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І. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

През 2014 година читалищната организация осъществяваше дейността си в съгласие със 

своите програмни цели, заложена в Устава на организацията, според който читалището, 

като юридическо лице с НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА 

ДЕЙНОСТ има следните основни цели: 

♦ Утвърждаване на гражданското общество, като източник на социален капитал; 

♦ Разпространение на  духовни и културно-просветни ценности, подпомагане на 

културното и творческо развитие, обогатяване на социалната и образователна 

дейност 

♦ Подпомагане и развитие на младежки дейности 

♦ Подпомагането на социално затруднени и маргинализирани обществени групи. 

♦ Осигуряване на достъп до информация 

 

Каква дейност осъществява читалището за  постигане на тези цели? 

♦ Поддържа общодостъпна обществена библиотека с присъщите и библиотечно – 

информационни дейности. 

♦ Организира и поддържа художествени колективи, школи, клубове, формации, кино и 

видеопоказ, празненства, концерти.  

♦ Организира културно-просветни изяви самостоятелно или съвместно с други 

организации и институции. 

♦ Осъществява социални дейности и услуги, подпомагащи лица и семейства, както и 

такива, свързани с отглеждането, възпитанието, обучението и пълноценното 

уплътняване на свободното време на децата и младите хора 

♦ Осъществява неформално обучение и консултиране  на деца, младежи, лица в 

трудоспособна възраст, на сродни нeправителствени организации и неформални 

граждански групи 

♦ Развива младежки дейности, в полза на най-широк кръг млади хора, без оглед на 

социална и етническа принадлежност. 

♦ Създава условия за публичен достъп до глобалното информационно общество и 

информационните технологии чрез Интернет-комуникация, Уеб-библиотека, 

компютърно образование и компютърни услуги. 

Организационна структура на читалището—kаш Върховен орган е Общото събрание от 

всички 156 читалищни членове. В настоящият тригодишен мандат Настоятелството на 

читалището е в състав: Председател – Николай Пелишатски и членове: Дафинка Ангелова, 

Даниела Нешева, Огнян Анчев, Румен Илиев, Катя Божикова – Секретар. Проверителната 

комисия за контрол върху дейността е в състав: Петя Петкова – Председател,  и  членове  

Милена Абрашева и Габриела Иванова.  
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Постоянният оперативен екип на читалището през годината наброява 7 души с позиции: 

Секретар, Счетоводител, Библиотекар - сътрудник социални дейности, Технически 

сътрудник – домакин, Координатор младежки дейности, Организатор и Специалист 

музикална школа. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА  

През 2014 год. библиотечния фонд наброяваше 11 180 регистрационни единици. 

Набавени бяха чрез закупуване и дарения от граждани- читатели на библиотеката общо 

99 нови заглавия.  

Библиотеката разполага с специализиран отдел с литература за НПО, както и богат набор 

от материали за Европейския съюз и мястото на България в него.  

През изминалата 2014 год. общия брой на читателите, посетили библиотеката като 

ползващи услугата “заемна на книги за дома” и в читалня, използващи електронен носител 

наброяваха 241. От тях 212 са ученици до 14 год. възраст.  

 

За поредна шеста година 

библиотеката поддържа т.нар. 

„подвижна библиотека” в НУ „ Отец 

Паисий” . Идеята за осъществяване 

на този вид услуга бе породена от 

предходна наша дейност. 

В навечерието на 1 ноември - Ден на 

народните будителите ежегодно 

отбелязваме празника чрез 

запознаване на най- малките 

ученици с устройството и работата 

на обществената библиотека. 

Децата се впечатляват, тъй като по-

голямата част от тях никога не са 

посещавали библиотека. 

По време на тези срещи се роди 

идеята за предлагане на услугата „ Подвижна библиотека” и вече шест години тя 

функционира успешно. Всеки месец в определен от класните на съответните класове 

ден, библиотекаря ги посещава на място и раздава книги на учениците.  
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В повечето случаи предлаганите книги са предварително обсъдени с учителите и са в 

помощ на заниманията по извънкласното четене. Друг мотив за предлагане на такава 

услуга бе и обстоятелството, че  доста от децата на училището са пътуващи от други 

населени места, с ограничено време и възможности да посещават читалището, а 

осигуряването на книжки, буквално в класната стая, спести липсата на време. С 

първокласниците от същото училище всяка година отбелязваме 1 март. Разказът за 

празника и обичаят свързан с неговото празнуване, а и посещението на Баба Марта с 

нейните изненади – разказани легенди и мартеница за всяко дете създават много 

настроение и радост не само на учениците, а и на гостите които уважават празника. 

Продължение на заниманията с деца е работата на ”Детската работилница по приложни 

изкуства и занаяти”, която в навечерието на християнските  и светски празници събира 

деца за изработка на сувенири, подаръци  и предмети с обредно значение.  

 

Техническото оборудване на библиотеката позволява читателски запитвания  и търсения да 

бъдат изпълнявани не само по традиционния заемен начин и в читалня, а да се търсят 

ресурси в уеб – библиотеки и 

специализирани портали, да се 

работи с електронни масиви. 

Библиотеката е оборудвана с 2 

компютърни работни места с 

периферни устройства, с 

неограничена Интернет връзка, с 

копирна апаратура. 

В библиотечната работа и 

предоставянето на информация за 

ученици от среден и горен курс вече 

активно се ползват ресурсите на специализирани български учебни Интернет портали и 

страници, обмяната на информация и знания в национални и международни форуми, е - 

ученето ... 

Вече 10-та година библиотеката на ЛИК работи съвместно с пенсионерския клуб на ул.  

„ Сан Стефано”, в който се помещава изнесена библиотека. Предоставената предимно 

българска литература се стопанисва от координатора на клуба и с нейна помощ се 

обслужват читателите, ползващи клуба. Това се оказа една много успешна идея , която 

набира все повече ползватели. Общият брой на заетите през 2014 год. библиотечни 

документа през пенсионерския клуб е общо 1659 регистрационни единици, от които 1611 

книги и 48 на електронен носител.Осъществени са общо 860 посещения, от които 819 

заемни и 41 посещения в читалня. 
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УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  

Школа за чуждоезиково обучение 

В школата за чуждоезиково обучение работят групи за деца в доучилищна и училищна 

възраст. През 2014 школата по английски език за ученици обхвана 4 групи за интензивно 

изучаване на езика за ученици 5-8 клас и 1 група за подготовка за сертификати с общо 42 

ма обучаеми. Към школата вече 20 години работи програма “Английски език в детската 

градина” за ранно чуждоезиково обучение. През 2014 година тя се реализира в детски 

градини “Кокиче”, “Щастливо детство”, “Снежанка” .  

В групите в детските градини  се обучават 64 деца на 

възраст  между 4 и 6 години. 

 

Арт – клуб «Христея»  

През 2014 година общо 24 момичета и момчета на възраст 4 

-15 години работиха в школата по изобразително изкуство, 

както с цел обучение по изкуство, така и за алтернативно 

осмисляне на свободното време на децата чрез изкуство. 

Част от възпитаниците на школата донесоха свои награди от 

национални конкурси за рисунка. Една от най-новите и 

млади възпитанички на арт-клуб "Христея" при читалище 

ЛИК - Гергана Минкова спечели Първа награда в своята 

възрастова група от Националния конкурс "ПриказкиТЕ" , 

Варна 2014. Насочен към всички ученици в България и българските деца, които живеят 

извън пределите на страната, конкурсът тази година премина под темата "Приказките на 

Шарл Перо". За участие в него бяха изпратени 1360 рисунки на 1348 ученици. Гергана 

Минкова, която съвсем отскоро се занимава с изобразително изкуство, под ръководството 

на  педагога Анелия Радинова направи своя първи опит за участие в конкурс, който бе 

удостоен с награда. 

 

С три награди се отличиха 

по-големите художници на 

Клуб “Христея” от 

националния конкурс 

“Моето населено място – 

част от Европейския дом” на 

Европейски информационен 

център “Европа директно” - 

Плевен през 2014. 
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Регионална Сиско Системс Мрежова Академия 

11-та поредна година  в читалище ЛИК продължава работата на една от българските Сиско 

Мрежови академии на компанията Сиско системс, със статут на Регионална такава. 

Като част от семейството на хиляди академии в над 

150 страни по света, академията на ЛИК осигурява 

успешна подготовка на завършващите за работа в 

областта на мрежите и информационните технологии 

в обществени и частни организации, както и за 

последващо висше образование в областта на 

мрежите, компютърните науки или други, свързани с 

тях, области.  През 2014 година регионалната 

академия на ЛИК продължи обучението на високо квалифицирани Сиско Мрежови 

администратори  в курса CCNA, като екипът на академията се разшири с още един 

сертифициран инструктор. В началото на годината бе предопсан договора, 

препотвърждаващ присъствието на 

академията на читалище ЛИК в световна 

Сиско Мрежова обучителна програма и 

членоството и Българската асоциация на 

мрежовите академии. В Академията на ЛИК 

се провеждат курсовете по програмата за 

Сертифициран от Сиско сътрудник за работа 

с мрежи - Cisco Certified Network Associate: 

CCNA. Курсът CCNA се предлага в две разновидности: CCNA Discovery и CCNA Exploration. 

CCNA Discovery  е предимно  за  хора,  които  търсят  кариерно ориентирано обучение по 

ИКТ умения или бърза реализация в тази сфера. CCNA Exploration е за хора с развити 

умения за решаване на проблеми и аналитични умения, обикновено свързвани със 

следване в дисциплини като инженерни науки, математика и др. И двата курса се състоят 

от 280 учебни часа. Курсистите научават как да инсталират и конфигурират 

маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват 

проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки. 

CCNA обучението е разпределено в 4 модула. След края на последния модул курсистите се 

явяват на тест върху целия материал и ако го издържат успешно, то те са подготвени да се 

явят на изпита за международен сертификат. Всеки, който е издържал този предварителен 

тест с успех над 75%, получава отстъпка за явяването на сертификационния изпит.  

През 2014 Академията на ЛИК стартира своя стипендиантска програма за 

плевенски ученици, като благодарение на нея първите двама вече се обучават във 

втори семестър.  

Годишен отчет, 2014 
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ДЕТСКО И МЛАДЕЖКО ТВОРЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ ГРУПИ  

ПО ИЗКУСТВА 

Една от основните цели на дейността ни е осигуряването на условия за занимания с 

изкуства, достъп до културен продукт на най-широк кръг граждани от местната общност, 

като приоритетът ни винаги е бил насочен към деца и млади хора. През различните сезони 

в ЛИК работят различни формации, според интереса на децата и младите хора, в рамките 

на конкретен проект или възникнала идея. 

Клуб за народни хора «ЛИК»  - Придобили широка популярност свободни групи 

привличаха през годината хора от 

всякаква възраст в клуба по народни 

танци, който през 2014 навърши своите 

6 години. Над 56 души преминаха през 

различните групи на Клуба. 

Представителни формации на клуба 

вече регистирарах своите участия 

отличия от национални надигравания.  

 

Детската школа по спортни и развлекателни 

танци на ЛИК имаше своите 27 възпитаници през 

2014, на възраст от 4 до 19 години. За тяхното 

задържане и мотивиране спомагат концертните 

програми, както и участията им като гости в 

празнични чествания и тържества.  

 

Школата по китара на ЛИК бележи изключително динамично развитие. През 2014 

нейните възпитаници вече наброяват 26 момичета и момчета от 6 до 20 годишна възраст, 

като преподавателския екип бе разширен до вече 2-ма ръководители. Участието на нашите 

възпитаници в национални и 

международни изпълнителски конкурси 

бе адмирирано и неминуемо доведе до 

амбицията на екипа, в партньорство и 

съвместна работа с други колеги и 

китарни школи на града, да развие 

Плевен като нова точка на китарното 

майсторство на картата на страната.  
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Крачка към това бе организираната съвместна Първа китарна среща 'Живи струни" на 

учениците от школите по китара ще през ноември 2014, което събра 78 китаристи.  Нейна 

цел бе да се превърне в ежегодно културно събитие на регионално ниво, което би 

срещнало таланти и което определяме като начална стъпка към създаването на ''Фестивал 

на китарата'' и ''Лятна китарна академия''.  

 
КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

Културните изяви – любителски и професионални са една от основните читалищни 

дейности. От една страна те дават шанс за изява на любителите, занимащи се със сценични 

изкуства, а от друга – срещат публиките със сценичен продукт от областта на 

професионалното изскутво.  Голяма част от тази наша дейност осигурява детската и 

училищна празничност: годишнини, отбелязване на европейски исветовни дни, дати, 

свързани с национални и християнски 

празници и обичаи. Образователните уроци 

за деца в доучилищна и училищна възраст 

също са неотменна част от годишните ни 

програми, като стремежът е децата да бъдат 

срещани с различни жанрове и артист-

изпълнители от цялата страна. 

 

В този контекст куклена трупа 

«Арлекин» на читалище ЛИК 

продължи през годината своите детски куклени представления с двете репертоарни пиеси 

«Приключенията на Бубу» по Димитър Точев и «Косе Босе» по едноименна приказка на Ран 

Босилек. 

 

През март, наш гост бе чудесният музикален проект на "Джазтет" - 

ДЖАЗ ЗА ДЕЦА, подкрепен от фондация "Америка за България", 

който откри 

пролетните дни в 

читалище ЛИК - 

Плевен. Водени от 

запазеното име в 

родния джаз - 

тромпетиста Венцислав Благоев, 

музикантите представиха два джаз 

образователни урока за плевенски деца. 

Годишен отчет, 2014 
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№ Дейност Брой 
участни-

ци 

Дата  Място 

1. „Косе Босе” – куклена пиеса за учениците от I –II 

клас  на НУ „ От. Паисий” 

145 22.01 Зала ЛИК 

2. „Приключенията на Бубу” – куклена пиеса 74 23.01 ОДЗ „ 1-ви юни” 

3. Отбелязване 141 годишнина от обесването на В. 

Левски – „ Най-ясната загадка Левски” за учени-

ците от III клас на НУ „ Отец Паисий” 

61 19.02 Зала ЛИК 

4.  Посрещане на Баба Марта с учениците от I- те 

класове  на НУ „ Отец Паисий” 

93 28.02 НУ „ Отец Паисий” 

5.  „Косе Босе” – куклена пиеса  за децата от ЦДГ „ 

Щастливо детство” 

126 13.03 Зала ЛИК 

6. ” Косе Босе” – куклена пиеса 54 19.03 Детска ясла 

 „ Чайка” 

7. „Джаз за деца” за ученици от III-IV клас на НУ „ 

От. Паисий” 

119 21.03 Зала ЛИК 

8. Децата в света на книгите – беседа с децата от III 

– IV групи на ЦДГ 

„ Звънче” по повод деня на детската книга 

55 02.04 Зала ЛИК 

9. В света на книгите – разказ за книгите и драмати-

зация „ Дядо и ряпа” – III група на ЦДГ „ Щ. Детс-

тво” 

30 02.04 ЦДГ „ Щастливо 

детство” 

10. „ Косе Босе”-спектакъл на трупа „Арлекин”  46  15.04 ЦДГ,  гр. Пордим 

11. „ Косе Босе”-спектакъл на трупа „Арлекин” 62 16.04 Детска ясла 

„ Щастливо детст-

во” 

12. „ Косе Босе”-спектакъл на трупа „Арлекин” 100 05.06 ОДЗ „ Бодра смя-

на”,  гр. Ч. бряг 

13. „Пътят на боклука – работа по еко-проект с уче-

ници от  III клас НУ „ Отец Паисий” 

10 03.06 НЧ „ ЛИК” 

14. Билките в България – проект „ Успех” -III клас,  

библиотечен урок-презентация 

10 04.06 НУ „ Отец Паисий” 

15.  „ Аз гражданинът на РБългария” съвместна работа 

с ученици от III клас 

15 05.06 НЧ „ ЛИК” 

16.   „ Моят европейски свят” – запознаване с държа-

вите от ЕС - III клас на НУ „ Отиц Паисий” 

15 06.06 НУ „ Отец Паисий” 

17. Билките в България – проект „ Успех” – III клас 15 10.06 НЧ ЛИК 

18. « Косе Босе”-спектакъл на трупа „Арлекин” 75 11.06 ЦДГ „ Еделвайс” 

19. „Библиотеката в нашето семейство” – дискусия за 

ролята на книгите и тяхното място в семейното 

възпитание с деца от II клас 

12 12.06 НЧ ЛИК 

20. „ Приключенията на Бубу”-спектакъл на трупа 

„Арлекин” 

67 17.06 Детска ясла „ Асен 

Халачев” 

21. „ Приключенията на Бубу” 79 19.06 ЦДГ „ Калина” 

22. „ Приключенията на Бубу” 68 15.09 ЦДГ „ Синчец” 

23. „ Приключенията на Бубу” 80 06.10 ЦДГ „ Ралица” 

24. Дена народните будители – библиотечен урок с 

ученици от II клас на НУ „ Отец Паисий” 

87 30.10 НЧ ЛИК 

25. „ Светлините над Плевен” – организация и участие 

в общоградското детско тържество за запалване 

светлините на Коледното дърво 

  01.12 Площад 

„ Възраждане” 

26. Концерт на Школата по спортни танци 80 19.12 НЧ „ ЛИК” 

Годишен отчет, 2014 
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МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 
В изпълнение на политиката си подкрепа и създаване на условия за развитие на младежки 

дейности, читалище ЛИК разработи и депозира два младежки проекта, които бяха 

подкрепени от Национолна програма за младежта 2011-2015 год. Техен основен двигател е 

работещият вече 17 години като неформална структура Младежки доброволчески център на 

читалище ЛИК-Плевен, обединяващ млади хора от общината в 

граждански и социални инициативи. 

Проект: : „Избор винаги има – младите гласуват за 

Европейски парламент 2014” се реализира в периода 01-06.2014 

и бе свързан с гражданско образование на млади хора в контекста на 

изборите за Европейски парламент 2014 , с обучение на млади 

избиратели и мотивация за гласуване, извън политическите 

предизборни кампании,, с разбиране за европейското членство на 

България. Негови конкретни цели бяха: 

♦ Да изведе актуална „момента снимка” на нагласите, знанията и 

свързването с личния  живот и проекция на младите хора на политиката 

и структурите на Обединена Европа, както и за мотивацията на младите 

хора за участие в избори като пълноправни 

гласоподаватели.  

♦Да създаде по-широко информационно поле 

за процедурата на упражняване на 

гражданското право в избори за Евро парламент 2014, в частност 

за участието на България и нейните политически партии като 

държава членка в тези избори.  

♦Да мотивира младите хора от целевата група да упражнят 

правото си на глас в избори за Европейски парламент 2014, чрез 

запознаване със смисъла и ползите от работата на тази евро 

структура.  

♦Да стимулира интереса на младите хора към общоевропейското право на активно 

гражданство 

В проектните дейности бяха обхванати 1272 млади хора , от които:  758 ученици от 5 

плевенски училища достигнати в дейности за пряк контакт  - проучване на познанията за 

ЕС и нагласите за упражняване на вот  и публични дискусионни форуми;  330 младежи в 

дейности за непряк контакт—адресна директна кореспонденция, достигане чрез социалните 

медии, публични акции; 22-ма доброволци, от които 10 за първи път включени в 

доброволчески инициативи.  

Годишен отчет, 2014 
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В края на 2014 с Министерство на младежта и спорта бе договорирано изпълнението и 

подкрепата за проект: “Младежко доброволчество за превенция на рискови 

фактори сред младите хора” , който ще се 

реализира през първата половина на 2015 година и 

чиято цел е развитие на младежкото доброволчество 

в полза на устойчиви местни младежки и социални 

инициативи и разширяване на плевенския клуб 

„Връстници обучават връстници”, член на Българската 

Y-PEER Мрежа. Проектът е логично и  устойчиво 

продължение на цели и дейности на Младежкия 

център, доказали своята ефективност, като:  

♦ Създаването на условия за въвличане, 

мотивиране и неформално обучение на млади 

хора в учаща възраст 15 – 18 год. и подпомагане 

на социалното им  участие в полза на 

превенцията на рискови фактори сред младите 

хора. Разширяване на младежки клуб „Връстници обучават връстници” (ВОВ) при 

читалище ЛИК, чрез увеличаване броя на доброволците, активно работещи по 

превенция на ХИВ/СПИН и зависимости, включително и сред младите хора от малките 

населени места. 

♦ Намаляване на уязвимостта на младите хора към ХИВ/СПИН и зависимости, 

преодоляване на стигмата и нетолерантността към хората засегнати от тях, чрез 

активна работа на терен, основани на разбирането, че всички хора трябва да имат 

равни възможности и отричане на  дискриминацията, основана на възраст, пол, 

сексуална ориентация, серостатус, физически възможности, политически и 

религиозни възгледи, етнически или национален произход и здравословно състояние. 

♦ Гарантиране на устойчивост и продължаващи действия в отговор на национални 

приоритети, залегнали в Национална програма за младежта 2012-2020 год. 

 

През 2014 в рамките на националните партньорства със сродни НПО от страната, екипът на 

Младежки доброволчески център на ЛИК бе селектиран и включен в националната 

обучителна програма на Фондация 

СЕГА—София, част от международния 

проект “Гражданска подкрепа за 

антирасистки мерки в младежката 

сфера CHARM, изпълняващ се в 

България, Гърция, Италия, Литва, Полша и Испания и подкрепен от Европейската комисия.  
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ІІІ. ПРОЕКТИ НА ЧИТАЛИЩЕ ЛИК, 

ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРЕЗ 2014 
Първите проекти на ЛИК, подкрепени от национални и външни донорски програми 

датират от 1997 година. От тогава до днес, те са нашият шанс за апробиране и 

въвеждане в практиката на нови видове дейности и услуги в отговор на конкретни 

нужди и интереси на една или друга група от общността. 

 

През 2014 година екипът на читалище ЛИК спечели ново продължение на проектите си 

по Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най 

голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, 

насочени към младежи” на 

програма „Превенция и контрол на 

ХИВ/СПИН” на Министерство на 

здравеопазването, финансирана от 

Глобалния фонд за ХИВ/СПИН, 

туберкулоза и малария. Както и 

предишни години, основен фокус на 

проекта са млади хора извън 

училищна среда,  с най-висока 

социална уязвимост.  

В общо 64 излизания на терен за 

годината, екипът на проекта успя да 

постигне 

следните показатели:  

♦ общ брой разпространени 

безплатни кондоми—17 777 

♦ брой предоставени 

здравно -образователни материали—3580, 

♦ общо достигнати лица по време на АНИСПИН кампании—3080 

♦ 40 включени в обучения млади хора 

♦ 845 лица в риск достигнати на терен и 

♦ 292 деца и млади хора от социални институции.  

За изпълнение на проекта работиха 25 младежи – доброволци, членове на създадения 

през 2009 година клуб „Връстници обучават връстници”. Техна основни задачи бяха: 

Раздаване на рекламни и образователни материали и популяризиране на програмата за 

превенция на ХИВ, раздаване на презервативи, консултиране за безопасно сексуално 
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поведение, мотивиране и насочване на младите хора за изследване на ХИВ, групови 

сесии за изграждане на жизнено важни умения с представители на целевата група 

млади хора, провеждане на кампании и младежки инициативи.  През 2014 обучителите на 

връстници продължиха своята изнесена дейност на територията на други общини от Област 

Плевен: Левски, Кнежа, Никопол, Пордим, Гулянци, Червен бряг, Искър.  Общата стойност 

на привлечените донорски средства за изпълнение на проекта по компонент 7 е в размер 

на  11 000 евро. 

 

„Работилница за родители” на УНИЦЕФ, България 
  
През 2014 читалище  „ЛИК” 

подписа нов договор с УНИЦЕФ, 

България за реализация на две  

„Работилницата за родители” през 

2014 и 2015 година. . С помощта на 

специалисти психолози бе 

предоставена на родители на деца 

до 4 години възможност да 

споделят своя опит, знания и 

тревоги, свързани с отглеждането и 

общуването с малките деца. 

Първата работилница, проведена в периода 10-12.2014  имаше своите 14 последователни 

сесии, които се провеждаха веднъж седмично и включваха лекции, интерактивни 

упражнения и дискусии. В нея бяха обхванати общо 15 млади родители научаваха за 

основните психологически потребности на децата в тази възраст, за това как могат да 

насърчат познавателното и емоционално развитие на своето дете, как да поставят граници 

без да прибягват до насилие и как ефективно да общуват с малкото дете.  Размерът на 

финансирането от страна на УНИЦЕФ по този проект възлиза на 1600 лева. 

По двата проекта,  спечелени за реализация от ЛИК, донорските средства от Национална 

програма за младежта са  в размер на  18 352 лева.  

През 2014 екипът на читалище ЛИК бе изпълнител и на други проекти, свързани с 

превантивна работа на рискови фактори на местно и регионално ниво. Проектът, на 

стойност 1500 лева  „ИНТЕРВЕНЦИИ, БАЗИРАНИ В ОБЩНОСТТА –КАКВО МОЖЕМ ДА 

НАПРАВИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ  НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА” бе част от 

програма за ПРЕВЕНЦИЯ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА СРЕД РИСКОВИ ГРУПИ 

2014, ПЛЕВЕН НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА – ПЛЕВЕН, ОДОБРЕНА И 

ФИНАНСИРАНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР С 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОТ ОКТОМВРИ 2014. 
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ІV. МЕНИДЖМЪНТ НА ЧИТАЛИЩЕТО:  

управление на човешки и финансови ресурси,  

материална база 
Постоянният оперативен екип на читалището през годините е в различна численост и 

функции, съобразно програмното планиране и работа на организацията. Към края на 2014 

годината екипът наброява 7 души с позиции: Секретар, Счетоводител, Библиотекар - 

сътрудник социални дейности, Технически сътрудник – домакин, Организатор, Координатор 

културни и младежки дейности, Специалист музикална школа.  

Още 13 хоноровани преподаватели и експерти  бяха част от екипа на читалището, 

реализиращ основните му дейности през 2014 година. По отделни ключови дейности бяха 

привличани външни консултанти с експертиза в областта на педагогиката, социални 

дейности, артисти, организатори, технически екипи.  

 

Финансовият ресурс, с който читалището работи през годината бе определен от приетия на 

Общо събрание на организацията бюджет за 2014 година. Държавната субсидия, 

получавана по силата на Закона за народните читалища за ЛИК през 2014 год., 

включително и проектно спечелена допълваща такава за целеви ремонтни дейности 

възлиза на 50 500 лева, което в процентно съотношение към общия бюджет на 

организацията представлява 33.73 %. Приходите по силата на сключени договори за 

спечелени проекти с в размер на 53 340 лева, или 35.62 % от общия бюджет. Приходите от 

основна собствена дейност—културни изяви, обучения, библиотечно обслужване и членски 

внос са в размер на 28 654 лева, или 19.14 % от общия бюджет. 

 
Управление на собствеността  
 
В сградния фонд на ЛИК, 

предоставен за безвъзмездно 

ползване от Община Плевен по 

силата на ЗНЧ, ЗОС и ЗМС 

функционират 5 лекторски зали с 

общ капацитет 56 места, 

репетиционна зала и сцена - салон 

с капацитет 80 места, библиотека, 

административен офис, както и 

компютърните лаборатории на 

Сиско мрежовата академия.  
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Изцяло възстановена бе пропадналата пристройка—гримьорна на залата на читалището с 

ново изграждане на подова конструкция, подновяване на покривна такава, вътрешни 

интериорни подобрения. Цялостно бе подменена външната дограма на основната сграда на 

читалището, както и нейната фасада. Извършени бяха интериорни подобрения на 

физическата среда в учебни зали и библиотека. 

Общият размер на вложените средства възлезе на над 13 091 лева, като 2 500 от тях бяха 

спечелени чрез проект за допълваща субсидия от Министерство на културата. 

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ЧИТАЛИЩЕ ЛИК-1959 

ЗА 2014 ГОДИНА 

 

наименование на прихода 

сума в 

лева наименование на разхода 

сума в 

лева 

наличност в банка към 01.01.2014 17 132 ФРЗ  38 087 

касова наличност към 01.01.2014 102 социални осигуровки  6 787 

субсидия държавна отговорност ЛИК 50 500 
външни услуги - възнаграждения за екс-
перти и социални осигуровки 25 934 

основна дейност -школи и обучения 12 477 материали 1 037 

основна дейност - културни изяви 13 105 външни услуги - режийни 6 877 

основна дейност - местни проекти и пар-
тньорски инициативи 15 278 разходи-местни проекти 10 948 

основна дейност - външни донорски про-
екти 38 062 разходи - външни донорски проекти 34 940 

други приходи 2 542 други разходи за дейността 4 200 

членски внос и такса библиотека 530 разходи за текущ ремонт 13 091 

приходи от лихви 5 разходи за командировки 950 

    банкови такси 290 

    банкова наличност към 31.12.2014 6 373 

    касова наличност към 31.12.2014 219 

ВСИЧКО: 149 733 ВСИЧКО: 149 733 
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Министерство на здравеопазването: 

♦ Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 

♦ Национален център по наркомании 

Министерство на културата 

Министерство на младежта и спорта 

Министерство на образованието и науката: 

♦ Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” 

♦ Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” 

УНИЦЕФ, България 

Българска асоциация на мрежовите академии, София 

CISCO SYSTEMS, България 

Фондация СЕГА, София 

Фондация Джазтет, София 

Общински съвет – Плевен 

Община Плевен 

ОД на МВР – Плевен  

Плевенски обществен фонд „Читалища” 

Сдружение „Развитие на личността и човешките общности”, Плевен 

Общински съвет на наркотични вещества, Плевен 

РЗИ, Плевен 

V. ПАРТНЬОРИ И ДОНОРИ 

 

Настоятелството на читалище ЛИК-1959 оценява високо подкрепата на всички ор-

ганизации, институции, донорски програми и фондове, НПО, граждани, благодаре-

ние на които се реализираха голяма част от основните дейности през годината.  

 

Специално благодарим на нашите доброволци: младежи и социално активни хора, 

емоционално свързани с читалището, които са нашият най-ценен ресурс и доказа-

телство, че читалището принадлежи на хората. 

 

Благодарим на семействата, родителите и настойниците на децата и младите хора, 

обхванати в нашите школи и дейности за доверието и съпричастността. 

 

Благодарим на фирмите и доставчиците на услуги, които с разбиране и коректност 

изпълняваха своите задължения към нас. 

Годишен отчет, 2014 


