
ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД. НА МОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” 

НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

Проект „Живият свят на Черно море”  

Целта на проекта беше, чрез атрактивни дейности да се повиши 

информираността на децата и младежите за морската флора и фауна в Черно 

море и се възпита и стимулира активна позиция към опазването й. 

Дейностите по проекта бяха реализирани, с прякото участие на децата, 

младежите и специалистите и доброволците на Клуба, в рамките на 9 месеца в 

района на буните край Варна и по Северното черноморско крайбрежие.  

По атрактивен начин децата и младежите  се запознаха с черноморските 

обитатели, научиха за проблемите на морето и  за лесни и приложими начини да 

го опазват,  работиха с определител на черноморските представители на 

флората и фауната. 

Естествено, за да се справят със задачите - обследване и фото документиране 

на крайбрежните морски екосистеми, вземане на проби от дъното край дивите 

плажове и буните за установяване степента на замърсяване на морската вода, 

всички участници в проекта преминаха обучение по гмуркане и начално 

водолазно обучение. 

Проект се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна 

инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с 

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски 

форум.                                                                        Отговорни за реализиране на  

дейностите Дарина Иванова и Нела Ангелова. 

Проект „Морска академия 2019 – 2020“ 

През ноември 2019 г. започнахме работа по този нов проект. В рамките на 18 

месеца, 50 младежи в неравностойно социално положение / безработни, с ниски 

доходи, от уязвими групи/  ще получат възможност да преминат през обучение и 

получат международно признати сертификати по две морски специалности - 

"Водолаз" и "Водач на плавателен съд до 40 БТ". Проектът се реализира с 



финансова подкрепа в размер  

на 45 530 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия  

по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел  

на проекта е създаване на възможност за социална интеграция и професионална 

реализация на младежи от уязвими групи чрез придобиване на квалификация по 

две морски специалности.  

Проект „Социален предприемач”   

Към Морски клуб "Приятели на морето" - функционира Социално предприятие 

„Заедно на борда“. Младежи в неравностойно социално положение от гр. Варна 

и малките населени места от Северното черноморско крайбрежие имат 

възможност да бъдат обучени и да придобият правоспособност по две морски 

специалности -"Водолаз" и "Водач на плавателен съд до 40 БТ”. 

Успешно завършилите курсовете получават международно признати 

сертификати по двете специалности, които заедно или поотделно са достатъчно 

основание за започване на работа.  

Социалното предприятие генерира средства за дейността си като 20 % от 

приходите от стопанската дейност на Клуба отделя за социалната дейност. 

През 2019 г. Социално предприятие „Заедно на борда“  подпомогна 2 младежи, 

които придобиха правоспособност и по двете специалности. 

Отговорни за реализиране на  дейностите Дарина Иванова и Кристина 

Ненчева. 

Доброволческа дейност: 

Средно 20 доброволеца се включиха в ежегодната кампания „Спасители на 

плажа”. През изминалата година се осъществиха на два етапа: 

- Пролетна акция за почистване буна и плаж „Траката“; 

- Събитие през м. септември „Празнувай чисто“ съвместно с неформална 

сърфистка група на плаж „Кабакум“. 

Съвместно с ТД „Родни балкани” и ОЦОСУР проведохме и традиционното 

почистване на плажа „Ветеран” по случай 31 октомври – Международния ден на 

Черно море. 



Отговорен за дейността – Илиян Илиев 

СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ: 

За тринадесета поредна година МК ”Приятели на морето” е съорганизатор на 

ветроходната регата “Трети март”, която за щестдесет и трети пореден път откри 

ветроходния сезон. Участваха 24 лодки. Представители на Клуба участваха в 

отбор, смесен екипаж, който се класира на второ място. 

Отговорен за дейността Леополд Гловния 

Клубът е основен организатор на Националното състезание по подводно 

плуване в басейн, което за единадесети пореден път се проведе в плувен 

комплекс „Приморски” през месец октомври. Участваха 70 състезатели от 6 

български града. Извън множеството медали в отделните дисциплини, които 

наши представители извоюваха, в комплексното класиране заехме 2-ро място. 

Отговорен за дейността Румяна Боева. 

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ: 

През октомври Клубът участва със свой щанд на „ Младежко изложение – Хале 

3”. Проведохме тестове с награда еднократно спускане – 4 –ма спечелиха такова 

за сезон 2020. 

Системно на сайта на Клуба, се качваше информация за дейността ни. 

Ангажиментът за поддръжката на сайта и фейсбук страницата ни вече трета 

година е на  Кристина Ненчева. 

Популяризирахме дейността на клуба и чрез рекламни материали /флаери, 

банери/. Брандирахме входната врата и пространството около нея на офиса ни 

на ул. „Сава Радулов“ 14 

Отговорен за дейността Дарина Иванова и Даниела Тодорова 

ДРУГИ:  

Традиционно през месец септември организирахме и водолазна ваканция по 

южното черноморие за членовете на клуба  в къмпинг „Арапя”. От общо 50 члена 

на Клуба,  40 се включиха в мероприятието. 



Отговорен за дейността Светлозар Събев. 

Стана традиция да сме част и от „Тюленово – арт фест“ като организатори на 

инициатива „първи стъпки под вода“. 

Клубът се старае да подпомага развитието на членовете си в посока повишаване 

на  водолазната  правоспособност, покриване на инструкторска степен и др. През 

тази година започна подготовката на 3 помощник инструктори и 1 инструктор. 

Клубът традиционно отбеляза Никулден.  

Отговорен за дейността Дарина Иванова 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ: 

Стопанската дейност бе свързана с преподписването на едногодишен договор с 

„Феста Делфинариум“ ЕООД за поддръжка и почистване под вода на 

съоръженията на Делфинариума. Проведохме платени обучения, в рамките на 5 

обявени предварително курсове, за придобиване на водолазна 

правоспособност, два тиймбилдинга и водолазни услуги по заявка. 

МАТЕРИАЛНА БАЗА: 

Подновихме част от водолазното оборудване за нуждите на водолазното 

обучение и морския туризъм. Освидетелствахме и ремонтирахме по-голямата 

част от водолазното ни оборудване. Направихме и основен ремонт на лодката. 


