
Кратък анализ на планираните пътници по държави за периода май-
октомври 2019г. спрямо същия период на 2018г.

През 2019г. са планирани пътници за периода май-октомври по чартърни 
редовни полети и чартърни автобуси 2 992 837 души, което спрямо 2018г. 
за същия период отбелязва спад от 6%.

В кои държави планираните чартърни, редовни полети и чартърни 
автобуси бележат ръстове:

1. Австрия – 21%

2. Англия – 12%

3. Чехия – 7%

4. Дания – 2%

5. Естония – 50%

6. Унгария – 3%

7. Израел – 16%

8. Ирландия – 30%

9. Украйна  - 12%

Спадове бележат държави като:

1. Беларус – 4%

2. Финландия – 10%

3. Франция – 37%

4. Литва – 48%

5. Германия – 36%

6. Нидерландия – 3%

7. Италия – 53%

8. Норвегия – 21%

9. Кувейт – 54%

10.Полша – 8%

11.Латвия – 36%

12.Русия – 6%

13.Словакия – 11%
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14.Швеция – 26%

15.Швейцария – 24%

16.Турция – 75%

Не се очакват туристи от Македония и Сърбия. Само автобусни групи от 
Сирия, Узбекистан и Армения. 
Не са планирани да посрещнем с чартърни и редовни полети 192 061 
туристи.

Условно, ако приемем, че са НБ планово няма да реализираме 595 389 
евро.

Къде се крият основните причини за тези спадове на
големите пазари?

1. По материалната база, природните дадености и качеството на 
плажовите ивици изпреварваме много водещи държави в Европа, 
Северна Африка и Близък изток, но изоставаме значително по 
качеството на обслужване, незадоволителното ниво идва от липсата 
на квалифицирани кадри. Определят се високи възнаграждения, но 
няма на кого.

2. Нараснаха полетите на нискотарифните авиокомпании, увеличи се 
приема на туристите индивидуално без да ползват услугите на 
туристическите фирми.

3. Във финансово отношение се редуцира рязко покупателната им 
способност, почти не се търсят допълнителните услуги, освен 
заплатените предварително.

4. В подкрепа на нашата оценка за сезон 2019г. е интервюто на 
господин Ориан Риез – мениджър договаряне на Аполо Травъл Груп 
– кралство Холандия – През 2018г. имахме значителен ръст на 
туристите ни в България в сравнение с 2017г. За жалост, тази 
тенденция не се запази. През 2018г. 27 000 наши клиенти са 
посетили България, а за 2019г. са 12 000.

Причините за отлива са комплексни:
А) Подновен интерес към някои други дестинации;
Б) Стойността на еврото към скандинавските парични единици;
В) Основната причина за отлива на наши туристи би могла да бъде 
търсене в нивото на обслужване. По общо мнение, квалификацията 
на обслужващият персонал не е добра и доста туристи остават 
разочаровани. Особено, това се отнася в комуникацията между 
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туристите и персонала, по-голямата част, от който не говори добре 
или изобщо английски или някакъв друг западен език. 
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