
ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПО 
ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ 

1.Сухопътен транспорт 
1.1 Товарен транспорт 

През първото тримесечие на 2009 г. превозените товари със сухопътен транспорт 
намаляват с 35.3% спрямо предходното тримесечие. Това намаление се дължи на намаления обем 
при вътрешните превози.  

Извършената работа в тонкилометри  за същия период спада с 15.2% до 4357.6 млн. ткм.
Спрямо съответното тримесечие на предходната година превозените товари през първо 
тримесечие на 2009 г. намаляват с 32.7%, а извършената работа с 15.3%. 
 
 

 
 
1.2 Пътнически транспорт 

Превозените пътници със сухопътен транспорт са със 7.4% по-малко спрямо 
предходното тримесечие и със 7.9%  по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2008 година. 
Драстичен спад се наблюдава при международните превози – с 62.1% спрямо предходното 
тримесечие и с 52.2% спрямо първото тримесечие на миналата година, но поради ниският им 
относителен дял към общо превозените пътници не оказват съществено влияние върху общата 
тенденция. 

При извършената работа в пътниккилометри също се наблюдава тенденция на 
намаление, съответно с 27.3% спрямо предходното тримесечие и с 24.3% в сравнение със 
съответното тримесечие на предходната година. 

 

               



 
2. Воден транспорт 

2.1 Товарен транспорт 
В сравнение със същото тримесечие на 2008 г. превозените товари от водния транспорт 

през първото тримесечие на 2009 г. са с 37.3% по-малко, а извършената работа в тонкилометри 
спада с 53.1%. 

През периода януари-март на 2009 г. спадът спрямо предишните три месеца е съответно 
с 25.8% за превозените товари и с 67.8% за извършената работа в тонкилометри. 
 

 
 
2.2 Пътнически транспорт 

Превозените пътници през първото тримесечие на 2009 г. са се увеличили с 4.5% 
спрямо предходното тримесечие, но в сравнение с първо тримесечие на2008 г. се отбелязва спад с 
2.1%.  

Превозените пътници и извършената работа са изцяло от международни превози с 
фериботите на речния транспорт. 

 

                
 

 
 
 
 
 



3. Градски електротранспорт 
 

По данни на предприятията, които извършват превоз на пътници с електротранспорт 
през първото тримесечие на тази година са превозени 70724 хил. пътници, което е със 7.8% 
намаление спрямо предходното тримесечие и с 10.8% по-малко в сравнение с първото тримесечие 
на 2008 година. 

 
При извършената работа в пътниккилометри намалението е с 11.6% спрямо четвъртото

тримесечие на предходната година и с 16.9% спрямо първото тримесечие на 2008 г., което е 
резултат от намаленото средно превозно разстояние при  тролейбусните превози. 

 
Градски електротранспорт 

 

 


