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Новини от Национален борд по туризъм
Д-р Полина Карастоянова: Бизнесът в България показа, че е поподготвен и има реакции, сетивност и усет, каквито управляващите не
успяха да демонстрират
Изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Полина
Карастоянова в обстойно интервю за проблемите в сектор Туризъм за предаването
„Добър ден, България“ на Радио „Фокус“.

Повече информация
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Новини от членове на Национален борд по туризъм
Доц. Румен Драганов: България остава конкурентна, има голям
интерес към туризма
Има много голям интерес към
България. Имаме два пъти повече туристи
от миналата година, но сега зимният сезон
е още по-щастлив, тъй като ще бъдат
възстановени полетите с Великобритания
и Русия, където има още по-голям
интерес. България остава конкурентна.
Това коментира в „Денят започва“ по БНТ
Румен Драганов, директор на Института
по оценки и анализи на туризма на 18 октомври 2021 г.
По думите му, очаква се увеличение на цените с 11-13%.
Туристът избира дестинация, която му харесва, на базата цена-качество,
категоричен е експертът.

Повече информация
Ричард Алибегов: Ще протестираме из цялата страна ежедневно
„Безпрецендентно е при 20%
ваксинирани да се въведат "зелени"
сертификати.
Това
унищожава
икономиката. Ресторантьорският бранш ще
протестира из цялата страна ежедневно“.
Това каза по повод нововъведените
"зелени"
сертификати
на
закрито
председателят на БАЗ Ричард Алибегов в
„Денят на живо“ на NovaNews на 19 октомври.
Според него това решение ще доведе до масови фалити.
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Bulgaria Air с промоция до Атина за 52 евро
Планирай своето пътуване до/от Атина с „България Еър“. Националният
превозвач обяви промоция до гръцката столица. Еднопосочен билет по отсечката
София - Атина е на цена от 52 евро или Атина – София за 75 евро. Двупосочният билет
София - Атина - София или Атина - София - Атина е 129 евро.

Повече информация

Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм
в България
БСБСПА иска целеви средства за ваучери за здравна превенция
Българският съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) изразява своята
позиция за острата необходимост от отпускане на целеви средства чрез Националния
план за възстановяване и устойчивост или чрез държавния бюджет за ваучери за
здравна превенция, които да бъдат предоставяни през 2022 г. на българските здравноосигурени граждани, след преминаване на пълен курс ваксиниране срещу COVID-19.
Това е записано в позиция на Съюза, изпратена до служебния премиер Стефан Янев,
вицепремиера Атанас Пеканов и до ресорни министри.
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19
От 21 октомври в България се въвежда „зелен сертификат“ за
дейности на закрито
От 00.00 часа на 21 октомври влиза в сила решението за всички дейности на
закрито да се изисква „зелен сертификат“, обяви министърът на здравеопазването
Стойчо Кацаров.
Всички дейности, които се извършват на закрито, следва да бъдат провеждани
при изискването посетителите/участниците да предоставят „зелен сертификат“ за
ваксинация, за преболедуване, или за негативен резултат от изследване за COVID-19, а
организаторите следва да осигурят контрол на входа на обекта/мероприятието за
проверката на сертификатите. Тази мярка ще се отнася за посещения в заведенията за
хранене и развлечения, кина, театри, фитнеси, спортни зали, търговски обекти над 300
кв. м., с изключение на хранителни магазини, банкови институции и аптеки.

Повече информация

Министерството на туризма изпрати за нотификация в
Европейската комисия нова схема за държавна помощ в размер до 30
млн. лева
Министерството на туризма изпрати за нотификация в Европейската комисия
нова схема по член 112 – мярката в размер до 30 млн. лева, която е единствената
конкретно разписана в актуализирания Държавен бюджет 2021 и предназначена за
ликвидни средства за предприятията в туристическия сектор.
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В Банско очакват добър зимен сезон
Банско е в навечерието на старта на новия зимен сезон. Голяма част от бранша
на туристите и хотелиерите обаче се питат какъв ще бъде той, предвид продължаващата
пандемична обстановка.
Дори да бъдат наложени и възможно най-строгите мерки в страната, от бранша в
Банско се надяват те да бъдат на локални нива и съобразно заболеваемостта по места.
Ако бъде прилаган този метод, според бизнеса, зимният сезон в курорта ще бъде
успешен, заради високия процент ваксинирани служители.

Повече информация

Летища Варна и Бургас имат двоен ръст на туристите през
септември
Двeтe мoрcки лeтищa oтчит двoeн ръcт нa туриcтитe зa мeceц ceптeмври 2021 г.
в cрaвнeниe cъc cъщия пeриoд нa минaлaтa гoдинa. Лeтищe Вaрнa e пocрeщнaлo нaд
160 000 гocти, кoeтo e 100% ръcт cпрямo 2020 г., пoкaзвaт дaннитe нa кoнцecиoнeрa
„Фрaпoрт Туин Cтaр Eърпoрт Мeниджмънт”, прeдocтaвeни нa TrаvеlNеws.
Нaй-мнoгo туриcти ca приcтигнaли oт Гeрмaния, Руcия, Пoлшa,
Вeликoбритaния, Aвcтрия, Бeлгия, Турция, Чeхия и Нидeрлaндия. Oт нaчaлoтo нa
гoдинaтa дo 30 ceптeмври 2021 г. ca oбcлужeни нaд 819 000 пътници във Вaрнa, кoeтo e
c 57% пoвeчe в cрaвнeниe cъc cъщия пeриoд нa 2020 г.

Повече информация

Над 170 млн. лв. са приходите от туризъм в област Бургас през
август 2021 г.
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за
настаняване от чужденци в област Бургас е Румъния – с 36.2%, следват Германия – с
13.2%, Полша – с 12.3%, Чешка република – с 10.0% и Украйна – със 7.0%.

Повече информация
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Нараства интересът
туристическа дестинация

към

Старозагорска

област

като

С близо 30 на сто е нараснал броят на нощувките в местата за краткосрочно
настаняване в Старозагорска област през месец август, тази година, в сравнение със
същия период на миналата година. Това показва анализ на Териториалното
статистическо бюро - Югоизток, информира в прессъобщение Милена Караиванова,
началник на отдел „Статистически проучвания“.

Повече информация

Представиха 14 атрактивни веломаршрута във Варна
14 веломаршрута за любителите на
планинското колоездене вече са достъпни
в туристическия сайт на Община Варна
Visit.Varna.bg.
Трасетата са с различна дължина и
ниво на трудност и могат да се използват
почти целогодишно. Те предлагат
панорамни гледки към морето, множество
изкачвания и спускания, с различно
физическо натоварване.
Някои са с по-къси и подходящи за начинаещи колоездачи, а други са дълги и
изискват физическа подготовка и опит в карането по пресечен терен, обясниха от
дирекция „Туризъм“.

Повече информация
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Бачковският манастир разширява музейната си експозиция в
ново помещение
Бачковският манастир разширява
музейната си експозиция, като за целта е
ремонтирано ново помещение, в което ще
бъдат подредени и показани невиждани до
момента икони и други предмети.
Обновената част трябва да бъде открита
до края на тази година, като идеята на
игумена на Светата обител, Велички
епископ Сионий, е това да стане на голям
празник.
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Нова табела посреща туристи и поклонници край Крепчанския
скален манастир
Нова табела посреща туристи и поклонници край Крепчанския скален манастир.
Тя е поставена в края на тридневната Международна научна конференция /15-17
октомври 2021 г./, на която община Опака бе домакин, съобщи за БТА Мирослав
Георгиев – уредник в Регионалния исторически музей в Търговище, отдел „Опака“.

Повече информация
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Международни новини от България и света в ситуацията с
пандемията COVID-19
Близо 600 милиона са издадените COVID сертификати в ЕС
Досега в Европейския съюз са издадени 591 милиона COVID сертификата,
съобщава БТА от Брюксел.
Данни на ЕК сочат, че сертификатите са допринесли за двукратен ръст в броя на
пътуванията с граждански полети през юли спрямо същия месец на миналата година.
По думите на говорител на ЕК европейските сертификати са признати в 43
страни, от които 16 извън ЕС.

Повече информация

България участва най-голямото голф изложение IGTM
Министерството
на
туризма
организира националното представяне на
България
на
международното
туристическо изложение International Golf
Travel Market /IGTM/, което се провежда
в периода 18-21.10.2021 г.
Голф туризмът е сред най-бързо
развиващите се пазарни ниши в световен
мащаб и сред водещите специализирани
видове туризъм в България, насочен към платежоспособни туристи от съседните
пазари, Германия, Скандинавските страни, Финландия, Русия, Бенелюкс и други целеви
пазари. Страната ни има голям потенциал за развитие и все по-често е споменавана
като една от добрите дестинации за голф туризъм в Европа.

Повече информация
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Министърът на туризма Стела Балтова и водещите руски
туроператори обсъдиха предстоящия зимен сезон и актуалните
въпроси за туристите от пазар Русия
Министърът на туризма Стела Балтова проведе близо двучасова среща с водещи
руски туроператори, които работят на пазар Русия. В разговорите взеха участие
заместник-министрите на туризма Ирена Георгиева и Мария Белколева.
Руските туроператори изразиха притеснения и поискаха детайли относно
начините на влизане в страната и използването на зеления сертификат за достъп до
различни обекти и обществени места в страната. Представителите на водещите
туроператори изразиха желание за още по-тясно сътрудничество в областта на
маркетинга при позиционирането на България на пазар Русия.

Повече информация

България е избрана за страна – почетен гост на международното
туристическо изложение 8th Athens International Tourism & Culture
Expo 2021
България е избрана за страна – почетен гост (Honored country) на
международното туристическо изложение 8th Athens International Tourism & Culture
Expo 2021, което ще се проведе в Атина, Гърция в периода 25-27 ноември 2021 г.
Министерството на туризма за първи път организира участието на Република
България с информационен щанд на площ от 88 кв. м. Интересът на българския
туристически сектор към участие на щанда на България е голям, като участие до
момента са заявили седем фирми, общини и организации: Община Банско, Асоциация
"Фестивалите в България", Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД, Замъкът в
Равадиново – Влюбен във вятъра, Рила Травел ЕООД, Гранд хотел Банско и Хотел
Регнум – Банско.
8th Athens International Tourism & Culture Expo 2021 е най-голямото
международно изложение за туризъм в Атина, в което всяка година участват
изложители от всички туристически сектори в Гърция и чужбина.
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Германия обяви България за високорискова държава с Covid-19
Считано от 24 октомври 2021 г. Германия въвежда нови изисквания за
пристигащите от България, след като страната ни бе класифицирана като високорисков
регион заради Covid-19, съобщават от външното ни министерство.
Всеки, който влиза в Германия от стрната, ще трябва да остава в 10-дневна
карантина. Изключение се прави само за напълно ваксинираните с две дози, като
втората трябва да е поставена най-малко 14 дни преди пътуването. Също така без
карантина ще влизат в Германия и оздравелите от Covid-19, които имат официален
документ за това, а болестта е прекарана през последните 6 месеца.
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Нови правила за влизане във Франция от България
Считано от 22 октомври 2021 г. Франция поставя България „под наблюдение“.

Повече информация

Ваксинирани туристи от България вече могат да посещават
Тайланд без карантина
Напълно ваксинирани срещу ковид
туристи от България ще могат да
посещават Тайланд без карантина от
другия месец.
Тайландското министерство на
външните работи публикува списък с 46
държави и територии, чиито граждани със
завършен ваксинационен курс няма да
бъдат поставяни в изолация след
влизането си в страната, считано от 1 ноември.

Повече информация
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Как Сърбия разви ваксионационния туризъм?
Руснаци, бразилци, австралийци - всички те отиват в Белград, за да се
ваксинират безплатно. Стратегията на Сърбия да развива ваксионационния туризъм
сработи. Но как успяха да го направят?
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Несебър поднови сътрудничеството си с Котор, Черна гора
В онлайн среща на 18 октомври 2021 г. кметовете на Несебър Николай
Димитров и на Котор Владимир Йокич подновиха връзките между градовете, включени
в престижната листа на Световното наследство на ЮНЕСКО, като подписаха
Меморандум за сътрудничество.
Меморандумът укрепва отношенията между двата града и установява бъдещото
взаимодействие между тях в сферите на: опазване на историческото наследство;
културата; туризма; спорта; сътрудничеството при обмяна на полезни идеи и практики
за популяризация на материалните и нематериални ценности; споделяне на важен опит
в рекламирането и представянето на Несебър и Котор и тяхната хилядолетна история в
условията на съвременните икономически реалности.
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Дания сваля ограниченията за влизащи в страната европейските
граждани със сертификати за COVID-19
Дания преустановява категоризацията по цветове заради COVID-19 за държави
от ЕС и Шенгенското пространство, като гражданите на тези държави, включително и
българските, ще могат да влизат свободно в страната при предоставяне на сертификати
за ваксинация, за преболедуване или за отрицателен тест за коронавирус.
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Израел започва
чуждестранни туристи

от

ноември

да

приема

ваксинирани

Индивидуални туристи, ваксинирани срещу КОВИД-19, ще могат от другия
месец отново да посещават Израел.
Това ще стане в рамките на ново облекчаване на здравните мерки, засягащи
режима за влизане на чужденци, въведен след избухването на пандемията.
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Локдаун в Москва
На фона на устойчивата тенденция към ръст на Covid заболеваемостта и
смъртността в Русия кметът на Москва Сергей Собянин въведе нови ограничителни
мерки. Дните от 28 октомври до 7 ноември са обявени за неработни.
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Латвия въвежда пълен локдаун
Латвия обяви, че въвежда локдаун от 21 октомври до 15 ноември в опит да
забави нарастването на броя на заразените с коронавирус.
За времето на локдауна се затварят магазини, ресторанти, училища,
развлекателни и културни обекти. Ще работят единствено обекти за услуги от
първостепенно значение. След това локдаунът ще бъде облекчен само са ваксинирани.
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Австрия въвежда по-стриктни противоепидемични мерки
В Австрия е задължително носенето на FFP2-маска в магазините за хранителни
стоки и аптеките, както и в публичния транспорт. От това изискване са освободени
децата до 6-годишна възраст. Деца на възраст от 6 до 14 години, както и бременните,
могат да носят обикновени маски.
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Броят на пристигащите туристи в Анталия надхвърли 8 милиона
През първите десет месеца на годината перлата на турската ривиера Анталия
посрещна 8 380 761 чуждестранни туристи.
Според данни на местната туристическа администрация, ръстът на туризъм се
развива нагоре с всеки изминал ден.
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