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Кратък анализ на пристигналите чуждестранни граждани 

през месец май 2021 година  

спрямо месец май 2020 година 
 

 

 2021 година  2020 година 

България 5 България 6 

Естония 144 Великобритания 893 

Германия 5 Русия 5 

Люксенбург 201   

Полша 947   

Грузия 91   

Израел 475   

Други 1 093   

Общо: 2 939: 

-възрастни - 2 681 
-деца до 12г. – 258 

-бебета до 3г. - 59 

Общо: 904: 

-възрастни - 816 
-деца до 12г. – 88 

-бебета до 3г. - 23 

Чартъри 118 Чартъри 34 

 
 

През месец май 2021г. са посрещнати на летище Бургас 2 939 чужденци, а 
през 2020 г. – 904, като е постигнат ръст от 225%, а през 2019 г. сме 
посрещнали 81 489 , спадът спрямо 2020 г. възлиза на 96%. 

 
По възрасти спрямо 2020 г. сравнението е следното: 

А) възрастни – 2021 г. – 2 681, 2020 г. – 816 – ръст 251% 
Б) деца до 12 г. – 2021 г. – 258, 2020 г. – 88 – 193% 
В) бебета до 3 г. – 2021 г. – 59, 2020 г. – 23 – ръст 156,5% 

 
Тези космически ръстове са продиктувани от голямата заболеваемост в 

основните наши партньори, а така също и у нас през месец май 2020 г. от 
пандемията Ковид-19. 
Това доведе до резките спадове на туристопотока спрямо 2019 г.  

Забелязва се плавен ръст и на чартърните полети през май 2021 г. спрямо май 
2020 г. – ръст 247%, а спрямо май 2019 г. – спадът възлиза на 370%. 

 
По пазари оживлението се откроява в Естония от 144 туриста, Люксенбург – 
201, Полша – 947, Грузия – 91, Израел – 475, докато през месец май 2020 г. 

сме посрещнали от Великобритания – 893, от Русия – 5 и от България – 6. 
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Къде се крият добрите резултати през месец май 2021 г. в съпоставка с месец 

май 2020 г.: 
 

1. Рязкото намаляване на заболеваемостта от Ковид-19 и взетите 
ефикасни мерки от МЗ на Република България и гаранция от страна на 
хотелиерите за безопасността на туристите.  

 
2. Откриване от 01.05. на въздушните и сухопътни граници на страната и 

на туристическия сезон лято 2021 г. 
 

3. Тези ръстове спрямо 2019 г. биха били по съпоставими, ако:  

 
А) Дипломатическата и рекламна дейност на МТ през месеците март и 

април беше активна, целенасочена с основните наши пазари. 
Б) Зелените коридори за ваксиниране бяха открити за българските 
граждани над 55 г.  

В) Липсваше всякаква прогноза, бизнесът живееше със своите проблеми 
ден за ден.  

Показателен беше случая с Великденските и майски празници, защото 
заповедта на МЗ беше издадена в последния момент. 

Г) Затворените въздушни и сухопътни коридори в основните наши 
пазари като Германия, Великобритания и Русия и липсата на 
споразумения за зелени автобусни коридори със страни като Словения, 

Украйна, Полша, Беларус, Молдова и Унгария. Нашите конкуренти тези 
договори и меморандуми подписаха още през март – април.  

Д) Смесването на дипломатическата реторика с недоказана истина. 
Е) Закъснява се с финансовата помощ на ТО, екскурзоводи, мярките 
„60/40“ и „80/20“. Честите смени в заповедите – отваряйте – затваряйте 

– доведе през месец май да не бъдат отворени много хотели и 
ресторанти, тъй като това довеждаше до нарастване на материалните 

разходи. 
Ж) Липсата на прогнози по пазари доведе да не се откриват обектите, 
да не се назначава обслужващ персонал. Голяма част от него се насочи 

към други сектори на икономиката в областта, а това ще доведе до 
въпросителни за качеството на предложените услуги.  
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