
 

   СДРУЖЕНИЕ „УКТЦ ЗаВинаги"  

Скъпи приятели, обръщаме се към вас – нашите дарители, с обръщението ПРИЯТЕЛИ, 
защото всеки един от вас е наш приятел, съученик, преподавател или просто 
съмишленик в общата цел – да подобряваме условията и да съхраним  силата и 
значителността  на ПГ по КТС за едни, УКТЦ  по МТТ за други, а за всички нас -  
НАШЕТО УЧИЛИЩЕ. 

 За голямо съжаление  по независещи причини, свързани с прилагането на Закона за 
обществените поръчки и съпътстващото законодателство не можем да осъществим 
първоначално поставената цел, а именно  ремонтирането на блока за хранене в 
УЧИЛИЩЕТО. Продължаваме да бъдем  целеустремени  в желанието си  да бъдем 
полезни и  да съградим едно по – добро място за всички ученици.Ще търсим  нови 
инициативи и други форми за подпомагане на училището.  

В писмо изпратено до Сдружение  „УКТЦ ЗаВинаги" от  директора на ПГ по КТС  г-н 
Т.Трифонов  беше потърсено нашето съдействие  и възможност за финансова 
подкрепа за  някои дейности, свързани с  подобряването на материално -  
техническата база на  училището.Бихме желали да подкрепим гимназията като  
дооборудваме  компютърната зала  и по този начин  повече деца да имат възможност 
да развиват потенциала си .Ще имате възможността да се запознаете с офертата на 
фирма „Контракс“, която ние ще ви предоставим. 

Ние знаем, че приятелството е завинаги и подадена приятелка ръка е подкрепа 
„ЗаВинаги“. Постигането на идеите на нашето сдружение е възможно само с 
постоянство  и  вяра успеха. Ние, учредителите на Сдружението, упорито вървим по 
пътя към реализиране на целите, за което е необходима вашата  приятелска подкрепа, 
изразена  чрез финансова помощ. 

Ние вярваме , че ако всички заедно обединим сили в една обща кауза,  градяща по-
светло бъдеще за децата ще успеем в начинанието си . Благодарим Ви, ПРИЯТЕЛИ, че 
сте с нас ЗаВинаги и ни вярвате. Имате  приятелската ни дума, че няма да 
компрометираме Вашето доверие.  

С Уважение, 
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