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

Подписаният

НАДКА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА

/трите имена на декларатора/

в качеството си на

ПРЕДСЕДАТЕЛ

/управител/председател/представител/друго/

СПК”Люляк”-гр.Бургас – наследници на малоазийските българи”

3.2.

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

3.3

Управителни органи

Управителен съвет ; Ревизионна комисия
(управителен съвет/контролен съвет/ревизионни комисии)

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

0

5

6.

7

9

0

7

9

гр, Бургас ж.к „Славейков” бл.60, вх.4, ет.15, ап.43
гр.Бургас ж,к „Славейков” бл.60, вх.4, ет.15, ап.43

ДА

НЕ

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

Административен адрес

5.

3

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

Работно време (от – до)

60 члена
1

6.1.

Уредник

Поддръжка на помещението и подпомага дейността
на управителя

7.

Основна дейност на
сдружението

8.

Моля, посочете финансови източници на представляваното от Вас сдружение:

(длъжност)

(задължения)

Държавно
Общинско
Частно (фондации, спонсорства и други)

100.00
Общо:

100.00

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:
Получател

Финансиращ
орган

Разходи, за които е получено
финансирането

Размер на
финансирането
(в лева)

1

Година
„Х“

Община Бургас

СПК”Люляк” – гр.Бургас

Община Бургас

Година
2019г

Година
2020г

СПК”Люляк”- гр.Бургас

Х

Х

За подпомагане осъществяване на
дейността на клуба: канцеларски
материали, консумативи, закупуване на
костюми на групата за патриотични
песни, счетоводни услуги, хонорар на
уредника и други.
За закупуване на народни носии

2550.00

2000.00

Х

Х

Общо:
4550.00

10.
11.

Прилагам отчет за изпълнените дейности от Сдружението за 2019 г. и 2020 година.
ДА
(Деклараторът прилага в прикачен файл отчет за извършените дейности –
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.

ДATA: ………………20__ г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………………………
/подпис и печат/

2

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ СПК”ЛЮЛЯК”- гр.БУТГАС –НАСЛЕДНИЦИ
НА МАЛОАЗИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ”ЗА ПЕРИОДА 2019-2020 ГОДИНА
През периода 2019-2020г.работата на сдружението се осъществяваше
въз основа на приетата план –програма:Участие в социалния живот на
Общ.Бургас.Взаимодействие със сродни клубове.Опазване на българските
и християнски традиции, фолклор и обичаи.Опазване и популяризиране на
бита и културата на малоазийските българи.Честване и отбелязване на
значими дати от историята.Честване на общински празници, областни
мероприятия и национални инициативи.Честване на рождени дни, именни
дни на членовете на сдружението и други
Новата 2019г. започна със след новогодишно тържество
организирано в ресторант в ресторант „Парк”. Първият празник който
празнувахме заедно с ПК „Четири листна детелина” кв.Ветрен в техния
клуб е Бабин ден- 21 януари.Празник който ни връща спомените с години
назад и завършви с много шеги и веселие.
На 14.02.2019г не пропуснахме да отбележим и празника „Св. Трифон”ден на лозаря.Мъжете облечени в ямурлуци и калпаци,с бъклици и
ножици в ръка „зарязаха” лозето, а жените изпяха песни за лозето и за
берекет.Пожелахме добра реколта и да се лее руйно вино „червено”.
На 19.02.2019г.участвахме в тържеството послучаи 146 г. от обесването на
Васил Левски организирано от община Бургас. Поднесохме цветя.
Осми март деня на жената отпразнувахме с клуб „Св.Св.Николай
Чудотворец”в ресторант „Океан”.Имаше богата програма,прочетоха се
стихове и мисли за жената.Хубавата музика ,веселото настроение
спомогнаха всички да се хванем на хорото или да се впуснем в ритмите на
хубавата музика.Това спомогна да се опознаем помежду си.
Първа пролет 22.03.2019г. посрещнахме с еднодневна екскурзия до
„Божура”.

За деня на Тракия 26 Март участвахме в полагането на цветя и венци пред
паметника на Незнания воин.
През 2019г.се проведе и едно важно събитие- 90 г. от създаването
на читалище „Просвета 1929” в с.Люляково.Тъй като по-голямата част от
членовете са от там , нас също ни развълнува това.
Бяхме поканени на тържеството и ние им поднесохме изненада,
като ги поздравихме с песен, написана специално за този юбилей.На
почерпката, на която присъствахме,успяхме да се видим с много приятели,
близки, роднини.Беше много вълнуващ този празник.
На 21.05.2019г.на празника на Константин и Елена посетихме в
Одрин църквата Константин и Елена послучай храмовия празник.
Голям празник за нас пенсионерите е Еньовден – на 24
юни.Празник сред природата и аромат на билки в местността БМБ
кв.Ветрен.Жените направеха венец от цветя и билки донесени от Митко
Томов и минахме под венец за здраве.
На 18.07.2019г.поднесохме цветя пред паметника на Васил
Левски за 182г. от рождението му.
На 06.08.2019г.Преображение присъствахме на панихида в
памет на загиналите в Преображенското въстание в църквата
„Св.Богородица”
На 18.08.2019г. участвахме на тържеството на Петрова нива.
Международният ден на възрастите хора на първи октомври,
отпразнувахме в ресторант „Парк”със СПК”Св.Св.Николай
Чудотворец”.Там програмата също беше богата.Прочетоха се авторски
стихотворения.Поздравихме всички пенсионери с няколко песни.
Друг празник който е много почитан е Деня на християнското
семейство 22 ноември.Той бе отпразнуван в ресторант „ Младост”
Празникът на Бургас 6-ти декември празнувахме в ресторант
„Младост” с ПК”Св.Св.Николай Чудотворец” с много песни и веселие.

Туристическата дейност и отдих е важен момент от общите
мероприятия на клуба.През лятото проведохме и няколко срещи с
ПК”Четирилистна детелина” кв,Ветрен.С тях посетихме”Беглик
таш”.Екскурзоводът ни разказа подробности за това светилище.Удивени
бяхме от формата на този величествени скали ,скътали много
история.Насладихме се и на красотите на Ропотамо.
С ПК”Четирилистна детелина”изкараме и една забавна вечер в
ресторанта на „Планинска къща” в с.Бата.Присъствахме на импровизирана
българска сватба.
Незабравима ще остане и еднодневната екскурзия до М.Търново,
Бръшлян,Младежко.В М.Търново влязохме в къщите – музеи.от които
научихме много за този странджански край.В Бръшлян посетихме
килийното училище, а в Младежко се потопихме в полите на Странджа.
През месец юни проведохме тридневна екскурзия до РодопитеДяволското гърло, Ягодинската пещера .Кръстова гора и Бачковския
манастир, където се насладихме на магията на Родопа планина.
На част от членовете на клуба бе организирана рехабилитация в
Банкя.
На 15.12.2019 г. участвахме в концерта посветен на 175 г. от
рождението на капитан Петко Войвода.
Приключихме 2019г.с Коледно – Новогодишно тържество.
Изненадата беше идването на коледарите и Дядо Коледа.Коледарите
благословиха стопанката на новия дом, а Дядо коледа раздаде подаръци
на всички.
Започнахме 2020г. заредени с много енергия за празнуване и
изяви.
Празнувахме Бабин ден 21 януари в даденото ни помещение, за
което благодарим.Присъстваха по –голяма част от членовете .Изненада бе
пристигане на много гости – общински съветници и кмета г-н Димитър
Николов.Създаде се общо веселие, с много песни и танци.

Няма да забравим , и дълбок спомен ще остане у нас подготовката
и провежданетона „Малоазииската вечер”- история, бит и култура на
малоазииските българи на 08.02.2020г.,в която участваха всички членове
на клуба.
На тържеството, на което прозвуча малоазииска реч и звучни
малаазиски песни, бяха отправени и много послания –за уважение към
труда и хляба,за отошенията между снахи и свекърви, за почитане на
възрастните и други.
Присъстващите бяха запознати с живота на нашите деди- бежанци
от Мала Азия – от селата Коджа бунар ,Чаталтепе и Урумче.Трапезата беше
отрупана с вкусни малоазииски ястия,създаде се ведро настроение.
Всички гости високо оцениха нашето участие и ние бяхме
удовлетворени от представянето си.
На 14.02.2020г. в клуба празнувахме и Трифон Зарезан- ден на
лозаря.Бяха раздадени награди на производителите – за най-хубаво бяло
и червено вино, най-хубава ракия.
На 3-ти Март посетихме гр.Българово .Там освен освобождението
на България се честваше и 143г.от освобождението на града.Положихме
цветя пред костницата на 400 убити човека от черкезите и башибозуците.
Празника на жената 8-ми Март празнувахме на ресторант.
Еньовден – 24 юни.Празник на цветята и билките сред природа на
парк БМБ кв.Ветрен.
На 12.07.2020г.нашите членове сем.Ингилизови празнуваха златна
сватба.Организирахме тържеството, като се опитахме да се върнем далеч
във времето на нашите деди и родители, това което сме
запомнели.Пресъздадохме автентична сватба .
На 20.08.2020г. празнувахме 80-годишен юбилей на нашия член
Митко Томов Петров.
На 26.09.2020г.нашият състав за автентични песни „Малоазийка”
бе поканен да участва в програмата на тържеството за 100-годишния

юбилей на бургаския квартал Лозово и 90 години от създаването на
читалище „Тракия 1930”.
През месец октомври бе организирана почивка на част от членовете в
СБР”Месемврия” град Несебър.
На 01.10.2020г.Международния ден на възрастните хора
отпразнувахме заедно с ПК”Четирилистна детелина” кв.Ветрен в парка на
БМБ .
На 28.10.2020г.отпразнувахме 70-годишния юбилей на нашият член
и приятел Денка Петкова

