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БЪЛГАРСКА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ: 

АВИАЦИОННИЯТ ПАЗАР ЗА 2018 

 

Какво показват статистическите данни за  превоза на пътници 

през последната година.   

Оценяваме, че 2018 година беше традиционна, т.е. сравнително добра 

година за българските авиокомпании.   

Най общо, през 2018 г. през българските летища се преминали общо 

11.975 млн. международни пътници, пътували с редовни или чартърни 

превози. От  тях 6.627 млн (или 55.34%) са преминали през летище София.  

Сумарно през летищата Бургас и Варна са преминали 5.215 млн (или 

43.55%), разпределени –през летище Бургас – 3.236 млн пътници (27.0%) и 

през летищe Варна – 1.979 млн пътници (16.53%).  През летище Пловдив 

са преминали 132.6 хил. пътници или 1.11% 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 2018г. – 11.842 млн. 

пътници (за 2017г. са 10.840 млн. пътници). 

 

Ръстът на общо превозените пътници с международни полети до и от 

България за  2018г. спрямо 2017 г.  e 1.002 млн. пътници или 9.2% . 

За летище София имаме ръст от 6.7%, а за летищата Варна и Бургас 

заедно ръстът е  12.6%. 

.   

o превозените пътници по редовни линии са 9.268 млн.  

(78.3% от всички превозени), за 2017 г. съответно са били  

8.160 млн. и 75.3% от всички превозени. 

Ръстът за 2018 г. спрямо 2017 г. е   1.108  мил. 

пътници или  13.6 %.  

 Превозени пътници по международни редовни линии от български 

авиокомпании – 951 хил. (10.3% от всички превозени по РМЛ) 

срещу 964 хил за 2017 г. (11.8% от всички превозени по РМЛ); 

 

o превозените чартърни пътници  – 2.574 млн. (21.7% от 

всички превозени, за 2017 г. съответно -2.680 млн. и 

23.3%) 

Спадът за 2018 г. спрямо 2017 г. е   106  хил. пътници 

или  4 %.  

  

Спадът на дела на превозените чартърни пътници както и 

техният абсолютен брой може да се обясни с трайната тенденция 
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за прехвърляне на пътници от чартърни превози към превози по 

редовни международни линии 

 

 Превозени международни чартърни пътници от български 

авиокомпании –1.112 млн. (43.2% от всички превозени чартърни 

пътници) срещу 1.103 млн за 2017 г. (41.2% от всички превозени 

чартърни пътници). 

 

1.2. общ брой на превозени пътници от българските 

авиокомпании за 2018г. –2.063 млн. (за 2017 г. 2.067  млн. или 

спад за 2018г. спрямо 2017г. от 4 хил. пътници или 0.2%); 

 дял на българските авиокомпании от общия брой 

превозени пътници за 2018г. – 17.4% (за 2017 г. – 19%) 

 

1.3. общ брой на превозените пътници от чуждестранни 

авиокомпании за 2018г. – 9.779 млн. пътници (за 2017г. са 8.772 

млн млн. пътници или ръст за 2018г. спрямо 2017г. 1.007 млн. 

пътници или 11.4%); 

 дял на чуждите авиокомпании за 2018г. –82.6% (за 2017г. 

-81%) 

 

 

 
 

 

 

Бележка. В графиката не са включени 132-те хил. превозени международни 

пътници през летище Пловдив. 

 

 

български А/К 
17.4% 

чуждестранни 
А/К 

82.6% 

Превозени пътници по международни полети от/до 
летищата София, Варна и Бургас за 2018г. 
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2. Общо превозени международни  пътници до/от летище София 

 

През летище София за 2018 г. са преминали общо 6.627 млн. пътници, 

превозени по международни линии. Характерно за летище София е, че 

превози по редовни линии  са доминиращи като  през 2018г. 6.451 млн. 

или 97.3% от превозените  пътници са по редовни международни 

линии. В посочения брой пътници не включваме отчетените пътници, 

превозени с такси и търговски безнес полети (6068 за 2018 г.) и 

отчетените като «други» (11484 за 2018 г.) 

 

2.1. Общ брой на превозените пътници за 2018г. – 6.627 млн. 

пътници (за 2017г. са 6.208 млн. пътници). 

    

Ръстът  за 2018г. спрямо 2017г. е от 419 млн. пътници или 6.7%); 

 

2.2.  общ брой превозени пътници с български авиокомпании 

  за 2018г. – 0.888 млн. (за 2017 г. 0.828  млн.)  

 дял на българските авиокомпании за 2018г. – 13.4 % (за 

2017 г. – 13.3%  

 

2.3. общ брой превозени пътници с чужди авиокомпании 

за 2018. –5.739 млн. пътници (за 2017г. са 5.380 млн. пътници)  

 Ръстът за 2018г. спрямо 2017г.  е 359  хил. пътници или 6.7%. 

 дял на чуждите авиокомпании за 2018г. –86.6%   

(за 2017 г. -86.7%) 

 

3. Международни редовни пътнически превози от /до летище 
София 

 
3.1. общ брой на превозените пътници по редовни международни 

линии за 2018г. – 6.451 млн. пътници (за 2017г. са превозени 
6.094 млн. пътници. 

Ръстът  за 2018г. спрямо 2017г. е 357 хил. пътници или 5.8%). 
  

3.2. брой превозени пътници по редовни международни линии от 
български авиокомпании за 2018 г. - 808 хил. пътници (за 2017г. 
776 хил. ). 

 дял на българските авиокомпании за 2018г. 12.5 %. (18.4 % за 
2017г.); 



4 | P a g e  

3.3. брой превозени пътници по редовни международни линии от 
чужди авиокомпании за 2018 – 5.643 млн. (за 2017г. са 
превозени 5.318 млн. пътници). 

   Ръстът за 2018г. спрямо 2017г. е 325 хил. пътници или  6.1%.    

 дял на чуждите авиокомпании за 2018г. – 87.5% (за 2017г. е 
87.3%). 

 

 
 
 

4. Международни чартърни пътнически превози от /до летище 
София 

4.1. общ брой на чартърните пътници за 2018г- 176 хил. (за 2017г. са 
115 хил.  

Ръстът за 2018г. спрямо 2017г. е 61 хил. пътници или 53%.  
 

4.2. брой превозени чартърни пътници с български авиокомпании 
през летище София за 2018 г.- 80 хил. пътници. (за 2017г. са били 
52.5 хил.) 

 дял на българските авиокомпании за 2018г. – 45.4% (за 2017г. 
този дял е 45.6%); 

 
4.3. брой превозени чартърни пътници с чужди авиокомпании за 

2018 г. – 96.5 хил. пътници. (за 2017г. са били 62.5 хил.). 

 дял на чуждите авиокомпании за 2018г. – 54.6%  (за 2017г. 
този дял е 54.4%). 

 

български А/К 
12.5% 

чуждестранни 
А/К 

87.5% 

Дялове на превозените пътници по редовни 
международни линии от/до летище София за 

2018г. 
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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 2018г. е 5.215 млн. Историческа основна характеристика за летищата 

Варна и Бургас е, че  чартърните пътници са преобладаващи пред 

превозените по редовни линии. През 2018 г. 2.398 млн. или 46% от  

превозени пътници през летищата Варна и Бургас са с чартърни превози 

(2.562 млн. от общо 4.69 млн. или 54.6% за 2017 г.). 

 

5.1. общ брой на  превозените международни пътници през 

летищата Варна и Бургас за  2018 г. -  5.215 млн. (за 2017 г. са 

били 4.631млн.).  

Ръстът на превозените пътници до/от летищата Варна и Бургас общо 

за 2018г. спрямо 2017 г. е 584 хил. пътници или 12.6%; 

 

5.2. общ брой превозени международни пътници с български 
авиокомпании през летищата Варна и Бургас за 2018 г. - 

- 1.175 млн. пътници (за 2017 г. 1.239 млн.).  

Спадът за 2018г. спрямо 2017 г. е  64 хил. пътници или 5.2%.  

 дял на българските авиокомпании за 2018 г.- 22.5  ( за 2017 

г. е бил 28.7%) 

 

5.3. общ брой превозени международни пътници с чужди 
авиокомпании през летищата Варна и Бургас за 2018 г. – 4.040 

млн. пътници (за 2017 г. – 3.392 млн.).  

български А/К 
45% чуждестранни 

А/К 
55% 

Дялове на превозените пътници по 
международни чартърни полети от/до летище 

София за 2018г. 
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Ръстът за 2018 спрямо 2017 г. е  е 648 хил. пътници или 19.1%. 

 дял на чуждите авиокомпании  за 2018 г.-77.5 % (за 2017 г. е 

бил 73.4 %) 

 

 

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

6.1. общо превозени чартърни пътници през летищата Варна и 

Бургас за 2018 г.- 2.398 млн. (за 2017г. са били 2.565 млн.). 
Спадът за 2018г. спрямо 2017г. е 167 хил. пътници или 6.5%; 

 

6.2. превозени чартърни пътници с български превозвачи през 

летищата Варна и Бургас за 2018г. – 1.032 млн. пътници (за 

2017г. 1.051 млн.).  

Спадът за 2018г. спрямо 2017г. е 19 хил. пътници или 1.8%.  

 дял на българските авиокомпании за 2018 г. – 43.0%   (през 

2017 г. е бил 41%) 

 

6.3. превозени чартърни пътници с чуждестранни авиокомпании 

през летищата Варна и Бургас за 2018г. – 1.366 млн. пътници 

(за 2017 г. – 1.514 млн.).  

Спадът за 2018г. спрямо 2017г. е 148 хил пътници или 9.8%. 

 дял на чуждите авиокомпании  за 2018 г.- 57%       (за 

2017г. делът е бил 59.1%).  

 

 

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 2018 г.- 2.817 млн. (за 2017г. са 
били 2.066 млн.).  
Ръстът за 2018г. спрямо 2017г. е 751 хил. пътници или 36.4%; 

 

7.2. брой превозени пътници с редовни международни линии с 

български превозвачи през летищата Варна и Бургас за 2018г. 
- 143 хил. пътници (за 2017 г. 188 хил.пътници.).  

Спадът за 2018г. спрямо 2017г. е 45 хил. пътници или 23.9%.  

 дял на българските авиокомпании за 2018 г.- 5.1 %       
(през 2017 г. е бил 9%) 
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7.3. брой превозени пътници с редовни международни линии с 

чуждестранни авиокомпании през летищата Варна и Бургас 

за 2018г. –2.674 мил. пътници (за 2017г. – 1.878 млн.).  

Ръстът за 2018г. спрямо 2017г.  е 796 хил.пътници или 42.4%. 

 дял на чуждите авиокомпании  за 2018г. – 94.9%       (за 

2017г. делът е бил 91%).  

 

 

8. Превозени пътници с международни линии  от/до летище 

Пловдив 

 

През 2018г. от/до летище Пловдив по международни полети са 

превозени 132.6 хил. пътници (за 2017г. 87 хил.) 

 

От тях по редовни полети са превозени 119.9 хил. пътници (78 

хил. за 2017г.) 

С чартърни полети са превозени 12.7 хил. пътници (10 хил. за 

2017г.) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


