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Кратък анализ на пристигналите чуждестранни граждани 

през месец април 2021 година  

спрямо месец април 2020 година 
 

 

 2021 година  2020 година 

България 65 Латвия 9 

Германия 5   

Полша 1   

Русия 713   

ОАЕ 8   

Великобритания 443   

Всичко: 1 170   

Чартъри 54   

 

 
През месец април 2021 г. на летище Бургас са пристигнали 1 170 

чуждестранни граждани. 
 
Невъзможно е да се прави съпоставка с месец април 2020 г., поради 

пристигането на летище Бургас само на чужденци, заради Covid-19. Tова 
налага да направим анализа за месец април 2021 г. с месец април 2019 г. 

 
Съпоставимите данни за 2019 г. са следните: 
Пристигнали чужденци  - 15 003 от следните водещи пазари: 

- Белгия – 122 
- Финландия – 1 443 

- Италия – 176 
- Полша – 2 117 
- Словакия – 633 

- Швеция – 337 
- Великобритания – 2 303 

- Израел – 1 321 
 

Цифрите са несъпоставими, но ще се опитаме да направим анализ и да 

споделим причините за този спад: 
 

А) 2021 г. – 1 170 чужденци  
Б) 2019 г. – 15 003 чужденци 

 
Спадът възлиза на 92,20%. 
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През месец април 2021 г. липсват пристигнали от следните държави: 

 Белгия 
 Австрия 
 Финландия 

 Италия 
 Словакия 

 Швеция 
 Израел 
 Норвегия 

 
Къде се крият причините: 

 
1. Високата степен на заболеваемост в целия ЕС, включително и България. 

 

2. Абсолютната затвореност на нашите въздушни и сухоземни граници до 
Великденските празници. 

 
3. Липса на всякаква прогноза и информация за състоянието на 

туристическите пазари и информация каква е високата степен на 100 
хиляди души заболели, смъртни случаи и излекувани. 
 

4. Правителството на Република България не предприе никакви мерки да 
информира за обстановката у нас посолствата ни в ЕС и трети страни. 

 
5. Не се реши въпроса с направата на PSR тестовете на ГКПП, с цел 

разходите им по полагането им да се намалят или да бъде за сметка на 

бюджета, защото полагането н тест за едно семейство от 2 човека 
възлиза на 100 евро, а за четиричленно семейство – 200 евро. 

Това доведе до масови анулации на резервации от гражданите на 
съседна Румъния и оскъпяване цената на туристическия пакет.  
 

6. Липса на всякаква дипломация, както със страните, с които граничим, 
не обръщаме внимание, какво правят нашите конкуренти, като че ли 

правителството ни в оставка не го интересуваше. 
 

7. МТ не проведе въобще масирана рекламна политика, а да не говорим за 

сливането на геополитиката с недоказани политически истини, които 
силно ще влияят за реализацията на сезон 2021 г. 

 
8. Максимално се закъснява с осигуряване на помощи за ТО, хотелиери и 

ресторантьори по мярката „60/40“, но има и още един проблем – когато 

нямаш никакъв оборот, как можеш да я прилагаш и да осигуриш 
месечните възнаграждения за обслужващия персонал. 
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