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І. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

 

През 2017 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 

Постоянните дейности, осъществявани за постигане на тези цели 

са: 

 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 
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 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. 

 

Организационната структура на читалището през годината бе, 

както следва: 

 Върховен орган – Общо събрание от всички читалищни членове или 

170 души. 

 Редовно общо отчетно събрание на читалището бе проведено на 10 март 

2017 год. 

 Тригодишният мандат на Настоятелство на читалището в състав: 

Председател – Николай Пелишатски и членове: Дафинка Ангелова, 

Даниела Нешева, Огнян Анчев, Румен Илиев, Катя Божикова – 

Секретар продължава до 2019 година. 

 Читалище 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 в периода 

01-08.2017 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. От м. 09, 

до м.12.2017 съставът бе редуциран до общо 4-ма щатни лица, с цел 

реализиране на икономии от ФРЗ и осигурителни вноски за 



 ЛИК-1959 

 

изплащане на обезщетение за пенсиониране на дългогодишен 

служител на организацията. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА ЛИК 

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.  

Библиотеката на ЛИК е вписана в Регистъра на обществените библиотеки в 

България под № 611. 

Броят библиотечни единици във фонда към края на 2017 година  наброява 

10 415  тома литература. Новопостъпилите заглавия литература за периода 

са в размер на 57  тома, като съответно отчислената такава е 636 тома 

физически амортизирана литература. Читатели през годината са 162 души. 

Броят на заетите библиотечни материали е 1133, от които 1055 книги и 78 

електронни носители. Общо регистрираните посещения на читатели през 

годината са 1146.  

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 
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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 справочници, наръчници, както на хартиен носител, така и в 

електронни формати.  

 

Едни от традиционните дейности на библиотеката е организацията и 

провеждането на посетителски форми на място за най-малките читатели, 

чрез които се провокира интерес към четенето и търсене на нови знания и 

информация. В рамките на тези инициативи  през 2017 се реализираха 

поредица библиотечни и културно-образователни събития за общо604 деца от 

детски градини и начални училища. 
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ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Арт – клуб «Христея»  

През 2017 година общо 22 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 2017 школата по английски език за ученици 
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обхвана 3 групи за интензивно изучаване на езика за ученици 5-8 клас и 1 

група за подготовка за сертификати с общо 33 обучаеми.  

 

Програма “Английски език в детската градина”  

През 2017 година се реализира в детски градини “Кокиче”,  “Щастливо 

детство” и филиал „Приказен свята”. В групите в детските градини  се 

обучават 82 деца на възраст  между 4 и 6 години.  

 

Сиско Системс Мрежова Академия ЛИК 

читалище ЛИК вече 14 години поддържа 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 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 2017 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  
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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. И двата 

курса се състоят от 280 учебни часа, като 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 2017 Сиско академия ЛИК продължи да подпомага дотирана от нас 

Стипендиантска програма за нови 8 ученици от паралелка „Компютърни 

мрежи” от 

Професионална 

гимназия по електроника 

и химични технологии 

'Проф. Асен Златаров', 

Плевен.Така общо броят 

на студентите, на които 

помогаме 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/

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 

http://cisco.my.contact.bg/
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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 гр. 

Балчик  и други. 

 

Школата по китара с ръководители Николай и Милена Михайлови 

имаше 24 ученици на възраст от 5 до 19 години. Общо 8 бяха техните 

годишни концерти-продукции, а седем  от учениците завоюваха призови 
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места на международни и национални китарни конкурси в различни 

възрастови групи и категории. 

  

Трети  муждунороден фестивал на китарата, Плевен 2017 

От 29 ноември до 3 декември 2017г. проведохме Третото издание на 

Международен китарен фест, Плевен 2017, заедно със сдружение „Изкуството 

до мен“, НУИ „П. Пипков”, като благодарение на читалище „Съгласие 1869” 

концертните вечери се състояха в най-добрата зала за музика в Плевен – 

„Емил Димитров”.  

Част от програмата бе подкрепена от Община Плевен в рамките на 

проект „3 ЗА 3” – България, Франция, Италия в три  колоритни 

концерта за третото издание на Международен фестивал на 

китарата, Плевен 2017.  

Към първоначалните организатори, привлечени като партньори, 

съорганизатори, спомоществователи бяха още 24 организации и институции 

от сектори: изкуство и културни индустрии, банково дело, малък и среден 

бизнес, медии, транспорт и туризъм, НПО. 
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Фестивалът през 2017 включи: концертни вечери за най-широка публика; 

конкурс в 4 жанрови категории (класическа китара, акустична китара, 

електрическа китара, китара и глас) в 16 възрастови групи; майсторски 

класове с водещи световни имена на китарното изпълнителско изкуство; 

изложение на музикални продукти, представяне на музикални инструменти 

и лютиери, последващо турне с победителите от всяко издание на конкурса в 

8 български града. 

За участие в конкурсната програма се записаха 207 участници от 21 

държави, сред които България, Австрия, Англия, Босна и Херцеговина, 

Гърция, Италия, Испания, Македония, Полша, Румъния, Русия, Турция, 

Украйна, Франция, Хърватска, Чехия, Швейцария, Япония и др. 

29 бяха официалните гости на събитието - изтъкнати концертиращи 

китаристи, лауреати на международни конкурси и преподаватели по китара, 

които изнесоха концерти, журирахфа конкурсната програма, водиха 

майсторски класове. Международен фестивал на китарата Плевен 2017 

представи и 6 концертни вечери. 

 

През петте фестивални дни се проведоха специализирани шоуруми, на които 

участниците се запознаха с новостите в китарното изкуство и имаха 

възможност да изпробват професионални инструменти от водещи лютиери. 

Бяха представени фирми за аксесоари и нотна литература. 

 

http://plevenguitarfestival.com/2017/bg/ 

https://www.facebook.com/PlevenGuitarFestival/ 

 

http://plevenguitarfestival.com/2017/bg/
https://www.facebook.com/PlevenGuitarFestival/
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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. 

 На 25.01.2017 в рамките на 

„Литературен салон ЛИК”  арт-

център Плевен се състоя 

представянето на книгата на 

Валентина Димитрова 

„Филипините – седем урока на 

сърцето” за 60 души публика   

 Мартенските празници бяха 

отбелязани със специална 

тематична програма, подготвена 

от екипа на ЛИК със 185 първокласници на НУ „О. Паисий” и „П. 

Евтимий” 

 Празници на буквите „Можем да четем” белязаха мартенската 

културна програма на ЛИК. Подготвени и проведени бяха 4 изяви за 

първолаци от НУ и техните родители, като общият брой на участници и 

гости бе 169. 

 През м. април 2017 се реализира цикъл от опознавателни уроци за 

читалището с  общо 59 деца от ДГ „Звънче”, „Чучулига”   

 Традиционните крайгодишни тържества за връчване на свидетелства и 

край на учебната година запълниха м. май 2017.  Общо 169 

първокласници, ученици от 3-ти и 4-ти клас на НУ „О. Паисий”, „Л. 

Станев” имаха своя празник в рамките на 6 поредни дни. 
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 През м. юни подпомогнахме работата на училищни клубове, работещи 

по проект „Твоят час” на ОП „РЧР”, чрез разработване и провеждане на 

6 тематични интерактивни събития на теми: екология, здраве, 

български традиции и фолклор. Общо 66 ученици бяха обхванати в 

тази работа. 

 Поредни детски чествания с нови 110 ученици бяха посветени на Деня 

на народните будители. 

 На 22 март 2017 в ЛИК 

бе представен 

документалният филм 

"Началото на живота”, 

подкрепен от UNICEF, 

който изследва как 

средата в ранното 

детство влияе върху 

когнитивното, 

социалното, 

емоционалното развитие 

на детето. Филмът беше разпространен по целия свят през юни 2016 г., 

през: Google Play, Netflix и iTunes. В него участват супермоделът 

Жизел Бюндхен и носителят на 

Нобелова награда за икономика 

Джеймс Хекман. Идеята е на режисьора 

Естела Ренър (“Живот въпреки 

килограмите”) и е продуциран от 

бразилската продуцентска къща 

„Мария Фарина Филмс”. 

 Поредицата представяне на 

документално кино бе продължена с 

прожекция на 14 юни 2017 на 

документалния филм „Истории като на 

кино” на режисьора Атанас Христосков, 



 ЛИК-1959 

 

като част от програмата за лични срещи с нови, млади автори и творци 

в различни жанрове на изкуството. 

 

Куклена трупа “Арлекин”  - трансформира своята дейност и 

репертоар и продължи започнатото през 2017, а именно да е част от 

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 на умения като: самоутвърждаване и общуване с околните, 

инициативност; социална и здравословна среда; безопасност на 

движението по пътищата 

 

МЛАДЕЖКИ и СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Младежки доброволчески 

център ЛИК  

2017 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, Ученически училищни 

съвети в средни училища и 

професионални гимназии. 

Доброволците бяха сред основните 

организатори на Първото специално 

събитие за Плевен «Младите говорят 

за…» организирано от Европейски информационен център Европа Директно 

– Плевен, ОбСНВ – Плевен и Община Плевен. 

 



 ЛИК-1959 

 

Обществени и 

социални дейности  

През 2017 година 

читалищният екип 

подпомагаше активно местни 

структури, като Общински 

съвет по наркотични 

вещества, Плевен; 

Европейски информационен 

център Европа Директно, 

начални и средни училища, изпълняващи проекти „Твоят час” по ОП „РЧР”, 

социални институции за деца и хора в социален риск. 

 

ІІІ. ПРОЕКТИ 

„Работилница за родители – да пораснем заедно” на УНИЦЕФ, 

България 

През 2017 читалище  „ЛИК” подписа нов, пореден договор с УНИЦЕФ, 

България за реализация на програма  „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 
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включваха лекции, интерактивни упражнения и дискусии. По време на трите 

групи, финализирани през 2017 в работилницата общо 38 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.   

 

 

ІV. РЕСУРСИ 

 

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.   

Държавната субсидия по ЗНЧ за читалище ЛИК през 2017 година 

съставляваше 42.16 % от общия бюджет на организацията, който бе в размер 

на 129853,72 лв. Същата е отчетена своевременно пред Община Плевен. 

Съгласно реграмента, тя бе разходвана за обезпечаване на ФРЗ и социални 

осигуровки на екипа, други плащания за персонала и обезщетения, 

плащания за трудова медицина, режийни разходи за сградния фонд, за 

осигуряване на дейности от годишната програма на читалището за 2017 год. 

Основните дейности на читалището: културни, образователни, социални бяха 

финансово обезпечени, така че да осигурят нужното качество и резултати за 

потребителите. 

Ефикасното и целесъобразно планиране и осигуряване на финансови 

постъпления, позволиха да дотираме дейности, които по своя характер не 
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могат да се самоиздържат и носят приход – това са основно програми и 

инициативи 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 2017 ГОДИНА  

наименование на прихода сума в 
лева 

наименование на разхода сума в 
лева 

наличност  към 01.01.2017 3556,49 ФРЗ и социални осигуровки 42281,05 

субсидия държавна отговорност ЛИК 54750 други плащания за персонала 65658,48 

приходи от основна дейност  63845,32 външни услуги / режийни 6072,82 

основна дейност - външни донорски 
проекти 

3200 други разходи за дейността и 
командировки 

13001,16 

членски внос и библиотечни такси 446 разходи за библиотека и канцеларски 
материали 

1087,78 

други приходи 700 наеми 876 

приходи от стопанска дейност 5070 членски внос 224 

  банкови такси 491,54 

  банкова наличност към 31.12.2017 775,47 

  касова наличност към 31.12.2017 1099,51 

ВСИЧКО: 131567,81 ВСИЧКО: 131567,81 

 

Постоянният оперативен екип на читалището през по-голямата част от 

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 
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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. 

 

 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. В края на 2017 год. с Община Плевен бе подписан нов 

договор за отстъпване на безвъзмездно право на ползване за 5 години. 

Имотът представлява масивна двуетажна сграда, в комуникативния център 

на града. Строена през далечната 1928 год., тя остава голямото 

предизвикателство за 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 другите 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 
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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. 

През 2017 година бяха осъществени поредните неотложни ремонти на 

отделни помещения в сградата. Обновена бе сцената на залата за събития с 

нови механизми и нова, представителна сценична завеса. Част от мебелите в 

учебните зали бяха подменени с нови такива. 
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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” 

 Общински съвет – Плевен 

 Община 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 

ожени 

 

 

 

 

 

 


