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Нормативна база за статистиката на туризма

 Регламент 692/2011 на Европейския парламент и Съвета относно европейска

статистика на туризма;

 Регламент 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент

692/2011 на Европейския парламент и Съвета относно европейска статистика

на туризма по отношение структурата на отчетите за качеството и

предоставяне на данни;

 Закон за статистиката и Национална статистическа програма.



Основни дефиниции, използвани в статистиката на 

туризма

Данните за туризма са разработени на база дефинициите, препоръчани от

Световната организация по туризъм и Евростат.

Туризъм е дейност на хора, пътуващи и престояващи на място извън тяхната

обичайно местоживеене за период не повече от една година и основната им

цел не е извършване на дейност срещу заплащане.

Туристическо пътуване е всяко лично или професионално пътуване на хора, 

извън мястото, в което живеят, за период не повече от една година и чиято 

основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане.

Видове туристически пътувания са следните:

Лични - почивка, посещения на културни мероприятия, спортуване, лечение, 

обучение, религиозни мероприятия, гостуване на близки и приятели, и други.

Професионални - командировки, участие в конференции, конгреси, сключване 

на сделки и други.



Статистическо изследване на дейността на местата за 

настаняване

Обект на изследването са всички места за настаняване, отговарящи на

следните условия:

 10 и повече легла;

 категоризирани;

 функционирали през отчетния период.

В броя на местата за настаняване са включени:

 хотели;

 къмпинги;

 други – ваканционни селища, хижи, къщи за гости, бунгала и други

В изследването на местата за настаняване се събират данни по следните

показатели:

 места за настаняване - брой легла, брой стаи, брой стаи за хора с

ограничени двигателни възможности;

 реализирани нощувки - общо, от българи и от чужденци по страни;

 пренощували лица - българи и чужденци по страни;

 приходи от нощувки - общо, от българи и от чужденци

До края на 2011 г. изследването е тримесечно.

От януари 2012 г. изследването е месечно, а от януари 2016 г. е предоставена 

възможност за онлайн попълване на отчетите от респондентите в 

информационна система „Туризъм“. Резултатите от изследването се представят 

месечно на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/en/content/6941/tourism

http://www.nsi.bg/en/content/6941/tourism


Статистическо изследване на туристическите пътувания и 

разходи за туризъм на населението

Методологията на изследването разработена в съответствие с Регламент 692/2011 на

Европейския парламент и Съвета относно европейска статистика на туризма.

Обект на изследването е населението на 15 и повече години в Република България.

Наблюдението е представително за страната и се провежда върху извадка от всички

домакинства в България. Анкетират се всички лица от домакинствата, попаднали в

извадката.

Извадката е районирана по области и местоживеене (градове/села) и обхваща 3 000 

домакинства или около 5 500 лица тримесечно.

За оценка на резултатите от изследването се използват данни от текущата демографска 

статистика за населението на страната на възраст 15 и повече навършени години по 

области, местоживеене (градове и села), пол и възрастови групи.

Резултатите от изследването се представят тримесечно в сайта на НСИ: 

http://www.nsi.bg/en/content/6941/tourism

http://www.nsi.bg/en/content/6941/tourism


Благодаря за вниманието!


