
Бургаска Регионална Туристическа Камара  
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          Нашето Черноморие е важно за всички 

 

 

 
web: https://www.brtc-bourgas.org                                                

facebook: brtk бртк 

 

Кратък анализ на пристигналите чуждестранни 
граждани през месец януари 2021 година  

спрямо месец януари 2020 година 
 

 
 2021 година 2020 година 

България 3 ------- 

Румъния ------- 15 

Франция 5 ------- 

Великобритания 765 2 132 

Русия ------- 1 694 

ВСИЧКО Общо: 871 

- възрастни – 765 

- деца до 12 г. – 98 

- бебета до 3 г. – 12 

Общо: 3 841 

- възрастни – 3 590 

- деца до 12 г. – 251 

- бебета до 3 г. - 32 

Чартъри 27 58 

 

 

През месец януари 2021 година са пристигнали на летище Бургас 871 
чужденци, от тях 765 възрастни, деца до 12г. – 98 и бебета до 3 г. – 12. 

 
Спрямо месец януари 2020 година се очертава следната картина: 

 
a) Чартърни полети – за 2021 г. – 27, а за 2020 г. – 58 – спад 53,44% 
b) Възрастни – спад 78,46% 

c) Деца до 12 г. – спад 62,50% 
d) Бебета до 3 г. – спад 60,95% 

 
 По пазари се очертава следната ситуация – през 2020 година сме посрещнали 

15 румънци, от Обединеното кралство – 2 132, а за 2021 година са отпаднали пазари 

от Русия, рязко са намалели пристигащите от Великобритания в абсолютни цифри 1 
367, деца до 12 г. – с 21, бебета до 3 г. – с 153. 

 
 

Къде се крият основните причини: 

 
1. Пандемията COVID-19. 

2. Забавяне с вноса на ваксини, произведени и закупени от ЕС. 
3. Пренасочване на ваксини за САЩ, Израел и Великобритания. 
4. Забавяне получаване на сертификати от европейската комисия на ваксини от 

Русия и Китай. 
5. Разхлабените мерки по време на Коледа и Нова година доведоха до 

увеличаване на броя на заразени с COVID-19. 
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