НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ
сдружение с нестопанска цел
Седалище: гр. София 1504
ул. „Оборище“ 19
Офис: гр. София 1113
ул. „Николай Хайтов“ 2, вх. Д, ет. 2
e-mail: office@nationaltourismboard.bg
T +359 2 9714461 M +359 888 515325

www.tourismboard.bg

НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Брой 211 / 2021 г.
за периода 13 – 19 ноември, 2021 г.
Редактор: Иван Атанасов

Новини от Национален борд по туризъм
Националният борд по туризъм поиска реформа в туризма в
писмо до ПП „Продължаваме промяната“
Националният борд по туризъм поиска реформа в туризма в писмо, адресирано
до съпредседателите на ПП „Продължаваме промяната“ г-н Кирил Петков и г-н Асен
Василев.
НБТ апелира за запазване на Министерството на туризма като самостоятелна
администрация в структурата на Министерския съвет, но като бъде взета предвид
острата необходимост от една страна от реформи по отношение на функциите и
правомощията на МТ и от друга – осигуряване на интелектуален капацитет и
експертиза за реализиране на конкурентноспособни дейности и политики.

Повече информация

НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ
сдружение с нестопанска цел
Седалище: гр. София 1504
ул. „Оборище“ 19
Офис: гр. София 1113
ул. „Николай Хайтов“ 2, вх. Д, ет. 2
e-mail: office@nationaltourismboard.bg
T +359 2 9714461 M +359 888 515325

www.tourismboard.bg

Новини от членове на Национален борд по туризъм
„Албена“ АД и Министерството на туризма представят
България в международното туристическо изложение Touristik &
Caravaning в Лайпциг
Изложението
ежегодно
се
организира през втората половина на
месец ноември и бележи началото на
записванията за предстоящия летен сезон.
Това
е
най-голямото
и
значимо
туристическо изложение в източните
германски провинции, където България се
радва на повишен интерес.
През тази година съвместно с
Министерство на туризма участие на българския щанд имат „Албена“ АД и Община
Варна.

Повече информация

БАЗ и СЗБ настояват за държавна подкрепа със задна дата – от
въвеждането на „зеления сертификат“
Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията в
България (СЗБ) настояват докато вървят преговорите за съставяне на правителство,
спешно да бъде осигурена държавна подкрепа със задна дата - от въвеждането на
„зеления сертификат“, за да бъдат спасени фирмите, които все още са оцелели. Това е
записано в открито писмо на двете организации към евентуалното ново коалиционно
правителство и все още действащото към момента служебно такова.
От бранша очакват ясна финансова политика за сектор Туризъм, пакет от мерки
за запазване на заетостта в сектора, подпомагане и осигуряване на кредитни програми
за възстановяване на бизнеса, план за справяне с инфлацията и високите цени на тока.
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Ричард Алибегов: В провинцията от 10 заведения 5 са затворени,
а 5 работят на 90% спад от оборота си
БАЗ
написа
писмо
до
управляващите с искания да се действа
веднага, защото бизнесът продължава да
търпи сериозни икономически последици
заради пандемията.
„Написахме го, защото не чухме
нищо в предизборната кампания за помощ
за малкия и средния бизнес. В
провинцията от 10 заведения 5 са
затворени, а 5 работят на 90% спад от оборота си“, обясни председателят на БАЗ
Ричард Алибегов в студиото на NovaNews на 18 ноември 2021 г.
По думите му те работят само, за да задържат персонала си и да успеят да платят
сметките си.

Вж. видео
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Новини от други НПО, свързани със сектор Туризъм в
България
Туристическата федерация към КТ „Подкрепа“ иска да се
валидира специален Сертификат за сигурни обекти
Според Федерация „Търговия, услуги, контролни органи, туризъм“ (ТУКОТ)
към КТ „Подкрепа“ трябва да се признае вече направеното от хотелите и ресторантите
в областта на противоепидемичните мерки и да се валидира специален Сертификат за
сигурни обекти. Така държавата ще гарантира, че туристите могат да почиват
безопасно. Това се посочва в позиция на федерацията, поместена на фейсбук
страницата на синдиката.
Федерацията настоява и за държавна подкрепа за въвеждане на дигиталните
технологии в туристическото обслужване. Това ще гарантира осигуряване на по-висока
степен на безопасност и избягване на струпването на туристи, ще даде възможност за
предлагане на услуги, които елиминират нуждата от докосване на общи повърхности например безконтактни плащания, се отбелязва в становището.
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19
Министерският съвет прие Постановление за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ за сектор туризъм в размер до 30 млн.
лева
Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията,
критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия,
упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на
икономическите дейности (КИД 2008) на НСИ 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04,
съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021
г.
Мярката се разработва като схема за държавна помощ под формата на
безвъзмездни средства за предприятия от туристическия сектор, които изпитват
ликвидни затруднения поради пандемията.

Повече информация

Министерството на туризма утвърди указания и отвори за
кандидатстване схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ на
стойност до 30 млн. лева за сектор туризъм
Министерството на туризма утвърди Указания за кандидатстване и правила за
предоставяне на безвъзмездни средства по СХЕМА BG-176789478-2021-05 – Подкрепа
на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията
на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55,
56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.
Указанията и правилата са публикувани в Системата за управление на
националните инвестиции (СУНИ). Схемата вече е отворена за кандидатстване – от
19.11.2021.
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Министерството на туризма актуализира указанията за местата
за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на
извънредната епидемична обстановка
Министерството на туризма публикува на сайта си актуализиран вариант на
указанията за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и
развлечения в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19 в
България.
В актуализирания документ подробно са описани всички изисквания към
персонала и правилата, които трябва да се спазват с цел осигуряване на безопасност и
сигурност за гостите в обекта. Включено е и изискването за медицински документ,
който да удостоверява наличието на антитела срещу SARS-CoV-2, на чиято база може
да бъде издаден т. нар. „зелен сертификат“.

Повече информация

Стартират вътрешните полети между Русе и София през 2022
година
„Надяваме се, ако всичко е наред, първите полети от летище Русе да са в
началото на следващата година“. Това съобщи пред журналисти в крайдунавския град
министърът на икономиката Даниела Везиева, която участва в национален форум за
значението на транспортната инфраструктура за развитието на бизнеса в Северна
България.
По думите й вече са проведени четири срещи между компанията авиопревозвач
„Гъливеър“, Министерството на транспорта, Министерството на икономиката и община
Русе.
„Стартирахме отварянето на проекта за вътрешни линии София - Русе. Преди
два дни имаме входирана докладна от кмета с искане за инвестиционни разходи, които
в момента обсъждаме заедно с Министерството на финансите. Целта ни е до края на
годината да стартира процесът“, допълни министърът.
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Международни новини от България и света в ситуацията с
пандемията COVID-19
Министрите за туризма на ЕС проведоха онлайн среща „Пътя на
прехода в туризма“ след пандемията
Министър Стела Балтова представи
българската позиция на неформална среща
на министрите от ЕС, отговарящи за
туризма, посветена на бъдещето и
възстановяването на европейския туризъм
след пандемията от COVID-19. Срещата се
провежда изцяло в онлайн формат в
рамките на Словенското председателство
на Съвета на ЕС. На нея беше разгледан
стратегическият документ, озаглавен „Път на прехода в туризма“, а министрите
изразиха позициите на държавите си във връзка с политиките и подходите за
възстановяване на европейския туризъм след пандемията.

Повече информация

На работна среща бяха обсъдени възможностите за туризъм и
националната реклама на България на пазар Чехия
Министърът на туризма Стела Балтова проведе работна онлайн среща с
представители на Асоциацията на чешките туроператори, водена от нейния
ръководител Михал Вебер, на 18 ноември 2021 г. В разговора взе участие и заместникминистърът на туризма Ирена Георгиева.
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България и Босна и Херцеговина ще работят за активизиране на
двустранното сътрудничество в областта на туризма
Министър Балтова се срещна с Н. Пр. г-н Здравко Бегович, посланик на Босна и
Херцеговина в София. Двете страни дискутираха възможности за активизиране на
двустранното сътрудничество в областта на туризма на 18 ноември 2021 г.
Българският министър посочи, че съществува сериозен потенциал за
увеличаването на двустранния туристопоток и за развитието на съвместни проекти и
инициативи в туризма.

Повече информация

Програма на развитието на туризма до 2030 г. беше представена
в Болград

съвместна стратегия за развитие на
побратимените градове на Болград
(Румъния). Стратегията е изготвена
Болград, което показва, че според
туристически потенциал.

Повече информация

Стратегия за развитието на туризма
в община Болград, Украйна, беше
представена днес. Събитието се проведе в
Болград с участието на кмета Сергей
Димитриев, съобщи за БТА Светлана
Драгнева, главен редактор на вестник
„Българите: вчера, днес, утре“.
Програмата обхваща периода до
2030 г. и е част от бъдеща международна
туризма с Румъния и България, по-конкретно
- Генерал Тошево (България) и Мурфатлари
след проведено проучване сред жителите на
98% от анкетираните региона има огромен

НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ
сдружение с нестопанска цел
Седалище: гр. София 1504
ул. „Оборище“ 19
Офис: гр. София 1113
ул. „Николай Хайтов“ 2, вх. Д, ет. 2
e-mail: office@nationaltourismboard.bg
T +359 2 9714461 M +359 888 515325

www.tourismboard.bg

Николина Ангелкова участва на конференция в САЩ за
туризма и дипломацията
„България е изправена пред голямо
предизвикателство за установяване на
политическа стабилност. Но нациите и
демокрациите се развиват, когато са
изправени пред предизвикателства“. Това
заяви пред студенти в САЩ Николина
Ангелкова по време на презентацията си в
Националната конференция на World
Affairs Councils of America (WACA), която
се провежда във Вашингтон, окръг Колумбия в периода 16-19 ноември 2021 г., съобщи
бившият министър на туризма във Фейсбук.
Ангелкова участва в събитието по покана на президента на Съвета по
международна политика на САЩ Бил Клифорд и е гост лектор по теми свързани с
туризма и политическата ситуация у нас.
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В Измир се проведе 9-ти турско-гръцки форум
Туризмът е поле за сътрудничество между Гърция и Турция въпреки
трудностите между двете държави, e заявил гръцкият министър на туризма Василис
Кикилиас в речта си в рамките на Деветото издание на Турско-гръцкия форум за
туризъм и заседанието на смесената комисия за туризъм, които се провеждат в Измир.
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Туристическият сезон в Гърция ще стартира в средата на март;
страната ще промотира зимни дестинации
Новият туристически сезон в Гърция ще започне по-рано от всякога, заявява
министърът на туризма на Гърция Василис Киклиас в интервю за гръцкия в. "Вима",
публикувано на Интернет страницата на министерството. Планира се следващата
година сезонът да започне в средата на март-началото на април.
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Възстановяване на туризма в Гърция след силни първи осем
месец на годината
Приходите от ключовата за Гърция туристическа индустрия през осемте месеца
до август са достигнали половината от нивата на 2019 г., заяви гръцкият министър на
туризма на 14 ноември 2021 г.
Тъй като коронавирусната пандемия спря глобалните пътувания, гръцкият
туризъм, който представлява около една пета от икономиката на страната, претърпя
най-лошата си година в историята през 2020 г., като едва 7 милиона посетители
донесоха приходи от 4 милиарда евро.
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Испанският туризъм ще възстанови до края на годината 66% от
нивата си преди пандемията
Международните пътувания до Испания вероятно ще се възстановят до около
две трети от нивата си преди пандемията през четвъртото тримесечие на тази година,
прогнозира министърът на туризма Рейес Марото, предполагайки, че ще се запази
съживяване на посещенията в страната след лятото.
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Австрия намалява валидността на изискваните при влизане
документи във връзка с COVID-19
Считано от 22 ноември 2021 г., австрийските власти въвеждат нови условия за
влизане в страната без карантина, според които се намалява валидността на
изискваните документи по правилото 3G – имунизиран, преболедувал или тестван във
връзка с COVID-19.
По информация на посолството ни във Виена срокът на валидност на
сертификатите за ваксинация ще бъде намален от 360 дни на 270 дни. Сертификат за
наличие на антитела вече няма да бъде валиден като доказателство за нисък
епидемичен риск. Валидни остават само резултатите от PCR тестове (до 72 часа след
вземане на проба), като антигенните бързи тестове остават да важат по изключение при служебни пътувания, пътувания с цел обучение на ученици и др. За тези
изключения валидността на теста е до 24 ч.

Повече информация

