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http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

 

ЯХТ КЛУБ "ПОРТ БУРГАС" 

(www.YachtClubPortBourgas.org) 

 

СЪОРГАНИЗАТОРИ: 

 

„ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ – БУРГАС 

 

"СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД 

 

"ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС" ЕАД 

(www.port-burgas.com) 

 

Яхт клуб Порт Бургас (Организатор на проявата) съвместно с Пристанище Бургас ЕАД, 

Областна администрация Бургас и "Слънчев бряг" АД  имат удоволствието да поканят  

ветроходните състезатели да вземат участие  в Регата Европейски ден на морето, която ще се 

проведе в Бургас, България, в периода 17- 18  май 2014 г. 

 

Обявяването на Европейския ден на морето е сред ключовите инициативи на Интегрираната 

морска политика на ЕС, стартирана през 2007 г. Известно е, че морето винаги е било от 

ключово значение за благоденствието на Европа – дължината на крайбрежието на 

континента ни е почти 70 000 км, като 22 от 27-те държави-членки имат излаз на море или са 

островни държави. Началото на честването на Европейския ден на морето бе положено с 

тристранна декларация на председателите на Европейската комисия, Европейския парламент 

и Съвета на ЕС. Този ден се отбелязва всяка година около 20 май и целта му е повишаване на 

видимостта на морска Европа. 

 

По програма се предвижда гонките на регата “Европейски ден на морето” да се проведат от 

17  до 18 Май 2014 г. пред мостика на Бургаският плаж. 

 

По предварителните заявки се очакват състезатели от всички ветроходни клубове на 

България,  - общо около 100 яхти. 

 

П Р О Г Р А М А 
 

 

1. Първи ден – Петък 16.05.2014 г. 

Ден за пристигане 

12:00 – 18:00 приемане заявки за участие 

 

2. Втори ден – Събота 17.05.2014 г. 

 

08:00 – 10:00 приемане заявки за участие; 

https://www.port-burgas.com/


 

11:00 откриване на регатата в Яхт Клуб “ПОРТ БУРГАС” 

13:00 начало на гонките пред мостика на централен плаж Бургас; 

 

3. Трети ден – Неделя 18.05.2014 г. 

 

11:00 начало на гонките пред мостика на централен плаж Бургас; 

17:00 официално награждаване на победителите и закриване на регатата 

 

 

Ежедневно по електронна поща ще се разпространява пресбюлетин.  

 

Допълнителна информация и снимки в уеб сайта на Яхт клуб “Порт Бургас”: 

www.YachtClubPortBourgas.org  

Или на Facebook страницата на яхт-клуба: 

https://www.facebook.com/groups/355291666377/ 

 

 

 

Главен съдия: Евгений Мавродиев   

GSM: +359888950344       

E-mail: office@yachtclubportbourgas.org     

https://www.yachtclubportbourgas.org/
https://www.facebook.com/groups/355291666377/
mailto:office@yachtclubportbourgas.org

