ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ
ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ
1. Сухопътен транспорт
1.1. Товарен транспорт
По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2011 г. превозените товари със
сухопътен транспорт са 24 622.5 хил. т, или с 3 589.8 повече спрямо същия период на предходната
година. Най-голямо е нарастването при товарния автомобилен транспорт с 19.8%, което
представлява 71.4% от общото увеличение.
Извършената работа, измерена в тонкилометри, също отбелязва ръст със 17.3% спрямо
второто тримесечие на 2010 г. и достига 6 309.8 млн. тонкилометра. Както при превозените товари,
така и при извършената работа нарастване се наблюдава при всички видове сухопътен транспорт.
Най-голямо е увеличението при автомобилния транспорт - със 734.5 млн. ткм, и железопътния
транспорт - с 540.6 млн. тонкилометра.
Фиг. 1. Превозени товари и извършена работа от сухопътния транспорт

1.1. Пътнически транспорт
Превозените пътници със сухопътен транспорт през периода април - юни 2011 г. са 133 025.2
хил., или с 2.7% по-малко в сравнение със съответния период на 2010 г., което се дължи на помалко превозените пътници с автобусен транспорт. При международните превози се наблюдава
увеличение с 1.6%, но поради ниския им относителен дял - от 0.3% в структурата на превозените
пътници, те не оказват съществено влияние върху общата тенденция.
Същевременно извършената работа в пътниккилометри отбелязва ръст от 4.1% спрямо
второто тримесечие на 2010 г., което се дължи на по-голямото средно превозно разстояние при
международните превози на автобусния транспорт. Увеличение се наблюдава както при
железопътния, така и при автобусния транспорт, съответно с 2.9 и 4.4%.
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Фиг. 2. Превозени пътници и извършена работа от сухопътния транспорт

2. Воден транспорт
2.1. Товарен транспорт
Превозените товари от водния транспорт през второто тримесечие на 2011 г. са 1 484.3 хил. т и
в сравнение със съответния период на 2010 г. са с 24.4% по-малко. Намалението се дължи изцяло на
по-малко превозените товари от морския транспорт, който отбелязва спад от 40.5%.
Извършената работа в тонкилометри е 5124.4 млн. ткм, или с 32.8% по-малко спрямо второто
тримесечие на 2010 година. Както при превозените товари, така и при извършената работа
намалението се дължи основно на по-малкия обем извършена работа от морския транспорт - с
34.3%.
Фиг. 3. Превозени товари и извършена работа от водния транспорт
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2.2. Пътнически транспорт
С плавателните съдове на водния транспорт през периода април - юни 2011 г. са превозени
почти същия брой пътници, както и през съответните три месеца на 2010 г. - 40.7 хиляди.
Извършената работа, измерена в пътниккилометри, е с 9.9% повече и достига 383 хил. пкм,
което се дължи на увеличеното средно превозно разстояние при превозите, извършени с морски
транспорт.
Фиг. 4. Превозени пътници и извършена работа от водния транспорт

3. Градски електротранспорт

През второто тримесечие на 2011 г. предприятията, извършващи превоз на пътници с
електротранспорт, са превозили 70 024 хил. пътници, което е с 5.0% по-малко в сравнение със
същото тримесечие на 2010 година. Намаление се наблюдава при всички видове електротранспорт,
като най-голям спад регистрира тролейбусния транспорт - с 3 268 хил. пътници, или с 11.8%.
Спрямо второто тримесечие на 2010 г. извършената работа в пътниккилометри също намалява
с 6.8%, което е резултат от по-малкия брой на превозените пътници както с трамваен, така и с
тролейбусен транспорт.
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Фиг. 5. Превозени пътници и извършена работа от градския електротранспорт

Методологични бележки
Сухопътният транспорт включва превоза на пътници или товари с превозни средства на
железопътния и автомобилния транспорт с българска регистрация, както и преноса на продукти по
тръбопроводната мрежа в страната.
Водният транспорт включва превоза на пътници или товари с морски и речни плавателни съдове с
българска регистрация.
Градският електротранспорт включва превозените пътници от тролейбусния транспорт в
страната, трамвайния транспорт и метрото в гр. София.
Превозени товари (тонове) - измерва се общото количество превозени товари срещу заплащане
между два пункта (място на натоварване и място на разтоварване).
Извършена работа при товарните превози (тонкилометри) - съответства на превоза на един тон
товар на разстояние един километър.
Превозени пътници (брой) - включва общо превозените пътници със съответния вид транспорт с
платени билети между два пункта (място на качване и място на слизане).
Извършена работа при пътническите превози (пътниккилометри) - съответства на превозването
на един пътник на разстояние един километър.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1
Основни показатели на товарния транспорт през
второто тримесечие на 2010 и 2011 година
II трим.
2010

Товарен транспорт

II трим.
2011

Изменение II
трим. 2011
минус II трим.
2010

Сухопътен транспорт - превозени товари
Общо - хил. тона
Вътрешни превози
Международни превози

21032.7

24622.5

3589.8

14451.7

17608.2

3156.5

6581.0

7014.3

433.3

Сухопътен транспорт - извършена работа
Общо - млн. ткм

5378.9

6309.8

930.9

Вътрешни превози

1477.3

1867.6

390.3

Международни превози

3901.6

4442.2

540.6

Воден транспорт - превозени товари
Общо - хил. тона
Вътрешни превози
Международни превози

1962.8

1484.3

-478.5

4.6

6.1

1.5

1958.2

1478.2

-480.0

Воден транспорт - извършена работа
Общо - млн. ткм
Вътрешни превози
Международни превози

7631.2

5124.4

-2506.8

0.2

1.0

0.8

7631.0

5123.4

-2507.6
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Таблица 2
Основни показатели на пътническия транспорт през
второто тримесечие на 2010 и 2011 година

Пътнически транспорт

II трим.
2010

II трим.
2011

Изменение II
трим. 2011
минус II трим.
2010

Сухопътен транспорт - превозени пътници
Общо - хиляди
Вътрешни превози
Международни превози

136751.9

133025.2

-3726.7

136341.7

132608.4

-3733.3

410.2

416.8

6.6

Сухопътен транспорт - извършена работа
Общо - млн. пкм
Вътрешни превози
Международни превози

3196.5

3328.3

131.8

2809.3

2874.8

65.5

387.2

453.5

66.3

Воден транспорт - превозени пътници
Общо - хиляди
Вътрешни превози
Международни превози

40.8

40.7

-0.1

2.5

0.3

-2.2

38.3

40.5

2.2

Воден транспорт - извършена работа
Общо - млн. пкм

0.35

0.33

-0.02

Вътрешни превози

0.07

0.01

-0.06

Международни превози

0.28

0.32

0.04

Градски електротранспорт - превозени пътници
Общо - хиляди

73674.0

70024.0

-3650.0

Градски електротранспорт - извършена работа
Общо - млн. пкм

341.5

318.4

-23.1
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