
 

 

Туристически анализ 2020 година 

2020 г. е извънредна, нетипична и до момента най-трудната в историята на туризма година 

в световен мащаб. Затварянето на границите на държавите и на градовете поради 

пандемията с Ковид-19 доведе до срив с непредсказуеми за туристическия бранш последици 

за следващите години. 

Разпространението на COVID-19 предизвика срив на туризма и в България през 2020г. По 

официални данни на НСИ посещенията с цел ваканция и бизнес от 7601637 през 2019г. 

спадат на 2096237 през 2020г. или намалението е с 73,43%.  Реализираните нощувки от 

чуждестранни туристи намаляват от 17 479 846 през 2019г. на 4 609 175 през 2020г., което 

е спад с 73,63%. Всички водещи пазари бележат драстично свиване на пътуванията към 

България, като почти липсват посещения от руски и британски туристи. Дестинация Варна 

не прави изключение от общата картина на отрасъл „Туризъм“. 

Представените в следващите редове данни обхващат местата за настаняване на 

територията на община Варна (гр. Варна, к.к. Св. Св. „Константин и Елена“ и к.к. „Златни 

пясъци“). 

Броят на пренощувалите лица за 2020 г. в категоризираните местата за настаняване 

на територията на община Варна са 441 687 души, като по този показател се отчита спад 

от 55,74% спрямо предходната 2019 г. 

Броят на реализираните нощувки за 2020 г. в категоризираните местата за 

настаняване на територията на община Варна е 1 720 632, като спадът спрямо 

предходната 2019 г. е 60,61%. 

Всички основни пазари отчитат спад в броя на реализираните нощувки. 

По пазарен дял на пренощувалите лица за 2020г. води пазар България с 50.65%, следвана 

от Румъния с 30,87%, Германия с 4,36%, Полша с 3,91% и Израел с 2,33%. 

Средният престой на туристите в дестинация Варна е 3,9 дни срещу 4,4 дни през 2019г. 

На Летище Варна също беше отчетен безпрецедентен спад в броя на обслужените 

пътници.  През 2020г. бяха обслужени общо 617 553 пътници, което е със 70 % по-

малко в сравнение с 2019г. 

На първо място по брой са обслужените пътници от Германия - 200 хил. (-63%), следвани 

от България - 122 хил. (-53%), Великобритания -95 хил.(-50%) , Австрия- 39 хил. (-69%) и 

Полша -37 хил. (-78%). 

По пазарен дял на Летище Варна Германия запазва водещата си позиция по брой на 

обслужените пътници с 32%, следвана от България 20%, Великобритания 15% , Австрия 

6% и Полша 6%. 


