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Кратък анализ на пристигналите чуждестранни граждани 

през месец февруари 2021 година  

спрямо месец февруари 2020 година 
 

 2021 година 2020 година 

Австрия ------ 20 

Италия 3 2 

Великобритания 571 1 737 

Русия ----- 1 779 

Швейцария ------ 4 

Други ------ 5 

ОБЩО: 571, в т.ч.: 
-възрастни – 521 

-деца до 12г. – 53 
-бебета до 3г. – 16 

3 602, в т.ч.: 
-възрастни – 3 392  

-деца до 12г. – 210 
-бебета до 3г. – 38 

Чартъри: 52 65 

 

През месец февруари на Бургаското летище са посрещнати 574 
чуждестранни граждани, в това число от Италия – 3, а от Обединено кралство 
Великобритания – 571 и са реализирани 52 чартърни полети. 

 
По възрасти, както следва: 

 
 Възрастни – 521 
 Деца до 12 г. – 53 

 Бебета до 3 г. – 16 
 

В съпоставка с месец февруари 2020 г., картината е следната – 
посрещнати – 3 692, в т.ч.: 

 

 Възрастни – 3 392 
 Деца до 12 г. – 210 

 Бебета до 3 г. – 38 
 
Спрямо 2020 г.: 

 
А) през 2021 г. имаме един спад за месец февруари от 84,45 %. 

Б) при възрастните спада възлиза на 84,45 % 
В) при децата до 12 г. – спад от 78,50 % 

Г) при бебетата до 3 г. – спад 57,89 % 
Д) при чартърните полети – спад от 20 %  
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През месец февруари 2020 г. чуждестранните граждани по пазари се 

отличават спрямо 2021 г. със следните характеристики на посрещания:  
  

 Австрия – 202;  
 Италия – 2;  
 Великобритания – 1 737;  

 Русия – 1 779;  
 Швейцария – 4;  

 други – 5. 
 

За 2021 г. – отпадат страни като Австрия, Руска федерация, Швейцария и 

други от трети страни, докато през месец февруари 2021 г. не сме посрещнали 
нито един човек. 

 
 
Къде се крият основните причини: 

 
1. Затварянето на границите на страните от ЕСС и от трети 

страни, заради Ковид-19 с цел предпазни мерки. 
 

2. Нарастване положителните проби от заразените с Ковид-
19. 

 

3. Закъсняло договаряне и получаване на ваксините, макар 
че, САЩ и Израел изпревариха ЕС с ваксинирането на европейските 

граждани.  
 

4. В цялостната договорна политика за покупката на ваксини 

се влага много силен политически елемент към руската ваксина, която 
според много медицински епидемиолози по света, е една от най – 

добрите.  
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