ДЕКЛАРАЦИЯ
Относно информационен регистърна нестопански сдружения, извършващи дейност на
територията на Община Бургас
1.

Подписаният

Стефан Кънев Колев

/трите имена на декларатора/

в качеството си на

Председател на Тракийско Дружество Странджа
/управител/председател/представител/друго/

СНЦ Тракийско Дружество „Странджа”

3.2.

Наименование на
сдружението с
нестопанска цел:
ЕИК/БУЛСТАТ
Седалище и адрес на
управление:
Адрес за кореспонденция:

3.3

Управителни органи

4.

Ползва ли представляваното от Вас сдружение имот/и, които са държавна или
общинска собственост
Ако в т. 4 сте посочили „ДА“, то моля, попълнете следната информация:

2.
3.1.

4а.

/електронен адрес и/или телефон
за връзка/

№

2

6.
6.1.

7.

4

9

4

8

9

7

6

Гр. Бургас, ул. Георги Кирков 16
Гр. Бургас, ул. Георги Кирков 16
Тел. 0877/680188
tdstranja@gmail.com
(управителен съвет/контролен съвет/ревизионни комисии)

ДА

НЕ

Административен адрес на помещението, работно време на обектите: (посочват се единствено обекти
държавна/общинска собственост)
Административен адрес

5.

0

Собственост
(държавна/общинска)

1
2
3
Членска маса на сдружението (подразделението,
упражняващо дейност на територията на община
Бургас)
Човешки ресурс, ангажиран с работа в
сдружението(брой)
Технически секретар - доброволец

Работно време (от – до)

2000 членове (приблизителен брой, поради
пандемията от Ковид 19)
1
Поддържа контакт с председателите на секции, отваря
и посреща хора в офиса ( два часа на ден), поддържа
фейсбук страницата, организира провеждането на
различните мероприяятия, подготвя документация.

(длъжност)

Основна дейност на сдружението – ТД „Странджа” е юридическо лице с нестопанска цел за

осъществяване на дейност в обществена полза
8.

Моля, посочете финансови източници на представляваното от Вас сдружение:
Държавно
Общинско
Частно (дарение)
Общо:

80,00
20,00
100.00
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
9.

През предходните две години (година „Х-1“ и година „Х-2“) и през текущата година „Х“ до датата на
декларирането съм получил, следните финансови средства, попадащи в обхвата на т.8:

Финансиращ
орган

ТД „Странджа”

Община Бургас

ТД „Странджа”

Община Бургас

Година
„2019“

Година
„Х“

Получател

Дарение

Разходи, за които е получено
финансирането

За провеждане на ежегоден концерт; за
изработване на носии за възстановения
Тракийски хор „Тракийска песен”; за
участие в различни чествания; направа
на санитарен възел; за полагане на
цветя и венци
Бяха дарени средства от Председателя
За провеждане на концерт; за участие в
различни чествания; създаване на уеб
страница; счетоводно обслужване; за
полагане на цветя и венци; за
транспортни разходи по време на
участия на различни чествания

Година
„2020“
11.

(в лева)

0 лв.

Общо:
10.

Размер на
финансирането

15 000,00 лв.

10 000,00 лв.

12 000,00 лв.

37 000,00 лв.

Прилагам отчет за изпълнените дейности от Сдружението за 2019 г. и 2020 година.
НЕ
(Деклараторът прилага в прикачен файл отчет за извършените дейности –
ДА
мероприятия/събития, както и ползите за бургаската общност).
При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова
Декларация в срок от 20 работни дни от датата на промяната.

ДATА: 05.02.2021 г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………………………
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ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО
“СТРАНДЖА”
ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.
Уважаеми дами и господа,
Настоящият доклад съдържа отчет за дейността на Тракийско дружество
“СТРАНДЖА” за периода от 01. 01. 2019 г. до 31. 12. 2019 год.
Основна задача на УС на Тракийско дружество “Странджа” през отчетния
период продължаваше да бъде обединяването на всички тракийци около тракийската
кауза. ТД „Странджа” си постави за цел отстояването на българската национална кауза
за Тракия и възраждането на българския национален дух. Тракийско дружество
"Странджа" също така имаше за цел да пази и защитава човешките и имуществени
права на тракийските бежанци и техните потомци, както и да опазва тракийското
наследство, да развива тракийската духовност и да съхранява тракийската родова
памет.

I.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА
ПЕРИОДА ДЕКЕМВРИ, 2018-ДЕКЕМВРИ, 2019 Г.

 декември 2018 г.
В Бургас бе официално представен календарът за 2019 година "Три сестри - 100
години по-късно" със съдействието на фондация „Български корени”. Той е посветен на
паметта на хилядите български бежанци и техните наследници, след злокобната 1919
година и подписването на Ньойския договор, с който се слага край на мечтата на
българите за национално обединение на изконните български земи. Носиите в този
календар са автентични, пълни със спомени и с мълчаливи разкази за красиви и
плодородни земи, отнети от България. Носиите в този календар разказват за силата на
духа на българите от тези земи, успяли да продължат рода си в България и преживели и
невъзможното. Носиите са част от архивите на два музея в България - Институт за
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етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН и Регионален исторически
музей Бургас.

 януари 2019
Поднасяне на венци пред паметника на Христо Ботев по случай 171 години от
рождението на поета-революционер.
Организиране на новогодишно тържество за членовете на Тракийско дружество
“Странджа” в ресторанта на хотел Парк в морската градина на Бургас. На събитието
присъстваха председателя на ТД “Странджа” Стефан Колев и председателя на СТДБ
Красимир Премянов.

 февруари 2019
Организиране на празника Трифон Зарезан (по стар стил) във всички секции на
ТД “Странджа”, Бургас. Тракийците, които са живеели на днешната българска земя
още преди повече от 3000 години, са били добри винари и цените на омайната напитка.
Участие на членове на дружеството и УС на ТД “Странджа” в честванията по
случай 141 години от освобождаването на град Бургас. Посещение на представянето на
на сборника с доклади от научната конференция "Българските бежанци в Бургас и
региона 1878 - 1944 г." в регионалния исторически музей, Бургас. Полагане на венци в
памет на загиналите за Освобождението пред паметника на руските освободители.
Присъствие на откриването на фотоизложба, проследяваща историята и създаването на
национален парк-музей "Шипка" по случай 60-годишнината от построяването на
монумента. Посещение на членовете на дружеството на празничния концерт с
участието на Фолклорен ансамбъл "Лукойл" с ръководител Марио Егов, детски танцов
състав "Лъкатниче" с ръководител Дафинка Тигърова, ДТС "Златен пламък" с
ръководител Николай Цветков, вокално студио "Славееви гласове" с ръководител
Жасмина Дерменджиева, изпълнители от СОУ "Добри Чинтулов" с ръководител
Цветелина Стойчева и народния певец Стоян Ганчев.
Отбелязване на 146 години от гибелта на Апостола на Свободата - Васил Левски
чрез полагане на венци и цветя пред паметника на Апостола в Приморски парк Бургас.
Поднасяне на венци от членове на ТД "Странджа" - Бургас и УС, заедно с
неговия Председател Стефан Колев пред паметната плоча на улица "Фердинандова",
където се е състоял Учредителния Конгрес на Тракийската организация. Конгреса се
провежда на 19 Февруари 1897 год., по идея на Петър Драгулев, капитан Петко
Войвода и Георги Минков, в град Бургас, в Минковия хан. Така, в Бургас, се поставя
началото на Националния съюз на тракийците в България.
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 март 2019
Тържествено отбелязване на националния празник 3-ти март, поздравителни
адреси от председателя на Тракийско дружество “Странджа” Стефан Колев до
членовете на дружеството и до жителите и гостите на град Бургас, поднасяне на венци
пред паметника руските освободители.
Организиране на прослушване с цел подбиране на хористи за възстановяване на
хор "Тракийска Песен".
Честване на Деня на Тракия пред паметника на 24-ти пехотен Черноморски
полк, ДНА, Бургас. В организацията на събитието взеха участие Тракийско дружество
“Странджа” и Сдружението на офицерите от резерва и запаса. Цветя и венци поднесоха
граждани на Бургас. Кратки речи държаха Стефан Колев, председател на Тракийско
дружество “Странджа” и подполковник от запаса Атанас Великов.

 април 2019
Организиране и провеждане на Десетата национална среща на тракийци под
надслов "Завръщане към корените", съвместно със Съюза на тракийските дружества в
България. Събитието започна с поднасяне на венци и цветя пред паметника на патрона
на Тракийско дружество "Странджа" - Капитан Петко Войвода. Поднасяне на венци от
членове на ТД "Странджа" - Бургас и УС, заедно с неговия Председател Стефан Колев
пред паметната плоча на улица "Фердинандова", където се е състоял Учредителния
Конгрес на Тракийската организация. На Морска гара Бургас тракийски самодейци
изпълниха фолклорна програма и беше извършена възстановка на трагичните събития
от 1913 година, когато тракийските бежанци пристигат в Бургаския регион. В храма
"Света Богородица" в Бургас беше отслужена заупокойна литургия в памет на
тракийци, след което започна 4-часова фолклорна програма в сградата на Държавна
опера Бургас. Вечерта фолклорната програма на тракийци продължи на открито. В
тържеството взеха участие председателя на СТДБ Красимир Премянов, председателя на
ТД “Странджа” Стефан Колев, кмета на Бургас Димитър Николов.

 май 2019
Участие в 16-тото издание на Националния тракийски фолклорен събор
"Гергьовден 2019 година". Председателя на Тракийско дружество "Странджа" Стефан
Колев поднесе цветя на председателката на Тракийско дружество "Одринска епопея"
Елена Мурджева и се обърна с реч към гостите и участниците във фолклорния събор,
като им пожела здраве и благоденствие.
Поздравителен адрес от председателя на ТД “Странджа” Стефан Колев към
членовете на дружеството, а също и към военнослужещите, ветераните от войните,
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гражданите и гостите на град Бургас по случай Гергьовден, 6-ти май, Ден на храбростта
и празник на Българската армия.
Организиране и участие в тракийската среща по случай 75 години от кончината
на тракийския писател Петко Росен в с. Росеново, поднасяне на венци пред паметната
плоча в селото. Организатори на срещата - Тракийско дружество “Странджа” Бургас,
съвместно с Тракийско дружество “Лазо Лазов“ гр. Средец.
Участие в 27-мия Национален странджанско-тракийски събор "Фолклорен венец
Божура" за млади таланти в областта на странджанско-тракийските песни в град
Средец и местността Божура. Поднасяне на венци и цветя пред паметника на .......ТД
“Странджа” организира транспорт за желаещите членове на дружеството да посетят
събора. На събитието присъстваха г-н инж. Иван Жабов, кмет на Община Средец, г-н
Люцканов, секретар на Областна Управа Бургас, г-н Красимир Премянов - председател
на Съюза на Тракийските Дружества в България, г-н Стефан Колев - председател на
Тракийско дружество “Странджа” Бургас, г-жа Божанка Николова - председател на ТД
“Лазо Лазов” Средец.

 юни 2019
Участие в 22-ят Национален младежки събор "Илиева нива" край Ивайловград.
Събитието се организира от Община Ивайловград, СТДБ и Тракийски младежки съюз.
ТД “Странджа” организира транспорт за желаещите членове на дружеството да посетят
събора. Поднасяне на венци и цветя пред паметника на тракийското дете. Гост на
събитието беше Лазар Налбантов, зам.председател на Тракийско дружество
"Странджа". Участие в честванията взеха 55 членове на ТД "Странджа". Съборът се
провежда под егидата на вицепрезидента Илияна Йотова.
Участие в откриването на 15-тия Национален Тракийски Християнски Събор
„Спасовден” който се провежда ежегодно в лесопарк „Бакаджика”. Председателя
Стефан Колев и зам. председателя на дружеството Лазар Налбантов бяха официални
гости на откриването.
Участие в Традиционния народен събор Света Троица, организиран край
манастира Света Троица от община Тополовград, Сливенската митрополия, тракийско
дружество Тополовград и читалище “Св.Св. Кирил и Методи-1894”.

 юли 2019
Възпоменателна инициатива на Тракийско дружество Странджа – Бургас в
Малкотърновско (Малко Търново, Стоилово и Бръшлян) по повод годишнини на
войводи, четници и видни тракийци – Дико Джелебов, Пано Ангелов, Петър Драгулев,
Димитър Арнаудов, Стоян Сталев Московът и др. Членове на дружеството участваха и
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във фестивала на занаятите, наречен “Изворът на Странджа”. Тракийският хор
Тракийска песен поздрави жителите и гостите с две изпълнения от своя репертоар.
Поднесоха се цветя и венци в с. Бръшлян пред паметника на Пано Ангелов и Никола
Равашола и пред паметника на Дико Джелебов в Малко Търново.
Поднасяне на венци и цветя от представители на Тракийско дружество
“Странджа”, което е редовен член на Съюза на Тракийските Дружества в България,
пред бюст-паметника на Апостола на Свободата в морската градина. Председателя на
дружеството Стефан Колев в кратка реч поздрави присъстващите членове на
дружеството с днешната 182-ра годишнина от рождението на любимият син на
България - Васил Левски.

 август 2019
На 17 август се проведе традиционният събор в местността “Петрова нива”.
Членовете на Тракийско дружество “Странджа” почетоха падналите борци за
национално освобождение. На събитието пристигнаха четири 55-местни автобуса и
един 20-местен микробус, които превозваха членовете на Тракийско дружество
странджа, желаещи да присъстват на събора.
На 25 август членове на ТД “Странджа”, заедно с Тракийския хор “Тракийска
песен” с ръководител Веселин Тодоров, взеха участие и бяха отличени с грамота на
провелия се Национален тракийски събор “Богородична стъпка” в местността
“Богородична стъпка” край Стара Загора. На събитието пристигна един 55-местен
автобус с членове на ТД “Странджа”.



септември 2019

На 6-ти септември членове на ТД Странджа положиха цветя и венци пред Паметника
на 24-ти Черноморски пехотен полк до Гарнизонния военен клуб в Бургас. Повода
беше 134-та годишнина от Съединението на Източна Румелия и Княжество България.
Проведе се концерт-спектакъл на народния певец Лазар Налбантов под надслов “Моята
Тракия на две морета”. Концерта се проведе на 17 септември, на който християнската
църква празнува денят на Св. Мъченици София, Вяра, Надежда и Любов. Концерта се
проведе с голям успех в Летен театър Бургас. Присъстваха 2000 гости от други градове
и граждани на Бургас. Всички регионални медии, както и Българското Национално
Радио, отбелязаха концерта в новинарски статии и емисии.
На 28 септемвни, по специална покана на водещата на предаването "От българско, побългарско" Галя Асенова в телевизия Скат – София гостува самодейния тракийски
състав "Самодивски огън" с ръководител Стойко Василев. Всички членове на състава
"Самодивски огън" членуват в Тракийско дружество "Странджа", секция "Самодивски
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огън". Благодарение на инициативния си отговорник Стойко Василев, те заслужено
получиха вниманието на целия снимачен екип. Транспорта на състава “Самодивски
огън” от Бургас до София и обратно е платен от касата на дружеството.



октомври 2019

Членовете на ТД Странджа имаха срещи с председателя на дружеството Стефан Колев
и активно го подкрепиха на местните избори, които се проведоха на 27 октомври.



ноември 2019

На 10 ноември 2019 г с пищна церемония и безупречна организация беше осветен
новият храм в квартал Лозово - Св.ВМЧ. “Георги Победоносец”. Тракийско дружество
“Странджа” също подпомогна финансово изграждането на този храм, за което получи
благодарствена грамота, подписана от Отец Франгин, председател на Църковното
настоятелство. В деня на освещаването ТД Странджа раздаде питки и хляб по време на
церемонията.
На 16 ноември представители на ТД Странджа участваха в откриването на паметника
на Капитан Петко Войвода на граничен контролно-пропусквателен пункт Капитан
Петко Войвода, Свиленград. Тракийци бяха поздравени от вицепрезидента на Р
България г-жа Йотова и председателя на СТДБ г-н Премянов.
На 20 ноември 2019 година (сряда) се проведе прослушване за набиране на хористи в
хор “Тракийска песен”. Прослушването се проведе в Културния Клуб на Пенсионера
“Николай Чудотворец”, ж.к. Лазур, в сградата на ТВ Микс.
На 25 ноември ТД Странджа анонсира по всички свои клубове и в сайта на
организацията началото на абонаментната кампания за абониране за национален
вестник "Тракия".


декември 2019

Тракийско дружество "Странджа" и Съюза на офицерите и сержантите от запаса и
резерва организираха концерт, посветен на 175-годишнината от рождението на патрона
на дружеството - Капитан Петко Войвода. Концертът се състоя на 18 декември 2019
година от 10:00 часа в Гарнизонен военен клуб - Бургас. Приветствени слова
произнесоха г-н Пухов и председателя на ТД Странджа г-н Колев. Сред гостите беше гжа Вяра Андонова, председател на СП-2004 – Бургас. В 9 ч сутринта на 18 декември
представители на ТД Странджа, начело с председателя Стефан Колев, положиха венци
и цветя пред паметника на Капитан Петко Войвода в морска градина Бургас.
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II.

ОРГАНИЗАЦИОННО
СЪСТОЯНИЕ
ДЕЙНОСТИ ПО ПОДОБРЯВАНЕТО МУ.

НА

ДРУЖЕСТВОТО

И

През отчетния период дружеството се ръководеше от избран Управителен съвет
от 7 члена и провеждаше заседания по едно на месец, с изключение на месеците, когато
съвета беше в отпуск.
Медиите отразяваха практически всички наши събития. По-конкретно става
дума за бургаските медии Дарикнюз, Черноморие-БГ, Грамофона, ЮниконБГ,
Черноморски фар и Фактор-БС. В тези информационни сайтове и вестници бяха
публикувани множество статии за дейността на Тракийско дружество Странджа.
През същия период Тракийско дружесто “Странджа”, след като закупи домейна
www.strandja.org, започна да развива уебстраница на дружеството под този адрес. Беше
публикувана страница за дружеството в Уикипедия; техническият секретар на
дружеството поддържа и страница на дружеството във Фейсбук (https://bgbg.facebook.com/Trakiisko.Drujestvo.Strandzha.Burgas).
В края на 2018, след ремонт на помещението, отвори врати новият офис на ТД
Странджа на улица Г. Кирков 16. В отчетния период бяха извършени множество
дребни ремонти по офиса на дружеството.
През отчетния период, в офиса на дружеството всеки месец се провеждаха
срещи-събрания на председателя Стефан Колев с ръководителите на всичките 19
секции на ТД Странжда, с изключение на месеците, в които съвета беше в отпуск.
Дружеството продължи да развива и да увеличаваа броя на членовете си в
секциите в Бургас и в секциите в село Миролюбово, град Камено, село Брястовец,
кварталите Черно море, Лозово, Сарафово и село Българово. Ръководителите на тези
секции присъстваха на всяка среща, макар че през зимния период придвижването им до
Бургас беше затруднено.
31. 12. 2019 г.
гр. Бургас

Председател на УС:
/Стефан Колев/
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ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО
“СТРАНДЖА”
ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2020 г.
Уважаеми дами и господа,
Настоящият доклад съдържа отчет за дейността на Тракийско дружество
“СТРАНДЖА” за периода от 01. 01. 2020 г. до 31. 12. 2020 год.
Основна задача на УС на Тракийско дружество “Странджа” през отчетния
период продължаваше да бъде обединяването на всички тракийци около тракийската
кауза. ТД „Странджа” си постави за цел отстояването на българската национална кауза
за Тракия и възраждането на българския национален дух. Тракийско дружество
"Странджа" също така имаше за цел да пази и защитава човешките и имуществени
права на тракийските бежанци и техните потомци, както и да опазва тракийското
наследство, да развива тракийската духовност и да съхранява тракийската родова
памет.
Дейността на ТД Странджа през 2020 се проведе в безпрецедентно трудна
обстановка, породена от пандемията от Covid-19. Поради обявеното Извънредно
положение в страната, много от предвидените събития в План-програмата на ТД
Странджа бяха отложени за по-късен период.

I.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА
ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2020-ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

 януари 2020 г.
Под егидата на Тракийско Дружество “Странджа”, Съюза на офицерите и
сержантите от запаса и резерва и Община Бургас, на 15 януари 2020 се проведе
концерт-спектакъл, озаглавен “Малките пазители на българските традиции”. Поканени
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да вземат участие в концерта бяха възпитаници на детските градини в град Бургас.
Събитието се проведе в сградата на Военен клуб – Бургас.

 февруари 2020
Поднасяне на венци и цветя по повод 142-рата годишнина от освобождението на
град Бургас. Пред представители на няколко секции от Тракийско дружество Странджа,
Бургас, председателя на дружеството Стефан Колев изнесе кратка реч във връзка с
годишнината. Членове на ТД Странджа се присъединиха към официалната програма по
повод честванията на годишнината, организирани от Община Бургас. Събитието се
състоя на 6-ти февруари 2020 г.
Поднасяне на венци и цветя на паметника на Капитан Петко Войвода в
Приморски парк – Бургас, по повод 120-годишнината от кончината на патрона на
Тракийско Дружество “Странджа”. Събитието се проведе на 7 февруари 2020 г.
Тракийско дружество “Странджа”, съвместно с Етнографски музей, гр. Бургас,
организират представяне на книгата “Незаличина диря – съдбата на малоазийските
българи”, с автор доц. Тонка Василева. Представянето на книгата се състоя на 19
февруари 2020 г, от 17 часа в Етнографски музей, гр. Бургас. Авторката, доц. Тонка
Василева, е родена в град Ивайловград. Носител е на множество държавни отличия.
Представители на тракийско дружество "Странджа", начело с председателя на
дружеството Стефан Колев, взеха участие в тържествения ритуал по полагане на цветя
и венци пред паметника на Васил Левски в морската градина на Бургас по повод 147
години от гибелта на Апостола на Свободата. Събитието се проведе на 19 февруари
2020 г.

 март 2020
Дейност през март 2020 липсва поради обявеното Извънредно положение във
връзка с пандемията от Covid-19. Секретарят на дружеството поддържа телефонна
връзка с председателите на секциите на дружеството и публикува материали в интернет
страницата на ТД Странджа и Фейсбук страницата на дружеството.

 април 2020
Дейност през април 2020 липсва поради обявеното Извънредно положение във
връзка с пандемията от Covid-19. Секретарят на дружеството поддържа телефонна
връзка с председателите на секциите на дружеството и публикува материали в интернет
страницата на ТД Странджа и Фейсбук страницата на дружеството.

 май 2020
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Дейност през май 2020 липсва поради обявеното Извънредно положение във
връзка с пандемията от Covid-19. Секретарят на дружеството поддържа телефонна
връзка с председателите на секциите на дружеството и публикува материали в интернет
страницата на ТД Странджа и Фейсбук страницата на дружеството.

 юни 2020
Тракийско дружество "Странджа", гр. Бургас, съвместно с Община Бургас,
Съюзът на офицерите и сержантите он запаса и резерва, Съюзът на ветераните от
войните, Военен клуб, гр. Бургас, Военно окръжие, гр. Бургас, Военен гарнизон Атия,
Държавен архив, Исторически музей, гр. Бургас и Регионална библиотека, гр. Бургас
проведе обществено обсъждане за поставяне на паметна плоча на Щаба (ДГ “Златна
рибка”) на 24-ти Черноморски пехотен полк. Обсъждането се състоя на 30.06.2020 г,
вторник, от 16:30 часа в зала на Община Бургас. Събитието беше инициирано от
Организационния комитет по честването на 130 години от създаването на 24-ти
Черноморски пехотен полк.

 юли 2020
Членове на ТД Странджа взеха участие в ритуала по поднасяне на венци и цветя
на паметника на Васил Левски във връзка със 183 години от рождението на Апостола
на Свободата. Събитието се проведе в Приморски парк – Бургас на 18 юли 2020 под
патронажа на Община Бургас.

 август 2020
На 19 август членове на ТД “Странджа”, начело с председателя Стефан Колев и
зам.председателя на дружеството Лазар Налбантов, взеха участие в церемониите на
Петрова нива по случай 117-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание.
Бяха положени венци и цветя на паметнака на Петрова нива и беше отслужена
заупокойна молитва. Събитието се проведе под патронажа на президента на Р
България, на събитието присъстваше вицепрезидента г-жо Илиана Йотова.

 септември 2020
ТД “Странджа” организира ежегоден концерт с народни песни и танци през септември.
През 2020 концертът носеше названието “Чародейката” и се проведе на 18 септември
2020 от 18:30 в Летен театър – Бургас. Събитието беше посветено на 100 години от
рождението на народната странджанска певица Магда Пушкарова. Участваха Лазар
Налбантов, Петя Панева, Ирена и Росица Станкови, Оркестър Жарава и др. ТД
Странджа получи поздравителен адрес от Съюза на Тракийските Дружества в България
по повод отличната организация на мероприятието. Концертът беше отразен от някои
големи национални и местни медии, включително БНР, БТА, Дарикнюз и др. Преди
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концерта се проведе пресконференция в Голямата зала на Община Бургас под
патронажа на зам. кмет г-жа Дияна Саватева.
На 6 септември 2020 членове на ТД “Странджа” взеха участие в честванията по повод
100 години от учредяването на бургаския квартал Ветрен. На събитието присъстваха
нашите приятели от Оркестър Жарава, председателя на ТД “Страндажа” Стефан Колев,
Лазар Налбантов, който е зам.председател на ТД “Странджа” и певицата Ирена
Станкова. На същата дата членове на дружеството положиха венци и цветя пред
паметника на 24-ти черноморски пехотен по случай честването на Съединениото на
Княжество България и Източна Румелия.
На 22 септември 2020 членове на ТД “Странджа” положиха венци и цветя пред
паметника на 24-ти черноморски пехотен полк и взеха участие в тържествата по повод
честването на Деня на независимостта.
На 26 септември 2020 членове на ТД “Странджа” взеха участие в честването на 100годишнината от основаването на квартал Лозово. В празничната програма взеха
участие Оркестър Жарава, Лазар Налбантов, Ирена Станкова и др.

 октомври 2020
Членовете на ТД Странджа провеждаха редовните си срещи по определен график с
ръководството на сдружението, и участваха активно в изготвянето на материалите
качени на уеб страницата.

 ноември 2020
Членовете на ТД Странджа провеждаха редовните си срещи по определен график с
ръководството на сдружението, и участваха активно в изготвянето на материалите
качени на уеб страницата.

 декември 2020
Поради затягане на противоепидемичните мерки, посещенията и сбирките бяха
преустановени. По време на на Коледните и Новогодишни празници бяха направени
няколко онлайн срещи на членовете на ТД Странджа с председателя Стефан Колев.
II.

ОРГАНИЗАЦИОННО
СЪСТОЯНИЕ
ДЕЙНОСТИ ПО ПОДОБРЯВАНЕТО МУ.

НА

ДРУЖЕСТВОТО

И

През отчетния период дружеството се ръководеше от избран Управителен съвет
от 7 члена и провеждаше заседания по едно на месец, с изключение на месеците, в
които в страната действаше Извънредното положение, обявено във връзка с пандемията
от Covid-19.
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Медиите отразяваха практически всички наши събития. По-конкретно става
дума за бургаските медии Дарикнюз, Черноморие-БГ, Грамофона, ЮниконБГ,
Черноморски фар и Фактор-БС. В тези информационни сайтове и вестници бяха
публикувани множество статии за дейността на Тракийско дружество Странджа.
През същия период Тракийско дружесто “Странджа” продължи да развива
уебсайта на дружеството - www.strandja.org, като в него по време на обявеното
Извънредно положение се публикуваха поздравителни адреси във връзка с различни
годишнини и събития; техническият секретар на дружеството поддържаше в този
период
и
страницата
на
дружеството
във
Фейсбук
(https://bgbg.facebook.com/Trakiisko.Drujestvo.Strandzha.Burgas), както поддържаше и телефонна
връзка с председателите на секции на дружеството. Физическите контакти с членове на
дружеството бяха ограничени поради наложените мерки във връзка с пандемията от
коронавирус.
През 2020 година в офиса на ТД Странджа беше изграден и оборудван санитарен
възел, какъвто липсваше до момента. Положени бяха тръби и беше изградена
канализация към санитарния възел. В отчетния период също така бяха извършени
множество дребни ремонти по офиса на дружеството.
През отчетния период, в офиса на дружеството всеки месец се провеждаха
срещи-събрания на председателя Стефан Колев с ръководителите на всичките 19
секции на ТД Странжда, с изключение на месеците, в които действаха
противоепидемиологичните мерки, въведени от правителството във връзка с
пандемията от коронавирус Covid-19.

04. 01. 2021 г.
гр. Бургас

Председател на УС:
/Стефан Колев/
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