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Новини от Национален борд по туризъм
Кръгла маса с тема „Анализ на действащото законодателство,
изготвяне на предложения за нормативни промени“ по проект
„Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при
формиране и мониторинг на политики и законодателство в сектор
„Туризъм“
Събитието се провежда 26 ноември 2020 г.,
от 13,00 ч. до 15,30 ч., в зала „Милениум I“, ет. 2
на Гранд Хотел „Милениум“, гр. София, бул.
Витоша № 89В като част от изпълнението на
проект № BG05SFOP001-2.009-0150 „Повишаване
участието на бизнеса и гражданското общество
при формиране и мониторинг на политики и
законодателство в сектор „Туризъм“.
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Национален борд по туризъм и Gallup International: Близо 60%
не планират каквото и да било по отношение на почивка през зимата
Потенциалът за зимен туризъм се оценява високо от българите. Коронавирусът и
свързаната несигурност и ограничения обаче сериозно пречат на ранното планиране за
зимния сезон. Засега около 600 хиляди пълнолетни българи правят планове да ползват
някакъв тип туристическа услуга през зимния сезон. Преди година по това време те
бяха над четири пъти повече. Очертава се по-скоро опцията за пътуване до вили и
къщи, до приятели и т.н., което сериозно се обмисля от около 1.3 милиона души.
Това показва проучване по телефона сред 1000 пълнолетни българи преди старта
на зимния туристически сезон. Изследването е част от редовната програма на Gallup
International съвместно с НБТ, която периодично изследва планове и нагласи, свързани
с туризма.
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Новини от членове на Национален борд по туризъм

Проф. дтн инж. Цоло Вутов и проф. дтн инж. Николай Вълканов
са отличени с приза „Мистър Икономика” 2020
На 30-oтo мy юбилeйнo издaниe
сред отличените за „Mиcтъp Иĸoнoмиĸa”
пpeз 2020 г. ca двама от членовете на
Управителния съвет на Националния борд
по туризъм: пpoф. дтн инж. Цoлo Byтoв,
yпpaвитeл нa „Гeoтexмин”, и пpoф. дтн
инж. Hиĸoлaй Bълĸaнoв, пpeдceдaтeл нa
Cъвeтa нa диpeĸтopитe нa „Mинcтpoй
Xoлдинг”.
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в
България

Официално е открита скулптурата „Танц на слънцето“ като
символ на Япония в България
Официални гости на церемонията
бяха Н. Пр. Хироши Нарахира, извънреден
и пълномощен посланик на Япония,
Йорданка Фандъкова, кмет на София, доц.
д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична
община за култура, образование, спорт и
младежки дейности, Малина Едрева,
общински съветник и председател на ПГ на
ГЕРБ/СДС, Тодор Тодоров, автор на
скулптурата и Боян Жеков, председател на клуб „Приятели на Япония в България“.
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19

Стартира подаването на кандидатури за петите Годишни
награди в туризма–2020
Кандидатури се подават онлайн на платформата Tourismawards.bg. Формулярът
за участие е опростен, разработен под формата на анкета, която се попълва и изпраща
директно през сайта.
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Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението
през третото тримесечие на 2020 година
През третото тримесечие на 2020 г. по време на продължаващата епидемична
обстановка в страната 1 324.4 хил. български граждани са реализирали туристически
пътувания, сочат данните на НСИ.
Преобладаващата част от тях - 94.1%, са пътували само в страната, 3.2% - само в
чужбина, а 2.7% са пътували както в страната, така и в чужбина.
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Международни новини от България и света в ситуацията с
пандемията COVID-19

Вицепремиерът Марияна Николова пред турски туроператори:
България има прекрасни възможности за зимни спортове
България има прекрасни възможности за практикуване на зимни турове, ски
спортове, планински разходки, алпинизъм и много други дейности. Това заяви
вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова пред турски туроператори в
Истанбул.
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Българо-турски бизнес форум се проведе онлайн
Вицепремиерът и министър на
туризма Марияна Николова откри Българотурски онлайн бизнес форум. Събитието е
организирано от Министерството на
туризма заедно с посолствата на България и
Турция и бизнес и туристическите
сдружения в двете държави. В дискусията
се включиха близо 50 участници, като бяха
обсъдени възможностите за инвестиции в
областта на туризма в двете страни, начините за улесняване на туристопотока и
обмяната на успешни практики в дигитализацията на сектора.
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Вицепремиерът Марияна Николова се срещна с испанския
посланик
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова ще се включи в
конференция на високо равнище по въпросите на туризма по покана на Испания.
Форумът ще се проведе онлайн на 30 ноември, а участниците в него ще споделят опита
си и тенденциите в преодоляване на кризата в сектора. Това стана ясно по време на
работна среща между вицепремиера и Н. Пр. Алехандро Поланко Мата, посланик на
Кралство Испания в Република България.
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Хиляди туристи мамят с фалшиви резултати от PCR преди полет
Пандемията направи пътуването до
друга държава далеч по-турдно. Но по
целия свят много хора се научиха да
заобикалят изискванията за отрицателни
PCR тестове преди полет, като купуват
фалшиви резултати от черния пазар.
Въпреки че случаите на коронавирус
се увеличават в световен мащаб, много
туристически дестинации не могат да си позволят да затворят границите си за
чужденци. Вместо това те са въвели строги изисквания за това кой може и кой не може
да влезе, като обикновено изискват доказателство за отрицателен PCR тест, направен в
рамките на определен период преди пристигането на туриста.
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Туризмът в Европа ще се върне на нормалното си ниво към 2024
година
Най-кошмарната година за туризма още не е приключила, а прогнозите след
срива от първите 8 месеца са, че в Европа в тази индустрия чждестранните гости ще се
завърнат на нивото от 2019 г. някъде през 2023-2024 г. За вътрешни туризъм новините
са малко по-добри - възстановяване на докризисното равнище през 2022 г., пътуванията
на близко разстояние - през 2023 г., а до далечни дестинации – през 2025 г.
От януари до август (в сравнение с предходната година) в ЕС е имало 68% помалко чуждестранни гости, а за цялата 2020 г. се очаква свиването да е 60%.
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ГКПП Нимфеа - Маказа остава отворен само за товарни МПС
Съгласно решение на гръцките власти, считано от 06.00 ч. на 20.11.2020 г. през
ГКПП Нимфеа - Маказа ще бъде позволено преминаването само на товарни МПС. До
момента беше разрешено преминаването и на гръцки граждани и такива с
разрешително за пребиваване в Р. Гърция.
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Турция въвежда нови мерки за ограничаване разпространението
на COVID-19
Считано от 20.00 часа на 20.11.2020 г. Турция въвежда нови мерки за
ограничаване разпространението на COVID-19.
Наложен е частичен комендантски режим, с който се ограничава движението на
гражданите през почивните дни в интервала от 20:00 ч. до 10:00 ч.
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Словашката република постави България в списъка с рисковите
държави
Службата за обществено здраве на Словашката република (СР) издаде
постановление № 25/2020 от 13 ноември 2020 г., с което се въвеждат нови изисквания
за влизане, престой и транзитно преминаване през страната.
България отпада от т.нар. зелен списък на по-малко рисковите държави.
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