
 

 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

За поредна година множество неправителствени организации и клубове от Стара Загора 
заедно организираме Дарителска вечер ЗА СТАРА ЗАГОРА, на която се набират средства за 
подкрепа на социални каузи. 

И тази година средствата ще бъдат набирани по модела Дарителски кръг. По време на 
събитието ще бъдат представени няколко проекта в полза на старозагорската общност, които 
бихте могли да подкрепите. 

Събитието ще се проведе на 15.12.2022 г. (четвъртък) от 19 00 часа в хотел СИТИ. 

ПРОГРАМАТА включва: 
• Дарителски кръг ЗА СТАРА ЗАГОРА 
• Томбола с атрактивни награди 
• Музикално-артистична програма 

Присъствието на събитието ще става срещу предварително закупуване на покани на стойност 
60 лв., от които 50% са за подкрепа на проектите в Дарителския кръг За Стара Загора. Както и 
досега очакваме около 150 души да присъстват на събитието. 

Обръщаме се към вас с молба за съдействие, като ни предоставите част от необходимите 
продукти от вашето производство (вино, храна и др.) за провеждането на Коледната вечер, 
които ще уточним допълнително, в зависимост от вашето желание. 

Разчитаме вашата съпричастност и щедрост да помогнат за реализирането на тази благородна 
инициатива, срещу което ще получите благодарността на организаторите, поднесена по 
подходящ начин по време на събитието и след това. При желание, срещу вашата подкрепа, 
бихте могли да поставите на мястото на събитието банер и рекламни материали. 

При желание за подкрепа, и/или заявка за куверти, моя да заявите това на имейл 
office@chambersz.com или на тел. 0887 110280 - Тони Куцаров, за уточняване на детайлите.   

 
С благодарност 

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ 
 

  Европа Директно   Агенция за регионално икономическо развитие 
  Обществен дарителски фонд   Търговско-промишлена палата   Ротари клуб 
  Ротари клуб - Берое   Интеракт клуб   Ротаракт клуб 
  Инер Уил клуб   Инер Уил клуб - Берое   Лайънс клуб - Августа 
  Лайънс клуб - Тракия   Лайънс клуб - Стара Загора   Зонта клуб 
  Сдружение на хотелиерите и     
    ресторантьорите 

  Младежки общински съвет    Граждански клуб ЛИПА 

С подкрепата на Община Стара Загора 

ДАРИТЕЛСКА ВЕЧЕР  
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