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Кратък анализ на пристигналите туристи през месец юли 2020г. спрямо месец юли 2019 г.  Насоки 

и проекто решения за устойчивото развитие на туризма в Бургаска област. 

 

Пазари 2019 година 2020 година 

Австрия 5601 1051 

Белгия 8734 1581 

Чехия 46304 13638 

Дания 13947 868 

Естония 2809 - 

Финландия 4131 8 

Франция 1157 - 

Германия 42553 13798 

Унгария 6025 291 

Ирландия 7283 398 

Италия 77 - 

Латвия 3545 352 

Литва 3001 - 

Люксембург 1513 606 

Нидерландия 8172 1335 

Полша 58641 29183 

Словакия 17296 380 

Швеция 4673 - 

Англия 69526 4107 

Армения 289 - 

Беларус 11473 - 



Израел 21621 - 

Кувейт 138 - 

Норвегия 12448 - 

Русия 71350 6 

Швейцария 1231 - 

Украйна 534 2217 

Испания - 152 

 

Общо през месец юли 2019 на летище Бургас са посрещнати 433 337, а през юли 2020г. 72 040 туристи. 

Получава се спад от 500,68%. Чартърните полети през юли 2019г. са били 2615, а през юли 2020г. – 581. 

Абсолютен спад от 305 %. 

От месец май до месец юли 2020г. не са посрещщнати туристи от Швейцария, Норвегия, Израел, 

Беларус, Армения, Швеция, Естония, Франция, Италия и Литва.  

Ще се опитаме да анлизираме големите туристически пазари. Спад в проценти бележат почти всички с 

изключение на Украйна както следва, Чехия 239,52%, Германия 208,40%, Полша 100,94%, Англия 1592%, 

а Русия и Финландия престават да фигурират като пазари към настоящия момент. 

Кои са основните причини за този спад от средно 500,68%:  

1. Основната причина е в пандемията COVID 19. 

2. Не използвахме рационално и навреме ниския процент на положителни проби края на месец юни 

и първите десет дни на юли за реклама. 

3. Недостатъчно навреме решихме отварянето на нашите граници за Украйна, а днес 04.08.2020г. 

министерството на здравеоопазването на Украйна затвори своите граници за България. 

4. Закъснява се с отварянето на границите за Руска федерация, Беларус, Молдова, Турция и други 

трети страни. 

5. Нямаше конкретна позиция и заповед как ще бъдат изолирани туристи с положителни проби и едва 

с посещението на госпожа Николова в Слънчев бряг и Златни пясъци се намери решение. 

- Няма разпореждане за малките апартаменти и къщите за гости на юг от Бургас 

6. Задържа се решаването на визовия режим с Руската федерация, Беларус, Турция, 

Казахстан, Узбекистан и други трети страни. 

7. Няма инфорамция за състояниието на големите пазари, а няма ли информация не могат 

да се вземат верните решения. 

Какво направи правиелството, за да може туристическия бранш да вземе глътка връздух:  

1. Благодарим ви за пренасочването на 10 млн от ОПИК. 

2. За туристическия бранш са необходими повече от 200 млн., защото няма никакво 

становище за подпомагане на случайния туристически превоз, както и за екскурзоводския 

състав. Ефектът щеше да бъде по – голям, ако го имаше това решение през месец май, 

както напарвиха поредица държави-членки на ЕС. 

3. Много е благоприятна мярката туристическите фирми да кандидатстват за помощ от 35 

евро на седалка за чартърните полети, с които превозват чуждестранни туристи, но за да 

дадат ефект мерките, както за тази субсидия така и за програмата в размер на 10 милиона 

бюрократичните изисквания трябва да се сведат до минимум. 

С уважение: 

Иван Иванов – председател на БРТК 

 


