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ТЕКУЩ АНАЛИЗ НА ЛЕТЕН СЕЗОН 2022 В ОБЩИНА ПОМОРИЕ – МЕСЕЦ ЮЛИ 

I. ТЕКУЩ АНАЛИЗ НА ПРЕНОЩУВАЛИТЕ ТУРИСТИ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПРЕЗ 

ЮЛИ 2022 г. 

Съгласно данни от „Единната система за туристическа информация“ (ЕСТИ) през 

периода 01.07.2022 г. – 01.08.2022 г. на територията на Община Поморие са пренощували 

33 476 български и чуждестранни граждани, в това число 18 766 българи и 14 710 

чужденци. През същия период на 2021 г. пренощувалите български и чуждестранни 

туристи са били 36 959 от които 25 574 българи и 11 385 чужденци.  

През изследвания период на 2022 г. се наблюдава спад на пренощувалите 

български и чуждестранни гости от (-9,42) % .  

Таблица 1 

Съпоставка на пренощувалите български и чуждестранни граждани в 

местата за настаняване през месец юли 2022 г. спрямо месец юли 2021 г. 

  
01.07.2021 - 
01.08.2021 

01.07.2022 - 01.08.2022 
Изменение през 2022 г. 

спрямо 2021 г. (%) 

Общо 36959 33476 -9,42 

България 25574 18766 -26,62 

Чужденци 11385 14710 29,21 

/Източник: По проучвания на Община Поморие на база данни от  ПП „ЕСТИ“/ 

Както се забелязва от таблица 1, през месец юли 2022 г. българските граждани са 

намалели приблизително с (-26,62) % в сравнение с месец юли на 2021 г. От друга страна 

през периода 01.07.2022 г. – 01.08.2022 г. се наблюдава ръст на пренощувалите 

чуждестранни граждани от 29 % в сравнение със същия период на 2021 г.    

На графика 1 и графика 2 е представен относителния дял на българските и 

чуждестранните граждани  през месец юли 2021 г. и месец юли 2022 г. 

 

/Източник: По проучвания на Община Поморие на база данни от  ПП „ЕСТИ“/ 

Графика 1 Процентно съотношение на пренощувалите български и чуждестранни 

граждани в Община Поморие през юли 2021 г. 
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/Източник: По проучвания на Община Поморие на база данни от  ПП „ЕСТИ“/ 

Графика 2 Процентно съотношение на пренощувалите български и чуждестранни 

граждани в Община Поморие през юли 2022 г. 

 

На таблица 2 е направена извадка от ПП „ЕСТИ“ на структурата на пренощувалите гости 

по националност, които имат най-голям принос при формиране на съвкупността от туристи през 

2022 г. и 2021 г. 

Както  се забелязва с най-голям относителен дял са Българските граждани. През периода 

01.07.2022 г. – 01.08.2021 г. те формират 69 % от съвкупността. През същия период на 2022 г. 

техният дял е 56 %. 

Таблица 2 

Съпоставка на пренощували лица по гражданство през месец юли 2022 г. 

спрямо месец юли 2021 г. 

  
01.07.2021 - 
01.08.2021 

01.07.2022 
- 

01.08.2022 

Относителен 
дял 2021 г. (%) 

Относителен 
дял 2022 г. (%) 

Изменение през 
2022 г. спрямо 

2021 г. (%) 

Общо 36959 33476 100,00 100,00 -9,42 

България 25574 18766 69,20 56,06 -26,62 

Румъния 3609 2480 9,76 7,41 -31,28 

Германия 1392 2206 3,77 6,59 58,48 

Полша 1536 1662 4,16 4,96 8,20 

Чехия 1084 1456 2,93 4,35 34,32 

Великобритания 95 1158 0,26 3,46 1118,95 

Украйна 571 1140 1,54 3,41 99,65 

Израел 169 1054 0,46 3,15 523,67 

Словакия 596 796 1,61 2,38 33,56 

Австрия 190 336 0,51 1,00 76,84 

/Източник: По проучвания на Община Поморие на база данни от  ПП „ЕСТИ“/ 

През юли 2022 г. от чуждестранните гости на общината с най-голям относителен 

дял са туристите от Румъния, които формират 7,41 % от всички посетители. Забелязва 

се, че спрямо 2021 г. те са намалели с (-31) %. За разлика от тях значително повишение 

от 58 % се наблюдава при гостите от Германия. През 2021 техният относителен дял е бил 

4%, докато през 2022 г. достигат 6%. През периода на изследване се наблюдава осезаемо 

повишение в дела на гостите от Австрия, Израел и Великобритания. 
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II. ТЕКУЩ АНАЛИЗ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ НОЩУВКИ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПРЕЗ 

ЮЛИ 

През месец юли 2022 г. на територията на Община Поморие са функционирали 

378 места за настаняване с капацитет от 10 983 легла. Съгласно справка от „Единната 

система за туристическа информация“ е отчетена натовареност на легловата база от 54%. 

През месец юли 2021 г. броят на обектите, подали информация към ПП „ЕСТИ“ достига 

376, с капацитет от 10 233 легла. Отчетената натовареност на легловата база е 53%. 

През периода 01.07.2021 г. – 01.08.2021 г. на територията на Община Поморие са 

генерирани 174 019 нощувки от български и чуждестранни граждани, в това число 

108 010 нощувки от българи и 66 009 нощувки от чужденци. През същия период на 2022 

г. Реализираните нощувки от български и чуждестранни туристи са били 180 721 от 

които 79 009 българи и 101 622 чужденци.  

През изследвания период на 2022 г. се наблюдава ръст на реализираните нощувки 

от български и чуждестранни гости от 3,85 %. в сравнение с месец юли на 2021 г. 

 

Таблица 3 

Съпоставка на реализираните нощувки от български и чуждестранни 

граждани в местата за настаняване през месец юли 2022 г. спрямо месец юли 

2021г. 

 
01.07.2021 - 

01.08.2021 

01.07.2022 - 

01.08.2022 

Изменение 2022 г. 

спрямо 2021 г. 

Общо 174019 180721 3,85 

България 108010 79099 -26,77 

Чужденци 66009 101622 53,95 

/Източник: По проучвания на Община Поморие на база данни от  ПП „ЕСТИ“/ 

 

През месец юли 2022 г. генерираните нощувки от българските граждани са 

намалели приблизително с (-26,77) % в сравнение с месец юли на 2021 г. От друга страна 

през периода 01.07.2022 г. – 01.08.2022 г. се наблюдава ръст на нощувките от 

чуждестранни граждани от 53,95 % в сравнение със същия период на 2021 г.    

На графика 3 и графика 4 сме представили в графичен вид процентното 

съотношение на реализираните нощувки от български и чуждестранни граждани през 

месец юли 2021 г. и юли 2022 г.  

През периода на изследване се забелязва, че за 2021 г. реализираните нощувки от 

български и чуждестранни граждани са били съотношение към 62 % - българи и 38 % 

чужденци, докато през 2022 г. се наблюдава промяна в процентното съотношение, 

съответно към 44 % - българи и 56 % - чужденци.  
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/Източник: По проучвания на Община Поморие на база данни от  ПП „ЕСТИ“/ 

Графика 3 Процентно съотношение на реализираните нощувки от български и 

чуждестранни граждани в Община Поморие през юли 2021 г. 

 

/Източник: По проучвания на Община Поморие на база данни от  ПП „ЕСТИ“/ 

Графика 4 Процентно съотношение на реализираните нощувки от български и 

чуждестранни граждани в Община Поморие през юли 2021 г. 
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На таблица 4 е направена извадка от ПП „ЕСТИ“ на реализираните нощувки по 

националност, с относителен дял над един процент.  

Таблица 4 

Съпоставка на Реализираните нощувки по гражданство през месец юли 

2022 г. спрямо месец юли 2021 г. 

Реализирани нощувки по гражданство 

Параметри:     

Период: 01.07.2021 г.-01.08.2021 г.,01.07.2022 г.-01.08.2022 г.    

Област: Бургас    

Община: Поморие    

Населено място:     

        

 
01.07.2021 - 
01.08.2021 

01.07.2022 - 
01.08.2022 

Относителен 
дял 2021(%) 

Относителен 
дял 2022(%) 

Изменение 
през 2022 
г. спрямо 

2021 г. (%) 

 

Общо 174019 180721 100,00 100,00 3,85  

България 108010 79099 62,07 43,77 -26,77  

Украйна 4005 17968 2,30 9,94 348,64  

Германия 9222 16693 5,30 9,24 81,01  

Румъния 17188 12217 9,88 6,76 -28,92  

Полша 9386 10870 5,39 6,01 15,81  

Чехия 6842 9372 3,93 5,19 36,98  

Великобритания 392 7889 0,23 4,37 1912,50  

Словакия 4250 5329 2,44 2,95 25,39  

Израел 812 5055 0,47 2,80 522,54  

Австрия 1204 2281 0,69 1,26 89,45  

/Източник: По проучвания на Община Поморие на база данни от  ПП „ЕСТИ“/ 

Както се забелязва с най-голям относителен дял са генерираните нощувки от български 

граждани. През месец юли 2021 г. те формират 62 % от съвкупността. През юли 2022 г. техният 

дял намалява с (-27) %, като достига дял от 44% от всички генерирани нощувки. 

Генерираните нощувки от румънски граждани са намалели с 29 % през 2022 г. в 

сравнение с 2021 г.  

От друга страна се наблюдава засилване на интереса и генериране на повече нощувки от 

страна на гостите от Германия, Израел, Великобритания, Австрия и Чехия.  

Туристически данък 

МЕСЕЦ, ГОДИНА НАЧИСЛЕН ДАНЪК В ЛВ. 

ЮЛИ 2021 г. 139 940 лв. 

ЮЛИ 2022 г. 157 462,60 лв. 

ТЕМП НА РАСТЕЖ (%) 12,52 % 

 


