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 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Д-р Мартин Захариев: От НБТ подкрепяме основния 

законопроект за туризма 

 

“Ние от Националния борд по 

туризъм подкрепяме основния 

законопроект за изменение и допълнение на 

туризма, внесен от Министерски съвет чрез 

министерство на туризма с някои малки 

корекции в него“, каза за БНТ зам.-

председателят на УС на НБТ д-р Мартин 

Захариев на 2 декември 2019 г. 

Повече информация 

 

  

http://tourismboard.bg/news/d-r-martin-zahariev-ot-nbt-podkrepyame-osnovniya-zakonoproekt-za-turizma/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Благотворителната кампания „Изкуството за деца в нужда“ на 

Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ събра средства за деца в 

неравностойно положение 

 

Добрата кауза е в подкрепа на повече 

от 100 деца, младежи и девойки от 

Центровете за настаняване от семеен тип 

„Изгрев“ и „Другарче“ и от Центъра за 

специална образователна подкрепа "Св. Св. 

Кирил и Методий" в село Кривня. 

Средствата са предназначени и за студенти-

отличници от различни университети, които 

печелят стипендии от Фондацията. 

Повече информация 

 

 

 

 

Регионални новини от България 
 

 

 Онлайн гласуването за четвъртите Годишни награди в туризма 

приключва на 6 декември 

 

Четвъртите Годишни награди в 

туризма–2019 ще бъдат връчени на 

официална церемония на 16 декември 2019 г. 

в София от 18:30 часа в Централния военен 

клуб. 

Повече информация 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/blagotvoritelnata-kampaniya-izkustvoto-za-detsa-v-nuzhda-na-fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena-sabra-sredstva-za-detsa-v-neravnostojno-polozhenie/
http://tourismboard.bg/news/blagotvoritelnata-kampaniya-izkustvoto-za-detsa-v-nuzhda-na-fondatsiya-sv-sv-konstantin-i-elena-sabra-sredstva-za-detsa-v-neravnostojno-polozhenie/
http://tourismboard.bg/news/onlajn-glasuvaneto-za-chetvartite-godishni-nagradi-v-turizma-priklyuchva-na-6-dekemvri/
http://tourismboard.bg/news/onlajn-glasuvaneto-za-chetvartite-godishni-nagradi-v-turizma-priklyuchva-na-6-dekemvri/
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 Международни новини от България и чужбина 
 

 

 Община Рила спечели международно признание с проект за 

туристи с увреждания 

 

Безплатни екскурзоводи за хора с 

увреждания, които искат да обиколят 

туристически маршрути - с такъв проект 

българската община Рила спечели конкурса 

"Иновации в политиката" 2019 на Института 

за иновации в политиката. 

Отличието е в категория 

"Цивилизация" и е първата награда за 

България за трите години от основаването 

на наградата. Тази година общо 6 проекта от страната бяха сред 80-те финалисти в 8 

категории. 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/obshtina-rila-specheli-mezhdunarodno-priznanie-s-proekt-za-turisti-s-uvrezhdaniya/
http://tourismboard.bg/news/obshtina-rila-specheli-mezhdunarodno-priznanie-s-proekt-za-turisti-s-uvrezhdaniya/

