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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 

през месец януари 2020 година спрямо  

месец януари 2019 година 

 

Държава 2020 година 2019 година 

България ----- 1 

Гърция ----- 6 

Румъния 15 7 

Англия 2 132 2 011 

Русия 1 694 1 701 

Други НЯМА 7 

ВСИЧКО: 3 826 

в т.ч.: 

- Възрастни – 

3590 

- Деца до 12г. – 32 

- Бебета до 3г. - 

251 

3 733 

в т.ч.: 

- Възрастни – 

3505 

- Деца до 12г. – 50 

- Бебета до 3г. - 

228 

 

През месец януари 2020 година на летище Бургас са пристигнали 3 826 

чужденци. В абсолютни цифри в повече 93, което представлява един ръст 

от 2,4% спрямо месец януари 2019 година.  

Кратка справка за възрастовата им структура: 

- Възрастни – 45 човека в повече; 

- Деца до 12г. – 18 по – малко; 

- Бебета до 3г. – 23 в повече. 

По пазари ситуацията е следната: 

 Англия – в повече 120 английски граждани и е постигнат ръст от 

5,6% спрямо месец януари 2019 година; 
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 Руска Федерация – в по – малко 7 руски граждани или 

приблизително на ниво 2019 година. 

 

Какво не сме направили до сега, за да привлечем повече 

нискотарифни авиокомпании? 

 

1. Няма единство във вижданията на общините по Черноморието в 

Бургаската област. Пълна индиферентност от всички, освен община 

Бургас за привличането им. 

2. Нощният живот в град Бургас и останалите градове е заспал 

летаргичен сън. 

3. Сайтовете на Черноморските общини не се обогатяват ежедневно. 

4. Чрез сайтовете на хотелиери, ресторантьори, туроператори, 

туристически агенти и транспортни фирми няма с какво да се 

привлекат българските и чуждестранни граждани, даже и през 

уикендите. 

5. Кметът на град Варна намери обща кауза за нискотарифните 

авиокомпании с Черноморските общини на областта и там пристигат 

седмично няколко авиокомпании. Казано, честно и откровено, за 

това през зимния период авиокомпаниите не търсят летище Бургас. 


