Приложение № 1

СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ
АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИЯ ПАЗАР ЗА 2016
Какво показват статистическите данни за превоза на пътници
през последната година.
Оценяваме, че 2016 година беше сравнително добра година за
българските авиокомпании.
Най общо, през 2016 г. през българските летища се преминали общо
9.255 млн. пътници, пътували с редовни или чартърни превози. От тях
4.809 млн (или 52%) са преминали през летище София. Сумарно през
летищата Бургас и Варна са преминали 4.370 млн (или 47.2%),
разпределени –през летище Бургас – 2.833 млн пътници (30.6%) и през
летища Варна – 1.537 млн пътници (16.6%). През летище Пловдив са
преминали 76 хи.пътници или 0.8% от общия брой.
1. Общ пътнически трафик по международни полети за България
(без данните за летище Пловдив):
1.1. общ брой на превозените пътници за 2016г. – 9.179 млн.
пътници (за 2015г. са 7.463 млн. пътници).
Ръстът на общо превозените пътници с международни полети до и от
България за 2016г. спрямо 2015 г e 1.716 мил. пътници или 23% .
За летище София имаме ръст от 23.2%, а за летищата Варна и Бургас
ръстът е 23%.
.
o превозените пътници по редовни линии са 6.232 млн.
(67.9% от всички превозени), за 2015 г. съответно са били
4.870 млн. и 65%.
Ръстът за 2016 г. спрямо 2015 г. е 1.362 мил.
пътници или 28 %.
o превозените чартърни пътници – 2.947 млн. (32.1% от
всички превозени, за 2015 г. съответно -2.593 млн. и 35%)
Ръстът за 2016 г. спрямо 2015 г. е 354 хил. пътници
или 13.6 %.
Спадът на дела на превозените чартърни пътници може да се
обясни с трайната тенденция за прехвърляне на пътници от
чартърни превози към превози по редовни международни линии
1.2.
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общ брой на превозени пътници от българските
авиокомпании за 2016г. –2.2 млн. (за 2015 г. 2.030 млн. или
ръст за 2016г. спрямо 2015г. от 170 хил. пътници или 8.4%);

 дял на българските авиокомпании от общия брой
превозени пътници за 2016г. – 24% (за 2015 г. -27.2%)
1.3.

общ брой на превозените пътници от чуждестранни
авиокомпании за 2016г. – 6.979 млн. пътници (за 2015г. са
5.433 млн. пътници или ръст за 2016г. спрямо 2015г. 1.543 млн.
пътници или 28.4%);
 дял на чуждите авиокомпании за 2016г. –76% (за 2015г. 72.8%)

Дялове на превозените пътници по международни полети
от/до летищата София, Варна и Бургас за 2016 г.

23%

Чужди А/К
77%

български А/К

Бележка. В графиката не са включени 76-те хил. превозени международни
пътници през летище Пловдив.
2. Общо превозени международни пътници до/от летище София
През летище София за 2016 г. са преминали общо 4.809 млн. пътници.
Характерно за летище София е, че превози по редовни линии са
доминиращи като през 2016г. 4.72 млн. или 98.2% от превозените
пътници са по редовни линии.
2.1.
общ брой на превозените пътници за 2016г. – 4.809
млн. пътници (за 2015г. са 3.902 млн. Пътници).
Ръстът за 2016г. спрямо 2015г. е от 907 хил. пътници или 23.2%);
2.2.
общ брой превозени пътници с български
авиокомпании
за 2016г. – 0.915 млн. (за 2015 г. 0.951 млн.)
 дял на българските авиокомпании за 2016г. – 19 % (за 2015
г. -24.4%
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2.3.
общ брой превозени пътници с чужди авиокомпании
за 2016. –3.894 млн. пътници (за 2015г. са 2.951 млн. пътници
Ръстът за 2016г. спрямо 2015г. е 943 хил. пътници или 32%.
 дял на чуждите авиокомпании за 2016г. –81%
(за 2015 г. -75.6%)
3. Международни редовни пътнически превози от /до летище
София
3.1.

общ брой на превозените пътници по редовни международни
линии за 2016г. – 4.720 млн. пътници (за 2015г. са превозени
3.798 млн. пътници.
Ръстът за 2016г. спрямо 2015г. е 922 хил. пътници или 24.3%).

3.2.

брой превозени пътници по редовни международни линии от
български авиокомпании за 2016 г. - 871 хил. пътници (за 2015г.
896 хил. ).
 дял на българските авиокомпании за 2016г. 18.4 %. (23.6 % за
2015г.);
3.3. брой превозени пътници по редовни международни линии от
чужди авиокомпании за 2016 – 3.849 млн. (за 2015г. са
превозени 2.902 млн. пътници.
Ръстът за 2016г. спрямо 2015г. е 947 хил. пътници или 32.6%.
 дял на чуждите авиокомпании за 2016г. – 81.5% (за 2015г. е
76.4%).
Дялове от превозени пътници от/до летище София
по международни редовни линии за 2016г.

18,4%
81,6%

Чужди авиокомпании
Български авиокомпании
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4. Международни чартърни пътнически превози от /до летище
София
4.1. общ брой на чартърните пътници за 2016г- 88.6 хил. (за 2015г. са
103.8 хил.
Спадът за 2016г. спрямо 2015г. е 15.2 хил. пътници или 14.6%.
4.2.

брой превозени чартърни пътници с български авиокомпании
през летище София за 2016 г.- 44 хил. пътници. (за 2015г. са били
55 хил.)
 дял на българските авиокомпании за 2016г. - 50% (за 2015г.
този дял е 52.8%);

4.3.

брой превозени чартърни пътници с чужди авиокомпании за
2016 г. - 44 хил. пътници. (за 2015г. са били 49 хил.).
 дял на чуждите авиокомпании за 2016г. - 50% (за 2014г. този
дял е 47.2%).
Дялове от превозени пътници от/до летище
София по международни чартърни полети за
2016г.

50%

50%

Чужди авиокомпании
Български
авиокомпании

5. Общо превозени международни пътници от/до летищата Варна и
Бургас
Този сектор се разглежда доколкото характеризира Черноморския туризъм.
Общият брой на превозените пътници през летищата Варна и Бургас за
2016 г. е 4.370. Историческа основна характеристика за летищата Варна и
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Бургас е, че чартърните пътници са преобладаващи пред превозените по
редовни линии. През 2016 г. 2.858 млн. или 65.4% от превозени пътници
през летищата Варна и Бургас са с чартърни превози (2.489 млн. от общо
3.552 млн. или 70% за 2015 г.).
5.1.

общ брой на превозените международни пътници през
летищата Варна и Бургас за 2016 г. - 4.370млн. (за 2015 г са
били 3.552млн.).
Ръстът на превозените пътници до/от летищата Варна и Бургас общо
за 2016 спрямо 2015 г. е 818 хил. пътници или 22.7%;
общ брой превозени международни пътници с български
авиокомпании през летищата Варна и Бургас за 2016 г. - 1.246 млн. пътници (за 2015 г. 1.083 млн.).
Ръстът за 2016 спрямо 2015 г. е 163 хил. пътници или 15%.
 дял на българските авиокомпании за 2016 г.- 28.5% ( за
2015 г. е бил 30.6%)
5.2.

5.3.

общ брой превозени международни пътници с чужди
авиокомпании през летищата Варна и Бургас за 2016 г. – 3.124
млн. пътници (за 2015 г. – 2.469 млн.).
Ръстът за 2016 спрямо 2015 г. е е 655 хил. пътници или 26.5%.
 дял на чуждите авиокомпании за 2016 г.-71.5 % (за 2015 г. е
бил 69.5 %)

6. Превозени чартърни пътници от/до летищата Варна и Бургас
6.1.

6.2.

6.3.
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общо превозени чартърни пътници през летищата Варна и
Бургас за 2016 г.- 2.858 млн. (за 2015г. са били 2.489 млн.).
Ръстът за 2016г. спрямо 2015г. е 369 хил. пътници или 14.8%;
превозени чартърни пътници с български превозвачи през
летищата Варна и Бургас за 2016г. – 1.142 млн. пътници (за
2015г. 1.038 млн.).
Ръстът за 2016г. спрямо 2015г. е 104 хил. пътници или 10%.
 дял на българските авиокомпании за 2016 г.- 41.4% ( през
2015 г. е бил 41.7%)
превозени чартърни пътници с чуждестранни авиокомпании
през летищата Варна и Бургас за 2016г. – 1.716 млн. пътници
(за 2015 г. – 1.451 млн.).

Ръстът за 2016г. спрямо 2015г. е 265 хил пътници или 18.3%.
 дял на чуждите авиокомпании за 2016 г.- 58.6%
2015 г. делът е бил 58.3%).

(за

7. Превозени пътници с редовни международни линии от/до
летищата Варна и Бургас
7.1.

общо превозени пътници с редовни международни линии през
летищата Варна и Бургас за 2016 г.- 1.512 млн. (за 2015г. са
били 1.063 млн.).
Ръстът за 2016г. спрямо 2015г. е 449 хил. пътници или 42.2%;

7.2.

брой превозени пътници с редовни международни линии с
български превозвачи през летищата Варна и Бургас за 2016
г. - 104 хил. пътници (за 2015 г. 45 хил.пътници.).
Ръстът за 2016г. спрямо 2015г е 59 хил. пътници или 231%.
 дял на българските авиокомпании за 2016 г.- 6.9 %
(през 2015 г. е бил 3.3%)

7.3.

брой превозени пътници с редовни международни линии с
чуждестранни авиокомпании през летищата Варна и Бургас
за 2016г. –1.408 мил. пътници (за 2015 г. – 1.028 млн.).
Ръстът за 2016г. спрямо 2015г е 380 хил.пътници или 37%.
 дял на чуждите авиокомпании за 2016 г.- 93.1%
(за
2015 г. делът е бил 96.7%).
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