по ремонти и поддържане в 
разглежданото предприятие от името на други предприятия, както и тези, които са на 
редовна военна служба. От друга страна, лицата, които са на разположение на дадено 
предприятие по търговски причини въз основа на дългосрочен договор (т.е. персонал за 
насърчаване на продажбите в пътнически фериботи), следва да бъдат включени като 
служители на предприятието, в което работят, а не на предприятието, с което е сключен 
договорът им за наемане на работа. 

 
Неплатени служители, част от семейството, се отнася до лицата, които живеят 
със собственика на предприятието и работят редовно за предприятието, но нямат 
договор за наемане на работа и не получават фиксирана сума за работата, която 
извършват. Това се отнася единствено за онези лица, които не фигурират в 
платежната ведомост на друго предприятие, като тяхно основно занятие. 
 
Броят на заетите лица, съответства на броя на работните места, както е 
определен в Европейската система от сметки 1995 г. (ESA) и се измерва като годишна 
средно аритметична стойност. 
 

E.III-11 Категория на заетост — персонал на предприятие за морски транспорт 

 
Заетостта за предприятие на морския транспорт се категоризира, както следва:  
 
- Офицери 
- По-низши звания 
- Курсанти и други обучаващи се лица 
- Друг персонал, разположен на съда, включително заетите с ресторантьорство и в 

развлекателни програми. 
- Персонал, разположен на брега, зает с управлението, продажбите, пътниците и 

обработването на товари, и др. 
 

E.III-12 Категория на заетост — персонал на пристанищно предприятие 

Заетостта в пристанищно предприятие се категоризира, както следва:  
- Пристанищен управленски и административен персонал 
- Лоцмани и друг персонал, разположен на кораби  
- Докери 
- Технически персонал и персонал по поддържането 
- Други. 
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E.IV ДВИЖЕНИЕ 

E.IV-01 Морска услуга 

 
Всяко придвижване на мореходен съд по море. 
 
Включва се движението в едно пристанище (придвижвания на мореходни съдове до 
инсталации навътре в морето или за изсипване в морето, или за превоз от 
морското дъно към пристанищата). Включват се речно-морски придвижвания на 
мореходни съдове. Придвижвания по вътрешни водни пътища между морски 
пристанища и пристанища на вътрешни водни пътища не се включват, а се 
включват в движението по вътрешни водни пътища. Не се включват вътрешни 
придвижвания на мореходни съдове между различни басейни или докове на едно и 
също пристанище. 

 

E.IV-02 Морска услуга по график 

 
Услуга, предлагана с мореходни съдове, която е по график и се изпълнява съгласно 
публикувано разписание или е толкова редовна или честа, че образува различима 
систематична поредица. 

 

E.IV-03 Морска услуга без график 

 
Морска услуга, различна от морска услуга по график. 

 

E.IV-04 Морски рейс 

 
Морското движение от посочена точка на произход до посочена точка на 
местоназначение. 

 
Даден рейс може се раздели на няколко прехода или етапа. Включват се 
пътуванията в едно пристанище от морско пристанище до инсталация навътре в 
морето или местоположение в морето. В морски контекст морските рейсове се 
наричат и пътувания или пътувания по море. 

 

E.IV-05 Морски преход 

 
Морски преход е придвижването на съд направо от едно пристанище до друго без 
отбиване в междинно пристанище. 
 

E.IV-06 Товарен рейс 

 
Морски рейс, включващ придвижването на товар между място на товарене или качване 
и пристанище на разтоварване или слизане. 

 
Морският рейс може да включва отбивания в няколко пристанища между посочената 
точка на произход и посочената точка на местоназначение и да обединява няколко 
товарни рейса с товарене и разтоварване на товар в няколко пристанища. 
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E.IV-07 Разстояние от пристанище до пристанище 

 
За статистически цели разстоянието от пристанище до пристанище е действително 
изминатото разстояние. 

 
Действителното разстояние може да се посочи приблизително. 

 

E.IV-08 Съд–километър 

 
Измерителна единица, представляваща придвижването на съд на един километър. 

 
Разстоянието, което се взима предвид е действително пропътуваното. 
Придвижвания на ненатоварени съдове са включени. 
 

E.IV-09 Отбиване в пристанище на търговски кораб 

 
Търговски кораб се отбива в пристанище, когато застава на котва или на стоянка за 
товарене и/или разтоварване на товар, за качване и/или за слизане на пътници или за 
улесняване на екскурзии на пътниците. 
 
Не се включва заставане на котва без придвижване на товар или пътници, както и 
пресичането на пристанище. 

 

E.IV-10 Отбиване за зареждане 

 
Товарен или пътнически кораб прави отбиване за зареждане, когато застава на котва 
или стоянка, за да натовари корабно гориво или провизии. 

 

E.IV-11 Други отбивания 

 
Отбиване в пристанище на товарен или пътнически кораб, различни от отбиванията в 
пристанище или отбиванията за зареждане. 
 

E.IV-12 Пристигане на търговски кораб 

 
Пристигането на всеки търговски кораб, който прави отбиване в пристанище на 
територията на отчетната държава. 

 

E.IV-13 Заминаване на търговски кораб 

 
Заминаването на всеки търговски кораб, след като е направил отбиване в пристанище 
на територията на отчетната държава. 

 

E.IV-14 Принудителен престой на търговски кораб 

 
Търговски кораб е в принудителен престой, когато е застанал на котва в пристанище 
поради липса на работа. 
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E.IV-15 Държавен пристанищен контрол 

 
Инспектирането в пристанище от страна на държавата, на чиято територия е 
разположено пристанището, на търговски кораби за контролиране на годността им за 
плаване по море. 

 

E.IV-16 Задържане от държавния пристанищен контрол 

 
Задържането в пристанището от държавния пристанищен контрол на търговски кораб, 
за който е установено, че не е годен за плаване по море. 

 



E. Морски транспорт 
 

- 134 - 

E.V ИЗМЕРВАНЕ НА ТРАНСПОРТА 

E.V-01 Морски транспорт 

 
Всяко придвижване на товари и/или пътници, като се използват търговски кораби, с 
пътувания, които се извършват изцяло или частично по море. 
 
Включва се  движението само в едно пристанище (придвижвания на товари с кораби 
до инсталации навътре в морето или за изсипване в морето или взети от морското 
дъно и разтоварени в пристанище). Докато зареждането с гориво и провизии в 
пристанищата се изключва, корабното гориво, закарано до съдове навътре в 
морето, е включено. 

 
Включват се речно-морски придвижвания на товари с търговски кораби. 
Придвижвания на товари по вътрешни водни пътища между пристанища и 
пристанища на вътрешни водни пътища, се изключват. (Те са включени в 
транспорта по вътрешни водни пътища). Не се включват придвижвания на товари, 
превозени вътрешно между различни басейни или докове на едно и също пристанище. 

 

E.V-02 Търговски морски транспорт 

 
Морски транспорт, предприет с търговска цел или срещу заплащане (т.е. под наем или 
отплата) или за собствена сметка на предприятието като част от по-широка 
икономическа дейност. 

 

E.V-03 Национален морски транспорт 

 
Морски транспорт между две пристанища на националната територия или морски 
транспорт с едно пристанище в границите на националната територия. 

 
В морски контекст националният морски транспорт също е известен като каботаж. 
Националният морски транспорт може да се изпълнява с търговски кораб, 
регистриран в докладващата държава или в друга държава. 

 

E.V-04 Международен морски транспорт 

 
Морски транспорт, различен от национален морски транспорт. 

 
Международният транспорт с едно пристанище е включен. 

 

E.V-05 Морски транспорт от вида кръстосана търговия 

 
Международен морски транспорт между две държави, изпълнен с търговски кораб, 
регистриран в трета държава. 

 
Трета държава е държава, различна от държавата на товарене/качване или 
държавата на разтоварване/слизане. 
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E.V-06 Близко морско плаване 

 
Придвижване на товар по море между пристанища, разположени в границите на 
сравнително малка географска област. 

 
Включени в такива придвижвания би следвало да са движенията на фериботи и 
захранващото с товари движение. За Европа близкото морско плаване се състои от 
придвижване на товар по море между пристанища, разположени в Европа, както 
между пристанища в Европа и пристанища, разположени в страни извън Европа, 
които имат брегова линия на затворени морета, граничещи с Европа. 
 

E.V-07 Далечно плаване 

 
Транспортиране на товари по море, различно от близкото плаване. 

E.V-08 Транспорт с транспортни единици 

 
Транспортът с транспортни единици е превозът на товар с интермодални транспортни 
единици или подвижни (ро-ро) единици.  

 
Транспортът в сменяеми каросерии е включен. 

 

E.V-09 Транспорт без транспортни единици 

 
Транспорт, различен от транспорта с транспортни единици. 

 
Такъв транспорт включва транспорт на течни и сухи насипни товари, горски 
продукти и генерални товари. 

 

E.V-10 Тон-километър 

 
Измервателна единица, представляваща придвижването на един тон товари в търговски 
кораб на един километър. 

 

E.V-11 Разполагаем тон–километър 

 
Тон-километър е разполагаем , когато с един тон от товарния капацитет на търговски 
кораб се преплава един километър. Разполагаемите тон-километри са равни на 
товарния капацитет на съда, умножен с разстоянието от пристанище до пристанище за 
всички рейсове. Транспортът с баржи е включен. 

 

E.V-12 Изпълнени тон-километри 

 
Изпълнените тон-километри се изчисляват като сума за всички рейсове на 
произведението от общото количество превозени товари (в тонове) и разстоянието от 
пристанище до пристанище за всяко пътуване. 

 

E.V-13 Използване на товарния капацитет  

 
Изпълнените тон-километри, изразени като процент от разполагаемите тон-километри. 
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E.V-14 Тонове на борда 

 
Тонове товар на борда на търговски кораб при пристигане или заминаване от 
пристанище. 

 

E.V-15 TEU–километър 

 
Измерителна единица, представляваща придвижването на един TEU на един 
километър. 

 

E.V-16 Разполагаем TEU–километър 

 
Разполагаем TEU–километър е придвижването на една TEU от капацитета на кораб 
контейнеровоз на един километър. Разполагаемитете TEU-километри са равни на 
товарния капацитет TEU на съда, умножен с разстоянието от пристанище до 
пристанище за всички рейсове. 

 
Товарният TEU капацитет е обявеният капацитет, вписан в регистъра на 
класифициращата организация. 
 

E.V-17 Изпълнени TEU—километри  

 
Изпълнените TEU—километри се изчисляват като сума за всички рейсове на 
произведението от превозените TEU и разстоянието от пристанище до пристанище за 
всяко пътуване. 

 

E.V-18 Използване на TEU капацитета 

 
Изпълнените тон-километри, изразени като процент от разполагаемите тон-километри. 

 

E.V-19 TEU на борда 

 
TEU, които са на борда на търговски кораб при пристигане или заминаване от 
пристанище. 

 

E.V-20 Морски пътник 

 
Всяко лице, което извършва пътуване по море на търговски кораб 

 
Обслужващ персонал, придаден към търговски кораби не се счита за пътници. 
Незаплащащи такса за пътуване членове на екипажа, които пътуват, без да са 
назначени, както и бебетата, се изключват. 

 

E.V-21 Пътник, извършващ круиз 

 
Пътник по море, извършващ пътуване по море на кораб за круизи. 
 
Пътниците на еднодневни екскурзии се изключват. 
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E.V-22 Пътуване на пътник по море 

 
Придвижването на пътник от пристанището, в което рейсът започва, до пристанището, в 
което свършва. За някои пътници, особено за пътниците, извършващи круиз, това може 
да бъде същото пристанище. 

 
Разстоянието, което се взима предвид е разстоянието, действително пропътувано 
от пътника. 

 

E.V-23 Пътникокилометър  

 
Измервателна единица, представляваща придвижването на един пътник на търговски 
кораб на един километър. 

 

E.V-24 Разполагаем пътникокилометър 

 
Пътникокилометър е разполагаем, когато една единица от пътническия капацитет е 
превозена на един километър. 

 
Разполагаемите пътникокилометри са равни на сумата за всички рейсове на 
произведенията от разрешения пътнически капацитет на съда и разстоянието „от 
пристанище до пристанище“. 
Пътническият капацитет е обявения капацитет, вписан в регистъра на 
класифициращата организация.  

 

E.V-25 Пътници на борда 

 
Броят пътници на борда на търговски кораб при пристигане или заминаване от 
пристанище. 

 

E.V-26 Изпълнени пътникокилометри 

 
Сумата на произведенията, получени при умножение на броя морски пътници, 
превозени при всеки рейс, с разстоянието от пристанище до пристанище. 

 

E.V-27 Използване на пътническия капацитет 

 
Изпълнените пътникокилометри, изразени като процент от разполагаемите 
пътникокилометри. 

 

E.V-28 Цел на пътуването на пътник по море 

 
Причините за предприемане на пътуване са: 
 
- работа и образование (пътуване до местоработата или мястото на обучение) 
- в командировка 
- отпуск (ваканция) 
- други (пазаруване, развлечение, по семейни причини) 
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E.V-29 Качен пътник по море 

 
Пътник, който се качва на борда на пътнически кораб, за да предприеме пътуване на 
пътник по море. 

 
Прехвърляне от един търговски кораб на друг се разглежда като качване след 
слизане. Пътници, извършващи круиз, които са на екскурзия на пътник, извършващ 
круиз, се изключват. 

 

E.V-30 Слязъл пътник по море 

 
Пътник, слязъл от търговски кораб в края на пътническо пътуване по море. 

 
Прехвърляне от един търговски кораб на друг се разглежда като слизане преди ново 
качване. Пътници, извършващи круиз, които са на екскурзия на пътник, извършващ 
круиз, се изключват. 

 

E.V-31 Екскурзия на пътник, извършващ круиз 

 
Кратко посещение от пътник, извършващ круиз, на туристическа атракция, свързана с 
дадено пристанище, като запазва каютата си на борда. 

 

E.V-32 Транспортна връзка на пътник по море 

 
Комбинацията от пристанището на качване и пристанището на слизане на пътника, 
превозен по море, независимо от следвания маршрут. 
 
Тези пристанища са морски пристанища (с изключение на речно-морския транспорт, 
за който те може да са пристанища по вътрешни водни пътища) с код по 
международна система за класификация като UN-LOCODE (кодифициране за 
пристанища и други места). 
Тези пристанища може да са групирани съгласно географското им местоположение, 
като се използват международни системи за класификация като NUTS 
(Номенклатура на териториалните единици за статистически цели — Евростат). 
Когато пристанището на качване и на слизане е едно и също, тогава няма морска 
транспортна връзка. 

 

E.V-33 Пристанище на качването 

 
Пристанището, в което пътник е започнал пътуване. 
 
Прехвърляне от един търговски кораб на друг се разглежда като качване след 
слизане. Пътници, извършващи круиз, които са на екскурзия на пътник, извършващ 
круиз, се изключват. 
 

E.V-34 Пристанище на слизане 

 
Пристанището, в което пътник е завършил пътуване. 

 
Прехвърляне от един търговски кораб на друг се разглежда като слизане преди ново 
качване. Пътници, извършващи круиз, които са на екскурзия на пътник, извършващ 
круиз, се изключват. 
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E.V-35 Товари, превозени по море 

 
Всички товари, превозени с търговски кораби. 

 
Това включва целия амбалаж и оборудване като контейнери, сменяеми каросерии, 
палети или товарни пътни превозни средства. Включва се пощата; товарите, 
превозени във вагони, камиони, ремаркета, полуремаркета или баржи също се 
включват. Обратно, изключват се следните елементи: пътнически пътни превозни 
средства с водачи, връщащи се празни търговски превозни средства и ремаркета, 
зареждания с гориво и провизии на съдовете, рибата, превозвана в риболовните 
съдове и рибопреработвателните кораби, товари, превозвани вътрешно между 
различни басейни или докове на едно и също пристанище 
 

E.V-36 Бруто-бруто тегло на товарите 

 
Общото тегло на превозените товари, целия амбалаж и тара теглото на транспортната 
единица (напр. контейнери, сменяеми каросерии и палети, съдържащи товари, както и 
товарни пътни превозни средства, вагони или баржи, превозвани на съда). 

 

E.V-37 Бруто тегло на товарите 

 
Общото тегло на превозваните товари, включително амбалажа, но с изключение на тара 
теглото на транспортните единици (напр. контейнери, сменяеми каросерии и палети, 
съдържащи товари, както и товарни пътни превозни средства, вагони или баржи, 
превозвани на съда). 

 

E.V-38 Тара тегло  

 
Теглото на транспортна единица (напр. контейнери, сменяеми каросерии и палети, 
съдържащи товари, както и товарни пътни превозни средства, вагони или баржи, 
превозвани на съда), преди да се натовари някакъв товар. 
 

E.V-39 Начин на превоз на товарите 

 
Товарите могат да се класифицират по отношение на предназначението на самия съд и 
на оборудването, необходимо в пристанищата и на съда за обработването им. 
Основните категории са: 
 
- Течни, насипни 
- Сухи, насипни 
- Контейнери 
- Ро-ро (самоходни) 
- Ро-ро (несамоходни) 
- Други генерални товари 

 

E.V-40 Ло-ло (Lift-on Lift-off) 

 
Товарене/разтоварване с корабните товарни стрели/кранове или кранове, разположени 
на брега. 
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E.V-41 Контейнерен товар 

 
Контейнерният товар се състои от контейнери със или без товар, които се качени или 
свалени от съдовете, които ги превозват по море. 

 

E.V-42 Ро-ро (Roll-on Roll-off) 

 
Товарене/разтоварване през вратите/рампите на съда посредством колесни средства за 
придвижване. 

 
Товаренето или разтоварването на живи животни на собствен ход е включено. 

 

E.V-43 Ро–ро товар 

 
Ро-ро товарът се състои от товари, в контейнери или не, разположени на ро-ро единици, 
които колесно се качват и слизат от съдовете, превозващи ги по море. 

 

E.V-44 Категории товари, превозвани по море 

 
Категориите товари, превозвани по море, са тези, определени от номенклатурите NST 
(Стандартна стокова номенклатура за транспортна статистика — Евростат) или CSTE 
(Класификация на суровините за целите на транспортната статистика в Европа — ИКЕ 
на ООН) 

 

E.V-45 Опасни товари 

 
Класификацията на опасните товари е тази, определена с глава VII на Международната 
конвенция за безопасност на живота на море (SOLAS, 1974 г.), както е изменена и 
посочена в Международния морски кодекс за опасните товари (IMDG). 

 

E.V-46 Прехвърляне от кораб на кораб 

 
Разтоварването на товара от един търговски кораб и натоварването му на друг, за да се 
изпълни изцяло пътуването, дори когато товарът е трябвало да престои на брега преди 
да продължи пътуването.  

 
Претоварване на други видове транспорт е изключено. 

 

E.V-47 Натоварени товари 

 
Стоки, намиращи се на търговски кораб за транспортиране по море. 

 
Прехвърляне от един търговски кораб на друг се разглежда като товарене след 
разтоварване. Натоварените товари включват национални товари, претоварени 
товари (национални или чуждестранни товари, пристигащи в пристанището по 
море) и транзитни товари по суша (чуждестранни товари, пристигащи в 
пристанището по шосе, железен път, въздух или вътрешен воден път). 
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E.V-48 Разтоварени товари 

 
Стоки, свалени от търговски кораб. 

 
Прехвърляне от един търговски кораб на друг се разглежда като разтоварване 
преди ново товарене. Разтоварените товари включват национални товари, 
претоварени товари (национални или чуждестранни товари, напускащи 
пристанището по море) и транзитни товари по суша (чуждестранни товари, 
напускащи пристанището по шосе, железен път, въздух или вътрешен воден път). 

 

E.V-49 Морска транспортна връзка на товари 

 
Комбинацията от пристанището на товарене и пристанището на разтоварване на 
товарите, транспортирани по море, независимо от следвания маршрут. 

 
Тези пристанища са морски пристанища (с изключение на речно-морския транспорт, 
за който може да са пристанища по вътрешни водни пътища) с код по международна 
система за класификация като UN-LOCODE (кодифициране за пристанища и други 
места). 
Тези пристанища може да са групирани съгласно географското им местоположение, 
като се използват международни системи за класификация като NUTS 
(Номенклатура на териториалните единици за статистически цели — Евростат). 
 

E.V-50 Пристанище на товарене 

 
Пристанището, в което пратка товари е натоварена на кораба, от който е разтоварена в 
отчетното пристанище. 

 
Прехвърляния от един търговски кораб на друг се разглеждат като товарене след 
разтоварване. 

 

E.V-51 Пристанище на разтоварване 

 
Пристанището, в което пратка товари, натоварена на кораб в отчетното пристанище, ще 
се разтоварва от същия кораб. 

 
Прехвърляния от един търговски кораб на друг се разглеждат като разтоварване 
преди ново товарене. 
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E.VI ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ 

E.VI-01 Потребление на енергия от търговски кораби 

 
Крайната енергия, потребена от корабите. 

 
Това включва крайната енергия, потребена от ненатоварени кораби. 

 

E.VI-02 Тон нефтен еквивалент (TOE) 

 
Измерителна единица за потреблението на енергия (1 TOE = 0,041868 тераджаул (TJ)). 
 
Коефициентите на преобразуване, приети от Международната агенция по 
енергетика (МАЕ), са следните: 
 
- Газьол/дизелово гориво 1,035 
- Тежко гориво  0,960. 

 

E.VI-03 Джаул 

 
Измерителна единица за потреблението на енергия. 

 
1 тераджаул = 1012J = 2,78 x 105 kWh 
1 тераджаул = 23,88459 TOE. 

 
 

E.VI-04 Газьол/дизелово гориво (дестилатно течно гориво) 

 
Масла, получени от най-долната фракция при атмосферна дестилация на суров нефт. 
 
Газьолите/дизеловите горива включват тежки газьоли, получени чрез вакуумна 
редестилация на остатъка от атмосферна дестилация. Газьолът/дизеловото 
гориво се дестилира между 200°C и 380°C, с по-малко от 65 обемни процента при 
250oC, включително загубите, и 80 процента или повече при 350 C. Тежките масла, 
получени чрез смесване, попадат в групата на газьолите, ако кинематичният им 
вискозитет не надвишава 25 cST при 40°C. 
 
Горна топлина на изгаряне: 43,3 TJ/1 000 t. 

 

E.VI-05 Тежко гориво (остатъчно) 

 
Тежко масло, което формира дестилационния остатък. 

 
Това включва всички остатъчни течни горива (включително тези, получени чрез 
смесване). Вискозитетът на тежкото гориво е над 25 cST при 40°C. Точката на 
възпламеняване винаги е над 50° C и плътността им е по-голяма от 0. 



 

 - 143 - 

 
 

F. ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ 



F. Въздушен транспорт 

 - 144 - 

 

F.I ИНФРАСТРУКТУРА 

F.I-01 Летище 

 
Определена площ от сушата или водата (включително всички сгради, инсталации и 
оборудване), предназначена да се използва цялата или част от нея за пристигане, 
заминаване и наземно движение на въздухоплавателни средства и открита за търговски 
операции с въздушен транспорт. 
 
Повечето летища имат 4-буквен код по ICAO, както е посочен в Документ 7910 на ICAO. 
Повечето, но не всички имат и код, определен им от IATA. 
 

F.I-02 Международно летище 

 
Всяко летище, определено от държавата, на чиято територия е разположено като 
летище за пристигане и заминаване за международно въздушно движение, на което се 
извършват процедури, свързани с митници, имиграция, публичното здраве, 
селскостопанска карантина и др., независимо дали такива услуги се предоставят 
непрекъснато или с прекъсване. 
 

F.I-03 Вътрешно летище 

 
Всяко летище, което не е определено да поема международно движение 

 

F.I-04 Летищен терминал 

 
Самостоятелно съоръжение за обработване на пътници и/или товари 
 
- Пътнически терминал 
 

Летищен терминал, снабден със съоръжения за обработване на пътници, 
включително регистрация на пътници, обработване на багаж, сигурност, имиграция, 
качване и слизане на пътниците на борда на въздухоплавателните средства. 

 
- Товарен терминал 
 

Летищен терминал, предназначен единствено за обработване на товарни пратки, 
включително приемане и освобождаване на товари, съхранение, сигурност и 
документация. 
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F.I-05 Летищни писти 

 
Определена правоъгълна площадка от дадено летище, подготвена за кацането и 
излитането на въздухоплавателни средства и която има следните характеристики: 
 
- Разполагаема дължина на разбега 
 

Дължината на писта, обявена за налична и подходяща за разбега по пистата на 
излитащо въздухоплавателно средство. 

 
- Разполагаема дистанция за кацане 
 

Дължината на писта, обявена за налична и подходяща за пробега по пистата при 
кацане на въздухоплавателно средство. 

F.I-06 Летищни пътеки за рулиране 

 
Определено трасе в дадено летище, създадено за рулиране на въздухоплавателни 
средства и чиято цел е да създаде връзка на една част на летището с друга. 

F.I-07 Места за регистрация 

 
- Обикновени 
 

Обикновено място за регистрация, на което персонал на авиокомпанията се 
занимава с обработването на билетите, етикетиране на багажа, включително бързи 
гишета за приемане на багаж, и издава бордните карти. 

 
- Автомати за регистрация на самообслужване 
 

Автомати, предоставящи възможност за регистрация с автоматично обработване на 
билети, бордни карти и в някои случаи отпечатване на етикети за багажа. 

 

F.I-08 Пътнически изходи 

 
Дадена част от пътническия терминал, в която пътниците се събират, преди да се качат 
на борда на тяхното въздухоплавателно средство. 
 
а) с ръкави за качване и слизане на пътници 
 

Изход с ръкав, който се свързва с въздухоплавателното средство, за да позволи 
качване на борда, без да се слиза на ниво нула и да се използва стълба за качване 
на борда. 

 
b) други 
 

Изходи, различни от тези с пътнически ръкави 
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F.I-09 Летищен автомобилен паркинг 

 
Паркинг съоръжения на летището. 
 
- Кратък престой 
 

Паркинг, на който максимално разрешената продължителност на престой е по-малко 
от 24 часа. 

 
- Среднодълъг и дълъг престой 
 

Паркинг, на който максимално разрешената продължителност на престой е 24 часа 
или повече. 
 
При отдалечени паркинг съоръжения се включват само тези, които се обслужват 
с автобуси на летището. 

 

F.I-10 Интермодални товарни съоръжения 

 
Товарен терминал, в границите на летището, с наземна част с връзки към видове 
транспорт, различни от автомобилния.  
 

F.I-11 Връзки с други видове транспорт 

 
Съоръжения в границите на летището за връзка със следните видове повърхностен 
транспорт 
 
а) Високоскоростна железница 
 

Достъп до високоскоростни железопътни услуги 
 
b) Главна железопътна линия  
 

Достъп до услуги по главна железопътна линия 
 
c) Метро  
 

Достъп до услуги на метрополитен 
 
d) Междуградски автобусни услуги  
 

Достъп до експресни и междуградски услуги с туристически автобуси 
 
e) Градски автобусни услуги  
 

Достъп до местни автобусни услуги 
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F.II ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ (ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО) 

F.II-01 Въздухоплавателно средство 

 
Всяка машина, която може да се поддържа в атмосферата от реакцията на въздуха, 
различна от реакцията на въздуха срещу земната повърхност 
 

Дирижабли и превозни средства, използващи екранния ефект от повърхността като 
такива на въздушна възглавница, са изключени. ICAO предоставя обозначенията на 
типа на въздухоплавателните средства в Документ 8643 на ICAO. В допълнение 
ICAO и Групата за безопасност в търговската авиация (CAST) са разработиха съвместно 
нова таксономия за правилно идентифициране на въздухоплавтелните средства. 
Подробности могат да се открият на следния сайт: 
http://www.intlaviationstandards.org/. 

 

F.II-02 Авиационен парк 

 
Въздухоплавателните средства, регистрирани в дадена държава към дадена дата 
 

F.II-03 Работен парк 

 
Работният парк включва всички въздухоплавателни средства, експлоатирани с 
търговска цел (включително всички въздухоплавателни средства, които временно са 
извън експлоатация поради големи произшествия, трансформации, правителствени 
действия, като задържане на земята от правителствени регулаторни агенции). 
 

Въздухоплавателните средства, използвани единствено за обучение и комуникации, 
както и за частни полети, не се включват в работния парк.  

 

F.II-04 Конфигурация на въздухоплавателното средство 

a) Пътническо въздухоплавателно средство 
 

Въздухоплавателно средство, конфигурирано за транспортиране на пътници и 
техния багаж. Всякакви товари, включително поща, обикновено се превозват в 
товарни отсеци в долната част на корпуса на въздухоплавателното средство. 

 

b) Товарно въздухоплавателно средство 
 

Въздухоплавателно средство, конфигурирано единствено за превоз на товари и/или 
поща. 
 
Могат да бъдат превозвани и лица, придружаващи някои видове товар, напр. 
добитък. 

c) Комбинирано въздухоплавателно средство 
 

Пътническо въздухоплавателно средство с увеличени възможности за превоз на 
товари до пътническия салон. 



F. Въздушен транспорт 

 - 148 - 

d) Бързопреобразуващо се въздухоплавателно средство 
 

Въздухоплавателно средство, проектирано да позволява бърза промяна на 
конфигурацията от пътническо на товарно и обратно. 

e) Други 
 

Въздухоплавателни средства, които не се използват за търговски въздушен 
транспорт. 
 

F.II-05 Въздухоплавателни средства по шумови характеристики 

a) Въздухоплавателно средство без сертификат за шум 
 

Въздухоплавателно средство без сертификат по международните изисквания за 
шум 

b) Въздухоплавателно средство по глава II 
 

Въздухоплавателно средство, което отговаря на спецификациите от глава II от 
приложение 16 към Чикагската конвенция на ICAO 

c) Въздухоплавателно средство по глава IІI 
 

Въздухоплавателно средство, което отговаря на спецификациите от глава IІI от 
приложение 16 към Чикагската конвенция на ICAO 

d) Въздухоплавателно средство по глава  IV  
 

Въздухоплавателно средство, което отговаря на спецификациите от глава IV от 
приложение 16 към Чикагската конвенция на ICAO 

F.II-06 Възраст на въздухоплавателното средство 

 

Броят години от първата регистрация на въздухоплавателното средство. 



F. Въздушен транспорт 

 - 149 - 

F.III ПРЕДПРИЯТИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАЕТОСТ 

F.III-01 Предприятие 

 
Организационна единица или най-малката комбинация от организационни единици, 
която включва и пряко или непряко контролира всички необходими функции за 
извършване на производствените си дейности. 
 
Изискването за  предприятие е да има един собственик или такъв, който го 
контролира. То може, обаче, да е разнородно по отношение на икономическа дейност, 
както и по отношение на местонахождение. 
 

F.III-02 Авиокомпания (Оператор на търговски въздушен транспорт) 

 
Авиационно предприятие, което експлоатира въздухоплавателни средства с търговска 
цел и което (i) изпълнява редовни или нередовни услуги за въздушен транспорт, или и 
двете, които са публично достъпни за превоз на пътници, поща и/или товар и (ii) е 
сертифицирано за такива цели от органа по гражданска авиация на държавата, в която е 
седалището му. 
 
ICAO предоставя 3-буквен код на оператора на въздушен транспорт, както са 
изброени в Документ 8585 на ICAO и който се изисква за всички авиокомпании 
работещи по международни маршрути. Двусимволно означение на авикомпанията е 
определено от IATA в съответствие с разпоредбите на Резолюция 762 на IATA. 
Двусимволните означения на авиокомпанията се използват при резервации, графици, 
разписания, телекомуникации, издаване на билети, товарни документи, правен 
аспект, тарифи, и/или други търговски или свързани с движението цели. По 
отношение на класифицирането на дейността са включени следните класове: 
 
ISIC Rev 4 Проект Подраздел 51 Въздушен транспорт 
NACE Rev. 2 Разделение 51 Въздушен транспорт 
 

F.III-03 Летищен оператор 

 
Предприятие от въздушния транспорт, експлоатиращо търговско летище. 
 
По отношение на класифицирането на дейността са включени следните класове: 
 
ISIC Rev 4 Проект  Клас 5223 Дейности по услуги, спомагателни за въздушния 
транспорт  
NACE Rev. 2 Клас 5223 Дейности по услуги, спомагателни за въздушния 
транспорт  
 

F.III-04 Доставчик на контрол на въздушното движение 

 
Предприятие от въздушния транспорт, предоставящо услуги по контрол на въздушното 
движение 
По отношение на класифицирането на дейността са включени следните класове: 
 
ISIC Rev 4 Проект  Клас 5223 Дейности по услуги, спомагателни за въздушния 
транспорт  
NACE Rev. 2 Клас 5223 Дейности по услуги, спомагателни за въздушния 
транспорт  
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F.III-05 Доставчик на летищни услуги 

 
Предприятие, предоставящо летищни услуги, като наземно обслужване на 
въздухоплавателни средства, зареждане с гориво, поддържане и безопасност, 
пътнически услуги като регистрация, обработване на багаж, обработване на товари и 
други услуги. 
 
По отношение на класифицирането на дейността са включени следните класове: 
 
ISIC Rev 4 Проект  Клас 5223 Дейности по услуги, спомагателни за въздушния 
транспорт  
  Клас 5224 Обработка на товари  
NACE Rev. 2 Клас 52.23 Дейности по услуги, спомагателни за въздушния 

транспорт  
  Клас 52.24 Обработка на товари  
 

F.III-06 Оборот 

 
Общата фактурирана сума от предприятието за въздушен транспорт през разглеждания 
период. Тази обща сума съответства на пазарните продажби на услуги или товари, 
доставени на трети страни. Включени в оборота са „други оперативни приходи“, напр. 
приходи от концесии, франчайзингови споразумения, патенти, търговски марки или 
подобни активи. Оборотът включва всички данъци и такси на фактурираните от 
предприятието товари или услуги, с изключение на ДДС, фактуриран от предприятието 
на клиентите. Той включва също всички други такси, заплащани от клиентите. 
Намаленията на цените, отстъпките за лоялност и търговските отстъпки трябва да се 
извадят, но не и отстъпките за своевременно плащане. 
 
Оборотът включва само обичайни дейности и поради това не включва продажби на 
дълготрайни активи. Оперативни субсидии, получени от публични власти, също се 
изключват. 

F.III-07 Разходи по поддържане — летища 

 
Разходи, необходими за продължаване на летищните дейности чрез поддържане на 
неподвижната инфраструктура и същественото оборудване. 
Примери са поддържане на пистата, поддръжка на оборудването за обработване на 
багажи и оборудването за обработване на товари. 
 

F.III-08 Разходи по поддържане — въздухоплавателни средства 

 
Разходи, необходими за поддържане на въздухоплавателните средства и техните 
двигатели в летателна годност. 
 
Това включва редовното поддържане на планера и двигателите, независимо дали се 
извършва от самото предприятие или от подизпълнители. 
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F.III-09 Заетост 

 
Заетостта е броят на заетите на работа лица, т.е. общият брой на лицата, които работят 
в предприятието (включително работещи собственици, съдружници, които работят 
редовно в предприятието и неплатени служители, част от семейството), както и лицата, 
които работят извън предприятието, но които са част от него и са платени от него (напр. 
търговски представители, служители по доставките, екипи за ремонт и поддържане). Тук 
се включват и краткосрочно отсъстващите лица (напр., лица в отпуск по болест, в 
платен отпуск или специален отпуск), а също и стачкуващите лица, но не влизат лицата, 
отсъстващи за неопределен период. Тук също се включват служителите на непълен 
работен ден, които се считат за такива по законите на съответната държава и които се 
водят по ведомост, както и сезонни работници, стажанти и служители, които работят 
надомна работа и се водят по ведомост. 
 
Броят на заетите лица изключва работната ръка, предоставена на предприятието от 
други предприятия, лица, извършващи работа по ремонти и поддържане в 
разглежданото предприятие от името на други предприятия, както и тези, които са на 
редовна военна служба. От друга страна, лицата, които са на разположение на дадено 
предприятие по търговски причини въз основа на дългосрочен договор (т.е. 
демонстратори в големи магазини) следва да бъдат включени като служители на 
предприятието, в което работят, а не на предприятието, с което е сключен договорът им 
за наемане на работа. 
 
Броят на заетите лица съответства на средногодишния брой на заетите лица. 
 

F.III-10 Видове заетост 

a) Обща администрация 
Включва управленски състав на централно и регионално ниво (напр. финанси, 
право, личен състав и др.) и управителни съвети. 
 
Управленският състав на специализирани отдели (експлоатация и движение, 
въздухоплавателни средства, контрол на въздушното движение, строителство и 
поддържане на писта и терминал, служби за извънредни ситуации) се изключва, но 
се взима предвид в статистиката, специфична за всяка от тези служби. 

 

b) Експлоатация и движение 
Кабинни и наземни екипажи (с изключение на летателния състав) и свързаните 
централни и регионални служби. Включва туризъм, реклама и експлоатация на 
терминали. 

 

c) Въздухоплавателно средство 
Летателен състав, персонал по поддържане и инспектиране и свързаните централни 
и регионални служби. 
 

d) Летища 
Персонал за контрол на въздушното движение, терминали, строителство на писти и 
други летищни съоръжения, персонал по поддържане и надзор, персонал по 
наземното обслужване, персонал на службите за извънредни ситуации. 

 

e) Друга експлоатация 
Пътнически и товарни услуги, услуги за превоз на товари и др. 



F. Въздушен транспорт 

 - 152 - 

F.IV ДВИЖЕНИЕ 

F.IV-01 Придвижване на въздухоплавателно средство 

 
Излитане или кацане на летище на въздухоплавателно средство. 
 
За целите на летищното движение едно пристигане и едно заминаване се считат за 
две придвижвания. Включва всички търговски придвижвания на въздухоплавателни 
средства и нетърговски операции на общата авиация. Изключват се държавни 
полети, кацане с простартиране, прекратени кацания и неуспешни заходи. 
 

F.IV-02 Търговско придвижване на въздухоплавателно средство 

 
Придвижване на въздухоплавателно средство, извършено срещу възнаграждение или 
наем. 
 
Включва придвижвания с търговска въздушна услуга и операции на търговската 
обща авиация. 
 

F.IV-03 Заминаване на въздухоплавателно средство 

 
Излитане на въздухоплавателно средство. 
 

F.IV-04 Пристигане на въздухоплавателно средство 

 
Приземяване на въздухоплавателно средство 
 

F.IV-05 Спиране, носещо приходи 

 
Спиране на движението с цел вземане и/или сваляне на товар, носещ приходи. 
 

F.IV-06 Спиране, неносещо приходи 

 
Спиране, различно от спирането, носещо приходи. 
 
Такива спирания включват спиранията при полети за позициониране, държавни 
полети, тренировъчни полети и технически спирания. 
 

F.IV-07 Отклоняване 

 
Приземяване на въздухоплавателно средство на летище, различно от посоченото в 
полетния план поради експлоатационни или технически трудности за 
въздухоплавателното средство или на летището на местоназначение. 
 
Отклоняване може да се предизвика от проблемно поведение на пътник, технически 
проблеми на въздухоплавателното средство, лоши метеорологични условия, 
произшествие или други извънредни ситуации на плануваното летище на 
местоназначение. 
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F.IV-08 Двойка летища 

 
Двойка летища се определя като две летища, между които е разрешено пътуване с 
пътнически билет или част от билет или между които се извършва превоз на товари и 
поща в съответствие с документ за транспорт или част от него (въздушна 
товарителница или пощенска товарителница). 
 

F.IV-09 Разстояние от летище до летище 

 
За статистически цели разстоянието от летище до летище означава дъгата по голям 
кръг от летище до летище (в километри). 
 
Измерването е въз основа на летищните координати и формулата за изчисляване по 
голям кръг. 

 

F.IV-10 Двойка градове — по първоначален/краен етап на полета (OFOD) 

 
Два града, между които е разрешено пътуване с пътнически билет или част от билет или 
между които се извършва превоз на товари и поща в съответствие с документ за 
транспорт или част от него (въздушна товарителница или пощенска товарителница). 
 
В общата употреба двойка градове понякога се използва взаимнозаменяемо с двойка 
летища. 
 

F.IV-11 Етап на полет (FS) 

 
Експлоатацията на въздухоплавателно средство от излитането до следващото му 
кацане. 
 
Техническите спирания не се включват. 
 

F.IV-12 Вътрешен етап на полет 

 
Всеиа етап на полет, прелетян между точки във вътрешните граници на държава. 
 
Етапите на полет между държава и територии, които й принадлежат, както и 
всички етапи на полет между такива територии следва да се класифицират като 
вътрешни. 
 

F.IV-13 Международен етап на полет 

 
Етап на полет, при който излитането е в една държава и следващото приземяване е в 
друга държава. 
 

F.IV-14 Полет 

 
Експлоатацията на въздухоплавателно средство по една или повече полетни отсечки, 
като се използва един номер на полет, определен от авиокомпанията. 
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F.IV-15 Вътрешен полет 

 
Полет с изключително вътрешни етапи на полет, като всички използват един номер на 
полет. 
 

F.IV-16 Международен полет 

 
Полет, който има един или повече международни етапи на полет, като всички етапи 
използват един номер на полет. 
 

F.IV-17 Търговски полет 

 
Полет на въздушния транспорт с цел обществен превоз на пътници и/или товари и 
поща, извършван срещу възнаграждение или под наем. 
 

F.IV-18 Търговска въздушна услуга 

 
Полет на въздушния транспорт или поредица от полети с цел обществен превоз на 
пътници и/или товари и поща, извършван срещу възнаграждение или под наем. 
 
Услугите могат да са редовни или нередовни. 
 

F.IV-19 Редовна въздушна услуга 

 
Търговска въздушна услуга, осъществявана по публикувано разписание или с такава 
регулярност, че да формира лесно разпознаваема систематична поредица от полети. 
 
Включва допълнителни полети поради свръхголям трафик за редовните полети. 
 

F.IV-20 Нередовна въздушна услуга 

 
Търговска въздушна услуга, различна от редовната въздушна услуга. 
 

F.IV-21 Пътническа въздушна услуга 

 
Редовна или нередовна въздушна услуга, изпълнявана от въздухоплавателно средство, 
превозващо един или повече пътници, носещи приходи, и всеки полет, посочен в 
публикувано разписание като открит за пътници. 
 
Включва полети, превозващи едновременно пътници, носещи приходи, и товари и 
поща, носещи приходи. 
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F.IV-22 Въздушни услуги за всякакви товари и поща 

 
Редовна или нередовна въздушна услуга, изпълнявана от въздухоплавателно средство, 
превозващо товар, носещ приходи, различен от пътници, носещи приходи, т.е. товари и 
поща.  
 
Изключва полетите, превозващи един или повече пътници, носещи приходи, както и 
полетите, посочени в публикувано разписание като открити за пътници. Понякога 
въздушните товари и въздушната поща се наричат въздушно карго. 
 

F.IV-23 Операции на общата авиация — търговски 

 
Всички търговски операции на гражданската авиация, различни от редовните въздушни 
услуги и нередовните операции на въздушния транспорт срещу възнаграждение или под 
наем. Главните категории на търговска обща авиация са следните: 
 

a) въздушно такси 

b) фотографска 

c) пътувания с цел панорамни гледки 

d) рекламна дейност 

e) селскостопанска/пръскане на култури 

f) медицинска/пътувания на въздушна линейка 

g) други търговски. 
 

F.IV-24 Операции на общата авиация — нетърговски 

 
Всички нетърговски операции на гражданската авиация, различни от редовните 
въздушни услуги и нередовните операции на въздушния транспорт срещу 
възнаграждение или под наем. Главните категории на нетърговската обща авиация са 
следните: 
 

a) държавен полет 
 

Всеки полет, извършен от въздухоплавателно средство за военни, митнически, 
полицейски или други правоприлагащи служби на държавата. 
Всеки полет, обявен като „държавен полет“ от държавните органи. 
 

b) полет с учебна цел 

c) частен полет  

d) бизнес полет 

e) полети за скачане на парашутисти и за теглене на планери.  

f) технически спирания 

g) изпитателен полет 
 

Нетърговски полет, извършен с цел изпитване на въздухоплавателното средство 
преди влизането му в работна експлоатация 
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h) полет за позициониране 
 
Нетърговски полет, извършен за позициониране на въздухоплавателно средство за 
редовен или нередовен полет или услуга. 
 

i) други нетърговски. 
 

F.IV-25 Полетен номер (въздухоплавателно средство) 

 
Полетен номер е главният публикуван полетен номер, определен за полета от 
оператора на въздушен транспорт. Пътници, използващи полет с дадено 
въздухоплавателно средство, е възможно да пътуват с поредица от полетни номера. 
Става въпрос само за активния полетен номер на полета.  
 

F.IV-26 Споделяне на кода 

 
Използването на полетния номер на един оператор за услуги/полети, предоставяни от 
други оператори. 
 
За статистически цели движението се води на експлоатиращия превозвач, чийто  
полетен номер се използва от контрола на въздушното движение. 
 

F.IV-27 Време от спирачно столче до спирачно столче 

 
Общото време, измерено в часове и минути, измерено от първото преместване на 
въздухоплавателното средство от точката му на заминаване до окончателното му 
спиране в неговата точка на пристигане. 
 

F.IV-28 Пролетени часове на въздухоплавателното средство 

 
Един пролетян час на въздухоплавателно средство се счита извършен, когато 
въздухоплавателното средство се експлоатира един час. Часовете на 
въздухоплавателни средства се измерват въз основа на времето от спирачно столче до 
спирачно столче. 
 

F.IV-29 Среднодневно използване на въздухоплавателните средства — часове, носещи 
приходи 

 
Общият брой на часовете, носещи приходи (редовни плюс чартър), прелетени по тип 
въздухоплавателни средства (спирачно столче до спирачно столче) през даден период, 
разделен на съответния брой налични въздухоплавателно средство-дни. „Налични 
въздухоплавателно средство-дни“ е сумиране на броя дни, през които всяко 
въздухоплавателно средство е налично за използване през въпросния период. 
Следните дни следва да се изключат от наличните дни: 
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a) дните между датата на закупуването и датата на действително влизане в 
експлоатация 

b) дните след последния му полет, носещ приходи, преди окончателното му извеждане 
от експлоатация 

c) дните извън експлоатация поради голяма повреда или преобразуване 

d) дните, когато въздухоплавателно средство се притежава от други или не е в 
наличност поради действие на държавните органи, като спиране от полети от страна 
на държавни регулаторни органи. 

 
Всички други дни трябва да се считат като „дни в наличност“, включително дните, 
необходими за поддържане или обновяване. 

F.IV-30 Изпълнени километри на въздухоплавателните средства 

 
Километрите на въздухоплавателните средства са равни на сумата от произведенията, 
получени при умножението на броя полети, изпълнени по всяка полетна отсечка, с 
разстоянието от летище до летище. 
 

F.IV-31 Налични пътнически места 

 
Общият брой пътнически места, които са на разположение за продажба за 
въздухоплавателното средство, обслужващо етап на полет между двойка летища. 
 
Включва места, които вече са продадени за даден етап на полет, т.е. включително 
местата, заети от пътници, които изпълняват директен транзит. 
Изключва местата, които фактически не са налични за превоз на пътници поради 
ограничения относно максималното бруто тегло.  
 

F.IV-32 Разполагаемо кресло–километър 

 
Измерителна единица, представляваща придвижването на едно налично седящо място 
в пътническо въздухоплавателно средство, когато изпълнява услуги, за които основно е 
предназначено, на разстояние един километър. 
 
Разстоянието, което се взима предвид, е действително пропътуваното. Изключват 
се маневриране и други подобни придвижвания. 
 

F.IV-33 Разполагаем тон–километър    

 
Измерителна единица, представляваща придвижването на един наличен тон полезен 
товар във въздухоплавателно средство, когато изпълнява услуги, за които основно е 
предназначено, на разстояние един километър. 
 
Разстоянието, което се взима предвид, е действително пропътуваното. 
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F.V ИЗМЕРВАНЕ НА ТРАНСПОРТА 

F.V-01 Въздушен транспорт 

 
Всяко придвижване на товари и/или пътници при придвижването на въздухоплавателно 
средство. 
 

F.V-02 Търговски въздушен транспорт 

 
Всяко придвижване на товари и/или пътници при търговско придвижване на 
въздухоплавателно средство. 
 

F.V-03 Национален въздушен транспорт 

 
Въздушен транспорт при вътрешен полет 
 

F.V-04 Международен въздушен транспорт 

 
Въздушен транспорт при международен полет 
 

F.V-05 Начален етап и краен етап  на полет (OFOD) 

 
Движението по търговска въздушна услуга, определена с уникален полетен номер, 
подразделено по двойки летища в съответствие с точката на качване и точката на 
слизане за този полет. 
 
За пътници, товари или поща, когато летището на качване не е известно, за точка 
на качване следва да се приеме произходът на въздухоплавателното средство; по 
подобен начин, ако летището на слизане не е известно, за точка на слизане следва 
да се приеме местоназначението на въздухоплавателното средство. 
 

F.V-06 Пътник по въздух 

 
Всяко лице, с изключение на членовете на летателния и на кабинния екипаж, които са 
на работа, и което извършва пътуване по въздух. 
 
Включват се бебета. 
 

F.V-07 Пътник по въздух, носещ приходи 

 
Пътник с търговско значение, за чието транспортиране даден въздушен превозвач 
получава търговско възнаграждение. 
 
Определението включва, например (i) пътници, които пътуват по публично достъпни 
промоционални предложения (например „две за едно“) програми за лоялност (за 
погасяване на точки за често летене); (ii) пътници, които пътуват като 
компенсация за отказано качване; (iii) пътници, които пътуват с корпоративни 
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отстъпки; (iv) пътници, които пътуват на преференциални цени (правителствени 
служители, моряци, военни, учещи младежи и др.); 
Това определение изключва, например (i) лица, които пътуват безплатно; (ii) лица, 
пътуващи при цени или отстъпки, достъпни само за служители на въздушни 
превозвачи или техни агенти или само по работа на превозвачите;  (iii) деца, които 
не заемат седящо място. 
 

F.V-08 Пътник по въздух, неносещ приходи 

 
Пътници, различни от пътниците, носещи приходи. 
 

F.V-09 Превозени пътници по въздух 

 
Всички пътници на даден полет (с един полетен номер), броени само веднъж, а не 
неколкократно за всеки отделен етап от този полет. 
 
Всички, носещи и неносещи приходи пътници, чието пътуване започва или завършва 
на отчетното летище, както и пътници, извършващи смяна на полет, които на 
отчетното летище се присъединяват или оставят полета. Изключва пътници в 
директен транзит. 
 

F.V-10 Пътници в крайна точка 

 
Пътници, започващи или завършващи своето пътуване на посоченото летище. 
 

F.V-11 Пътници в директен транзит 

 
Пътници, които след кратко спиране, продължават пътуването си със същото 
въздухоплавателно средство, с полет със същия полетен номер като полета, с който са 
пристигнали. Пътници, които се прехвърлят на друго въздухоплавателно средство 
поради технически проблем, но продължават с полет със същия полетен номер, се 
считат за пътници в директен транзит.  
 
При някои полети с междинни спирания полетният номер се сменя на летище, за да 
се обозначи разликата между пристигащ и заминаващ полет. Когато при такива 
обстоятелства пътници с междинно местоназначение продължават пътуването си 
на същото въздухоплавателно средство, те следва да се считат за пътници в 
директен транзит. 
 

F.V-12 Трансферни пътници или пътници в недиректен транзит 

 
Пътници, пристигащи и заминаващи с други въздухоплавателни средства в рамките на 
24 часа или със същите въздухоплавателни средства, но с различни полетни номера. Те 
се броят два пъти: веднъж при пристигане и веднъж при заминаване. 
 
При някои полети с междинни спирания полетният номер се сменя на летище, за да 
се обозначи разликата между пристигащ и заминаващ полет. Когато пътници за 
междинно местоназначение продължават пътуването си на същото 
въздухоплавателно средство, те не следва да се считат за трансферни пътници 
или пътници в недиректен транзит за летището, което се е променил полетният 
номер. 
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F.V-13 Терминални пътници 

 
Общият брой на пътниците в крайна точка и трансферните пътници. 
 

F.V-14 Пътници по въздух на борда 

 
Всички пътници на борда на въздухоплавателното средство при приземяване на 
отчетното летище или при излитане от отчетното летище. 
 
Всички носещи и неносещи приходи пътници на борда на въздухоплавателно 
средство по време на полетна отсечка. Включва пътници в директен транзит.. 
 

F.V-15 Пътникокилометър 

 
Един пътникокилометър е изпълнен, когато пътник е превозен на един километър. 
 

F.V-16 Коефициент на натоварване с пътници 

 
Пътникокилометрите, изразени като процент от разполагаемите кресло-километри. 
 

F.V-17 Пътникокилометри, прелетени на етап на полета 

 
Сумата на произведенията, получени при умножението на броя пътници, превозени при 
всяки етап на полета, с разстоянието от летище до летище. 
 

F.V-18 Пътникокилометри, прелетени по отношение на летища на начален/ краен етап на 
полет. 

 
Резултатът от умножението на броя пътници, превозени по въздух между две летища, 
които са начален произход и крайно местоназначение, с разстоянието от летище до 
летище. 
 

F.V-19 Изпълнени пътнически тон-километри 

 
Резултатът от умножението на прелетените пътникокилометри с теглото на всеки от 
пътниците, включително безплатния и наднормения багаж. 
 
Всеки оператор на въздушен транспорт може да използва свои вътрешни норми за 
тегло на пътниците или стандартните 100 kg (като багажът е включен). 
 

F.V-20 Багаж 

 
Лична собственост на пътници и екипаж, натоварени или превозвани на борда на 
въздухоплавателно средство по споразумение с оператора. 
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F.V-21 Товари 

 
Всяка собственост, пренасяна на въздухоплавателно средство, различна от поща, 
запаси и багаж. 
 
За целите на статистиката товарите включват експресни товари и пакети и 
чували за дипломатическа поща, но не включват пътнически багаж. Всички 
транспортни операции с камиони, при които се използва въздушна товарителница, 
следва да се изключат. 
 

F.V-22 Бруто-бруто тегло на товарите 

 
Общото тегло на превозваните товари, целия амбалаж и тара теглото на транспортната 
единица (напр. въздушен контейнер). 
 

F.V-23 Бруто тегло на товари 

 
Общото тегло на превозваните товари, целия амбалаж, но без тара теглото на 
транспортните единици (напр. въздушен контейнер). 
 

F.V-24 Тара тегло  

 
Теглото на транспортна единица (напр. въздушен контейнер), преди да се натовари 
някакъв товар. 
 

F.V-25 Товари, натоварени или разтоварени 

 
Всички товари, натоварени на въздухоплавателно средство или разтоварени от 
въздухоплавателно средство. 
 
Товарите в директен транзит се изключват. 
 

F.V-26 Товари на борда 

 
Всички товари на борда на въздухоплавателно средство при приземяване на летище и 
при излитане от летище. 
 
Включват се товари в директен транзит и се отчитат, както при приземяване, 
така и при излитане.  
 

F.V-27 Товарни тон-километри, изпълнени по етап на полета 

 
Тон-километър е метричен тон товари от носещ приходи товар, превозен на един 
километър. Изпълнените тон-километри се получават, като се умножи общият тонаж 
товари от носещ приходи товар по летателната отсечка с разстоянието от летище до 
летище. 
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F.V-28 Товарни тон-километри, изпълнени по отношение на летища на начален/ краен 
етап на полет. 

 
Тон-километър е метричен тон товари от носещ приходи товар, превозен на един 
километър. Изпълнените тон-километри се получават, като се умножи общият тонаж 
товари от носещ приходи товар, превозен между две летища, които са начален етап и 
краен етап, с разстоянието от летище до летище. 
 

F.V-29 Поща 

 
Пратки кореспонденция и други предмети, превозвани с въздухоплавателно средство, 
които са били изпратени и са предназначени за доставка на пощенски администрации. 
 
Изключва се транспортирането на експресни товари и експресни пакети. 
 

F.V-30 Поща, натоварена и разтоварена 

 
Поща, натоварена или разтоварена от въздухоплавателно средство. 
 
Пощата в директен транзит се изключва. 
 

F.V-31 Поща на борда 

 
Цялата поща на борда по време на етап на полета, включително натоварена поща и 
поща в директен транзит. 
 

F.V-32 Чувал за дипломатическа поща 

 
Пощенска чанта, използвана от правителствата, за да изпращат официални писма и 
пратки. 
 

F.V-33 Пощенски тон-километри, изпълнени по етап на полета 

 
Тон-километър е метричен тон поща от носещ приходи товар, превозен на един 
километър. Изпълнените тон-километри се получават, като се умножи общият тонаж 
поща от носещ приходи товар по всяка отсечка от даден полет с разстоянието от 
летище до летище. 
 

F.V-34 Пощенски тон-километри, изпълнени по отношение на летища на начален/ краен 
етап на полет. 

 
Тон-километър е метричен тон поща от носещ приходи товар, превозен на един 
километър. Изпълнените тон-километри се получават, като се умножи общият тонаж 
поща от носещ приходи товар, превозен между две летища, които са начален етап и 
краен етап, с разстоянието от летище до летище. 
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F.V-35 Общо количество товари/поща 

 
Сумата от общото количество товари и поща, както натоварени, така и разтоварени в 
отчетното летище. Всички транспортни операции с камиони, при които се използва 
въздушна товарителница, следва да се изключат. 
 
Товарите и пощата заедно понякога се наричат карго. 
 

F.V-36 Категории товари превозвани по въздух 

 
Товарите в транспорта могат да се класифицират според вида. 
 
Примери за схеми за класификация са NST 2007 (Стандартна стокова номенклатура 
за транспортна статистика), която замества номенклатурата CSTE 
(Класификация на суровините за целите на транспортната статистика в Европа — 
ИКЕ на ООН) и номенклатурата NST/R (Стандартна стокова номенклатура за 
транспортна статистика/преразгледана — Евростат). 

F.V-37 Опасни товари 

 
Класовете опасни товари, превозвани по въздух са тези, определени с петнадесетото 
преработено издание на Препоръките на ООН за транспортирането на опасни товари, 
Организацията на обединените нации, Женева 2007 г. 
 
- Клас 1: Взривни вещества 
- Клас 2: Газове 
- Клас 3:  Запалими течности 
- Клас 4:  Запалими твърди вещества; вещества, уязвими на спонтанно 

избухване; вещества, които при контакт с вода, отделят запалими 
газове 

- Клас 5:  Окислителни вещества и органични пероксиди 
- Клас 6:  Токсични вещества и субстанции, предизвикващи инфекции 
- Клас 7:  Радиоактивни материали 
- Клас 8:  Корозивни вещества 
- Клас 9:  Опасни смеси на  вещества и артикули. 
 

F.V-38 Превозен полезен товар 

 
Товарът, носещ приходи, от пътници, багаж, товари и поща, превозван във 
въздухоплавателното средство, както е измерен в метрични тонове. 
 

F.V-39 Изпълнени тон-километри, носещи приходи 

 
Тон-километър е метричен тон от носещ приходи товар, превозен на един километър. 
Изпълнените тон-километри са равни на сбора от произведенията на общия тонаж от 
всяка категория, носещ приходи товар по всеки етап от даден полет, и разстоянието от 
летище до летище. 
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F.V-40 Коефициент на натоварване по тегло 

 
Сумата изпълнени, носещи приходи тон-километри, изразени като процент от 
разполагаемите тон-километри. 
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F.VI ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ 

F.VI-01 Потребление на енергия от въздушния транспорт 

 
Крайната енергия, потребена от въздухоплавателните средства за задвижване, 
електроенергия и отопление. 
 

F.VI-02 Тон нефтен еквивалент (TOE) 

 
Измерителна единица за потреблението на енергия: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
Коефициентът на преобразуване, приет от Международната агенция по енергетика 
(МАЕ) за керосин е следният: 
- Керосин 1,045. 
 

F.VI-03 Джаул 

 
Измерителна единица за потреблението на енергия: 
 
1 тераджаул = 1012 J = 2,78 x 105 kWh, 
1 тераджаул = 23,88459 TOE. 
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F.VII АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ 

F.VII-01 Произшествие 

 
Събитие, свързано с експлоатацията на въздухоплавателно средство, което е 
възникнало между момента на качване на борда на въздухоплавателното средство на 
лице с цел полет, до момента, когато всички такива лица са слезли, при което е 
изпълнено някое от следните: 
 
a) Има фатално или тежко ранено лице. 
 

Когато това е резултат от пребиваване във въздухоплавателното средство или от 
пряк контакт с някоя част на въздухоплавателното средство, включително части, 
които са се отделили от въздухоплавателното средство, или пряко излагане на 
реактивна струя, освен когато нараняванията са по естествени причини, 
самопричинени или причинени от други лица или когато нараняванията са на 
нелегални пътници, укрили се извън зоните, които обикновено са достъпни за 
пътниците и екипажа. 

 
b) Въздухоплавателното средство претърпи повреда или нарушаване на 

конструкцията. 
 

Когато това се отрази неблагоприятно на здравината на конструкцията, 
експлоатационните показатели или летателните характеристики на 
въздухоплавателното средство и обикновено би изисквало голям ремонт или 
подмяна на засегнатия елемент, освен при отказ или повреда на двигател. Когато 
повредата е ограничена до двигателя, неговата обшивка или принадлежности: или 
за повреда, ограничена до витла, върхове на крила, антени, гуми, спирачки, 
обтекатели, малки вдлъбнатини или дупки от остри предмети по обшивката на 
въздухоплавателното средство. 

 
c) Въздухоплавателното средство е изчезнало или е напълно недостъпно. 

 
Въздухоплавателно средство се счита за изчезнало, когато официалното 
издирване е прекратено и останките не са били открити.  

 

F.VII-02 Инцидент 

 
Събитие, различно от произшествие, свързано с експлоатацията на въздухоплавателно 
средство и което оказва влияние или може да окаже влияние върху безопасността на 
експлоатацията. 
 

F.VII-03 Тежък инцидент 

 
Инцидент, включващ обстоятелства, които показват, че почти се е стигнало до 
произшествие. 
 
Разликата между произшествие и тежък инцидент е единствено в резултата. 
Примери за тежки инциденти могат да се открият в ръководството на ICAO за 
докладване на произшествие/инцидент. 
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F.VII-04 Фатално нараняване 

 
Нараняване, довело до смърт в рамките на тридесет дни от датата на произшествието, 
се класифицира като фатално нараняване. 
 

F.VII-05 Нефатално нараняване 

 
Нараняване, различно от фатално нараняване, което е претърпяно от лице в дадено 
произшествие. 
 

F.VII-06 Тежко нараняване 

 
Нефатално нараняване, което е претърпяно от лице в произшествие и което: 
 
a) изисква болнично лечение за повече от 48 часа, като началото е в рамките на 

седем дни от датата на получаване на нараняването; или 
b) води до фрактура на кост (освен обикновените фрактури на пръсти на крайници 

или фрактура на нос); или 
c) включва открити травми, които причиняват силно кървене, увреждане на нерв, 

мускул или сухожилие; или 
d) включва нараняване на вътрешен орган; или 
e) включва изгаряния втора или трета степен или изгаряния, които засягат повече от 

5 процента от повърхността на тялото; или 
f) включва доказано излагане на вещества, предизвикващи инфекции или вредни 

нива на радиационно излъчване. 

F.VII-07 Леко нараняване 

 
Нефатално нараняване, различно от сериозно нараняване, което е претърпяно от лице 
в произшествие. 
 

F.VII-08 Държава на събитието 

 
Държавата, на чиято национална територия е станало произшествието или инцидента. 
 

F.VII-09 Държава на оператора 

 
Държавата, в която се намира мястото с основната дейност на оператора или ако не 
съществува такова място на дейност, държавата на постоянно пребиваване на 
оператора. 
 

F.VII-10 Държава на регистрация 

 
Държавата, в чийто регистър е вписано въздухоплавателното средство. 
 

F.VII-11 Произшествие на националната територия 

 
Произшествие на националната територия на държава. 
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F.VII-12 Произшествие на национално регистрирано въздухоплавателно средство 

 
Произшествие, което включва въздухоплавателно средство от националния регистър на 
въздухоплавателните средства на дадена държава. 
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G.I ВЪВЕДЕНИЕ 

G.I-01 Интермодален товарен транспорт 

 
Многомодален транспорт на товари в една и съща интермодална транспортна единица 
с последователни видове транспорт без манипулации със самите товари при смяната на 
видовете транспорт.  
 
Интермодалната транспортна единица може да е контейнер, сменяема каросерия 
или пътно превозно средство, или железопътно возило, или плавателен съд. 
 
Обратното придвижване на празни контейнери/сменяеми каросерии и празни товарни 
пътни превозни средства/ремаркета не е част от интермодалния транспорт, тъй 
като няма придвижване на товари. Такива придвижвания са свързани с 
интермодалния транспорт и е желателно данните за празните придвижвания да се 
събират заедно с данните за интермодалния транспорт. 
 

G.I-02 Многомодален товарен транспорт 

 
Транспорт на товари с поне два различни вида транспорт. 
 
Интермодалният транспорт е частен случай на многомодален транспорт. 
 
Международният многомодален транспорт често е въз основа на договор, 
управляващ целия многомодален транспорт. 
 

G.I-03 Комбиниран товарен транспорт 

 
Интермодален транспорт на товари, при който основната част от пътуването е по 
железен път, вътрешен воден път или море и всеки начален и/или последен етап по 
шосе е възможно най-къс. 
 
Съгласно Директива 92/106/ЕО на ЕС пътното разстояние (измерено по права линия 
по голямата дъга) следва да е по-малко от 100 km за автомобилен-железопътен 
транспорт и 150 km за автомобилен-вътрешеноводен път или море. 
 
 

G.I-04 Едновременно използване на две средства за транспорт в (активен вид 
транспорт)/(пасивен вид транспорт) 

 
Интермодален транспорт на товари, като се използват едновременно два вида 
транспорт, при който едното (пасивно) средство за транспорт се превозва на друго 
(активно) средство за транспорт, което създава тяга и потребява енергия, напр. 
железопътен/автомобилен транспорт, морски/автомобилен транспорт и 
морски/железопътен транспорт. 
 
Транспортиране „на гръб” на превозни средства е синоним за железопътен/пътен 
транспорт. 
 

G.I-05 Транспортиране „на гръб“ на превозни средства 

 
Транспорт на пътни превозни средства с железница. 
 
Терминът първоначално е бил за транспортирането на полурамаркета с железница, 
но сега се прилага за транспортирането на пътни превозни средства като цяло. 
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G.I-06 Подвижен път 

 
Транспортиране на цели пътни превозни средства, като се използва способа „roll-on roll-
off“ на влакове, които обикновено се състоят изцяло от товарни вагони с нисък под. 
 
Транспортирането на камиони през „Евротунел“ е пример за подвижен път. 
 

G.I-07 Транспорт на товарно пътно моторно превозно средство, придружавано от водача  

 
Транспортиране на цяло товарно пътно моторно превозно средство, придружавано от 
водача, с друг вид транспорт (например по море или железен път). 
 

G.I-08 Транспорт на товарно пътно моторно превозно средство, непридружавано от 
водача  

 
Транспортиране на товарно пътно моторно превозно средство или ремарке с друг вид 
транспорт (например по море или железен път), без да се придружава от водача. 
 

G.I-09 Вид транспорт  

 
Метод на транспорт, използван за превоза на товари и пътници. 
 
За статистическо докладване, следва да се използва следната класификация на 
методите на транспорт: 
a) неизвестен вид транспорт  
b) железопътен 
c) автомобилен 
d) по вътрешеноводен път  
e) морски 
f) тръбопроводен  
g) въздушен. 
 
Класификацията може да се прилага само за активен вид или за двата — активен и 
пасивен вид транспорт. В този случай може да се използва двуцифрен код, първата 
цифра показва активния вид транспорт, а втората цифра — пасивния вид 
транспорт.  

 

G.I-10 Транспортна верига 

 
Последователност от видове транспорт, използвани за придвижването на товарите от 
мястото им на произход до местоназначението им. По продължение на веригата може 
да има едно или повече прехвърляния на товара.  
 
Не е задължително товарите да са били в една и съща товарна единица през цялата 
транспортна верига. По време на пътуването интермодалната транспортна 
единица може да бъде донатоварена или частично разтоварена.   
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G.I-11 Интермодален транспортен терминал 

 
Място, оборудвано за прехвърлянето и съхранението на интермодални транспортни 
единици (ИТЕ) между видовете транспорт. 
 
Концепцията за възела и обтяжките  („Hub and Spoke“) се отнася за събиране в една 
централна точка (възела) и разпределяне в различни посоки (обтяжките). Възелът е 
централна точка за събирането, сортирането, прехвърлянето и разпределението 
на товари за даден регион.  
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G.II ОБОРУДВАНЕ 

G.II-01 Товарна единица 

 
Контейнер, сменяема каросерия. 
 
„Платформи“ (вж. G.II.-09 по-долу), използвани в морския транспорт, са включени 
като специален тип контейнер. 
 

G.II-02 Интермодална транспортна единица (ИТЕ) 

 
Контейнер, сменяема каросерия или полуремарке/товарно пътно моторно превозно 
средство, подходящо за интермодален транспорт.  
 

G.II-03 Контейнер 

 
Специален корпус за превоз на товари, усилен и с възможност за поставяне един върху 
друг, както и позволяващ хоризонтално или вертикално пренасяне. По-официално 
техническо определение за контейнер е:  
 
Артикул от транспортно оборудване, който е: 
 
а) от постоянен вид и съответно е достатъчно здрав, за да е подходящ за многократно 
използване 
b) специално проектиран за улесняване превоза на товари чрез един или повече 
видове транспорт без междинно претоварване; 
c) съоръжен с устройства позволяващи лесното му манипулиране, особено 
прехвърлянето му от един вид транспорт на друг  
d) така проектиран, че да бъде лесно напълван и изпразван 
e) годен за разполагане един върху друг; и 
f) с вътрешен обем от 1 m3 или повече. 
 
Сменяемите каросерии се изключват.  
 
Въпреки че нямат вътрешен обем и поради това не отговарят на критерий f) по-
горе, платформите (вж. G.II-09 по-долу), използвани в морския транспорт, следва да 
се считат за специален тип контейнер и поради това се включват тук. 
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G.II-04 Размери контейнери 

 
Основните размери контейнери са: 
 
a) 20–футов контейнер по ISO (дължина 20 фута и широчина 8 фута) 
b) 40–футов контейнер по ISO (дължина 40 фута и широчина 8 фута) 
c) контейнер по ISO с дължина над 20 фута, но под 40 фута 
d) контейнер по ISO с дължина над 40 фута 
e) контейнер свръхвисок куб (свръхголям контейнер) 
f) въздушен контейнер (контейнер, отговарящ на стандартите за превоз по въздуха). 
 
Обикновено контейнерите са високи 8 фута, но съществуват и други височини. 
“Контейнерите висок куб“ са контейнери с височина 9,5 фута. “Контейнерите 
свръхвисок куб“ са контейнери, надхвърлящи размерите ISO. Те включват 
контейнери с дължини от 45 фута, 48 фута и 53 фута.  
Размерите контейнери, класифицирани от а) до е), се причисляват към големите 
контейнери. 
 

G.II-05 Тара тегло на контейнер 

 
Тара теглото на контейнера е включено в общото тегло на транспортираните 
контейнеризирани товари, наричано също бруто-бруто тегло на товарите. Бруто теглото 
на транспортираните контейнеризирани товари може да бъде изчислено от бруто-бруто 
теглото, като се извади тара теглото на контейнера, и обратното. Ако липсва 
информация за тара теглото, тогава то може да се приеме, от осреднените стойности 
по-долу. 
 
Тара теглото на контейнерите може да се приеме така: 
 
a) 20-футов контейнер по ISO   2,3 тона 
b) 40-футов контейнер по ISO   3,7 тона 
c) контейнер по ISO с дължина над 20 фута, но под 40 фута  3,0 тона 
d) контейнер по ISO с дължина над 40 фута  4,7 тона 
 

G.II-06 Видове контейнери 

 
Основните видове контейнери, както са определени от наръчника по стандартите ISO за 
товарните контейнери, са: 
 
1. Контейнери с общо предназначение 
 
2. Контейнери със специално предназначение 

− closed ventilated container 
 

− затворен контейнер, с вентилация 
− контейнер, отворен отгоре 
− контейнер на базата на платформа, отворен отстрани 
− контейнер на базата на платформа, отворен отстрани и с пълна надстройка 
− контейнер на базата на платформа, отворен отстрани, с непълна надстройка и със 

сгъваеми предна и задна страна 
− платформа (контейнер) 
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3. Специални контейнери според вида на товара 

− термичен контейнер 
− изолиран контейнер 
− хладилен контейнер — (газ на разширение) 
− хладилен контейнер, охлаждан механично 
− отопляем контейнер 
− хладилен и отопляем контейнер 
− контейнер-цистерна 
− контейнер за сухи насипни товари 
− специализиран товарен контейнер (като автомобилен, за добитък и други); и 
− контейнер за въздушен транспорт 

 

G.II-07 TEU (Двадесет футова еквивалентна единица) 

 
Статистическа единица на базата на контейнер по ISO с дължина 20 фута (6,10 m) с цел 
предоставяне на стандартизирана мярка за контейнери с различен капацитет и за 
описание на капацитета на контейнерните кораби или терминали. Един 20-футов 
контейнер по ISO е равен на 1 TEU.  
 
Един 40-футов контейнер по ISO е равен на 2 TEU. 
Един контейнер с дължина между 20 и 40 фута е равен на 1,50 TEU.  
Един контейнер с дължина по-голяма от 40 фута е равен на 2,25 TEU. 
 

G.II-08 Сменяема каросерия 

 
Товаропреносна единица, оптимизирана за размерите на пътно превозно средство с 
приспособления за манипулиране при прехвърлянето между видовете транспорт, 
обикновено автомобилен/железопътен. 
 
Такива единици първоначално не са проектирани за разполагане една върху друга, 
когато са пълни, или за вдигане отгоре. Сега това е възможно за много единици, 
въпреки че не в такава степен като при контейнерите. Главният белег, който ги 
отличава от контейнерите е, че те са оптимизирани за размерите на пътни 
превозни средства. За такава единица ще е необходимо одобрение от МСЖ, за да се 
използват в железница. Някои сменяеми каросерии са оборудвани със сгъваеми опори, 
на които единицата стои, когато не е на превозното средство. 
 

G.II-09 Платформа 

 
Товарна платформа без някакъв вид надстройка, но със същата дължина и ширина, като 
основата на контейнер и оборудвана с горни и долни ъглови приспособления. 
 
Този термин се използва често за някои видове контейнери със специално 
предназначение — а именно платформи контейнери, и контейнери на базата на 
платформа с непълна надстройка.  
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G.II-10 Железопътен товарен вагон за интермодален транспорт 

 
Товарен вагон, конструиран специално или оборудван за транспортиране на 
интермодални транспортни единици (ИТЕ) или други товарни пътнотранспортни 
средства. 
 
Типовете товарни вагони са: 

− Вагон с джоб: Железопътен товарен вагон с вдлъбната част, която да поеме 
ходовата част оси/колела на полуремарке 

− Вагон–кош: Железопътен товарен вагон със сваляща се вторична носеща 
конструкция, снабдена с приспособления за вертикално пренасяне, за 
да се позволи товарене и разтоварване на полуремаркета или пътни 
моторни превозни средства 

− Осен вагон (вагон – платформа тежък тип): Железопътен товарен вагон с 
централно шаси, предназначен за превоз на полуремарке 

− Нископлатформен вагон : Железопътен товарен вагон, с ниско разположена 
товарна платформа, конструиран за превоз и на ИТЕ 

− РО-ЛА вагон (вагон подвижен път): Железопътен товарен вагон с ниско 
разположен под, който образува подвижен път, когато се свържат два 
или повече такива вагона. 

− Вагон на два реда: Железопътен товарен вагон, предназначен за транспортиране 
на контейнери, разположени един върху друг 

− Двумодално полуремарке: Пътнотранспортно полуремарке, което може да се 
превърне в железопътен товарен вагон, като му се добавят 
железопътни талиги. 

 

G.II-11 Ро–ро единица 

 
Колесно оборудване за превоз на товари, като камион, ремарке или полуремарке, което 
може да се закара или изтегли на плавателен съд или влак. 
 
Ремаркета, принадлежащи на пристанище или плавателни съдове са включени в 
това определение. 
 

G.II-12 Козлови кран  

 
Надземен кран, състоящ се от хоризонтална конструкция, монтирана на опори, които са 
или фиксирани, или движещи се по фиксирани коловози, или на колела с гуми със 
сравнително ограничена маневреност. Товарът може да бъде придвижван 
хоризонтално, вертикално и странично. 
 
Такива кранове обикновено обкрачват мястото на претоварване шосе/железен път 
и/или кораб/бряг.  
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G.II-13 Портален транспортьор  

 
Надземно повдигащо превозно средство, снабдено с колела с гуми, за преместване или 
поставяне един върху друг на контейнери по равна усилена повърхност. 
 

G.II-14 Фронтален подреждач  

 
Превозно средство, тип трактор, с фронтално оборудване за повдигане, поставяне един 
върху друг или за придвижване на ИТЕ. 
 

G.II-15 Електро-, мотокар–високоповдигач  

 
Превозно средство, оборудвано със силово задвижвана хоризонтална вилица, която му 
позволява да вдига, премества или трупа палети, контейнери или сменяеми каросерии. 
Последните две обикновено са празни. 
 

G.II-16 Траверса 

 
Настройващо се приспособление за подемно оборудване, предназначено за свързване с 
горните ъглови приспособления на ИТЕ. 
 
Много траверси имат в допълнение грайферни рамена, които захващат гредите на 
долната страна на ИТЕ. 
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A.  ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 
 
Teu (двадесет футова еквивалентна единица); A.II.B-07 
Teu–километър; A.V-23 
Автомобилен бензин (бензин); A.VI-04 
Антрацитни въглища; A.VI-08 
Безтягов железопътен мотрисен вагон; A.II.A-14 
Бруто тегло на товарите; A.V-18 
Бруто-бруто тегло на товарите; A.V-17 
Буксиранo возило–километър; A.IV-09 
Бункерен вагон; A.II.A-30 
Вагон с високи страни; A.II.A-27 
Вагон–цистерна; A.II.A-29 
Видове влакове; A.IV-06 
Видове железопътен транспорт; A.V-02 
Видове заетост; A.III-06 
Видове контейнери; A.II.B-06 
Видове пратки; A.V-15 
Видове превозван товар; A.V-22 
Високоскоростно железопътно возило; A.II.A-02 
Влак; A.IV-05 
Влак–километър; A.IV-07 
Возило на метрополитен; A.II.A-11 
Втечнен нефтен газ (внг); A.VI-07 
Възраст на железопътното возило; A.II.A-33 
Габарит на натоварването на железния път; A.I-20 
Газьол/дизелово гориво (дестилатно течно гориво); A.VI-05 
Главна железопътна линия; A.I-12 
Големи нарушения на движението; A.VII-06 
Дерайлиране; A.VII-12 
Джаул; A.VI-03 
Дължина на експлоатираните линии; A.I-16 
Електрифициран коловоз; A.I-02 
Електрифицирана линия; A.I-07 
Електроенергия; A.VI-10 
Железопътен транзит; A.V-05 
Железопътен транспорт; A.V-01 
Железопътен транспортен оператор; A.III-02 
Железопътна гара; A.I-21 
Железопътна линия; A.I-11 
Железопътна мрежа; A.I-17 
Железопътна транспортна връзка на товари; A.V-30 
Железопътно возило; A.II.A-01 
Железопътно движение; A.IV-01 
Железопътно движение на националната територия; A.IV-03 
Железопътно предприятие; A.III-01 
Загинало лице (убит); A.VII-09 
Задвижен бруто тон–километър; A.IV-14 
Задвижен бруто–бруто тон–километър; A.IV-13 
Заетост; A.III-05 
Значителни щети по железопътен състав, коловоз, други съоръжения или околната среда; A.VII-05 
Значително произшествие; A.VII-04 
Изолиран вагон; A.II.A-23 
Инвестиционни разходи за инфраструктура; A.III-08 
Инвестиционни разходи за подвижен състав; A.III-09 
Интегрирано дружество; A.III-04 
Интермодален железопътен транспортен терминал; A.I-25 
Интермодална транспротна единица (ите); A.II.B-02 
Капацитет за превоз на пътници: правостоящи места; A.II.A-17 
Капацитет за превоз на пътници: седящи и спални места; A.II.A-16 
Капацитет на товароносимост на товарен вагон; A.II.A-32 
Категории лица в статистиката на железопътните произшествия; A.VII-16 
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Категории товари, превозвани по железен път; A.V-21 
Кафяви въглища — лигнит; A.VI-09 
Качен пътник на железопътния транспорт; A.V-09 
Коловоз; A.I-01 
Конвенционална железопътна линия; A.I-13 
Конвенционално високоскоростно железопътно возило; A.II.A-04 
Контейнер; A.II.B-03 
Лека железопътна линия; A.I-09 
Леки железопътни самоходни влекачи; A.II.A-08 
Леко железопътно возило; A.II.A-13 
Линия; A.I-06 
Линия на метро / подземна железница; A.I-08 
Локомотив; A.II.A-07 
Максимална експлоатационна скорост; A.I-19 
Маневриране; A.IV-02 
Международен железопътен транспорт; A.V-04 
Международен транспорт на товари по железен път — натоварени (заминаващи); A.V-27 
Международен транспорт на товари по железен път — разтоварени (пристигащи); A.V-28 
Механично охлаждан хладилен вагон; A.II.A-25 
Модернизирана високоскоростна железопътна линия; A.I-15 
Накланящо се високоскоростно железопътно возило; A.II.A-03 
Натоварени товари; A.V-25 
Национален железопътен транспорт; A.V-03 
Оборот; A.III-07 
Опасни товари; A.V-24 
Опит за самоубийство; A.VII-03 
Отопляем товарен вагон; A.II.A-26 
Палета; A.II.B-10 
Платформа; A.II.B-09 
Платформен вагон; A.II.A-28 
Подвижна клетка, подвижен контейнер, подвижна палета; A.II.B-11 
Пожари на движещия състав; A.VII-15 
Покрит вагон; A.II.A-22 
Потребление на енергия от железопътния транспорт; A.VI-01 
Пратка; A.V-14 
Предложен тон–километър; A.IV-10 
Предложено седящо място–километър; A.IV-12 
Прозшествие със сериозно нараняване; A.VII-08 
Произшествие; A.VII-01 
Произшествие при транспортиране на опасни товари; A.VII-17 
Произшествие с нараняване; A.VII-07 
Произшествия на прелез; A.VII-13 
Произшествия с лица, предизвикани от движещ се подвижен състав; A.VII-14 
Пътник на железопътния транспорт; A.V-06 
Пътник на железопътния транспорт, носещ приходи; A.V-07 
Пътнико–километър в железопътния транспорт (pkm); A.V-08 
Пътнически вагон; A.II.A-15 
Пътническо железопътно возило; A.II.A-10 
Пътуване на железопътно возило; A.IV-04 
Пътуване на пътник на железопътния транспорт; A.V-11 
Размери контейнери; A.II.B-04 
Разпределителна гара; A.I-24 
Разтоварени товари; A.V-26 
Разходи за поддържане на подвижен състав; A.III-11 
Разходи по поддържане на инфраструктура; A.III-10 
Ранено лице; A.VII-10 
Ро–ро единица; A.II.B-12 
Самоубийство; A.VII-02 
Сблъсък (сблъскък на влакове), включелно сблъсък с препятствия в рамките на свободния габарит; 
A.VII-11 
Слязъл пътник на железопътния транспорт; A.V-10 
Сменяема каросерия; A.II.B-08 



Индекс 

 - 181 - 

Специално построена високоскоростна железопътна линия; A.I-14 
Спирка; A.I-23 
Стоки, превозвани по железен път; A.V-16 
Стоки, преминаващи транзитно изцяло по железен път; A.V-29 
Странични коловози; A.I-04 
Съвместна железопътна гара; A.I-22 
Тара тегло; A.V-19 
Тара тегло на контейнер; A.II.B-05 
Тежко гориво (остатъчно); A.VI-06 
Текущ коловоз; A.I-03 
Товарен вагон; A.II.A-19 
Товарен вагон за интермодален транспорт (вж. G.ii-10); A.II.A-31 
Товарен вагон, притежаван от железопътното предприятие; A.II.A-20 
Товарен вагон–километър; A.IV-11 
Товарна единица; A.II.B-01 
Тон нефтен еквивалент (toe); A.VI-02 
Тон–километър (tkm); A.V-20 
Точка на качване; A.V-12 
Точка на разтоварване; A.V-32 
Точка на слизане; A.V-13 
Точка на товарене; A.V-31 
Трамвай; A.II.A-12 
Трамвайна линия; A.I-10 
Тягов вагон; A.II.A-09 
Тягова композиция с фиксиран състав; A.II.A-05 
Тягово возило; A.II.A-06 
Тягово возило–километър; A.IV-08 
Управител на инфраструктура; A.III-03 
Участък от железопътна мрежа; A.I-18 
Фургон; A.II.A-18 
Хладилен вагон; A.II.A-24 
Частен страничен коловоз; A.I-05 
Частно притежаван товарен вагон; A.II.A-21 
 



Индекс 

 - 182 - 

B.  ПЪТЕН ТРАНСПОРТ 
 
E-път; B.I-10 
Teu (двадесет футова еквивалентна единица); B.II.B-07 
Teu–километър по шосе; B.V-23 
Автобус; B.II.A-15 
Автобусна лента; B.I-13 
Автовлак; B.II.A-33 
Автомагистрала; B.I-06 
Автомобилен бензин (бензин); B.VI-04 
Алтернативно гориво; B.II.A-43 
Бруто тегло на превозното средство (законодопустимото максимално тегло); B.II.A-38 
Бруто тегло на товарите; B.V-20 
Бруто-бруто тегло на товарите; B.V-19 
Велосипед; B.II.A-05 
Велосипедна алея; B.I-16 
Велосипедна лента; B.I-15 
Видове каросерии на товарни пътни превозни средства; B.II.A-24 
Видове контейнери; B.II.B-06 
Видове превозван товар; B.V-25 
Видове превозвани товари; B.V-24 
Влекач; B.II.A-27 
Влизане на пътно превозно средство в дадена държава; B.IV-08 
Водач, участник в произшествие с нараняване; B.VII-09 
Втечнен нефтен газ (внг); B.VI-06 
Възраст на пътното превозно средство; B.II.A-39 
Газьол/дизелово гориво (дестилатно течно гориво); B.VI-05 
Годишен среднодневен поток на движението; B.IV-11 
Големини на контейнерите; B.II.B-04 
Градски пътен транспорт; B.V-07 
Градско пътно движение; B.IV-04 
Дата на първата регистрация на моторното превозното средство; B.II.A-44 
Двигателна енергия; B.II.A-42 
Движение на празни пътни превозни средства; B.IV-03 
Джаул; B.VI-03 
Дневна светлина; B.VII-16 
Друга пътна повърхност; B.VII-20 
Дължина на пътя; B.I-17 
Експресен път; B.I-07 
Електроенергия; B.VI-08 
Загинало лице; B.VII-05 
Заетост; B.III-09 
Здрач (или неизвестно); B.VII-18 
Излизане на пътно превозно средство от дадена държава; B.IV-09 
Използване на транспортния капацитет; B.V-35 
Инвестиционни разходи за пътища; B.III-11 
Инвестиционни разходи за пътни превозни средства; B.III-12 
Интермодална транспротна единица (ите); B.II.B-02 
Камион; B.II.A-26 
Капацитет за превоз на пътници на туристическите автобуси, автобусите и тролейбусите; B.II.A-20 
Каравана; B.II.A-13 
Категория на пътя; B.I-05 
Контейнер; B.II.B-03 
Леко ранено лице:; B.VII-08 
Лекотоварно пътно превозно средство; B.II.A-22 
Лента за движение; B.I-12 
Международен пътен транспорт; B.V-04 
Минибус / малък туристически автобус; B.II.A-17 
Мотопед; B.II.A-09 
Мотоциклет; B.II.A-10 
Натоварени товари; B.V-27 
Национален пътен транспорт; B.V-02 
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Национално пътно превозно средство; B.II.A-03 
Нефатално произшествие; B.VII-03 
Оборот; B.III-10 
Опасни товари; B.V-26 
Палета; B.II.B-10 
Парк пътни превозни средства; B.II.A-02 
Пешеходец, участник в произшествие с наранявания; B.VII-11 
Платформа; B.II.B-09 
Подвижна клетка, подвижен контейнер, подвижна палета; B.II.B-11 
Подова площ на каросерията на превозното средство; B.II.A-37 
Полуремарке; B.II.A-31 
Пострадал; B.VII-04 
Потребление на енергия от пътния транспорт; B.VI-01 
Предприятие; B.III-03 
Преприятие за градски пътен пътнически транспорт; B.III-07 
Произшествие между пътно превозно средство и пешеходец; B.VII-12 
Произшествие с водачи, за които е установено, че са под въздействие на алкохол, наркотици или 
лекарствени препарати; B.VII-15 
Произшествие с нараняване; B.VII-01 
Публичен пътен транспорт; B.V-11 
Публично пътнотранспортно предприятие; B.III-08 
Път; B.I-01 
Път без настилка; B.I-03 
Път в границите на населено място: градски път; B.I-08 
Път извън населено място; B.I-09 
Път с настилка; B.I-02 
Пътен каботажен транспорт; B.V-03 
Пътен транзитен транспорт; B.V-06 
Пътен транспорт; B.V-01 
Пътен транспорт от вида „кръстосана търговия“; B.V-05 
Пътна мрежа; B.I-04 
Пътник на пътния транспорт; B.V-08 
Пътник на пътния транспорт, качен на пътно превозно средство на публичния транспорт; B.V-13 
Пътник на пътния транспорт, слязъл от пътно превозно средство на публичния транспорт; B.V-14 
Пътник, участвал в произшествие с нараняване; B.VII-10 
Пътнико—километър в пътния транспорт; B.V-09 
Пътнически лек автомобил; B.II.A-11 
Пътническо пътно моторно превозно средство; B.II.A-08 
Пътническо пътно превозно средство; B.II.A-07 
Пътническо пътнотранспортно предприятие; B.III-05 
Пътно движение; B.IV-01 
Пътно движение в населени места; B.IV-05 
Пътно движение на национална територия; B.IV-02 
Пътно моторно превозно средство; B.II.A-06 
Пътно моторно превозно средство със специално предназначение; B.II.A-34 
Пътно платно; B.I-11 
Пътно превозно средство; B.II.A-01 
Пътно превозно средство–километър; B.IV-07 
Пътно транспортно произшествие с повече превозни средства; B.VII-14 
Пътно транспортно произшествие само с едно превозно средство; B.VII-13 
Пътнотранспортна връзка на товари; B.V-32 
Пътнотранспортно предприятие; B.III-04 
Пътуване на пътник на пътния транспорт; B.V-10 
Пътуване на пътник на пътния транспорт с публичен пътен транспорт; B.V-12 
Пътуване на пътно превозно средство; B.IV-06 
Работен обем на цилиндрите; B.II.A-40 
Разтоварени товари; B.V-28 
Разходи за поддържане на пътища; B.III-13 
Разходи за поддържане на пътни превозни средства; B.III-14 
Ранено лице:; B.VII-06 
Ремарке; B.II.A-29 
Селскостопански трактор; B.II.A-28 
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Селскостопанско ремарке; B.II.A-30 
Сериозно ранено лице:; B.VII-07 
Сменяема каросерия; B.II.B-08 
Стоки в транзитно преминаване през държавата; B.V-31 
Стоки, влезли в държавата по шосе (различни от товарите в транзитно преминаване през нея по 
шосе); B.V-30 
Стоки, напуснали държавата по шосе (различни от товарите в транзитно преминаване през нея по 
шосе); B.V-29 
Стоки, превозени по шосе; B.V-18 
Суха пътна повърхност; B.VII-19 
Съчленено превозно средство; B.II.A-32 
Такси; B.II.A-12 
Тара тегло; B.V-21 
Тегло на ненатовареното превозно средство; B.II.A-41 
Тегло тара на контейнер; B.II.B-05 
Тежкотоварно пътно превозно средство; B.II.A-23 
Течности от природен газ (тпг); B.VI-07 
Товарен обем; B.II.A-36 
Товарна единица; B.II.B-01 
Товарно пътно моторно превозно средство; B.II.A-25 
Товарно пътно превозно средство; B.II.A-21 
Товарно пътнотранспортно предприятие; B.III-06 
Товароносимост; B.II.A-35 
Тон нефтен еквивалент (toe); B.VI-02 
Тон–километър по шосе; B.V-22 
Точка на качване; B.V-16 
Точка на разтоварване; B.V-34 
Точка на слизане; B.V-17 
Точка на товарене; B.V-33 
Трамвай; B.II.A-19 
Трамвайна линия; B.I-14 
Транзитно преминаване на пътно превозно средство; B.IV-10 
Транспорт за собствена сметка; B.III-02 
Транспорт под наем или срещу отплата; B.III-01 
Транспортна връзка на пътник на пътния транспорт; B.V-15 
Тролейбус; B.II.A-18 
Туристически автобус; B.II.A-16 
Туристически автобус, малък туристически автобус, автобус или минибус; B.II.A-14 
Тъмнина; B.VII-17 
Урбанизирана територия; B.I-18 
Фатално произшествие; B.VII-02 
Чуждестранно пътно превозно средство; B.II.A-04 
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C.  ТРАНСПОРТ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА (ТВВП) 
 
 
Teu (двадесет футова еквивалентна единица); C.II.B-07 
Teu-km по вътрешни водни пътища; C.V-22 
Un/locode; C.I-10 
Автомобилен бензин (бензин); C.VI-04 
Бруто тегло на товари; C.V-19 
Бруто-бруто тегло на товарите; C.V-18 
Видове контейнери; C.II.B-06 
Видове товари, превозени по вътрешни водни пътища; C.V-23 
Влекач; C.II.A-20 
Влизане на съд за тввп; C.IV-10 
Воден път; C.I-01 
Връзка по вътрешни водни пътища на товари; C.V-27 
Връзки с други видове транспорт; C.I-15 
Вътрешно придвижване; C.V-03 
Газьол/дизелово гориво (дестилатно течно гориво); C.VI-05 
Година на строителство на съда; C.II.A-26 
Градски транспорт по вътрешни водни пътища; C.V-09 
Движение по вътрешни водни пътища на национална територия; C.IV-02 
Движение по вътрешните водни пътища; C.IV-01 
Движение по вътрешните водни пътища в ненатоварено състояние; C.IV-03 
Джаул; C.VI-03 
Дневна светлина; C.VII-16 
Дължина на пристанищен кей; C.I-11 
Електро-, мотокар–високоповдигач; C.II.B-15 
Загинало лице; C.VII-06 
Заетост; C.III-06 
Здрач (или неизвестно); C.VII-18 
Злополука по вътрешен воден път; C.VII-11 
Излизане на съд за тввп; C.IV-11 
Инвестиционни разходи за инфраструктура; C.III-08 
Инвестиционни разходи за съдове; C.III-09 
Интермодална транспортна единица (ите); C.II.B-02 
Инцидент по вътрешен воден път; C.VII-14 
Каботажен транспорт по вътрешни водни пътища; C.V-04 
Капацитет на пътнически съд за вътрешни водни пътища; C.II.A-24 
Категории плавателни вътрешни водни пътища; C.I-07 
Качен пътник по вътрешни водни пътища; C.V-12 
Козлови кран; C.II.B-12 
Контейнер; C.II.B-03 
Контейнерен съд за тввп; C.II.A-07 
Леко ранено лице:; C.VII-10 
Малък кей; C.I-16 
Международен транспорт по вътрешни водни пътища; C.V-05 
Много тежка злополука; C.VII-12 
Мощност (kw); C.II.A-25 
Мрежа от плавателни вътрешни водни пътища; C.I-06 
Натоварени товари; C.V-25 
Национален съд за тввп; C.II.A-02 
Национален транспорт по вътрешни водни пътища; C.V-02 
Несамоходна баржа; C.II.A-11 
Несамоходна баржа танкер; C.II.A-16 
Нефатално произшествие; C.VII-05 
Оборот; C.III-07 
Опасни товари; C.V-24 
Палета; C.II.B-10 
Плавателен вътрешен воден път; C.I-02 
Плавателен канал; C.I-05 
Плавателна река; C.I-03 
Плавателно езеро; C.I-04 



Индекс 

 - 186 - 

Платформа; C.II.B-09 
Портален транспортьор; C.II.B-13 
Потребление на енергия от тввп; C.VI-01 
Предложен тон–километър; C.IV-08 
Предложено седящо място–километър; C.IV-09 
Предприятие; C.III-01 
Предприятие за транспорт по вътрешни водни пътища (тввп); C.III-02 
Пристанище; C.I-08 
Пристанищни кранове по тип; C.I-14 
Пристанищни кранове по товароподемност; C.I-13 
Пристанищно предприятие от вътрешните водни пътища; C.III-04 
Причини за произшествие по вътрешни водни пътища; C.VII-15 
Произшествие; C.VII-01 
Произшествие по вътрешните водни пътища; C.VII-02 
Произшествие с нараняване; C.VII-03 
Публично предприятие за тввп; C.III-03 
Публично пристанищно предприятие от вътрешните водни пътища; C.III-05 
Пътник по вътрешни водни пътища; C.V-10 
Пътникокилометър по вътрешни водни пътища; C.V-11 
Пътнически съд за тввп; C.II.A-06 
Пътуване по вътрешни водни пътища; C.IV-04 
Размери контейнери; C.II.B-04 
Разтоварени товари; C.V-26 
Разходи по поддържане на инфраструктура; C.III-10 
Разходи по поддържането на съдове; C.III-11 
Ранено лице:; C.VII-07 
Речно–морски плавателен съд; C.II.A-04 
Речно–морски транспорт; C.V-07 
Ро–ро единица; C.II.B-11 
Ро–ро стоянка; C.I-12 
Самоходна баржа; C.II.A-09 
Самоходна баржа танкер; C.II.A-14 
Самоходна баржа танкер тласкач; C.II.A-15 
Самоходна тласкаща баржа; C.II.A-10 
Сериозно нараняване; C.VII-08 
Сериозно ранено лице:; C.VII-09 
Слязъл пътник по вътрешни водни пътища; C.V-13 
Сменяема каросерия; C.II.B-08 
Статистическо пристанище; C.I-09 
Стоки, превозени по вътрешни водни пътища; C.V-17 
Страна/регион на разтоварване/слизане; C.V-31 
Страна/регион на товарене/качване; C.V-30 
Съд за превоз на други товари; C.II.A-19 
Съд за тввп; C.II.A-01 
Съд–километър; C.IV-05 
Състав по вътрешни водни пътища; C.IV-06 
Състав–километър; C.IV-07 
Тара тегло; C.V-20 
Тара тегло на контейнер; C.II.B-05 
Тежка злополука; C.VII-13 
Тласкана баржа; C.II.A-12 
Тласкана баржа танкер; C.II.A-17 
Тласкана-влачена баржа; C.II.A-13 
Тласкана-влачена баржа танкер; C.II.A-18 
Тласкач; C.II.A-21 
Тласкач-влекач; C.II.A-22 
Товарен капацитет на товарен съд за вътрешни водни пътища; C.II.A-23 
Товарен съд за тввп; C.II.A-05 
Товарна единица; C.II.B-01 
Тон нефтен еквивалент (toe); C.VI-02 
Тон-километър по вътрешни водни пътища; C.V-21 
Точка на качване; C.V-15 
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Точка на разтоварване; C.V-29 
Точка на слизане; C.V-16 
Точка на товарене; C.V-28 
Траверса; C.II.B-16 
Транзитен транспорт по вътрешни водни пътища; C.V-08 
Транзитно преминаване на съд за тввп; C.IV-12 
Транспорт от вида кръстосана търговия по вътрешни водни пътища; C.V-06 
Транспорт по вътрешни водни пътища (тввп); C.V-01 
Транспортна връзка на пътник по вътрешните водни пътища; C.V-14 
Тъмнина; C.VII-17 
Фатално произшествие; C.VII-04 
Флот за вътрешните водни пътища; C.II.A-08 
Фронтален подреждач; C.II.B-14 
Чуждестранен съд за тввп; C.II.A-03 
Шлюз; C.I-17 
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D.  ТРЪБОПРОВОДЕН ТРАНСПОРТ 
 
Автомобилен бензин (бензин); D.VI-04 
Видове нефто– и газопроводи; D.I-06 
Връзка на товари, транспортирани по тръбопровод; D.V-16 
Втечнен нефтен газ (внг); D.V-11 
Втечнен нефтен газ (внг); D.VI-06 
Втечнен природен газ (впг); D.V-10 
Втечнен природен газ (впг); D.VI-07 
Газопровод:; D.I-05 
Газьол/дизелово гориво (дестилатно течно гориво); D.VI-05 
Джаул; D.VI-03 
Електрическа енергия; D.VI-09 
Енергия, потребена за транспортиране по нефтопровод; D.VI-01 
Заетост; D.III-04 
Инвестиционни разходи за инфраструктура; D.III-06 
Международен транспорт по газопроводи; D.V-05 
Международен транспорт по нефтопроводи; D.V-04 
Местонахождение на точката на началната станция за впомпване или нагнетяване; D.V-17 
Национален транспорт по газопроводи; D.V-03 
Национален транспорт по нефтопроводи; D.V-02 
Нефто– и газопроводи; D.I-01 
Нефтопровод:; D.I-04 
Оборот; D.III-05 
Предприятие; D.III-01 
Предприятие за тръбопроводен транспорт; D.III-02 
Публично предприятие за тръбопроводен транспорт; D.III-03 
Разходи по поддържане на инфраструктура; D.III-07 
Рафинирани нефтопродукти; D.V-09 
Стоки, влезли държавата по тръбопровод (различни от товарите в транзитно преминаване през нея 
по тръбопровод); D.V-14 
Стоки, напуснали държавата по тръбопровод (различни от товарите в транзитно преминаване през 
нея по тръбопровод); D.V-13 
Стоки, транспортирани по тръбопровод; D.V-07 
Суров нефт; D.V-08 
Течности от природен газ (тпг); D.VI-08 
Тон нефтен еквивалент (toe); D.VI-02 
Тон–километър по тръбопровод; D.V-12 
Точка на изпомпване от тръбопровода или на газова доставка; D.V-18 
Транзитен транспорт по тръбопровод; D.V-15 
Транспортен капацитет на тръбопровод; D.V-06 
Тръбопроводен транспорт; D.V-01 
Тръбопроводна мрежа; D.I-03 
Тръбопроводно съоръжение; D.I-02 
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E.  МОРСКИ ТРАНСПОРТ 
 
Teu (двадесет футова еквивалентна единица); E.II.B-07 
Teu на борда; E.V-19 
Teu–километър; E.V-15 
Un/locode; E.I-05 
Близко морско плаване; E.V-06 
Бруто тегло на товарите; E.V-37 
Бруто тонаж (gt); E.II.A-14 
Бруто-бруто тегло на товарите; E.V-36 
Видове контейнери; E.II.B-06 
Връзки към обслужваната от пристанището територия и близко плаване; E.I-16 
Газьол/дизелово гориво (дестилатно течно гориво); E.VI-04 
Година на последния голям ремонт по поддръжката или голямо модифициране; E.II.A-03 
Година на строителство на съда; E.II.A-02 
Далечно плаване; E.V-07 
Дедуейт (dwt); E.II.A-13 
Джаул; E.VI-03 
Достъпност на пристанището — морска; E.I-06 
Други отбивания; E.IV-11 
Дължини на пристанищни кейове по дълбочина на водата; E.I-10 
Дължини на пристанищни кейове по предназначение; E.I-09 
Държавен пристанищен контрол; E.IV-15 
Екскурзия на пътник, извършващ круиз; E.V-31 
Задържане от държавния пристанищен контрол; E.IV-16 
Заетост; E.III-10 
Заминаване на търговски кораб; E.IV-13 
Използване на teu капацитета; E.V-18 
Използване на пътническия капацитет; E.V-27 
Използване на товарния капацитет; E.V-13 
Изпълнени teu—километри; E.V-17 
Изпълнени пътникокилометри; E.V-26 
Изпълнени тон-километри; E.V-12 
Интермодална транспортна единица (ите); E.II.B-02 
Категории товари, превозвани по море; E.V-44 
Категория на заетост — персонал на предприятие за морски транспорт; E.III-11 
Категория на заетост — персонал на пристанищно предприятие; E.III-12 
Качен пътник по море; E.V-29 
Класифицираща организация; E.III-08 
Контейнер; E.II.B-03 
Контейнерен товар; E.V-41 
Кораб (лодка); E.II.A-05 
Кораб за круизи; E.II.A-08 
Корабен номер по ммо; E.II.A-07 
Ло-ло (lift-on lift-off); E.V-40 
Международен морски транспорт; E.V-04 
Мореходен съд; E.II.A-01 
Мореходен съд под национален флаг; E.II.A-10 
Мореходен съд под чуждестранен флаг; E.II.A-11 
Мореходна баржа за сух товар; E.II.A-04 
Морска крайбрежна зона; E.I-01 
Морска служба; E.IV-01 
Морска транспортна връзка на товари; E.V-49 
Морска услуга без график; E.IV-03 
Морска услуга по график; E.IV-02 
Морски преход; E.IV-05 
Морски пътник; E.V-20 
Морски рейс; E.IV-04 
Морски транспорт; E.V-01 
Морски транспорт от вида кръстосана търговия; E.V-05 
Натоварени товари; E.V-47 
Национален морски транспорт; E.V-03 
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Националност на регистрацията на мореходен съд (държава на флага); E.II.A-09 
Оборот; E.III-09 
Опасни товари; E.V-45 
Отбиване в пристанище на търговски кораб; E.IV-09 
Отбиване за зареждане; E.IV-10 
Палета; E.II.B-10 
Платформа; E.II.B-09 
Потребление на енергия от търговски кораби; E.VI-01 
Предложен teu–километър; E.V-16 
Предложен пътникокилометър; E.V-24 
Предложен тон–километър; E.V-11 
Предприятие; E.III-03 
Предприятие за морски транспорт (корабно дружество); E.III-04 
Прехвърляне от кораб на кораб; E.V-46 
Принудителен престой на търговски кораб; E.IV-14 
Пристанище; E.I-02 
Пристанище на качването; E.V-33 
Пристанище на разтоварване; E.V-51 
Пристанище на слизане; E.V-34 
Пристанище на товарене; E.V-50 
Пристанище-възел; E.I-04 
Пристанищни кранове по тип; E.I-13 
Пристанищни кранове по товароподемност; E.I-12 
Пристанищни складови площи; E.I-08 
Пристанищни съоръжения за извършване на ремонти; E.I-14 
Пристанищни съоръжения и услуги за подпомагане на навигацията; E.I-15 
Пристанищни съоръжения на сушата; E.I-07 
Пристанищно предприятие; E.III-06 
Пристигане на търговски кораб; E.IV-12 
Публично предприятие за морски транспорт; E.III-05 
Публично пристанищно предприятие; E.III-07 
Пътник, извършващ круиз; E.V-21 
Пътникокилометър; E.V-23 
Пътници на борда; E.V-25 
Пътуване на пътник по море; E.V-22 
Размери контейнери; E.II.B-04 
Разстояние от пристанище до пристанище; E.IV-07 
Разтоварени товари; E.V-48 
Ро-ро (roll-on roll-off); E.V-42 
Ро–ро единица; E.II.B-11 
Ро–ро стоянка; E.I-11 
Ро–ро товар; E.V-43 
Система за автоматично идентифициране; E.II.A-15 
Слязъл пътник по море; E.V-30 
Сменяема каросерия; E.II.B-08 
Статистическо пристанище; E.I-03 
Стоки, превозени по море; E.V-35 
Съд–километър; E.IV-08 
Тара тегло; E.V-38 
Тара тегло на контейнер; E.II.B-05 
Тежко гориво (остатъчно); E.VI-05 
Типове товар; E.V-39 
Товарен рейс; E.IV-06 
Товарна единица; E.II.B-01 
Тон нефтен еквивалент (toe); E.VI-02 
Тон-километър; E.V-10 
Тонове на борда; E.V-14 
Транспорт без транспортни единици; E.V-09 
Транспорт за собствена сметка; E.III-02 
Транспорт под наем или срещу отплата; E.III-01 
Транспорт с транспортни единици; E.V-08 
Транспортна връзка на пътник по море; E.V-32 
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Търговски кораб; E.II.A-06 
Търговски морски транспорт; E.V-02 
Търговски флот; E.II.A-12 
Цел на пътуването на пътник по море; E.V-28 
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F.  ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ 
 
Авиационен парк; F.II-02 
Авиокомпания (оператор на търговски въздушен транспорт); F.III-02 
Багаж; F.V-20 
Бруто тегло на товари; F.V-23 
Бруто-бруто тегло на товарите; F.V-22 
Видове заетост; F.III-10 
Време от спирачно столче до спирачно столче; F.IV-27 
Връзки с други видове транспорт; F.I-11 
Въздухоплавателни средства по шумови характеристики; F.II-05 
Въздухоплавателно средство; F.II-01 
Въздушен транспорт; F.V-01 
Въздушни услуги за всякакви товари и поща; F.IV-22 
Възраст на въздухоплавателното средство; F.II-06 
Вътрешен полет; F.IV-15 
Вътрешна полетна отсечка; F.IV-12 
Вътрешно летище; F.I-03 
Двойка градове — полетни произход/местоназначение (ofod); F.IV-10 
Двойка летища; F.IV-08 
Джаул; F.VI-03 
Доставчик на контрол на въздушното движение; F.III-04 
Доставчик на летищни услуги; F.III-05 
Държава на оператора; F.VII-09 
Държава на регистрация; F.VII-10 
Държава на събитието; F.VII-08 
Заетост; F.III-09 
Заминаване на въздухоплавателно средство; F.IV-03 
Изпълнени километри на въздухоплавателните средства; F.IV-30 
Изпълнени пътнически тон-километри; F.V-19 
Изпълнени тон-километри, носещи приходи; F.V-39 
Интермодални товарни съоръжения; F.I-10 
Инцидент; F.VII-02 
Категории товари превозвани по въздух; F.V-36 
Коефициент на натоварване по тегло; F.V-40 
Коефициент на натоварване с пътници; F.V-16 
Конфигурация на въздухоплавателното средство; F.II-04 
Леко нараняване; F.VII-07 
Летище; F.I-01 
Летищен автомобилен паркинг; F.I-09 
Летищен оператор; F.III-03 
Летищен терминал; F.I-04 
Летищни писти; F.I-05 
Летищни пътеки за рулиране; F.I-06 
Международен въздушен транспорт; F.V-04 
Международен полет; F.IV-16 
Международна полетна отсечка; F.IV-13 
Международно летище; F.I-02 
Места за регистрация; F.I-07 
Налични пътнически места; F.IV-31 
Национален въздушен транспорт; F.V-03 
Нередовна въздушна услуга; F.IV-20 
Нефатално нараняване; F.VII-05 
Оборот; F.III-06 
Общо количество товари/поща; F.V-35 
Опасни товари; F.V-37 
Операции на общата авиация — нетърговски; F.IV-24 
Операции на общата авиация — търговски; F.IV-23 
Отклоняване; F.IV-07 
Полет; F.IV-14 
Полетен номер (въздухоплавателно средство); F.IV-25 
Полетна отсечка (fs); F.IV-11 
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Потребление на енергия от въздушния транспорт; F.VI-01 
Поща; F.V-29 
Поща на борда; F.V-31 
Поща, натоварена и разтоварена; F.V-30 
Пощенски тон-километри, изпълнени по отношение на летища на произход/ местоназначение на 
полет.; F.V-34 
Пощенски тон-километри, изпълнени по полетна отсечка; F.V-33 
Превозен полезен товар; F.V-38 
Превозени пътници по въздух; F.V-09 
Предложен тон–километър; F.IV-33 
Предложено седящо място–километър; F.IV-32 
Предприятие; F.III-01 
Придвижване на въздухоплавателно средство; F.IV-01 
Пристигане на въздухоплавателно средство; F.IV-04 
Произход и местоназначение при полет (ofod); F.V-05 
Произшествие; F.VII-01 
Произшествие на националната територия; F.VII-11 
Произшествие на национално регистрирано въздухоплавателно средство; F.VII-12 
Пътник по въздух; F.V-06 
Пътник по въздух, неносещ приходи; F.V-08 
Пътник по въздух, носещ приходи; F.V-07 
Пътникокилометри, прелетени на полетна отсечка; F.V-17 
Пътникокилометри, прелетени по отношение на летища на произход/ местоназначение на полет.; F.V-
18 
Пътникокилометър; F.V-15 
Пътници в директен транзит; F.V-11 
Пътници в крайна точка; F.V-10 
Пътници по въздух на борда; F.V-14 
Пътническа въздушна услуга; F.IV-21 
Пътнически изходи; F.I-08 
Работен парк; F.II-03 
Разстояние от летище до летище; F.IV-09 
Разходи по поддържане — въздухоплавателни средства; F.III-08 
Разходи по поддържане — летища; F.III-07 
Редовна въздушна услуга; F.IV-19 
Сериозен инцидент; F.VII-03 
Сериозно нараняване; F.VII-06 
Спиране, неносещо приходи; F.IV-06 
Спиране, носещо приходи; F.IV-05 
Споделяне на кода; F.IV-26 
Среднодневно използване на въздухоплавателните средства — часове, носещи приходи; F.IV-29 
Тара тегло; F.V-24 
Терминални пътници; F.V-13 
Товари; F.V-21 
Товари на борда; F.V-26 
Товари, натоварени или разтоварени; F.V-25 
Товарни тон-километри, изпълнени по отношение на летища на произход/ местоназначение на 
полет.; F.V-28 
Товарни тон-километри, изпълнени по полетна отсечка; F.V-27 
Тон нефтен еквивалент (toe); F.VI-02 
Трансферни пътници или пътници в недиректен транзит; F.V-12 
Търговска въздушна услуга; F.IV-18 
Търговски въздушен полет; F.IV-17 
Търговски въздушен транспорт; F.V-02 
Търговско придвижване на въздухоплавателно средство; F.IV-02 
Фатално нараняване; F.VII-04 
Часове на въздухоплавателното средство; F.IV-28 
Чувал за дипломатическа поща; F.V-32 
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G.  ИНТЕРМОДАЛЕН ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ 
 
Teu (двадесет футова еквивалентна единица); G.II-07 
Вид транспорт; G.I-09 
Видове контейнери; G.II-06 
Едновременно използване на две средства за транспорт в (активен вид транспорт)/(пасивен вид 
транспорт); G.I-04 
Електро-, мотокар–високоповдигач; G.II-15 
Железопътен товарен вагон за интермодален транспорт; G.II-10 
Интермодален товарен транспорт; G.I-01 
Интермодален транспортен терминал; G.I-11 
Интермодална транспортна единица (ите); G.II-02 
Козлови кран; G.II-12 
Комбиниран товарен транспорт; G.I-03 
Контейнер; G.II-03 
Многомодален товарен транспорт; G.I-02 
Платформа; G.II-09 
Подвижен път; G.I-06 
Портален транспортьор; G.II-13 
Размери контейнери; G.II-04 
Ро–ро единица; G.II-11 
Сменяема каросерия; G.II-08 
Тара тегло на контейнер; G.II-05 
Товарна единица; G.II-01 
Траверса; G.II-16 
Транспорт на товарно пътно моторно превозно средство, непридружавано от водача; G.I-08 
Транспорт на товарно пътно моторно превозно средство, придружавано от водача; G.I-07 
Транспортиране „на гръб“ на превозни средства; G.I-05 
Транспортна верига; G.I-10 
Фронтален подреждач; G.II-14 

 


