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І. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА
През 2016 година читалището 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
Дейности 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.
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Създава условия за публичен достъп до глобалното информационно общество и
информационните технологии чрез Интернет-комуникация, Уеб-библиотека,
компютърно образование и компютърни услуги.
Организационната структура на читалището през годината бе, както следва:
Върховен орган – Общо събрание от всички читалищни членове или 175 души.
Настоятелство на читалището в състав: Председател – Николай Пелишатски и
членове: Дафинка Ангелова, Даниела Нешева, Огнян Анчев, Румен Илиев, Катя
Божикова – Секретар.
Читалището е ЛИК-1959 е благодарно на своето управително тяло –
Настоятелството. Този управленски борд е от изключително полезни личности,
които реално, а не формално или почетно да приемат и насочват цялостния
организационен живот.
Проверителна комисия за контрол върху дейността в състав: Петя Петкова –
Председател, и членове – Милена Абрашева и Габриела Иванова.
Постоянният оперативен екип на читалището през годината наброяваше 9 души с
позиции: Секретар, Счетоводител, Библиотекар - сътрудник социални дейности,
Технически сътрудник – домакин, Работник библиотека – организатор школи/
Организатор обучение, Координатор културни и младежки дейности, трима
специалисти по видове школи – танцова, музикална, езикова.

ІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

1. ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА
Библиотечен фонд , читатели и техническо оборудване:
В читалище ЛИК работи специализирана детска библиотека, която приоритетно
обслужва деца от прилежащи в района училища: “Отец Паисий”, “Иван Вазов”,
“Единство”, “Ан. Димитрова”. Нейната дейност се осъществява съгласно Правилник за
организация на работата и ползване услугите на библиотеката към ч-ще ЛИК-1959
Плевен, според който тя е обществена библиотека по смисъла на чл. 7 от Закона за
обществените библиотеки и цялостната и дейност се регламентира от този Закон и
Закона за народните читалища.
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През 2016 година библиотеката на ЛИК бе вписана в Регистъра на обществените
библиотеки в България под № 611.
Броят библиотечни единици във фонда през 2016 година наброява 10 994 тома
литература. Новопостъпилите заглавия литература за периода са размер на 77 тома,
като съответно отчислената такава е 350 тома физически амортизирана литература.
Читатели през годината са 248 души. Броят на заетите библиотечни материали е 1721,
от които 1618 книги и 103 електронни носители. Общо регистрираните посещения на
читатели през годината са 1211.
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 ...
От последните години Библиотеката поддържа звено – “Специализирана и помощна
НПО литература и литература за Европейския съюз”, която се окомплектова от текущи
издания на български и европейски НПО. В този раздел на библиотеката са на
разположение вече над 190 монографии, тематични справочники, наръчници, както на
хартиен носител, така и в електронни формати.

Едни от традиционните дейности
на библиотеката е организацията
и провеждането на “Библиотечни
уроци” за най-малките читатели,
чрез които се провокира интерес
към четенето и търсене на нови
знания и информация. В рамките
на тези инициативи през 2016 се
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реализираха 6 библиотечни урока за общо 102 деца от детски градини и начални
училища.

2. ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Арт – клуб «Христея»
През 2016 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 арт-осмисляне на свободното време на децата. Малките художници от
Арт- клуб‘‘ Христея‘‘ участваха със свои рисунки в проведените Национални конкурси
по изобразително изкуство. Завоюваните награди са израз на тяхното достойно
представяне.

Чуждоезиково обучение
В школата за чуждоезиково обучение работят групи за деца в доучилищна и училищна
възраст. През 2016 школата по английски език за ученици обхвана 2 групи за интензивно
изучаване на езика за ученици 5-8 клас и 1 група за подготовка за сертификати с общо 30
обучаеми.

Програма “Английски език в детската градина”
През 2016 година се реализира в детски градини “Кокиче”, “Щастливо детство” и
филиал „Приказен свята”. В групите в детските градини се обучават 73 деца на възраст
между 4 и 6 години.

Сиско Системс Мрежова Академия ЛИК
Вече 13 години в читалище ЛИК работа
една от българските Сиско Мрежови
академии на компанията Сиско системс.
Като част от семейството на хиляди
академии в над 150 страни по света,
академията на ЛИК осигурява успешна
подготовка на завършващите за работа в
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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 2016 година регионалната академия на ЛИК продължи обучението на високо
квалифицирани Сиско Мрежови администратори в курса CCNA. В началото на годината
бе преподписан договора на Сиско академия ЛИК с 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 октомври 2016 Сиско академия ЛИК стартира втора част на дотирана от нас
Стипендиантска програма за нови 8 ученици от паралелка „Къмпютърни мрежи” от
Професионална гимназия по електроника и химични технологии 'Проф. Асен Златаров',
Плевен.Така общо броят на студентите, на които помогам редом с училищното
образование да придобият високо професионална квалификация стана 14. Целта на
тази програма е да подпомогне професионалното обучение на млади хора и старта им
към една по-успешна професионална кариера в ИТ сектора.
http://cisco.my.contact.bg/
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3. 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,
но приоритетът ни винаги е бил насочен към деца и млади хора.
Клуб за народни хора «ЛИК»
Придобили широка популярност свободни
групи за занимания с изкуства, привличаха
през годината хора от всякаква възраст в
клуба по народни танци. Над 50 души
преминаха през заниманията в клуба, воден
от професионалсти в две групи- начинаещи
и напреднали. През годината клуб ''ЛИК''
стана Лауреат от третия фестивал на народни хора и танци «Хайдушка софра»,
гр.Хасково, «Хоро край Пирина ''гр. Сандански и други.

Школата по китара с ръководители Николай и Милена Михайлови имаше 24
ученици на възраст от 5 до 19 години.
Втори муждунороден фестивал на китарата, Плевен 2016
През годината проведохме Второто
издание на Международен фестивал на
китарата, който бе подкрепен от Община
Плевен като част от международната
фестивална програма от културния
календар за 2016. Събитието имаше 5
концертни вечери с участието на:
Плевенска филхармония с диригент Славей Тенчев и солисти: Стела Динкова, Георги
Василев и Боян Дойчев; „Акустик трио 3000” в състав: Цветан Недялков, Иван Лечев и
Веселин Койчев; Герхард Райхенбах – Германия; Дарко Багески – Македония; смесен
хор „Звъника” диригент Ваня Делийска; Танцов ансамбъл при НУИ „П. Пипков”; Росен
Балкански, Фани Куцарова, Георги Димитров, Божана Павлова, както и лауреати от
конкурсната програма.
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Конкурсът в рамките на фестивала обхвана 14 възрастови и жанрови категории, в който
се включиха 202 каратисти от: Австрия, Великобритания, Армения, Белгия, Босна и
Херцеговина, България, германия, Италия,
Испания, Кипър, Китай, Ливан,
Македония, Норвегия, Португалия,
Румъния, Словакия, Сърбия, Турция,
Украйна, Франция, Холандия, Швейцария
и Южна Корея.
Паралелно с конкурсната програма се
проведоха общо 72 часа майсторски класове при 9 утвърдени преподаватели по китара
от Европа, както и 16 презентации на лютиери и водещи музикални компании.
http://plevenguitarfestival.com/2016/bg/

4. КУЛТУРНА и ОБРАЗОВАТЕЛНА 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. Различни по вид и жанр бяха през годината изявите,
насочени най-вече към детска аудитория.
Мартенски празници бяха отбелязани с културна програма за НУ „Отец Паисий” и
НУ „Патриарх Евтимий” с общо достигнати 185 деца.
Част от продължаваща съвместна дейност и оказване на подкрепа за
образователните институции в малките населени места бе участието на екипа ни в
подготовката и провеждането на годишните на образователното дело в с. Горна
Митрополия, Беглеж и Бохот.
Краят на учебната година и завършването на начална степен на основно
образование бе тържествено отбелязано със специално подготвените крайгодишни
тържества за випуск 2016 на НУ „Отец Паисий, СОУ „Стоян Заимов” и ОУ „Й.
Йовков”, Плевен с общо обхванати 218 ученици.
Работата ни в традиционно доброто партньорство с начални училища продължи и
със съвместна подготовка на концертни и сценични програми по повод Деня на
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народните будители, честване на традиционни обичаи и празници, по време на
които общо 30 деца станаха артист-изпълнители.

Куклена трупа “Арлекин” - трансформира своята дейност и репертоар се стана
основен участник в разработената от читалището нова образователна програма в
помощ на децата от детските градини, като допълнителна форма за разширяване
на личностни и образователни компетентности на децата. Всички дейности
използват театрално – куклeното изкуство, за да запознаят децата с тематиката.
Включват и интерактивни и ролеви игри.
Самоутвърждаване и общуване с околните,
инициативност
По забавен начин концентрираме
вниманието на децата върху премеждията
на маймунката Лони и нейната голяма
мечта за собствена сладкарница. Следвайки
желанието на Лони, децата с готовност
помагат за създаването на сладкарница.
(Екипност, разпределение на роли, задачи. Предприемаческо мислене, лидерство).
Социална и здравословна среда
Три интересни приказки на човечето Бубу: „Историята на Бубу- Дебеланкото“, „
Неволите на ленивия Бубу“, „Бедите ме преследват“, насочват активността на децата
към здравословното хранене, дневния режим и личната хигиена. Забавен микс от
сладкодумни приказки и поуки.
Безопасност на движението по пътищата
„Приказка- разговор за пътния знак, който се
изплаши от дъжда“ въвежда децата убедително
и увлекателно в едно приключение, като
създава условия за затвърждаване на
познанията за пътния знак „СТОП“, сюжетноролева игра за поставяне на изработения пътен знак, следене за спазване на
правилата на движение и подвижната игра „СТОП“.
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От началото на учебната 2016/2017 бяха проведени общо 8 занимания в ДГ „Зорница”
и 7 в ДГ „Славейче”.

5. МЛАДЕЖКИ и СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Младежки доброволчески център ЛИК
2016 година бе посветена на предаване на опит от страна на нашия младежки център
към сродни и по-нови младежки структури като Общински младежки парламент –
Плевен.
Читалище ЛИК стана обучаваща организация по проект BG05M2OP001-2.002-0001
„Студентски практики - фаза1” на ОП „Наука, образование и интелигентен растеж”, като
пое практическото обучение на 1 млад човек, бивш доброволец в Младежки център
ЛИК.
Обществени и социални дейности
През 2016 година читалищният екип подпомага активно местни структури, като
Общински съвет по наркотични вещества, Плевен; Европейски информационен център
Европа Директно, социални институции за деца и хора в социален риск.

ІІІ. ПРОЕКТИ
„Работилница за родители” на УНИЦЕФ, България
През 2016 читалище „ЛИК” подписа нов договор с УНИЦЕФ, България за реализация
на поредни две „Работилницата за
родители”. 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. Всяка
работилница имаше своите 14 последователни сесии, които се провеждаха веднъж
седмично и включваха лекции, интерактивни упражнения и дискусии. По време на
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двете финализирани през 2016 работилница общо 30 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.

През 2016 бе финализирана съвместната ни работа по проект със Сдружение
„Младежки форум -2001” и Център на НПО – Разград, подкрепен от Министерство
на правосъдието чрез Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG
15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”.

През 2016 читалище ЛИК бе изпълнител на проекти на Общински съвет по
наркотични вещества – Плевен; на сродни неправителствени организации,
работещи на местен терен.

Разработен и одобрен бе проект по Национална програма за младежта,
реализирана от Министерство на младежта и спорта, но поради обективни
причини, договор за финансиране не бе подписан.

ІV. РЕСУРСИ

1. Финансови и човешки
Финансовото управление на ЛИК най-общо обхваща: бюджетиране, организация на
счетоводството, финансов контрол. ЛИК работи с дългосрочни, краткосрочни бюджети,
бюджети по структурни звена / дейности/. Макар и по-трудни за управление,
наличието на множество подробни и детайлни бюджети на организацията, позволява
проследяване на динамиката на финансовите средства, планиране на финансовия
риск, възможност за анализ на отклоненията, и в крайна сметка се постигане на
гъвкавост на бюджета. Онова, което се стремяхме да постигнем по отношение на
финансовия мениджмънт през годината бе: самоиздържане на дейности; дотиране на
дейности с висок социален ефект, които от гледна точка на бюджетите са
нерентабилни и невъзможни да носят приходи; активност за привличане на средства за
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конкретни проекти; достатъчно финансов ресурс, който дори при „кризи“ да не налага
съкращаване на дейности. За съжаление, отчитаме факта, че не успяхме да осигурим и
да запазим условията за растеж.

Държавната субсидия по ЗНЧ за читалище ЛИК през 2016 година съставляваше 27,17 %
от общия бюджет на организацията, който бе в размер на 195 408,55 лв. Същата е
отчетена своевременно пред Община Плевен. Съгласно реграмента, тя бе разходвана
за обезпечаване на ФРЗ и социални осигуровки на екипа, плащания за трудова
медицина, режийни разходи за сградния фонд и осъществяване на неотложен ремонт
на един от етажите на сградата.
Основните дейности на читалището: културни, образователни, социални бяха
финансово обезпечени, така че да осигурят нужното качество и резултати на
потребителите.
Ефикасното и целесъобразно планиране и осигуряване на финансови постъпления,
позволиха да дотираме дейности, които по своя характер не могат да се самоиздържат
и носят приход – това са основно програми и нициативи за деца в доучилищна и
начално училищна възраст.
Всички постъпили безвъзмездни средства от външни донори – наши и международни
са отчетени и приети, според изискванията и формалните правила на всеки отделен
донор.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА
наименование на прихода
наличност към 01.01.2016
субсидия държавна отговорност
ЛИК
приходи от основна дейност
основна дейност - външни донорски
проекти

сума в
лева

наименование на разхода

8660,15 ФРЗ и социални осигуровки
53100 разходи - външни донорски проекти
16269,14 външни услуги / режийни
други разходи за дейността и
116518,96 командировки

сума в
лева
46198,63
116247,01
15703,85
8259,79

членски внос

350 разходи за библиотека

180,33

приходи от лихви

0,44 канцеларски материали

1034,33
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приходи от стопанска дейност

510 неотложни ремонти

дарения под условие

4224,05

1000 банкови такси

извънредни приходи ДЗИ

879,89

767,02 банкова наличност към 31.12.2016

3076,48

касова наличност към 31.12.2016

480

осигуровки

ВСИЧКО:

197175,71 ВСИЧКО:

891,35

197175,71

Постоянният оперативен екип на читалището през годината наброяваше 9-ма души с
позиции: Секретар, Счетоводител, Библиотекар - сътрудник социални дейности,
Технически сътрудник – домакин, Работник библиотека – организатор школи/
Организатор обучение, Координатор културни и младежки дейности, Трима
специалисти школи.
Като експерти по отделни ключови дейности бяха привличани външни консултанти с
експертиза в областта на педагогиката, социални дейности, артисти, организатори,
технически екипи. Специална благодарност за съвместната ни работа през отчетната
година дължим на психолозите Валентин Минков, Александър Кръстев и Милена
Иванова; на педагозите Николай Михайлов, Милена Михайлова, Велизара Кръстева,
Анелия Радинова, Чавдар Тошков, Валерия Бойчинова, Мариана Кулева; на Светослав
Никифоров и Даниела Цолова; на десетките артист-изпълнители в различни жанрове,
участвали в организирани от нас събития и културни проекти; на нашите бивши млади
доброволци, които вече имайки специфични знания и умения, привличаме като
хоноровани сътрудници в отделни дейности, като през 2016 особените ни
благодарности са за Момчил Минков.

2. Управление на собствеността
Материалната база, в която читалище ЛИК осъществява дейността е публична
общинска собственост, предоставена за безвъзмездно ползване от Община Плевен по
силата на Закона за общинската собственост и Закона за народните читалища. Тя
представлява масивна двуетажна сграда, в комуникативния център на града и две
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отделни помещения. Основната сграда е строена през далечната 1928 год., което е
голямото предизвикателство за нейната поддръжка, реновиране и възстановяване.
В основната сграда са обособени: приземен етаж - преустроен във функциониращи за
дейност площи, музикални кабинети; на първия етаж на сградата има лекторска –
учебна зала, камерна зала с театрална сцена и прилежаща гримьорна,
административен офис; вторият
етаж на сградата е зает от
библиотеката на читалището и
учебна – лекторска зала. В другине
две помещения са разположени
кабинета и лабораторията на Сиско
Мрежовата академия на ЛИК.
Макар сградата да е предоставена
безвъзмездно, всички разходи за
режийни, текущи и неотложни
ремонти, обзавеждане, цялостен интериор са грижа на читалището. Тези пера в
разходната част на бюджета на читалището са една постоянна, неотменна грижа за
осигуряване. Без тях няма как организацията да осъществява своята работа и да
посреща нуждите на своите потребители на услуги.
Всяка година организацията акумулира и инвестира финансов ресурс в обновяване и
естетизиране на средата. Всички зали са оборудвани със съвременни мебели – учебни
банки, посетителски столове. Подовите настилки, дограма, щори, цветови баланс на
пространствата осигуряват уют. Елементи на интериорния дизайн / маслени ценни
картини, графики, детски рисунки, фотографии, декор / текущо се подменят.
Разбирането на екипа на читалището е, че физическата среда, в която ежедневно
стотици граждани / от малки деца до възрастни хора/ пребивават, бидейки ползватели
на читалищни услуги трябва да е максимално естетизирана. Дори да не могат да си
позволят скъпи материали, обзавеждане , то наличните такива трябва да осигуряват
усещане за „добре дошли“. Още повече, когато в същата тази физическа среда хора се
обучават и занимават с изкуство.
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През 2016 година бяха осъществени поредните неотложни ремонти на приземен етаж
и покривна конструкция, компрометирането на които в резултат на аварии рискуваше
да затрудни работата в учебни зали.

V. ПАРТНЬОРИ И ДОНОРИ
Настоятелството на читалище ЛИК-1959 оценява високо подкрепата на всички
организации, институции, донорски програми и фондове, НПО, граждани,
благодарение на които се реализираха голяма част от основните дейности през
годината.
•

Министерство на здравеопазването:

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
Национален център по наркомании
•

Министерство на културата

•

Министерство на младежта и спорта, Дирекция „Младежки политики”

•

Министерство на образованието и науката:

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”
•

Общински съвет – Плевен

•

Община Плевен

•

ОД на МВР – Плевен

•

Превантивно – информационен център по зависимости, Плевен

•

УНИЦЕФ, България

•

Българска асоциация на мрежовите академии, София

•

CISCO SYSTEMS, България

•

Сдружение Плевенски обществен фонд Читалища, приемна структура на
Европейски информационен център Европа Директно – Плевен

•

Сдружение „Младежки форум – 2001”, Разград

•

Център на НПО, Разград

ожени
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