
 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО 

ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ)    
1 352 хил. български граждани1 са пътували в страната и в чужбина през 
четвъртото тримесечие на 2008 г. Общо те са осъществили 3 521 хил. 
туристически пътувания, от които 3 040 хил. лични и 481 хил. професионални. 
Средно от едно пътувало лице са били извършени 2.8 пътувания в страната и 1.4 
пътувания в чужбина ( Таблица 1).  

През четвърто тримесечие на 2008 г. най-висок е относителният дял на 
туристическите пътувания с продължителност от една до три нощувки – 46.3% 
от всички пътувания осъществени от българските граждани, като 90.6% от тях са 
проведени в страната, 6.6% в страни от Европейския съюз (ЕС) и 2.8% в други 
страни.(Фиг.1) 
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Фиг. 1.Структура на туристическите пътувания по продължителност на престоя  през четвърто 

тримесечие на 2008 година. 

По отношение на икономическата активност на лицата, най-висок е 
относителният дял на работещите както от пътувалите в страната (67.3%), така и 
от пътувалите в чужбина (68.9%). На второ място по пътувания са пенсионерите 
– 13.1% от пътувалите в страната и 11.4%. от пътувалите в чужбина ( Таблица 2).  

Разпределението по възрастови групи показва, че най-много през 
                                                           
1 В изследването са обхванати  лицата на 15 и повече години. 
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четвъртото тримесечие на 2008 г. са пътували хората между 15 – 34 години – 
43.0% от общия брой пътували лица с лична цел, и между 35 – 54 години – 
57.2% от пътувалите лица с професионална цел. Най – малък е делът на 
пътувалите лица над 65 години – 8.6% от пътувалите в страната и 6.6% от 
пътувалите в чужбина ( Таблица 3). 

Структурата на разходите за туристически пътувания по видове през 
четвъртото тримесечие на 2008 г. показва, че най-голям е относителният дял на 
разходите за храна (43.6%) от всички разходи за туристически пътувания в 
страната, и за транспорт (29.0%) от всички разходи за пътувания в чужбина 
(фиг.2).  
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Фиг. 2. Структура на разходите по видове за туристически пътувания в страната и в чужбина през 

четвърто тримесечие на 2008 година 

Средно едно лице на 15 и повече навършени години, е похарчило 144 лева 
по време на своето лично пътуване в страната, и 705 лева за пътуване в чужбина. 

Разходите за едно лице за професионално пътуване в страната са 196 лева и 
за пътуване в чужбина 435 лева. 
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Методологични бележки 

При статистическото изследване на туристическите пътувания и 
разходите за туризъм на населението се използват дефиниции, които са в 
съответствие с изискванията на Директива 95/57 ЕК за събиране на данни в 
областта на туризма.  

Туристическо пътуване е всяко лично или професионално пътуване 
извън мястото на живеене, за не повече от една година. Според мотивите, 
туристическите пътувания се разделят на лични и професионални.  

Лични пътувания са почивка, екскурзия, посещениe на културни и 
спортни мероприятия, лечение, обучение, религиозни мероприятия, гостуване на 
близки и приятели и други. 

Професионални пътувания са командировка, участие в конференция, 
конгрес, семинар, сключване на сделки и други. 

Статистическото изследване на туристическите пътувания и разходите за 
туризъм на населението е репрезантативно и се провежда върху извадка от 
обикновени домакинства в страната.  

Обект на изследването е населението на възраст 15 и повече навършени 
години в България. Анкетират се всички лица, които са обект на изследването, 
от домакинствата, попаднали в извадката. 

За оценката на предварителните резултатите от изследването през 
четвъртото тримесечие на 2008 г., са използвани данни от текущата демографска 
статистика за населението на страната към 31.12.2007г. 
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      Приложение 
      Таблица 1
        

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ НА ЛИЦА НА 15 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО 
ТРИМЕСЕЧИЕ ЗА 2008 ГОДИНА 

        
        

Туристически пътувания по видове 
Направления на 
пътуванията  Общо лични професионални 
        
    БРОЙ   
        
Общо 3520994 3039797 481197 
        
В страната 3275852 2842785 433067 
В чужбина 245142 197012 48130 
        
        
  СРЕДЕН БРОЙ ПЪТУВАНИЯ НА ЛИЦЕ 
        
Общо 2.6 2.5 3.5 
        
В страната 2.8 2.7 3.8 
В чужбина 1.4 1.3 2.0 

 
 
            Таблица 2 
              

ПЪТУВАЛИ ЛИЦА НА 15 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ  С ТУРИСТИЧЕСКА ЦЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКА 
АКТИВНОСТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА  

              
              

Икономическа активност на лицата  
Направления на 
пътуванията Общо работещи безработни  пенсионери учащи други 
              
      БРОЙ       
              
Общо 1351523 912605 88422 173968 160864 15664
              
В страната 1178156 793150 72845 154203 145497 12461
В чужбина 173367 119455 15577 19765 15367 3203
              
                          СТРУКТУРА -% 
              
Общо 100.0 67.5 6.5 12.9 11.9 1.2 
              
В страната 100.0 67.3 6.2 13.1 12.3 1.1 
В чужбина 100.0 68.9 9.0 11.4 8.9 1.8 
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      Таблица 3 
        

ПЪТУВАЛИ ЛИЦА НА 15 И ПОВЕЧЕ  ГОДИНИ С ТУРИСТИЧЕСКА ЦЕЛ, ПО ВЪЗРАСТ И ПО 
ВИД НА ПЪТУВАНЕТО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 

        
        
Възраст 
(в навършени години) Общо Лични Професионални 
        
  БРОЙ 
        
Общо 1351523 1215104 136419 
        
15-24 245758 237377 8381 
25-34 321230 285724 35506 
35-44 268315 229044 39271 
45-54 227696 188926 38770 
55-64 175700 163808 11892 
65 и повече 112824 110225 2599 
        
        
  СТРУКТУРА -% 
        
Общо 100.0 100.0 100.0 
        
15-24 18.2 19.5 6.1 
25-34 23.8 23.5 26.0 
35-44 19.9 18.8 28.8 
45-54 16.8 15.5 28.4 
55-64 13.0 13.5 8.7 
65 и повече 8.3 9.1 1.9 

 


