




О Т Ч Е Т

за дейността на 
Сдружение 

„Пенсионерски клуб-Пристанище Бургас”
за 2019 г.



Изминаха три години от регистрацията на Сдружение „Пенсионерски 
клуб-Пристанище Бургас” - нашето сдружение!

Три радостни години, три години на споделено приятелство, три години 
участие в мероприятия, които дълги години ще останат в паметта ни.

Три години идваме тук, в клуба с  огромно желание. Влагаме  много 
труд от душа и сърце, за да го превърнем в привлекателно място за 

прекарване на голяма част от нашето ежедневие.



Цялостната ни дейност е подчинена на целите, заложени в устава на 
сдружението, а именно:

Създаване и поддържане на социални  контакти  и активно включване в 
обществено-политическия живот на Бургас;

Привличане на нови членове, които със своите социални умения, 
образование и ново мислене да допринесат за осъвременяване и 

разширяване на дейността и целите на сдружението;
Съхраняване и популяризиране българските  традиции, обичаи и фолклор, 

включвайки ги широко в дейността на клуба.



Планираме дейността си  целенасочено, включвайки мероприятия, 
участието в които ни кара и в делничните дни да се чувстваме като на 

празник.
Радващо е, че за три години колективът успя да се сплоти, членовете 

взаимно да се уважават и спокойно, според възможностите си и с 
желание да се присъединяват към общия дух, към живота в клуба. 

Това е резултат от добрата работа на членовете на Управителния съвет 
и отговорниците на секции към Сдружението - Катя Митева, Иванка 

Тодорова, Николина Лечева, Нейчо Дервенов, Павлина Петрова, Нела 
Танева, Евдокия Ставрева, Вяра Радева, Гинка Мъжгълова и всички 

жени, участнички във фолклорната и вокална групи. 



Ще помним  хубавите разкази - спомени от миналото на Гради Диков, 
на Иван Ангелов, милите стихове на Янчо Тодоров и Недялка Колева, на Пенка 

Славчева.



Похвално е това, че  едно предложение на  Управителния съвет, което 
обсъдихме преди три години  се прие и стана традиция  в колектива. 
Всяка сряда от 11 часа, без значение от сезона,  повече от половината 
членове са тук, в клуба. Това е така нареченият от нас-организиран 

ден. В този ден всички заедно правим отчет на свършеното през 
изминалата седмица, ако има проблеми, набелязваме мерки за 

отстраняването им, или пък споделяме радостта от успеха, който сме 
постигнали. Планираме мероприятия за следващата седмица,  някои 

от които се появяват в хода на времето.  Обсъждаме ги, и ако 
болшинството ги подкрепи, ги включваме в предстоящите  

мероприятия.





Щастливи сме от факта, че много от мероприятията ни се поместват в 
медиите – национални и регионални вестници, сайтове и телевизии.





Всичко това красноречиво говори, че те се харесват от
обществеността.
Дейността ни е разпределена в няколко направления:
•дейности с творчески характер;
•здравно образование;
•подддържане на физическа активност чрез включване на мероприятия
с повече движение /походи, излети, разходки и др./;
•дейности, допринасящи за съхраняване и популиризиране на
българските традиции, обичаи и автентичен фолклор;
•провеждане на екскурзии с опознавателна и образователна цел;
•срещи с други сродни организации с цел опознаване , създаване на
приятелски отношения в различни региони на страната.



ХРОНОЛОГИЯ  НА  ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Всички членове на сдружението участваха активно в мероприятията
включени в дейността ни  през годината. Включихме се активно  в  

общоградските тържества, свързани с важни дати и годишнини, както 
и в национални такива. Организирахме самостоятелни тържества в 

сдружението, участвахме във фолклорни   регионални, национални и 
международни конкурси, фестивали и събори. Проведохме срещи със 

специалисти и експерти от различни области,  към които имаме 
интерес, отбелязахме   лични празници  на членове от  сдружението.



На 6-ти февруари участвахме в общоградското тържество по случай 
Освобождението на  град Бургас.



На 19-ти февруари се включихме в общоградското тържество по случай 
146-тата годишнина от смъртта на Васил Левски  и  положихме цветя на 

паметника му.



На 1-ви март членове на клуба посетиха децата от ОДЗ „Звездица”, град
Бургас и заедно изработиха мартеници от естествени материали.
Поднесоха на децата лакомства и ги закичиха с мартеници.





В Дома на НХК направихме среща с деца в неравностойно положение, на 
които изнесохме кратка музикална програма и ги закичихме с мартеници.





Да ни благодари при нас в клуба дойде г-жа Марионела Стоянова –
председател на Сдружение „Социален център”. Членовете останаха
възхитени от нейното добродушие и и пожелаха здраве , да бъде все така
мила и грижовна към децата, които са и поверени.



На 2-ри март организирахме екскурзия до с. Априлци и участвахме във 
Фестивала на сланината. 



На 3-ти март участвахме  в  общоградското  тържество по случай 
националния празник на България. Положихме цветя на паметника на 

руските войни.



8-ми март, едно мило тържество, на което жените бяха удостоени с много 
внимание от мъжете – членове на клуба.



Първа пролет  посрещнахме на Бургаски минерални бани с разходка в 
парка.



На 23-ти март проведохме екскурзия до Турция. Посетихме църквите 
„Св.Св. Константин и Елена”, „Св. Георги”,  положихме цветя на 

паметника на Антим Първи, Посетихме Одринската крепост.





На  25-ти март  на гости в клуба ни бяха децата от ОДЗ „Звездица”, град  
Бургас и деца от центъра за млади таланти. Изпяха най-хубавите си 

песнички и драматизираха  интересни сцени. 





В Деня на Тракия – 26-ти март положихме цветя на паметниците на тракийските 
войводи в Морската градина. 



На 3-ти април организирахме екскурзия до Сърбия - близка, но 
непозната. Посетихме градовете Пирот и Ниш и се запознахме с 

историята им. 



През Седмица на гората озеленихме района пред клуба и 
административната сграда на Пристанището. 



Великден отбелязахме с посещение на децата от Социален център -3 в 
Бургас. Подарихме им боядисани яйца, козунаци и други лакомства. 

Поиграхме и попяхме заедно.



На другия ден  една голяма част от нас присъствахме на Великденски 
концерт в к-с Меден рудник. 



По случай Денят на Европа – 9-ти май участвахме  в тържествата, 
организирани в град Бургас. Разходка из града с разговор на тема 

„С какво ме впечатлява днешният европейски град Бургас”.



В деня, когато Българската православна църква почита паметта на 
Светите равноапостоли Кирил и Методий – 11-ти май, положихме цветя 

на паметника им в Морската градина.



На 12-ти май пътувахме до сърцето на Странджа, с. Кости и участвахме
във  Фестивала на Зелениката. Членове на клуба се включиха в поход по 

маршрут с находища на странджанския ендимит - Странджанската 
зеленика, след което на площада се хванахме на голямото кръшно  

странджанско хоро.      





По случай 116 години от откриването на Бургаското пристанище, на 18-
ти май фолклорната и вокалната ни групи взеха участие при откриването 

на тържеството. /





В деня на детето – 1-ви юни, група от клуба посети отново нашите 
приятели, децата от Социален център -3 и им подари лакомства.



На 2 юни в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта 
на България, положихме цветя на паметника на Ботев в Морската градина.

Част от членовете на клуба отпътуваха за с. Топчийско и Добра поляна за участие 
в тържествата.







На 14-ти юни участвахме в международния българо украински фестивал-
„Славянска пролет”. За представянето ни на фестивала ни беше връчена 

грамота и подарена голяма красива украинска пита. 





На 17-ти юни получихме чудесен подарък от Пристанищна 
администрация - екскурзия до о-в Св.Анастасия. Изживяхме един 

прекрасен ден, за който сме много благодарни.



Еньовден – Денят на билките. Посетихме с. Младежко. Събрахме билки 
от странджанската гора и оплетохме  Еньовски венец. Преминахме  през 
него за здраве, рецитирахме стихове, попяхме си и поиграхме народни 

хора и ръченица  сред природата.
Част от нас се разходихме до пещерите, потопихме се в чистите изворни 

води на река Младежка  като  по пътя показвахме различни билки на 
децата и внуците, които бяха с нас. 





На 25-ти юни ни беше изнесена здравна беседа на особено 
важната, интересна и актуална тема Здравословното хранене.



На 30 Юни  се срещнахме с представител на застрахователна агенция. 
Получихме разяснения и отговори на много въпроси. Срещата беше 

много полезна за нас. 



На 5 Юли фолклорната ни група участва в откриването на Арт базар пред 
пясъчните фигури в Приморски парк.



На 8-ми юли в клуба ни гостува народната певица - Катя Георгиева. 
Разказа ни за себе си, за творческия си път като певица, кулинарка  и за 

магията гоблен.



На 17-ти юли наши гости бяха членовете на ръководството на БЧК-
Бургас. Със задоволство станахме техни членове, доброволци. Вече 

имаме около 70 човека доброволци от колектива.



На 19-ти юли БЧК Бургас организира курс за членовете на нашия клуб на 
тема „Оказване на първа помощ на пострадал” с лектор Златка Атанасова 

от БЧК Бургас. Участваха 70 от членовете на сдружението.



На 29-ти юли отпътувахме за Туристически комплекс „Изворът на 
Белоногата” в гр. Харманли, след това посетихме църквата в с. Плевун. 
Местните хора ни разказаха за героичната и история и положихме цветя 
на извисяващия се до църквата паметник на Капитан Петко войвода. От 

село  Плевун продължихме към героичното село  Гугутка , опожарено по 
време на Балканската война,  село с много трагична история. В центъра 
на селото е издигнат паметник в памет на жертвите. Поклонихме се и 
положихме цветя.  Подарихме на жителите на селото везана икона Св. 

Богородица и специално написано за историята на  Гугутка  
стихотворение Могилката,  с пожелание това никога повече да не се 

случва.









На 6-ти август - Преображение Господне в  партньорство  с Община 
Бургас и Съюза на сержантите и запасните офицери при ДНА Бургас 

изнесохме  Концерт –спектакъл  „ Преображение Господне  в Странджа 
1903 г.”. На концерта показахме изработеното от нас  копие на 

единственото запазено знаме на Стоиловски  революционен участък по 
време на Преображенското въстание 



По повод Деня на съединението 6-ти септември наш гост беше Митко Иванов, 
съавтор на книгата „История на Бургас”. Изнесе ни беседа на тема  „Александър 

Батенберг и великолепният ден на  България”.



На празника наши гости бяха пенсионери от град Исперих, а по-късно 
посрещнахме  наши приятели  от Свиленград и Мамарчево, община 

Болярово.              



На 14-ти септември присъствахме и участвахме  в тържеството на Меден 
рудник посветено на годишнина от създаването му. Поклонихме се и 

поднесохме цветя на паметника на първите заселници-тракийци. 
Изпяхме най хубавите тракийски песни за тяхно възпоменание. 





Денят  на независимостта на България – 22-ри септември отбелязахме с 
песни и хора в парка на Бургаски минерални бани.                           





На 1-ви октомври - Международния ден на пенсионера организирахме 
крос от Морска градина до клуба, а по–трудно подвижните извървяха 

същия маршрут. Първенците бяха наградени от Директора на 
Пристанище ЕАД, след което отпразнувахме празника в клуба. 







На 15 Октомври с беседа отбелязахме 139 години от рождението на 
бургаския писател,  краевед и общественик, участник в Преображенското 

въстание – Петко Росен.



Членовете на клуба участвахме на 23 и 24 октомври в двудневен курс 
организиран от БЧК Бургас и Противопожарна защита Бургас на тема 

„Защита при наводнения и пожари”. 







Денят на будителите 1-ви ноември отразихме с екскурзия до Северна 
Македония и посещение на Самуиловата крепост и църквите в Охрид.





На 2-ри ноември /Войнишка Архангелова задушница/ посетихме 
войнишкото гробище в Ново село, общ. Струмица, Северна Македония. 
Положихме   венец  на мемориала и цветя на гробовете на войниците от 

Бургаско.





През годината редовно следяхме концертите и театралните постановки, 
за които предварително  осигурявахме билети и организирано 

посещавахме.

Присъствахме на юбилейните концерти на Жечка Сланинкова, на Лазар 
Налбантов и участвахме в концерта на Костадин Михайлов.    





Проведохме  срещи с народни представители,  към които отправихме 
питания  и съответно получихме компетентни отговори - Иван Вълков, 

Ивелина Василева, Диана Саватева.



За наша радост на  мероприятията , организирани от клуба , бяха 
поканени и присъстваха Кмета на Общината г-н Димитър Николов,  
Областния управител г-н Вълчо Чолаков, общински съветници и др.



Към сдружението имаме  утвърдена секция „Тракийска памет”. Тя 
съдейства за организиране и провеждане на мероприятия свързани с 
родовата ни памет, тъй като много от нас са наследници на големи 

тракийски родове от Одринска и Беломорска Тракия. Активно участвахме 
в мероприятията свързани с Деня на Тракия. 

Фолклорната ни група „Странджанска огърлица” през изминалата 
година участваше активно във всички тракийски мероприятия -

тракийски срещи, концерти и фестивали, където беше удостоена с 
много награди и отличия





Тракийски  фестивал в Ахелой



На националния тракийски конкурс „С песните на тракийската народна 
певица Кичка Савова” в с. Сладун, общ. Свиленград  ни беше връчена   
голямата награда на конкурса. Изправихме всички посетители на крака 

със сълзи на очи.



Националният тракийски събор в град Поморие - взехме първата награда, 
с първи награди са и солистките на групата - Гинка Мъжгълова, 

Йорданка Ялъмова и Мария Григорова.



На Националния събор в с. Лозен, общ. Любимец отново взехме първо 
място със специална награда и златни медали за солистките на групата.



В  Казанлък на Третия национален конкурс „Димитър Гайдаров” за втора 
поредна година спечелихме първо място, носители на специалната 

награда,  три златни медала за солистките и Почетна грамота от 
Музикална академия  град Пловдив.





На Националния конкурс в с. Гугутка, общ. Ивайловград взехме първо 
място - специалната награда на конкурса, златни медали за солистките и 

първо място в кулинарната изложба на конкурса.





• Нека да пожелаем на  групата завладяване 
на нови  фолклорни простори и покоряване 
на нови фолклорни върхове.



Благодарни сме на 
пристанищното ръководство за 
подаръка, който ни направиха 

като награда за блестящото 
представяне и високите отличия 

от представянето ни на 
фолклорните подиуми в 

страната.



На 18 август  на тържествата на Петрова нива участвахме в 
конференцията, в концерта „С песните на Манол Михайлов” и бяхме 
класирани на първо място. Носехме и изработеното от нас знаме, до 

което се докоснаха и целунаха стотици наследници на тракийци.              







На 5-ти декември послучай 175 годишнита от рождението на Капитан 
Петко войвода, поканихме тракийската поетеса  Ирина Шопова -

наследничка на тракийски бежанци от село Чонгара, Одринска Тракия.  
Прочете ни свои стихове посветени на съдбата на тракийските бежанци.



Действаща в клуба е и вокална група „Вълнолом”, която вече заслужено 
получава овации за достойно представяне в Общински мероприятия. 

Нека пожелаем и на тях успех с новия си ръководител- Захари Чернев.



С желание се включихме и участвахме в организацията на големите  
християнски празници – Богоявление, Бабинден, Трифон Зарезан, 

Великден, Деня на Християнското семейство и Коледа.



Бабинден



Трифон Зарезан



Великден



Никулден



Коледа





През годината с радост отбелязвахме рождените и имените дни 
на  членове на клуба.





Ден на християнското семейство









Отново през цялата година на групи почти половината от членовете на 
сдружението организирано почиваха в профилакториума в град Банкя.



Признателни сме и сърдечно благодарим на 
приятелите ни, които ни подаваха ръка в моменти, 

когато имахме нужда от помощ. Благодарим на 
Костадин Михайлов, Златка и Ирина  Ставреви, 

Пламен Янев, д-р Венцислав Пецов, Марио Егов, 
Кольо Згуров, Митко Иванов, на нашите добри 

приятели от транспортната фирма Донка и Пенчо 
Костадинови, с които вече три години посещаваме 

красиви кътчета на Майка България ! Всички те 
хора  с добри сърца! Благодарим ви, приятели! 

Бъдете благословени!



Господин Димов, искам отново да се обърна към 
Вас!  Това, което правите за нас  като ръководител 
на Пристанище ЕАД  ме кара с ръка на сърцето и 

със сълзи на лицето да ви кажа - Чест и 
почитание! Не знам как бихме осъществили  

всичко това, което до сега изброихме, ако не беше 
вашата и на Пристанищната администрация 
подкрепа! Вие ни давате сили и  кураж да си 

вдигнем гордо главите и смело да заявим, че и ние 
сме дали нещо на този свят, че това, което във 

вчерашния ден строихме ние,  сега вие 
надграждате.

Благодарим Ви!



Благодарим и на Община Бургас,
за финансирането  през годината.
Дано тя да е мирна и спокойна, 

да сме живи и здрави всички и дано със същия 
ентусиазъм и хъс  да продължим реализирането на 
основните цели, които си поставяме, стремейки се  

да удължим активното си дълголетие и оставим 
след себе си трайни спомени от добре изживяни  

старини.



Благодаря ви за вниманието!



Отчет за дейността на 
„ПК- Пристанище Бургас“                                  

2020 година



„Какво му трябва на човек, две благи 
думи и една приятелска ръка“

Целите, които си поставихме са: 

 поддържане на социални контакти

 повишаване на жизнения стандарт

 удължаване на активния живот на хората от третата възраст на 

територията на Община Бургас

 промяна на визията на пенсионерските клубове в Община Бургас



С много амбиции се захванахме да си направим приятна среда на обитаване, която ни 
беше предоставена от Пристанище Бургас!



Седмична програма

Поради големия брой членове определихме организационен ден. 

Избрахме този ден да бъде сряда.

Присъстват повечето членове, както и членовете на Управителния съвет и 

заедно правим:

 отчет на задачите от плана на клуба

 набелязваме същите за следващата седмица 

 планът е отворен - в хода на ежедневието ни  включваме други мероприятия, по 

предложение на членовете 







Нашият клуб, като част от общността на Бургас, активно и масово участва в 

обществено-политическия живот на града. През 2020 година целият свят бе 

засегнат от вируса КОВИД-19. Това повлия и ограничи и нашата дейност.

Независимо от трудностите и ограниченията от пандемията, ние успяхме, 

взимайки всички предпазни мерки да реализираме мероприятията от годишния 

ни план. За съжаление, през октомври, дейността ни беше отново ограничена, тъй 

като в държавата бях въведени строги мерки с цел, ограничаване 

разпространението на вируса (КОВИД-19).



 Това ни накара да открием група във Фейсбук с участието на над 
30 членове – групата носи името „Ало, ПК- Пристанище, как сте?“

 Чрез нея ние продължихме да поддържаме  контакт, да слушаме 
музика, да се поздравяваме по различни поводи, да си 
препоръчаме телевизионни филми  и предавания.



Решихме и в добро и в лошо – винаги да 
сме заедно!

…И нека сега по хронология да проследим, кои са 
мероприятията, които успяхме да проведем през 
настоящата отчетна 2020 година:



 Веднага след настъпването на Новата 2020 година, се събрахме, за 
да се поздравим и си пожелаем здраве и благоденствие



Бабинден - 21 
Януари 

 Eдин от най-
красивите  
български 
празници, с който 
идват  надеждата 
и радостта , 
вярата и 
упованието  в 
доброто бъдеще, 
тогава когато на 
бял свят идва нов 
живот.





Акция на Сдружение „ 
Зелена Странджа“: 
„Посади и отгледай 
дърво в града“

 След новогодишните 
празници членовете на 
Клуба, решихме да се 
присъединим към 
акцията на Сдружение „ 
Зелена Странджа“, като 
пред административната 
сграда на пристанището 
засадихме заедно с 
пристанищната 
администрация две ели



01.02.2020 – Трифон Зарезан 

 Ден на лозаря

 Ден на виното и веселието





06.02.2020 – 172 години от рождението на 
Христо Ботев



19.02.2020 – 147 години от смъртта на 
Васил Левски

 Общоградско тържество 

 Поклонихме се и поднесохме 
цветя на паметника на титана 
на хуманизма и 
човеколюбието – Апостолът





20.02.2020 –
гости от 
Германия

• Наши гости в клуба бяха Мария 
и Манфред Хартвиг от 
Германия, на които ние 
разказахме за нашия 
колективен живот в клуба, а 
фолклорната ни група им изпя 
най-хубавите песни от 
репертоара си





26.02.2020 – среща с 
писателката 
Маргарита Русева

Тя ни представи книгата си –
„С истинската история на 
България, която е малко 
известна“



01.03.2020 – Баба Марта 

 Изработихме саморъчно мартеници, 
сложихме ги на табло със заглавие –
“Магия за здраве късмет и любов“ 

 Нашата Баба Марта беше поканена: 
 в Автогара Юг на откриването на 

първомартенска изложба 
 и от Младежката организация на Герб 

пред Общината да поставя мартеници 
на гражданите на Бургас





03.03.2020 – 142 години от 
Освобождението

 В ден като този  можем да се 
гордеем, че сме потомци на славен 
и борбен народ

 Длъжни сме да знаем своята 
история и да не забравяме тези дни 
носещи дух и патриотизъм





08.03.2020 – Ден на жената

 Един ден изпълнен с много красота и веселба





15.05.2020 – За нас се 
погрижиха

 Получихме дарения от братя 

Домусчиеви и БМФ Порт Бургас ЕАД

 Клубът беше затворен и разнесохме 

даренията по адреси



Месец Юни – отново отворихме 
вратите на клуба

 Позволено беше отварянето на 

пенсионерските клубове

 Завърнахме се, спазвайки всички 

противоепидемични изисквания –

дезинфектанти, на разстояние и с 

маски







24.06.2020 - Яньовден

 Настъпи време за ново начало, време за нови надежди, 
време за нови хоризонти

 За всяка болка, билка – разпознавахме билки и 
обсъждахме тяхното лековито значение и приложение





15.07.2020 – среща с 
Костадин Михайлов

Много мила среща с 
нашия приятел, 
странджанският народен 
певец



Посрещнахме го по стар български 
обичай и го поздравихме за женитбата 
му





 Към Сдружението е утвърдена секция „Тракийска памет“, която 
има страница във Фейсбук и група със същото наименование, 
както и Фолклорна група“ Странджанска огърлица“



20.07.2020 -
Илинден

Заедно с ученици от училище 
„Княз Борис I“ Бургас посетихме 
църквата „Св. Атанасий и 
Костницата“ в гр. Българово, 
където пред учениците 
проведохме нашия урок по 
родолюбие „По стъпките на 
будителите“, панахида







18.08.2020 - Денят 
на Преображение 
Господне в 
Странджа – 1903 
година

 За втора поредна година организирахме и 
проведохме на откритата сцена „Охлюва“, концерт-
спектакъл „Преображение Господне в Странджа- 1903 
г.“

 Присъстваха много участници и гости от Бургас,  
Варна, Каблешково, Средец, Несебър, Малко Търново, 
Равнец и др.





 Провеждайки тези значими 
мероприятия, бяхме поздравени от 
Пристанищното ръководство, които 
са неотлъчно до нас при 
провеждането на всяко едно от 
мероприятията, както и ГЕОПАН. 
Заедно, те ни подариха карта от 
топографския отдел на действащата 
руска армия от 1877 година, която 
се използва до Втората световна 
война и днес има голяма 
историческа и познавателна 
стойност. 

 За Коледа ГЕОПАН ни направиха 
подаръци – книга, снимки и карти



02.09.2020 – екскурзия 
до Ясна поляна

 Членове на сдружението посетихме 
с. Ясна поляна 

 Положихме цветя на гроба на 
странджанския комита и секретар 
на Кондоловата чета по време на 
Преображенското въстание в Ясна 
поляна – Паскал Иванов





06.09.2020 – Ден на Съединението

 На този ден бяхме на приятелска среща в Китен, 

 В национален мащаб фолклорната група „ Странджанска 
огърлица“ към Сдружанието, беше класирана на първо място и 
получихме статуетка

 Наградени бяхме и от музикална академия „Закстар“







14.09.2020 – Меден 
рудник

 Група членове поставихме 
цветя и се поклонихме 
пред паметната плоча на 
първите заселници на 
Меден рудник





18.09.2020 - Исперих

 Участвахме в Национална среща на 
пенсионерските клубове в гр. Исперих

 Създадохме нови приятелства с клубове 
от градовете Силистра, Велико Търново 
и Балчик. Сред нас беше Областният 
управител на Разград, вече наш 
приятел, г-н Гюнай Хюсмен, и 
специално ни поздрави

 По пътя посетихме важни исторически и 
природни забележителности





23.09.2020 – Посещение 
на представяне на книга

 Бяхме поканени и присъствахме на 
представянето на книгата „Мястото 
Янтара“ на бургаската писателка 
Керана Ангелова





29.09.2020 -
Световният ден 
на сърцето

 Членовете на ПК- Пристанище Бургас се включиха в 
инициативата на Община Бургас и изказват 
благодарност на организатора – Петя Чакърова! 
Хората от третата възраст желаят организирането на 
повече такива инициативи!



01.10.2020 –
Международен 
ден на 
възрастните
 Отново се събрахме заедно за да 

отбележим този хубав празник



14.10.2020 – 140 години от рождението на 
Петко Росен

• Тържествено отбелязахме 140 годишнината 
от рождението на бургаския краевед, писател 
и  общественик – Петко Росен. 

• На тържеството присъстваха: наследниците 
на Петко Росен, Директорът на Пристанище 
ЕАД – г-н Диан Димов, Председателят на 
Тракийско дружество „Странджа“ – г-н 
Стефан Колев, Зам. председателят на Съюза 
на тракийските дружества в България – г-н 
Гено Пухов, зам. кметът на Община Бургас –
г-жа Йорданка Ананиева и други





 Всички мероприятия 
проведени от Сдружението 
се харесват на 
обществеността и бяха 
отразени в различни  
сайтове, вестници и 
телевизионни предавания.



Ние се погрижихме

 По решение на Управителния съвет, 
подаръци получиха по-възрастните членове 
на клуба

 Освен това, за Коледа ние зарадвахме 
малката Наталия, която страда от тежко 
заболяване, с много подаръци и лакомства



 Заедно отбелязахме рождените и имени дни на наши членове



Всичко това, което отчитаме, дължим преди всичко на голямата 
сплотеност и прекрасни приятелски отношения между членовете на 

клуба, както и на тези които ни подкрепят и изразяват 
съпричастност към живота в нашия колектив



Благодарности

 Благодарим на Община Бургас

 Благодарим на г-н Диан Димов, директор на Пристанище ЕАД, и на 
неговата администрация

 Благодарим на транспортна фирма със собственици Донка и 
Пенчо Костадинови

 Благодарим на всички, които ни подкрепят и се интересуват от 
дейността на Сдружението



Благодарим Ви, приятели!
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