
 
 

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ “МОРСКО БЪДЕЩЕ 2” В ПОЛЗА НА ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЯ ОТБОР КЪМ ЯХТ КЛУБ “КАП. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА” 

Нашият щанд “МОРСКО БЪДЕЩЕ”, бeше изграден в зоната на Пристанище Варна, по време на 
Fun city и домакинството на града ни на регата Tall Ships Black Sea 2016, от 29-ти Септември до 
4-ти Октомври. Щандът  беше отворен денонощно и беше посетен от стотици хиляди души /по 
сведение от печата, посетителите на събитието са били над 500 000 души от всички възрасти/. 
За нас беше изключително удоволствие да запознаем гражданите и гостите на град Варна с 
любимия ни ветроходен спорт. Дадахме възможност на хиляди деца до 15 години да 
управляват ветроходна лодка за първи път в живота си, чрез интерактивен тренажор закупен 
специално за събитието. На него бяха обучени и 30 деца сираци от дом Изгрев. 
Тази инициатива ни даде възможност за популяризиране на дейността която извършваме, 
както и сплотяване на колектива ни – деца, родители, младежи, клубни членове на всякаква 
възраст и ръководството. Всички ние се забавлявахме и опознавахме. Тази седмица ще остане 
незабравима за всички нас. 
Акцията ни беше широко медийно отразена в телевизия БНТ, сутрешен блок на БНТ1, БНТ2, ТВ 
Скат +, ТВ Черно Море, Радио Варна, Радио Хоризонт и изключително голям брой онлайн 
медии. 

За изграждането, обзавеждането на щанда, изработката на предлаганите сувенири и 
закупуването на тренажор за клас”Оптимист” бяха направени следните разходи: 

Месец 
Номер 

документ 
Дата 

документ 
Контрагент Основание Сума в ЛВ 

            

08.2017 0000038922 1.9.2016 Паус ООД Копирни услуги 10,80 

08.2018 1500009837 3.9.2016 Ева-Янка Иванова ЕТ Боя за текстил 20,50 

08.2021 1500009841 3.9.2016 Ева-Янка Иванова ЕТ Боя за текстил 7,00 

08.2022 1500009861 8.9.2016 Ева-Янка Иванова ЕТ Боя за текстил 10,00 

08.2030 0000039170 21.9.2016 Паус ООД Копирни услуги 40,80 

08.2031 1500009944 21.9.2016 Ева-Янка Иванова ЕТ Боя за текстил 13,00 

08.2033 0000011533 27.9.2016 Хеликс прес ЕООД Флаери 110,40 

09.2016 0000039196 26.9.2016 Паус ООД Копирни услуги 60,00 

09.2016 2000001427 

27.9.2016 

ЕТ Красимир Минчев 

Гъвкави 
светодиодни ленти 
- за щанд 51,01 

10.2016 1500009999 
3.10.2016 

Ева-Янка Иванова ЕТ 
Восък с фитил за 
печати - 2 бр. 9,80 

10.2016 102259 

3.10.2016 Бюро преводи Варна 
ЕООД 

Превод на фактура 
от италиански - за 
симулатора 14,40 



 
 

10.2016 1000001029 15.10.2016 Яхт Офис ООД Материали 75,25 

09.2016 0000000043 9.9.2016 Е.T.S.Elettronica SRL Симулатор 6 452,95 

          6 875,91 

 
Календари, брошури, гривни и др. предмети за продажба бяха дарени от спонсори. 
 
10044,25лв. е сумата която бе набрана по време на дарителската акция.  
 
Финансовия резултат от дарителска акция „Морско Бъдеще” е на стойност 3168,34лв. , които 
ще бъдат заделени във фонд „закупуване нов треньорски катер”. Все пак положихме началото! 
И имаме нещо много повече от финанси, имаме идея в която сме се обединили да наберем  
средства за закупуването на треньорски катер, който ще даде възможност на повече деца, вече 
постигнали добро ветроходно ниво, да се картотекират като състезатели и да участват в регати 
извън Варна.  
Ние направихме нещо много повече от това да съберем пари, обединени сме под идеята за по 
големи възможности на младото поколение.! Мисълта за бъдещето!!! 
Ние сте ОПТИМИСТИ!!! 
  
21.10.2016 
Гр.Варна 

ВИЗИЯ НА ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ КОИТО ПРЕДЛАГАХМЕ: 
 

   

   
 
 



 
 

 

ВИЗИЯ НА ЩАНДА ПРЕЗ “SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2016”: 
 

   

   
 

 
 


