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През 2011г. европейците са осъществили 5 млн. повече ваканционни пътувания, 
но са имали по-кратък престой в съответната дестинация 
 
Като цяло, броят на нощувките през 2011г. е намалял с -0,1% , особено за пътуванията в 

страната (-0.7%). В резултат на това пътуванията са били по-кратки в сравнение с 2010г. 

 

През 2011г. европейските туристи са похарчили малко повече пари за почивка (+0.7%), 

като разходите за нощувки са се увеличили с 1.4%. Разходите за пътуване и нощувка са 

се увеличили повече в страната в сравнение с разходите за пътуване и нощувка извън 

нея. 

 

Кризата се е отразила сериозно на пътуванията по работа, но не и на 
пътуванията с цел почивка 
 

От 2008г. броят на пътуванията леко е намалял, запазвайки стойности от около 1.2 млрд. 

годишно. Въпреки, че пътуванията с цел почивка се запазват около 1 млрд., броят на 

бизнес пътуванията е намалял значително от 166 млн. през 2008г. на 145 млн. през 

2011г, което в процентно изражение представлява спад от -12.7%. Забелязва се, също 

така, тенденция за съкращаване на продължителността на пътуванията в сравнение с 

предкризисния период. 

 

3 от 4 пътувания са реализирани в страната, но дългите пътувания извън нея 
съставляват половината от разходите за туризъм 
 
През 2011г. по-голямата часто от пътуванията, реализирани от европейците са били в 

собствената им страна (76%), като малко по-малко от всяко четвърто пътуване е било в 

чужбина. Някои от жителите са прекарали по-малко от половината от ваканцията си в 

собствената си страна. Такъв е случайт с Белгия (26%), Люксембург (малко под 1%), 

Холандия (48%) и Словения (44%). При 9 от 10 ваканционни пътувания през 2011г. 

европейците са предпочели да останат у дома. Такъв е случаят с жителите на Испания 

(92%), Португалия (91%) и Румъния (93%). 

 

Въпреки, че пътуванията в страната съставляват по-голямата част от ваканционните 

пътувания през 2011г., броят на пътуванията в чужбина нараства относително бързо. 

Значително се е увеличил броят на дългите пътувания от поне 4 денонощия престой 

(+1.7%) за сметка на по-кратките пътувания, които бележат спад от -0,7%. 

 

Кратките пътувания в страната съставляват половината от пътуванията с цел почивка в 

Европейския съюз през 2011г. Дългите пътувания в страната са с 26% пазарен дял, 

докато дългите и късите пътувания в чужбина са със съответно 18% и 5% пазарен дял.  

Само в 8 страни от Европейския съюз броят на дългите пътувания надхвърля броя на 

късите пътувания. През 2011г. над 60% от всички пътувания в Холандия, Белгия и 

Люксембург са били дълги. 

 

През 2011г. броят на жителите на Европейския съюз, които са похарчили пари за почивка 

и ваканция е нараснал с 0.7%. Повече от половината от това увеличение се дължи на 

разходи, реализирани за дълги пътувания в страната, за разлика от разходите за кратки 

пътувания в страната, които бележат спад. Двата сегмента с най-слабо развитие по 

отношение на реализирани разходи за нощувки, а именно дългите пътувания в страната  

(-1.2%) и късите пътувания извън нея (+0.1%) отбелязват най-голям растеж на 

изразходвани средства (+1.3% и +3.1% съответно, което води до средно нарастване на 

разходите с +3.7% и 4.0% съответно). 

 

Европейците са похарчили средно 64 евро на нощ по време на почивка, 50 евро по време 

на пътувания в страната и 82 евро по време на пътувания извън нея. 



 

Половината от жителите на Европейския съюз са реализирали едно или повече 
летни ваканционни пътувания   
 
По-голямата част от жителите на Европейския съюз са почивали през третото тримесечие 

на годината. Почти половината от тях са реализирали поне едно ваканционно пътуване 

през летните месеци юли, август и септември, като всеки трети е реализирал почивка с 

четири или повече нощувки. Третото тримесечие е било най-предпочитано от всички  

страни с изключение на Малта. 

 

Най-големи сезонни различия в туризма са наблюдавани в Кипър, Гърция и България, 

където броят на почиващите в пиковото тримесечие надхвърля този от най-слабото 

тримесечие. 

 

В скандинавските страни, Дания, Финландия, Швеция и Норвегия, сезонните различия са 

били по-леко изразени, като над половината от населението е почивало през почти всяко 

тримесечие на 2011г. 

 
Само 1 на 4 пътувания е било свързано с пренощуване в хотели или подобни 
места 
 
През 2011г. по-голямата част от пътуванията са били свързани с пренощуване в т.н. 

средства за “частно туристическо настаняване”. Този тип настаняване включва наемане 

на стаи в семейни домове, наети жилища от частни лица или професионални агенции, 

както и осигурено безплатно настаняване у приятели и роднини. Престоят в хотели или 

подобни места съставлява почти 26% от пътуванията с цел почивка, докато средства за 

групово настаняване като почивни домове, къмпинги и младежки общежития са били 

използвани при близо 10% от ваканционните пътувания.  

 

Забелязват се съществени различия в зависимост от дестинацията. При пътуванията вътре 

в страната, над две трети от почивките са реализирани в средства за частно настаняване 

и по-малко от 20% в хотели или подобни средства. При пътуванията извън страната се 

наблюдава противоположна тенденция, като 52.8% от почивките са реализирани в хотели 

и подобни средства и 14.1% в почивни станции, къмпинги и младежки общежития. 

 

През 2011г. секторът на средствата за подслон бележи тенденция на 
възстановяване     
 
Тенденциите в реализираните разходи от страна на туристите за хотелско настаняване 

без оглед на тяхното местоживеене през 2011г. сочат, че броят на нощувките далеч 

надхвърля регистрираният през 2007г. пик., като реализираните нощувки на резиденти и 

не-резиденти поотделно надхвърлят предкризисните нива. 

 

Нощувки на туристите от Европейския съюз в места да настаняване за периода 
януари-май 2012 
 
През май 2012г. в страните от Европейския съюз са регистрирани 6.6 млн. повече 

нощувки в средства за подслон и настаняване в сравнение с май 2011г., което 

представлява ръст от +5%.  

 

В сегмента на хотелите и подобни места за настаняване, през май 2012г. е регистрирано 

увеличение на броя на нощувките с 2.4 млн., което представлява ръст от +2.1%  в 

сравнение с май 2011г. 

 

В периода януари-май 2012г. е регистриран ръст от +2.8% в броя на нощувките на 

туристи в средства за настаняване и подслон в сравнение със същия период на 2011г., 

като сегмента на хотелите и подобни места за настаняване отбелязва ръст от 1.8%.   

 



Броят на нощувките на туристи в места за настаняване и подслон в България в периода 

януари-май 2012г. отбелязва ръст от 8.7% спрямо същия период на 2011г. в сравнение с 

Белгия (4.1%), Чехия (6.1%), Испания (-1.2%), Италия (-2.3%), Кипър (-3.5%), Унгария 

(13.0%), Малта (-1.3%), Холандия (5.7%), Австрия (6.2%), Полша (12.3%), Словакия 

(0.6%), Финландия (3.4%) и Латвия (11.8%).  

 

Броят на нощувките на туристи в хотели и подобни места за настаняване в България в 

пеиода януари-май 2012г. отбелязва ръст от 5.9% спрямо същия период на 2011г. в 

сравнение с Белгия (2.8%), Чехия (7.6%), Испания (-1.3%), Италия (-3.3%), Кипър (-

2.2%), Унгария (8.8%), Малта (-1.4%), Холандия (3.3%), Австрия (5.5%), Полша (8.8%), 

Словакия (2.2%), Финландия (3.6%), Литва (13.3%) и Латвия (5.3%). 

 

  


