
Бургаска Регионална Туристическа Камара 
гр. Бургас 8000, „ул. Славянска“ №52 , ет.2, 

тел. 056/81-35-95
e-mail: brtcamara@yahoo.com 
e-mail: brtcamara@gmail.com

Кратък анализ на пристигналите чуждестранни граждани с
чартърни полети и автобуси през месец юли 2019 година

спрямо месец юли 2018 година

м. юли 2018г. м. юли 2019г.
Австрия 6 011 5 601 – спад 7,32%
Белгия 8 001 8 734 – ръст 8,39%

България 3 374 4 439 – ръст 24%
Грузия 172 -------------
Чехия 50 554 46 304 – спад 9,17%
Дания 14 230 13 947 – спад 2%

Естония 2 421 2 809 – ръст 13,81%
Финландия 4 560 4 131 – спад 10,38%

Франция 2 174 1 157 – спад 87,89%
Германия 65 656 42 553 – спад 35,18% в по-

малко 23 113
Гърция 10 -------------
Унгария 7 709 6 025 – спад 21,84% в по-

малко 1 684
Ирландия 6 330 7 283 – ръст 13% в повече

953
Италия 1 414 77 – спад над 1 000% в по-

малко 1 337
Латвия 4 180 3 545 – спад 13% в по-

малко 535
Литва 4 765 3 001 – спад 37% в по-

малко 1 764
Люксенбург 1 391 1 513 – ръст 8%
Нидерландия 9 476 8 172 – спад 14% в по-

малко 1 304
Полша 66 903 58 641 – спад 14% в по-

малко 8 262
Словакия 23 391 17 296 – спад 26% в по-

малко 6 095
Испания 8 -------------
Швеция 7 240 4 673 – спад 35,45% в по-

малко 2 567
Англия 62 451 69 526 – ръст 10% в повече

7 075
Армения 296 289 – ниво 2018г.
Беларус 11 621 11 473 – ниво 2018г.
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Израел 21 099 21 621 – ръст 2,48% в
повече 522

Норвегия 15 025 12 446 – спад 21% в по-
малко 2 579

Кувейт 217 138 – спад 36% в по-малко
79

Русия 82 412 71 359 – спад 15,30% в по-
малко 11 053

Швейцария 1 508 1 231 – спад 18,36% в по-
малко 277

Украйна 4 157 5 340 – ръст 22% в повече 1
183

Всичко – 488 764 Всичко – 433 337
До 3 год. – 6 970 До 3 год. – 6 303

Деца – 90 304 Деца – 78 494
Възрастни – 398 460 Възрастни – 34 843

През месец юли 2019г. Бургаското черноморско крайбрежие е посетено от 433 337 
чуждестранни граждани. Възрастовите групи се разпределят както следва:  до 3 год. – 6
303; деца до 12 год. – 78 949; възрастни – 354 843.

Спрямо месец юли 2018г. имаме един спад както на бебета до 3 год., така и на деца и 
възрастни. Този спад възлиза на абсолютни цифри от 55 427, а в проценти спрямо 
2018г. – 12,79%.

А) Кои пазари бележат ръстове спрямо месец юли 2018г.?
- Англия – 10%
- Украйна – 22%
- Люксенбург – 8%
- Естония – 13,8%
- Белгия – 8,39%
- Израел – 2,4%
- Ирландия – 13%.

Б) Кои пазари запазват нивата си спрямо м. юли 2018г.?
- Армения и Беларус.

В) Резки спадове отчитат следните пазари спрямо м. юли 2018г.?
- Италия – над 1 000%
- Франция – 88%
- Германия – 35%
- Словакия – 26%
- Чехия – около 10%
- Полша – спад 15%
- Швеция – спад 35%
- Финландия – спад 10%
- Норвегия – 21%
- Русия – 15,50%
- Швейцария – 19,36%
- Кувейт – 36%.

Г) Кои пазари вече втора година липсват на нашето електронно табло за 
посрещане и изпращане?
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- Грузия, Азербайджан, Египет, Ирак, Сърбия, Македония, Турция, Казахстан, 
Узбекистан и други.

Според нас, спадът ще се запази същия от 12,79% до 11,5%, ако през м. септември 
2019г., ако настъпи някакво чудо, оптимисти сме, но не очакваме.

Конкретна позиция за спада на туристите

А) В последните години, туризмът се развива на фона бетон и имитация. Българите 
предпочитат да почиват в Гърция и Турция. 
Над 10 000, при анкетираните, на въпрос „Бихте ли почивали на българското 
Черноморие?“:

 42% считат, че съседните държави предлагат по – добри условия за лятна 
почивка;

 38% считат, че цените са високи, а качеството ниско;

 само 15% считат, че трябва да подкрепят българското Черноморие.

Б) Оптимизъм:

 по-малко туристи, но по-големи приходи – видимо, тези, които правят такива 
изводи, не разбират от икономика при промяна финансовата структура на 
туристите;

 необходима е промяна в мащаб на туризма. Той трябва да включва държавно 
субсидиране на чартърните полети, намаляване на ДДС за ТО и ТА, покупка на 
фериботи, катамарани и инфраструктура. Точно за това Турция е абсолютен 
рентабилен лидер този сезон.

 в средата на м. юли се намалиха цените на туристическите пакети с 15-20-25-30-
35%. При такава симбиоза от похвати, можем ли да очакваме оптимизъм с 
повече валутни приходи. За нас е трудно обяснимо, как ще приключи 
договарянето за сезон 2020г. и ще може ли да се покрие инфлацията, при 
положение, че се допуснаха непоправими грешки.

 при разработването на туристическите пакети, те трябва да бъдат 
диференцирани за: младежи, семейства с деца, възрастни след 55-60 год. За тези 
различни категории хора да бъде районирано и съответното селище или 
комплекс. В противен случай, спадът ежегодно ще нараства.

 Квалификация и преквалификация на кадрите. Обучението трябва да се 
извършва от фирмите. Средствата за тази цел от МТСП да се прехвърлят на 
туристическия бизнес, а не на бюрата по труда.

В) Резултати:

За жалост се сбъднаха най-мрачните прогнози за месеците май – 18 927, юни – 37 027 и 
юли – 55 427 са с 111 381 по-малко, но реалния спад при туристите от ЕС също е 
сериозен. Най-вече от Германия, както и Холандия. Очаква се загубата от активните 
туристи да възлезе между 150 и 200 милиона евро по-малко приходи през лятото (на 
база майските, юнските и юлските числа).
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        Този резултат беше очакван. Именно заради прогнозирания спад на руски, немски, 
холандски, скандинавски, полски, чешки и словашки туристи. За това крайният 
резултат не е изненада. 
         През последните десетилетия, българският туризъм се развиваше по формулата 
бетон и импровизация. Това се оказа първобитен бизнес-модел, който е в рязък 
контраст с лъскавите концепции за развитието на туризма. Стигна се до там да се 
измислят туристически атракции – крепости, построени от пластмаса, защото се 
усвояват повече еврофондове.

Защо се стигна до този спад?

В същност, проблемите на туризма в България са по-дълбоки. Провалът на туризма 
през този сезон е в съзвучие с цялостното състояние на държавата. Скандалите с 
къщите за гости Тук не става дума за безопасност на храните, претоплените основни 
ястия, алкохолът от пластмасови бутилки, при ол инклузива или контрол над 
шезлонгите и чадърите, движението по пътищата. 
           Голямата драма на туризма е, че хората, които определят политиката в туризма 
не разбират, че понятието „туризъм“ е комплексно понятие. Някой смятат, че го 
разбират само, когато получават пари от държавния бюджет. Един път завинаги да 
разберат, че имидж не се създава от реклама, а от състоянието и управлението на 
държавата.
            Най – страшното за българския туризъм е, че туристите могат свободно да го 
сравняват с Гърция, Турция, Мароко, Тунис, Кипър, Египет и други.

Защо с космическа скорост ни изпревариха страни като
Гърция, Турция, Мароко, Тунис, Кипър, Египет и други?

В Гърция и Турция печелят от чуждестранните туристи, но печелят и туриста.

Преди повече от 500 години Мигел Де Сервантес беше казал, че който иска да 
забогатее за една година, му отрежете главата.
        Обяснението да ни изпреварват нашите комшии не е само във високите цени, а в 
отношението към туриста. В Гърция и Турция печелят от туриста, но гледат да върнат 
туристите отново, те се сприятелят с него. 
         Не ние е виновна само министър Ангелкова. С такова отношение към туриста, не 
Ангелкова, а и някакъв факир да стане министър, българите и чужденците отново ще 
отидат на почивка в други страни, защото в тези страни има държавна политика за 
туризма.
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