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СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ, АНАЛИЗИ И ТЕНДЕНЦИИ 

НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ, 

НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ И 

ЕВРОПЕЙСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА КОМИСИЯ 

 

I. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ 

 

1. Развитие на туризма в световен мащаб  

По данни от мартенското издание на Световния туристически барометър през 

2017 г. броят на туристическите посещения от чуждестранни туристи в световен мащаб 

достига 1323 млн., което е с 84 млн. повече в сравнение с 2016 г. (ръст от 6,8%). 

По макрорайони най-висок ръст се наблюдава в Африка – 9%, следвана от 

Европа –8,4%, Азиатско Тихоокеанския регион – 5,9%, Близкия Изток – 4,4%, Северна 

и Южна Америка  – 3,2%.  

Обобщено по държави увеличение във входящия туристопоток се наблюдава 

при 82% от държавите, докато при 18% от държавите входящият туристопоток 

намалява (тази статистика не обхваща всички страни, тъй като част от страните не са 

предоставили данни на СОТ към момента на отпечатване на мартенското издание на 

СОТ).  

Въпреки че окончателните данни за 2017 г. за всички държави все още не са 

публикувани в обновения статистически анекс от март 2017 г., от наличните данни би 

могло да се заключи, че не се наблюдават значителни промени при ранжирането на 

водещите дестинации по брой посещения на чуждестранни туристи спрямо 2016 г.  

Сред най-посещаваните дестинации са Франция с 82,6 млн. туристически 

посещения от чужденци за 2016 г. (данните за 2017 г. не са публикувани все още), 

САЩ – 75,9 млн. туристически посещения от чужденци за 2016 г. (данните за 2017 г. не 

са публикувани все още), Испания – 81,8 млн. туристически посещения от чужденци за 

2017 г., Китай – 60,7 млн. туристически посещения от чужденци за 2017 г., Италия – 

58,7 млн. туристически посещения от чужденци за 2017 г. и др.  

По предварителни данни за 2017 г. сред държавите с най-високи приходи от 

международен туризъм са САЩ – 180,3 млрд. евро, Испания – 60,2 млрд. евро, 
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Франция – 53,7 млрд евро, Тайланд – 50,9 млрд. евро, Италия – 39 млрд. евро, 

Великобритания – 38,8 млрд. евро, Австралия – 37,9 млрд. евро, Япония – 30,1 млрд. 

евро и др.  

 

2. Развитие на туризма в европейски мащаб  

По данни на СОТ Европа е най-посещаваният континент в света, като общият 

брой туристически посещения на чужденци е около 671 млн. Те нарастват с 8,4% 

спрямо 2016 г. 

По райони в Европа най-голям ръст за 2017 г. спрямо 2016 г. се наблюдава в 

Южна Европа – 12,4%, следвана от Западна Европа – 7,1%, Централна и Източна 

Европа – 4,9% и Северна Европа – 4,4%. Значителен е ръстът в Молдова - 19,6%, 

Нидерландия - 12,8%, Финландия - 14% и др.  

По неокончателни данни за 2017 г. от европейските дестинации най-голям ръст в 

броя посещения на немски туристи спрямо 2016 г. се наблюдава в Кипър, Черна гора, 

Словения, Малта, Сърбия. Най-голям е ръстът в броя на посещенията на 

нидерландските туристи в Словения, Литва, Кипър, Финландия, Исландия, България. 

Най-голям ръст в броя на френските туристи регистрират Малта, Черна гора, Естония, 

Латвия, България, а на италиански туристи – Исландия, Малта, България, Белгия, 

Португалия. Най-голям ръст на туристи от Великобритания се регистрира в Хърватска, 

България, Финландия, Италия, Полша, докато броят на руските туристи се увеличава 

най-бързо в Турция, Исландия, Белгия, Чехия, Нидерландия.  

 

3. Тенденции 

През последните шест десетилетия туризмът е обект на продължаващо 

разширяване и диверсификация, което го превръща в един от най-бързо развиващите се 

отрасли в световната икономика. Появата на множество нови дестинации представлява 

предизвикателство за традиционни дестинации като Европа и Северна Америка.  

Въпреки преживените трусове броят на международните туристи показва 

тенденция на постоянен растеж.  

Глобалните тенденции, както и моментните фактори, оказващи влияние върху 

развитието на международния туризъм, могат да бъдат обобщени както следва: 

 Тече процес на дигитализация на туризма в световен мащаб, в Европа и в 

България.  
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 Все повече туристи желаят да вземат участие в различни мероприятия по 

време на пътуването.  

 Нараства броя на туристическите пътувания, при които се комбинират повече 

от един вид туризъм в рамките на едно пътуване.  

 Нараства конкуренцията между дестинациите за привличане на туристи.  

 Нарастване на значението на фактора „сигурност” при избора на дестинация.  

 Нараства значението на нововъзникващите пазари, особено тези в Азия 

(Индия, Япония и Китай) като перспективни.  

 Навлизане на нискотарифни авиолинии, което е предпоставка за увеличаване 

на изходящия туристопоток от редица пазари.  

 При съпоставка между 2005 г. и 2017 г. може да се достигне до извода, че 

туристопотокът към всички райони на Европа се е увеличил значително през 

последните десетина години.  

 Германия като един от основните емитиращи пазари отбелязва ръст в 

изходящия туристопоток към редица европейски дестинации.  

 Има ръст на туристите от Америка в повечето европейски дестинации през 

2017 г.  

 Очакван значителен ръст в изходящите пътувания от някои големи пазари от 

Азия и Америка към Европа според прогнозите на ЕТК до 2021 г.  

 Нарастване на дела на индивидуалните пътувания, на което туристическите 

оператори реагират с въвеждането на услугата “do-it-yourself“, развитие на 

динамичните пакети.  

 Засилване на трансрегионалното сътрудничество и влиянието на публично-

частните партньорства.  

 Засилено влияние на средствата за масова информация.  

 Навлизане на социалните мрежи и планиране на пътувания чрез тяхното 

използване.  

 Бързо развитие на информационните технологии и мобилните платформи.  

 Нарастване на съзнанието и интереса на клиентите към околната среда.  

 Наличие на тенденция към „бягство” от напрегнатото ежедневие.  

 Засилена чувствителност към качеството на живот като цяло и здравето.  
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4. Краткосрочни и средносрочни прогнози  

Прогнозата за 2018 г. е благоприятна. Очаква се, че входящият туристопоток, ще 

нарасне както следва: към държавите в региона на Северна Европа – с 3,5%, към 

държавите в региона на Западна Европа – с 3,6%, към държавите в Южна Европа – с 

5,2%, към държавите в Централна и Източна Европа – с 4%.  

Изходящият туристопоток също се очаква да нараства от държавите в Северна 

Европа -  с 3,5%, от държавите в Западна Европа – с 4%, от държавите в Южна Европа 

– с 5,8 %, от държавите в Централна и Източна Европа – с 3,5%. 

Очакванията за 2019 г. са входящият туристопоток към държавите в Северна 

Европа да нарасне с 2,3%, към държавите в Западна Европа – с 2,3%, към държавите в 

Южна Европа – с 2,8%, към държавите в Централна и Източна Европа – с 3,2%. 

Прогнозата е, че през 2019 г. изходящият туристопоток от държавите в Северна Европа 

ще нарасне с 3,2%, от държавите в Западна Европа – с 3,4%, от държавите в Южна 

Европа – с 3,6%, от държавите в Централна и Източна Европа – с 3,1%.  

За периода 2016 г. - 2021 г. се очаква ръст в посещенията към района на 

Централна и Източна Европа както следва: от Индия – с 22,6%, от Китай – с 60%, от 

Япония – с 16,8 %, от Русия – с 56,7%.  

 

 

II. БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

 

1. Входящ туризъм 

България като страна–член на Европейския съюз се утвърждава като „близка” и 

лесно достъпна туристическа дестинация, предлагаща усещане за сигурност и 

надеждност.  

Улесненият граничен и митнически контрол, свободното движение на хора, 

капитали, стоки и услуги са предимства за България след присъединяването ни към 

Европейския съюз.  

Богатият туристически потенциал на страната, основаващ се на комбинацията от 

красива и разнообразна природа, природни феномени, отлични климатични условия, 

минерални извори, хилядолетно културно-историческо наследство, автентични занаяти 

и обичаи, вкусна храна и отлични вина, гостоприемство и географска близост до 

основните емитиращи пазари бяха предпоставка за създаването на атрактивни 
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туристически продукти, привличащи вниманието на различни целеви групи. България 

утвърди имиджа си на дестинация, предлагаща добро съотношение качество/цена на 

предлагания туристически продукт, като основните групи са семейства с деца 

(предимно на море и планина). Други продукти, към които се наблюдава засилващ се 

интерес, са културен, СПА/балнео и бизнес туризъм.  

През периода 2007-2017 г. международният туризъм в България отбелязва 

стабилна тенденция на повишение както на броя на чуждестранните туристи, избрали 

България като място за почивка, така и на приходите от международен туризъм в 

текущата сметка на платежния баланс. През 2017 г. общият брой туристически 

посещения на чужденци в България е 8 882 747. Техният брой е с 7,6% повече 

спрямо 2016 г. 

 

Туристически посещения на чужденци в България (брой) 

6 328 023 6 540 839 6 897 484 7 310 845 7 098 794

8 251 995
8 882 747

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 

България отбелязва ръст в посещенията на чуждестранни туристи през 2017 г. от 

13 от водещите 15 пазара. През 2017 г. посещенията на туристи от Гърция са над 1,1 

млн. и ръст от 8,5% спрямо 2016 г., от Румъния – над 1,1 млн. и ръст от 3,9%, от 

Германия – 870 хил. и ръст от 5,3%, от Турция – 636 хил. и ръст от 12,5%. Въпреки 

засилената конкуренция от Турция (за разлика от 2016 г., когато пазар Турция беше 

затворен за руски туристи) броят на посещенията на руски туристи в България остава 

близък до равнищата от 2016 г. и над равнищата от 2015 г. Значителен ръст се 

наблюдава от Великобритания – 23,8%, от Франция – 19,5%, от Молдова – 16,5%, от 

Италия – 12,7% и др.  
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№ Държава 

Брой 

туристически 

посещения през 

2017 г. 

Разлика спрямо 

2016 г. – брой 
Разлика в % 

1 ГЪРЦИЯ 1 157 622 90 517 8,5 

2 РУМЪНИЯ 1 139 189 42 315 3,9 

3 ГЕРМАНИЯ 870 448 43 509 5,3 

4 ТУРЦИЯ 636 046 70 678 12,5 

5 РУСИЯ 557 915 -22 087 -3,8 

6 МАКЕДОНИЯ 545 431 17 767 3,4 

7 СЪРБИЯ  394 162 19 346 5,2 

8 ПОЛША 394 082 28 258 7,7 

9 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 338 114 64 981 23,8 

10 УКРАЙНА 305 486 39 774 15,0 

11 МОЛДОВА 208 594 29 560 16,5 

12 ИЗРАЕЛ 208 141 25 032 13,7 

13 ФРАНЦИЯ 196 804 32 072 19,5 

14 ЧЕХИЯ 193 106 -16 667 -7,9 

15 ИТАЛИЯ  163 566 18 453 12,7 

 

 

Водещи пазари по туристически посещения в България 
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През 2017 г. страните от Европейския съюз продължават да са най-важният 

генериращ пазар  за  международен  туризъм  на  България  с  относителен  дял  61,4%  

и  общ  обем от 5 450 280 туристически посещения (ръст от 8,2%). 

 

61%

39%

Туристически посещения от чужденци в България през 2017 г.  

от  държави от ЕС от държави извън ЕС 

 

 

Налице е значителен ръст в приходите от туризъм през последните години. 

Според ревизирани данни на БНБ приходите от международен туризъм в текущата 

сметка на платежния баланс по данни на БНБ през 2017 г. възлизат на над 3,5 млрд. 

евро, което е с 9,3% повече в сравнение с 2016 г. 

За последните 24 години (1993-2017 г.) броят на посещенията на чуждестранни 

туристи в България се е увеличил 2,8 пъти – от 3 182 154 посещения на чуждестранни 

туристи според определението на СОТ през 1993 г. до 8 882 747 посещения на 

чуждестранни туристи през 2017 г., стартирайки от една по-ниска абсолютна база на 

входящия туризъм.  

Световната икономическа криза и несигурност през 2009 г. оказват влияние на 

туризма както в световен мащаб, така и в България, но още през 2010 г. входящите 

пътувания в България надминават предкризисните нива от 2008 г., като регистрираният 

ръст за периода 2008-2017 г. е 53,7%. България все още не е достигнала възможностите 

на зрелите туристически дестинации в Европа и притежава неизползван потенциал и 

възможности за развитие на туристическата си индустрия с по-бързи темпове спрямо 
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конкурентните европейски дестинации. На практика всички райони в страната имат 

потенциал за растеж в туризма.  

 

2. Вътрешен туризъм  

Вътрешният туризъм има особено важно значение за развитието на България 

като целогодишна дестинация. Над 80% от всички български туристи са избрали да 

осъществят туристическо пътуване само в рамките на България през 2017 г. Това ясно 

доказва, че българинът оценява високо предимствата на вътрешния туризъм.  

 

Данни за 2017 г. по тримесечия – български граждани на 15 и повече години, 

осъществили туристически пътувания – данните за първото тримесечие на 2018 г. не са 

публикувани от НСИ  

 Брой пътували 

лица на 15 и 

повече години 

В страната  В чужбина  И в 

страната,  

и в чужбина 

Първо тримесечие 2017 г.  926 100 89,4% 9,4% 1,2% 

Второ тримесечие 2017 г. 1 149 800  83,6%  13,5% 2,9% 

Трето тримесечие 2017 г.  1 991 800  82,3% 14,5% 3,2% 

Четвърто тримесечие 2017 г.  1 329 700 85,2% 11,1% 3,7% 

 

Плажовете с фин пясък, културните забележителности, много от които са 

реставрирани, уникалната природа на България, възможностите за селски и планински 

туризъм привличат все повече български туристи към дестинациите в България. Ръстът, 

който се наблюдава при пътуванията на български граждани в България по данни на 

НСИ е много висок, като за това спомогнаха и изключително активните мерки на 

Министерство на туризма за популяризиране на редица по-малко известни 

туристически атракции.  

 

Български граждани на 15 и повече години, осъществили туристически 

пътувания само в страната – разлика в % – данните за първото тримесечие на 2018 г. не 

са публикувани от НСИ. Ръст се наблюдава и през трите тримесечия.  
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 Разлика в % 

Първо тримесечие 2017 г. спрямо първо тримесечие на 2016 г.  +80.2% 

Второ тримесечие 2017 г., съпоставено с второ тримесечие на 2016 г.  + 31,1% 

Трето тримесечие 2017 г., съпоставено с трето тримесечие на 2016 г.  +32,8% 

Четвърто тримесечие 2017 г., съпоставено с четвърто тримесечие на 

2016 г.  

+50,8% 

 

 

III. ДЕЙНОСТ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ С 10 

И ПОВЕЧЕ ЛЕГЛА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

 

По данни на Националния статистически институт през 2017 г. в страната са 

функционирали 3 346 категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла. Броят 

на функциониралите легла в тях през 2017 г. е 348 724. В сравнение с 2016 г. общият 

брой на функциониралите места за настаняване с 10 и повече легла се увеличава с 0,5%, 

а броят на функциониралите легла в тях нараства с 6,2%.  

През 2017 г. общият брой на реализираните нощувки в категоризирани места за 

настаняване с 10 и повече легла е 26 054 096, като те нарастват с 3,4% спрямо 2016 г.  

 

Реализирани нощувки в категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла 
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През 2017 г. броят на реализираните нощувки от български граждани в 

категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла е 8 948 529. Реализираните 

нощувки от чужденци са 17 105 567, като нарастват с 5,9% спрямо 2016 г. Най-голям 

брой са реализираните нощувки от посетителите от Германия – 3 380 767 нощувки, от 

Руската федерация – 1 644 515 нощувки, от Румъния – 1 683 653 нощувки, от Полша – 

1 517 042, от Великобритания – 1 509 392 нощувки. С най високи ръстове за 2017 г. 

спрямо 2016 г. от пазарите, за които НСИ публикува данни, са Испания, Нидерландия, 

Португалия, Швеция, Италия, Чехия, Франция.  

 

Водещи пазари (от пазарите, за които НСИ публикува данни) по ръст на 

реализираните нощувки за 2017 г. спрямо 2016 г. 

 

Страна Разлика (ръст ) в % 

Испания 49,5 

Нидерландия 38,8 

Португалия 37,1 

Швеция 36,9 

Италия 33,2 

Чехия 31,8 

Франция 28,2 

Финландия 20,5 

 

Реализирани нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла  

 

През 2017 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани общо 3 568 

473 нощувки от български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди българските 

граждани са реализирали 2 621 666 нощувки, а в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 

2 758 390 нощувки. 

Най-голям дял – близо 39,9% от реализираните нощувки от български граждани 

през 2017 г. са в места за настаняване с 1 и 2 звезди, следвани от местата за настаняване 

с 4 и 5 звезди – 30,8% и местата за настаняване с 3 звезди – 29,3%.  
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Реализирани нощувки в местата за настаняване през 2017 г. от български 

граждани 

3568473

2621666

2758390

Реализирани нощувки от български граждани в места  

за настаняване с 10 и повече легла през 2017 г. 

1 и 2 звезди 3 звезди 4 и 5 звезди

 

Най-предпочитани от чуждестранните граждани през 2017 г. са 4 и 5-звездните 

места за настаняване, като в тях са реализирани 66,9% от всички нощувки или 11 454 

664 нощувки, следвани от 3-звездните с 24,3% от нощувките или 4 151 235 нощувки и 

на последно място са 1 и 2-звездните с 8,8% от нощувките или 1 499 668 нощувки. 

 

Реализирани нощувки в места за настаняване през 2017 г. от чуждестранни 

граждани 

1 499 668

4 151 235

11 454 664

Реализирани нощувки в места за настаняване с 10 и 

повече легла от чужди граждани през 2017 г. 

1 и 2 звезди 3 звезди 4 и 5 звезди 
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Общата заетост на леглата в категоризирани места за настаняване с 10 и повече 

легла през 2017 г. е 39,2%, което е с над 0,6 процентни пункта над регистрираната за 

2016 г.  

Заетост на леглата в местата за настаняване (%) 

 

 

 

Приходите от нощувки в категоризирани места за настаняване с 10 и повече 

легла през 2017 г. достигат общо 1 340 млн. лв., което е с 9,1% повече в сравнение с 

2016 г. Приходите от чуждестранни граждани се увеличават с 11,5%, докато приходите 

от български граждани – с 2,9%. 

 

Приходи от нощувки в места за настаняване през 2017 г. 
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IV. ИЗВОДИ 

  

Изминалата 2017 г. е изключително успешна за туризма в България. Сериозният 

ръст на входящия туристопоток от чужбина и на вътрешния туризъм е вследствие от 

предприетите активни мерки за повишаване качеството на предлаганите туристически 

услуги в България и популяризирането в чужбина на възможностите, които предлага 

страната ни за различни видове туризъм. Особено успешно е представянето на ключови 

и перспективни пазари – Великобритания, Италия, Нидерландия, Франция като според 

данните, публикувани в последното издание на ЕТК за 2017 г., България е сред 

водещите дестинации по ръст. Това е признак, че провежданата целенасочена и 

последователна политика в сферата на туризма успява да постигне високи резултати. 


