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*Данните показват броя посрещнати туристи в хиляди за периода януари-септември 2021 година 

ЧАРТЪРИ ЛЕТИЩЕ БУРГАС 



ЧАРТЪРИ ЛЕТИЩЕ БУРГАС ПАЗАРИ  
Страна Брой туристи 

2021 
Дял в % Брой туристи 

2020 
Промяна 
21/20 в % 

Брой туристи 
2019 

Промяна 
21/19 в % 

Полша       117 808      26.76%                74 677      57.76%                      199 659     -41.00% 

Чехия         77 015      17.50%                31 509      144.42%                      132 727     -41.97% 

Германия         63 799      14.49%                36 898      72.91%                      147 960     -56.88% 

Русия         32 436      7.37%                  4 592      606.36%                      252 537     -87.16% 

Украйна         22 590      5.13%                  9 910      127.95%                        17 463     29.36% 

Великобритания         19 139      4.35%                26 448      -27.64%                      152 090     -87.42% 

Нидерландия         16 317      3.71%                  1 834      789.69%                        22 071     -26.07% 

Словакия         13 582      3.09%                  1 340      913.58%                        43 773     -68.97% 

Белгия         11 086      2.52%                  4 852      128.48%                        25 701     -56.87% 

Австрия         10 110      2.30%                  3 702      173.10%                        15 321     -34.01% 

Израел            9 792      2.22%                  3 232      202.97%                        67 791     -85.56% 

Унгария            7 916      1.80%                     582      1260.14%                        16 151     -50.99% 

Дания            6 663      1.51%                     868      667.63%                        25 405     -73.77% 

Естония            6 502      1.48%                         -        -                        10 122     -35.76% 

Латвия            5 551      1.26%                          9      61577.78%                        11 772     -52.85% 

Литва            5 048    1.15%                     352      1334.09%                          8 253     -38.83% 

Други          16 651 3.36%                  3 777 340.85%     147 439 -88.71% 

Общо        442 005             204 582      116.05%                  1 296 235     -65.90% 
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ПОЛЕТИ ЛЕТИЩЕ БУРГАС 

• През 2021 година се бележи ръст от 
47% на броя обслужени полети 
спрямо 2020 година 
 

• Спадът от 85% на полетите през 2020 
спрямо 2019 е леко намалял до спад 
от 75% на полетите през 2021 спрямо 
2019 

 

*Данните за 2021 са до края на септември, а за 
2020 и 2019 обхващат целите години 



 Завръщане на организирания чартърен туризъм след почти пълното отсъствие 
през 2020 година 

 Увеличение от над 2 пъти (ръст от 116%) на общия брой посрещнати туристи на 
летище Бургас 

 Все още сме далеч от обемите от 2019 година, посрещнатите туристи през 2021 
са едва 1/3 от тези през 2019 година (спад от 66%) 

 Пазар Украйна е единственият с ръст (29%) спрямо 2019, обемът е повече от 
удвоен спрямо 2020 (128%), а в допълнение и голяма част от украинските 
туристи пристигат у нас със сухопътен транспорт 

 Положителна изглежда картината за основни пазари като Полша (58%), Чехия 
(144%), Германия (73%), Нидерландия (790%), Словакия (914%), които бележат 
стабилни ръстове спрямо 2020 и започват постепенно да наваксват 
изоставането от нивата на обемите си от 2019 година 

 Притеснително е състоянието на основни пазари като Великобритания, Русия и 
Израел, които отчитат спад от 87% към 2019 

 Притеснително е почти пълното отсъствие на туристи от Скандинавските 
страни, които са традиционни пазари  

 
 
 
 

Тенденции чартъри  



Засилен интерес от 
почиващи в резултат на 
благоприятната здравна 

обстановка 

Българиските туристи 
отново предпочитат 

родното Черноморие 

Преобладаване на 
индивидуалния туризъм, 
но все пак завръщане на 
организирания туризъм 

Туристическият поток е 
съсредоточен основно в 

пика на лятото 



 Благоприятното развитие на Ковид кризата в България през лятото осигури възможността 
да бъдат посрещнати туристи от редица страни; липсата на изискване на отрицателен тест 
при влизане в България за доста държави доведе до засилен интерес и увеличен 
туристически поток от страни като Румъния, Молдова, Украйна, Полша и други. 

 

 По-добрите цифри на заболеваемостта и по-леките Ковид мерки в България в сравнение с 
конкурентни дестинации като Турция и Гърция допринесе и за големия брой българи, 
избрали да почиват в България. 

 

 Запазва се тенденцията от 2020 година да преобладават индивидуалните туристи, 
пътуващи със собствен транспорт от България и от съседни и близки до нас държави. 

 

 Туристическия поток през лятото бе основно съсредоточен в период от 45 дни през 
втората половина на юли и целият август месец. В допълнение, курортите на юг от Бургас 
успяха да постигнат добра заетост и в крилата на сезона през юни и септември. 

Тенденции  
Сезон 2021 (детайли) 



Позитивни тенденции и  
поглед към 2022 

Завръщане към 
нормалното и 

желание за почивка 

Съживяване на 
организирания 

туризъм 

Масово препълнени 
курорти в пика на 

лятото 

Завръщане на 
липсващи през 2019 

пазари  

Запазване на 
българите като 
основен пазар 

Силно пръсъствие на 
индивидуални 

румънски туристи 



 Сезон 2021 показа, че туризмът след появата на Ковид 19 се възстановява и това носи оптимизъм и за 2022. 
Желанието за почивка и пътуване сякаш най-накрая надделя над чувството на страх у хората. За това 
благоприятства и добрата здравна картина в България през по-голямата част от лятото. 

 Съживяване на организирания туризъм, като това включва увеличение обема както на чартърния, така и на 
сухопътния туристопоток. Все още обаче има да се извърви дълъг път, докато се достигнат нивата от 2019 
година. 

 Легловата база по цялото Южно Черноморие бе изключително заета за период от около 45 дни от втората 
половина на юли до края на август, което се случва за първи път от началото на Ковид кризата. 

 Върнаха се пазари, които почти изцяло отсъстваха през 2020 г. като Нидерландия, Словакия, Унгария, Дания, 
Естония, Литва, Латвия и други. 

 За втора поредна година българите почиват основно в България, повлияни разбира се и от затрудненията да 
почиват извън страната.  Българите преоткриват България като туристическа дестинация и изглежда тази 
тенденция може да се запази и за в бъдеще и след преминаването на Ковид кризата. 

 През този летен сезон наред с българите другият основен пазар бе Румъния. Обикновено румънците основно 
почиват по Северното Черноморие на България, като също посещават с личен транспорт Гърция и Турция. 
Отново в резултат на по-благоприятните мерки в България това лято, те в голяма степен избраха България за 
своя почивка и за пръв път видяхме толкова масово помещение от страна на румънци и по нашето Южно 
Черноморие. 

Позитивни тенденции и  
поглед към 2022 (детайли) 



Инфраструктурни 
недостатъци 

Скок на цената на 
електроенергията 

Завишени разходи 
за стоки и услуги 

Проблеми при 
набора на персонал 

Трудност в 
планирането 

Липса на целева 
помощ за сектора 

Ниска заетост в 
крилата на сезона 

Нисък процент на 
ваксинация 

Негативни тенденции и  
поглед към 2022 



 Курортите все още не са подготвени инфраструктурно за голям поток от индивидуални туристи, пътуващи със собствен 
транспорт, като липсват достатъчно паркоместа в хотелите и курортите. Местата по плажовете също се оказват 
недостатъчни при пълна запълняемост на местата за настаняване. 

 Рязкото повишение на цените на електроенергията стартира през лятото на 2021 и за момента е отразено основно в 
завишени разходи и занижени нива на печалба за бизнеса. Цената на тока е едно от основните предизвикателства пред 
бизнеса през 2022, особено при вече подписани договори с туроператори преди повишението. 

 Повишение на разходите в следствие от увеличени на цените на стоки и услуги, както и на разходите за персонал. 

 В следствие от Ковид кризата голяма част от персонала, традиционно зает в сектор туризъм се преориентира в други 
сектори. В следствие на това все по-трудно се намира персонал, както количествено, така и качествено. Това неминуемо 
води до предоставяне на туристически услуги с по-ниско качество, особено в периодите на пълна заетост на курортите и 
ще бъде едно от основните предизвикателства в бъдеще. 

 Въпреки по-добрите резултати, постигнати през 2021 в сравнение с 2020, се запазва трудността в планирането на 
работния процес във връзка с променящи се условия на работа покрай Ковид кризата. Това е и причината, поради която 
редица хотели по нашето Черноморие не отвориха изцяло или работеха при намален капацитет поради невъзможността 
да организират своята работа за краткия период на летния сезон и трудностите по намиране на персонал. 

 Въпреки подобрената картина в сектора през 2021 браншът все още е далеч от пълно възстановяване и остро 
продължава да се нуждае от целеви помощи за сектор туризъм, които за съжаление в момента напълно отсъстват.  

 Преобладаването на индивидуалния туризъм за сметка на организирания такъв води до съсредоточаване на 
туристическия поток във високия сезон за около 45 дни, като крилата на сезона се запълват много трудно. 

 Пристенително за сектора е изключително ниският процент на ваксинация в България. Този факт до голяма степен може 
да постави страната ни в много неизгодна позиция и изолация за сезон 2022, особено имайки предвид по-високата 
степен на ваксинация в нашите основни конкурентни дестинации 

Негативни тенденции и  
поглед към 2022 (детайли) 


