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

I. ТЕКУЩ АНАЛИЗ НА ПРЕНОЩУВАЛИТЕ ТУРИСТИ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПРЕЗ 

ЮНИ 

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

периода 01.06.2022 г. – 01.07.2022 г. на територията на Община Поморие са пренощували 

19 744 български и чуждестранни граждани, в това число 9 855 българи и 9 889 

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

туристи са били 13 068 от които 9 432 българи и 3 636 чужденци.  

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

български и чуждестранни гости от 51.09 % . в сравнение с месец юни на 2021 г. 

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

чуждестранните граждани  през месец юни 2021 г. и месец юни 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 юни 2021 г. 

 

/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 юни 2022 г. 
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На таблица 1 е направена извадка от ПП „ЕСТИ“ на структурата на пренощувалите гости 

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

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

юни 2021 г. те формират 72 % от съвкупността, докато през юни 2022 г. техният дял е 

приблизително 50 %.  

 

Таблица 1 

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

спрямо месец юни 2021 г. 

 
01.06.2021 - 

01.07.2021 

01.06.2022 - 

01.07.2022 

Относителен 

дял 2021 г. (%) 

Относителен 

дял 2022 г. 

(%) 

Изменение  

2022 г. спрямо 

2021 г. (%) 

Общо 13068 19744 100,000 100,00 51,09 

България 9432 9855 72,176 49,91 4,48 

Полша 762 1584 5,831 8,02 107,87 

Румъния 1289 1500 9,864 7,60 16,37 

Германия 187 1412 1,431 7,15 655,08 

Украйна 285 1227 2,181 6,21 330,53 

Великобритания 47 1194 0,360 6,05 2440,43 

Чехия 404 868 3,092 4,40 114,85 

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

 

През периода 01.06.2022 г. – 01.07.2022 г. е отчетено повишение на пренощувалите 

туристи от България с 4,48 % спрямо същия период на 2021 г. От чуждестранните гости 

на общината с най-голям относителен дял от 8 % са туристите от Полша. Спрямо 2021 г. 

те са нараснали с 108 %. Наблюдава се ръст от 16,37 % и при пренощувалите туристи от 

Румъния. Въпреки това техният относителен дял през юни 2022 г. достига 8 %, за 

сравнение през същия месец на 2021 г. Румънските гости са били 10 % от съвкупността. 

През периода на изследване се наблюдава осезаемо повишение в дела на гостите от 

Германия и Великобритания.     

 

   

 

 

 

 



II. ТЕКУЩ АНАЛИЗ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ НОЩУВКИ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПРЕЗ 

ЮНИ 

През месец юни 2021 г. на територията на Община Поморие са функционирали 

148 места за настаняване с капацитет от 8 218 легла. Съгласно справка от „Единната 

система за туристическа информация“ е отчетена натовареност на легловата база от 18%. 

През месец юни 2022 г. броят на обектите, подали информация към ПП „ЕСТИ“ достига 

201, с капацитет от 9 289 легла. Отчетената натовареност на легловата база е 33%. 

През периода 01.06.2021 г. – 01.07.2021 г. на територията на Община Поморие са 

генерирани 47 300 нощувки от български и чуждестранни граждани, в това число 28 877 

нощувки от българи и 18 423 нощувки от чужденци. През същия период на 2022 г. 

Реализираните нощувки от български и чуждестранни туристи са били 95 404 от които 

28 242 българи и 67 162 чужденци.  

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

от български и чуждестранни гости от 102 %. в сравнение с месец юни 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 юни 2021 г. и юни 2022 г.  

 

 

/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 юни 2021 г. 
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/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 юни 2022 г. 

 
На таблица 2 е направена извадка от ПП „ЕСТИ“ на реализираните нощувки по 

националност, с относителен дял над един процент.  

Таблица 2 

Съпоставка на Реализираните нощувки по гражданство през месец юни 

2022 г. спрямо месец юни 2021 г. 

  
01.06.2021 - 
01.07.2021 

01.06.2022 - 
01.07.2022 

Относителен 
дял 2021 г. (%) 

Относителен 
дял 2022 г. 

(%) 

Изменение 
2022 г. 
спрямо 
2021 г. 

Общо 47300 95404 100,00 100,00 101,70 

България 28877 28242 61,05 29,60 -2,20 

Украйна 1500 19258 3,17 20,19 1183,87 

Германия 756 10331 1,60 10,83 1266,53 

Полша 4914 8967 10,39 9,40 82,48 

Румъния 5939 6726 12,56 7,05 13,25 

Великобритания 189 6510 0,40 6,82 3344,44 

Чехия 2177 5282 4,60 5,54 142,63 

Израел 176 1916 0,37 2,01 988,64 

Ирландия 30 1222 0,06 1,28 3973,33 

Словакия 237 1195 0,50 1,25 404,22 

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

България
30%

чужденци без 
украинци

50%

Украйна
20%

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ 
НОЩУВКИ ЮНИ 2022 Г. (%)



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

граждани. През месец юни 2021 г. те формират 61 % от съвкупността. През юни 2022 г. техният 

дял намалява с (-2,20) %, като достига приблизително 30 %. 

В следствие на бежанската вълна от разселени украински граждани се наблюдава 

значително повишение в броя на генерираните нощувки от Украйна, като техният дял достига 

20% от съвкупността. 

 

   

Туристически данък 

МЕСЕЦ, ГОДИНА НАЧИСЛЕН ДАНЪК В ЛВ. 

ЮНИ 2021 г. 41 455 лв. 

ЮНИ 2022 г. 84 344,20 лв. 

ТЕМП НА РАСТЕЖ (%) 103,46 % 

 


