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Във връзка с изминалия летен сезон 2020 г., Община Поморие 

представя на Вашето внимание анализ за реализираните нощувки и 

пренощувалите лица през периода Юни – Септември 2020 г. спрямо същия 

периода на 2019 г. 

I. Анализ на реализираните нощувки през Лято 2020 г. 

спрямо Лято 2019 г. 
През периода Юни – Септември 2020 г. общият брой на 

реализираните нощувки от български и чуждестранни граждани на 

територията на Община Поморие е 301 136. Спрямо същия период на 2019 

г. са реализирани с 415 687 нощувки по-малко, което е спад от (-58%).  

Наблюдава се тенденция в промяна на процентното съотношение 

между реализираните нощувки от български граждани и тези от 

чуждестранни граждани. На фиг. 1 и фиг. 2  е представено в графичен вид 

процентно съотношение на реализираните нощувки от български и 

чуждестранни граждани през 2019 г. и 2020 г.,   

 

/Фиг. 1 Реализирани нощувки българи и чужденци 2019 г./ 

/Фиг. 2 Реализирани нощувки българи и чужденци 2020 г./ 

39%

61%

Реализирани нощувки 2019 г.

Българи Чужденци

70%

30%

Реализирани нощувки 2020 г.

Българи Чужденци
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През Лято 2019 г., реализираните нощувки от чуждестранни 

граждани образуват 60,65% (в абсолютна стойност 434 735 нощувки), а 

тези от български граждани образуват 39,35% (в абсолютна стойност това 

са 282 088 нощувки).  През Лято 2020 г. съотношението се променя, като 

реализираните нощувки от български граждани през 2020 г., образуват 

69,55 процентни пункта (в абсолютна стойност това са 209 433 нощувки), 

докато чуждестранните граждани формират едва 30,45 процентни пункта 

(в абсолютна стойност това са 91 703). 

 

Фиг. 3 реализирани нощувки по гражданство в Община Поморие 2020 г. (%) 

 

На фиг.3 е представено процентното съотношение на реализирани 

нощувки по гражданство на територията на Община Поморие през Лято 

2020 г. Представената графика съдържа данни за гражданите реализирали 

над 500 нощувки през периода 01.06.2020 – 30.09.2020 г. Най-много 

нощувки са реализирали българските граждани (69,55%) 209 433 бр., 

веднага след тях са гражданите от Германия – (7,71%) 23 228 нощувки. 

Разликата между тях и румънските туристи е минимална, като през 

периода на изследването румънските гости са реализирали (7,25%) 21 823 
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нощувки, полските туристи са реализирали (4,47%) 13 473 нощувки и 

съответно гостите от Украйна (4,39%) 13 234 нощувки. Останалите пет 

нации са реализирали нощувки в интервала (0,20% - 2,37%).1 

На фиг. 4 са представени реализираните нощувки през Лято 2020 и 

Лято 2019 г. за месеците юни, юли, август и септември.  

 

 

Фиг. 4 Реализирани нощувки на територията на Община Поморие 

Най-малко реализирани нощувки от български и чуждестранни 

граждани са отчетени през месец юни 2020 г. –  9 268 нощувки.  Спрямо 

същия месец на предходната 2019 г. се наблюдава намаление в броя на 

реализираните нощувки от (-100 244) бр., като това е понижение от (-91,54) 

процентни пункта.  

През месец юли 2020 г. отчетеният спад в реализираните нощувки е с 

(-63,38) процента, като това са (-157 490) нощувки по-малко в сравнение 

със същия период на 2019 г. 

През месец август 2019 г. и месец август 2020 г. са отчетени най-

много на брой реализирани нощувки. През месец август 2020 г. се 

наблюдава спад в нощувките в сравнение със същия период на 2019 г. от (-

49,55) процента, което е със (-136 779) нощувки по-малко. Интересно е да 

                                                           
1 В приложение 1 са представени в табличен вид подробни данни за реализираните нощувки по 
гражданство на територията на Община Поморие през периода 01.06.2020 – 01.07.2020 г. 

Юни Юли Август Септември
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се проследи и темпа на растеж през месец август 2020 г. спрямо месец юли 

2020 г. Наблюдава се ръст в броя на реализираните нощувки от 53,05 

процента или това са 48 274 нощувки повече. През същия период на 2019 г. 

наблюдавания ръст в броя на реализираните нощувки е с 11,09 процента, 

или през месец август 2019 г. са отчетени 27 563 нощувки повече в 

сравнение с месец юли 2019 г. 

В края на изследвания период, през месец септември 2020 г. се 

наблюдава понижение в броя на реализираните нощувки от (-25,58) 

процента – това са (-21 174) нощувки по-малко в сравнение с месец 

септември 2019 г. 

За целите на настоящото изследване е необходимо да бъде 

разгледана структурата на реализираните нощувки на територията на 

Община Поморие по категория на обекта. 

 

Фиг. 5 относителен дял на реализираните нощувки по категории 

 

На фиг. 5 е представен относителния дял на реализираните нощувки 

от Български и чуждестранни граждани през периода юни – септември 

2020 г. Броят на реализираните нощувки в местата за настаняване от типа 

некатегоризирани2 обхваща едва 0,92%3 от всички реализирани нощувки. 

                                                           
2 Тук са обхванати реализираните нощувки от местата за настаняване „клас В” от типа Апартаменти за 

гости и Стаи за гости. 
3 Поради законодателни промени местата за настаняване от клас В не се категоризират, а се регистрират. 

Реализираните нощувки в тези места не обхващат категоризираните места за настаняване от типа 
Апартаменти за гости и Стаи за гости. Поради тази причина те не отразяват обективно реализираните 

нощувки в местата за настаняване от типа Апартаменти за гости и Стаи за гости.   

0,92 5,14

20,35

27,54

14,70

31,36

Относителе дял на реализираните нощувки 
по категория - Общо
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Най-много нощувки са отчетени в местата за настаняване с категория 3 и 5 

звезди. През периода 01.06.2020 г. – 30.09.2020 г. тези две категории взети 

заедно образуват приблизително 60% от всички реализирани нощувки на 

територията на Община Поморие. 

 Данните от реализираните нощувки в местата за настаняване по 

категории ни показват че българските туристи и този сезон са предпочели 

да посетят малки и семейни хотели от една до три звезди. За разлика от тях 

чужденците са предпочели четири и петзвездни хотели. Относителният дял 

на реализираните нощувки от чужденци в 4-звездни хотели е по-голям в 

сравнение с този на българите. Въпреки това определяме, че разликата е 

несъществена и се равнява на по-малко от един процентен пункт.    

 

Фиг.6 Реализирани нощувки в местата за настаняване по категории – Българи и 

Чужденци  

Посочените данни ни помагат да заключим, че туристическия 

продукт4, който Община Поморие предлага на своите посетители е с 

висока степен на диверсификация и позволява по максимално ефективен и 

                                                           
4 Под туристически продукт визираме легловата база, заведенията за хранене и развлечения, атракциите 

в района, културно-историческото наследство, нивото на обслужване и степента на удовлетвореност на 

обществените потребности. 
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ефикасен начин да удовлетвори потребностите на отделните социални 

групи. 

Ако трябва да обобщим всичко изложено до този момент, може да 

определим, че получените резултати през периода юни-септември 2020 г. в 

значителна степен потвърждават неблагоприятните прогнози за броя на  

реализираните нощувки през Летен сезон 2020 г. 

 

II. Анализ на пренощувалите лица в Община Поморие през 

Летен сезон 2020 г. спрямо Летен сезон 2019 г. 

 

В община Поморие са регистрирани и категоризирани 811 места за 

настаняване с капацитет на легловата база 13 428 легла. От тях 439 места 

за настаняване не са подавали данни към програмен продукт „ЕСТИ“ през 

периода 01.06.2020 г. – 30.09.2020 г., което се равнява на 54%. 

 

Фиг.7 Относителен дял на местата за настаняване и техния капацитет 

На фигурата е представен относителния дял на местата за 

настаняване по категории, както и техния капацитет. Най-малко на брой са 

местата за настаняване от категорията пет звезди – 0,37% с капацитет 

20,27% от леглата и четири звезди – 0,62% с капацитет 6,08% от леглата. В 
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категория една звезда относителния дял на местата за настаняване е 5,18% 

с капацитет 8,30% от леглата. 

С най-голям относителен дял са категориите две звезди – 49,82% с 

капацитет 33,18% от леглата, три звезди – 36% с капацитет 29,64% от 

леглата и регистрирани – 8,01% с капацитет 2,54% от леглата.  

 

Фиг. 8 Относителен дял на местата за настаняване в Община Поморие – 

неподали данни към ЕСТИ  

 

На фигура 8 е представена структурата на всички 239 местата за 

настаняване, които не са функционирали и не са подавали данни към 

информационен продукт ЕСТИ през периода Юни – Септември 2020 г.  

От категория пет звезди всички места за настаняване на територията 

на Община Поморие са функционирали и подавали информация към 

информационен продукт ЕСТИ. От категория четири звезди само едно 

място за настаняване не е функционирало. 

Както се вижда от фигурата с най-голям относителен дял са местата 

за настаняване от категорията две звезди – 58% и три звезди – 30%. 

Веднага след тях са регистрираните обекти – 9% и местата за настаняване 

от категория една звезда – 3%. 
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Очакванията за летен сезон  2020 г., отразени в „Анализ за 

очакванията през летен сезон 2020 г.“ и публикувани в официалния уеб 

сайт на Община Поморие се потвърдиха. За периода Юни – Септември 

2020 г. пренощувалите лица на територията Община Поморие са с 

(40,69%) по-малко в сравнение със същия период на 2019 г. На таблица 6 

са представени подробни данни за броя на туристите пренощували в 

Община Поморие през Летен сезон 2020 г. и Летен сезон 2019 г.  

Табл. 1  

Общ брой пренощували лица през 2020 г. в Община Поморие 

 

Месец 2020 2019 

Темп на 

прираст/спад 

2020 г. 

Юни  3 286 20 419 -83,91 

Юли 22 729 41 055 -44,64 

Август 35 758 44 286 -19,26 

Септември 17 487 16 054 8,93 

Общо 72 253 121 814 -40,69 

 

През периода 01.06.2020 г. – 30.09.2020 г. са отчетени 49 561 туристи 

по-малко в сравнение със същия период на 2019 г. въпреки този драстичен 

спад породен от кризата COVID – 19 наблюдаваме тенденция в посока 

стабилизиране на пазара. 

Отчетен е спад в броя на туристите в Община Поморие през месец 

юни 2020 г. спрямо месец юни 2019 г. от близо 84%. През юли 2020 г. 

спрямо юли 2019 г. спадът е с 45%, а през месец август 2020 г. спрямо 

месец август 2019 г. спадът е с 19%. През месец септември 2020 г. е 

отчетен лек ръст от 8,93% спрямо същия месец на 2019 г. 
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Фиг. 9 Пренощували лица по националност в Община Поморие през 

2020 г. 

През периода 01.06.2020 – 30.09.2020 г. на територията на Община 

Поморие са пренощували 73 254 лица от 84 различни нации. И тук също 

както при броя реализираните нощувки се открояват 15 нации, които 

формират 99% от всички гости в общината.5 

Основен дял от гостите на Община Поморие заемат българските 

граждани – 80%. Веднага след тях са гостите от Румъния – 6,22 % и 

Германия – 4,78%, като останалите 12 нации формират 8,9%. От така 

изложените данни може да обобщим, че горепосочените три 

националности (България, Германия и Румъния) имат основен принос към 

Летен сезон 2020 г. В сравнение с Летен сезон 2019 г. гостите от България 

са се увеличили с 2,68%. Ръст се наблюдава и при румънските граждани –  

28,61%. От друга страна се наблюдава отлив на гости от Германия –  спад 

от (68,50%) и на гостите от Украйна – спад (-80%). 

 

 

                                                           
5 Подробни данни за броя на пренощувалите лица в Община Поморие през Лято 2020 г. са представени в 
приложение №2 
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III. Обобщение на изминалия летен сезон 2020 г. и рисковете, които се 

крият пред сезон 2021 г. 

Летен сезон 2020 година премина под знака на световната пандемия, 

породена от COVID-19. Изключително трудния сезон завари държавата и 

бизнеса неподготвени. От една страна пред държавата, респективно 

общината стоеше нелеката задача да опази здравето на хората, а от друга 

да направи всичко възможно да минимизира спадът, да стабилизира и 

съхрани така крехката икономика. Въпреки тези трудности Община 

Поморие и бизнеса успяха да намерят сили и показаха, че независимо от 

обстоятелствата са достатъчно гъвкави и могат да се изправят пред всяко 

предизвикателство. 

Преминалият Летен сезон 2020 г. беше доминиран от българските 

туристи. Въпреки че голяма част от хотелиерите и ресторантьорите не 

успяха да достигнат предкризисните нива на активност, пред тях се появи 

възможността да се препозиционират на туристическия пазар.  

Сега след изминалия Летен сезон 2020 г. е време всеки един от нас да 

направи равносметка за възможностите и заплахите, които стоят пред него. 

Защото Сезон 2020 г. бе наистина труден, но подготовката за Летен сезон 

2021 г. ще е не по-малко предизвикателство пред туристическия сектор. 

Свободата да пътуваш по света е една от най-осезаемите ползи за 

хотелиери, ресторантьори и туристи. Поради пандемията породена от 

Коронавируса авиокомпаниите, автобусните превозвачи и круизите 

въведоха редица ограничения в пътуването. 

От друга страна вследствие от пандемията COVID-19 тенденциите в 

туристическото търсене и предлагане се промениха напълно. Летен сезон 

2021 г. се очаква да бъде един от най-непредсказуемите и значими сезони в 

световния туризъм. 

Данните от настоящото проучване без каквото и да е противоречие  

отразяват, че именно българите спасиха летен сезон 2020 г. Благодарение 

на тях част от хотелиерите в Община Поморие не обявиха фалит, а местата 

за настаняване от типа семейни хотели и къщи за гости успяха да запълнят 

капацитета си през разгара на сезона. Фактът, че българите избраха да 

посетят родното Черноморие не бива да ни успокоява. Невъзможността да 
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се пътува в чужбина и ограниченията в гръцките курорти бяха основната 

предпоставка при техния избор през сезон 2020 г. 

Въпреки високата степен на неопределеност и риск на средата, 

очакванията са светът постепенно да започне да се адаптира и 

възстановява от причинените поражения, а границите между държавите да 

се отворят. Ето защо определяме, че сезон 2021 г. крие реалната опасност 

за отлив на български туристи. 

Що се отнася до привличането на международни туристи в Община 

Поморие, очакванията са те да започнат все повече да търсят услугите на 

туристически агенти и туроператори, които да им помогнат да изберат най-

подходящата дестинация, безопасен транспорт и маршрута през който да 

преминат, спазвайки здравните разпоредби.. 

Очаква се от една страна пътуванията през Летен сезон 2021 г. да 

станат все по-сложни, но едновременно с това туристите да бъдат все по-

организирани и дисциплинирани. Привлекателността на Поморие като 

балнео и СПА дестинация, ще се повиши. За тази цел е необходимо да се 

акцентира върху спокойствието, уединението и възможността за укрепване 

на  здравословното състояние на туристите. 

Въпреки всички предизвикателства, които се крият пред летен сезон 

2021 г. и каквито и икономически загуби да претърпи бизнесът, 

респективно Община Поморие е много важно да се покаже на туристите, 

че са взети всички необходими мерки и може да се гарантира 

безпроблемната им почивка. 
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Приложения 

 

Приложение №1 
Реализирани нощувки по гражданство 

Параметри: 

Период: 01.06.2020 г.-30.09.2020 г. 

Област: Бургас 

Община: Поморие 

Населено място:  

 Националности: 01.06.2020 - 30.09.2020 Относителен дял 

(%) 

Общо 301136 100,0000 

България 209433 69,5476 

Австралия 6 0,0020 

Австрия 324 0,1076 

Азербайджан 8 0,0027 

Албания 7 0,0023 

Американски Вирджински острови 15 0,0050 

Андора 5 0,0017 

Аржентина 8 0,0027 

Армения 53 0,0176 

Афганистан 10 0,0033 

Бахрейн 6 0,0020 

Беларус 198 0,0658 

Белгия 2246 0,7458 

Бразилия 45 0,0149 

Буркина Фасо 4 0,0013 

Великобритания 638 0,2119 

Венецуела 1 0,0003 

Виетнам 35 0,0116 

Германия 23228 7,7135 

Гърция 112 0,0372 

Дания 118 0,0392 

Египет 5 0,0017 

Естония 11 0,0037 

Етиопия 3 0,0010 

Израел 1292 0,4290 

Индия 24 0,0080 
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Ирак 20 0,0066 

Иран 7 0,0023 

Ирландия 74 0,0246 

Исландия 2 0,0007 

Испания 106 0,0352 

Италия 203 0,0674 

Казахстан 68 0,0226 

Камерун 10 0,0033 

Канада 30 0,0100 

Кения 7 0,0023 

Кипър 5 0,0017 

Киргизстан 15 0,0050 

Китай 23 0,0076 

Колумбия 29 0,0096 

Кувейт 4 0,0013 

Латвия 25 0,0083 

Либия 9 0,0030 

Ливан 7 0,0023 

Литва 63 0,0209 

Люксембург 278 0,0923 

Мавриций 1 0,0003 

Мароко 8 0,0027 

Мексико 11 0,0037 

Молдова 172 0,0571 

Нидерландия 600 0,1992 

Норвегия 22 0,0073 

Панама 7 0,0023 

Полша 13473 4,4741 

Португалия 85 0,0282 

Реюнион 9 0,0030 

Румъния 21823 7,2469 

Русия 1129 0,3749 

РЮА 1 0,0003 

Саудитска Арабия 14 0,0046 

САЩ 117 0,0389 

Северна Корея 6 0,0020 

Северна Македония 55 0,0183 

Сен Бартелми 2 0,0007 

Сирия 44 0,0146 

Словакия 654 0,2172 

Словения 121 0,0402 

Сърбия 662 0,2198 

Тайланд 9 0,0030 
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Тунис 14 0,0046 

Турция 175 0,0581 

Узбекистан 34 0,0113 

Украйна 13234 4,3947 

Унгария 840 0,2789 

Финландия 12 0,0040 

Франция 1397 0,4639 

Хърватия 21 0,0070 

Чехия 7148 2,3737 

Швейцария 328 0,1089 

Швеция 60 0,0199 

Шри Ланка 7 0,0023 

Южна Корея 9 0,0030 

Япония 12 0,0040 

 

Приложение №2 

Пренощували лица по гражданство 

Параметри: 

Период: 01.06.2020 г.-30.09.2020 г. 

Област: Бургас 

Община: Поморие 

Населено място:   

Националност 01.06.2020 - 30.09.2020 Относителен дял (%) 

Общо 73254 100,0000 

България 57983 79,1534 

Австралия 2 0,0027 

Австрия 42 0,0573 

Азербайджан 1 0,0014 

Албания 3 0,0041 

Американски Вирджински 

острови 

5 

0,0068 

Андора 1 0,0014 

Аржентина 2 0,0027 

Армения 11 0,0150 

Афганистан 2 0,0027 

Бахрейн 2 0,0027 

Беларус 38 0,0519 
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Белгия 284 0,3877 

Бразилия 6 0,0082 

Буркина Фасо 1 0,0014 

Великобритания 150 0,2048 

Венецуела 1 0,0014 

Виетнам 5 0,0068 

Германия 3502 4,7806 

Гърция 30 0,0410 

Дания 22 0,0300 

Египет 2 0,0027 

Естония 3 0,0041 

Етиопия 2 0,0027 

Замбия   0,0000 

Израел 304 0,4150 

Индия 16 0,0218 

Ирак 11 0,0150 

Иран 2 0,0027 

Ирландия 21 0,0287 

Исландия 2 0,0027 

Испания 32 0,0437 

Италия 46 0,0628 

Казахстан 12 0,0164 

Камерун 1 0,0014 

Канада 10 0,0137 

Кения 1 0,0014 

Кипър 1 0,0014 

Киргизстан 3 0,0041 

Китай 6 0,0082 

Колумбия 7 0,0096 

Кувейт 1 0,0014 

Латвия 8 0,0109 

Либия 4 0,0055 

Ливан 1 0,0014 

Литва 12 0,0164 

Люксембург 30 0,0410 

Мавриций 1 0,0014 

Мароко 1 0,0014 

Мексико 3 0,0041 
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Молдова 25 0,0341 

Нидерландия 91 0,1242 

Норвегия 6 0,0082 

Панама 1 0,0014 

Полша 1951 2,6633 

Португалия 20 0,0273 

Реюнион 2 0,0027 

Румъния 4558 6,2222 

Русия 190 0,2594 

РЮА 1 0,0014 

Саудитска Арабия 2 0,0027 

САЩ 30 0,0410 

Северна Корея 2 0,0027 

Северна Македония 11 0,0150 

Сен Бартелми 2 0,0027 

Сирия 15 0,0205 

Словакия 84 0,1147 

Словения 19 0,0259 

Сърбия 103 0,1406 

Тайланд 2 0,0027 

Тунис 3 0,0041 

Турция 57 0,0778 

Узбекистан 4 0,0055 

Украйна 1866 2,5473 

Унгария 155 0,2116 

Финландия 5 0,0068 

Франция 248 0,3385 

Хърватия 9 0,0123 

Чехия 1095 1,4948 

Швейцария 46 0,0628 

Швеция 11 0,0150 

Шри Ланка 1 0,0014 

Южна Корея 2 0,0027 

Япония 1 0,0014 

 


