
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 

 1 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 

ДЕЙНОСТТА 

на народно читалище 
 „ЛИК-1959” - Плевен 

за 2013 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

І. За организацията 

ІІ. Основни дейности 

1. Библиотечна дейност и информационно 

обслужване 

2. Учебно – образователни дейности 

3. Детско и младежко творчество, социални 

групи по изкуства 

4. Културна дейност 

5. Младежки и социални дейности 

ІІІ. Проекти 

ІV. Човешки и финансови ресурси 

1. Екип 

2. Финансов отчет и управление на 

собствеността 

V. Партньори и донори 

 



ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 

 3 

 
 

 

І. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

 

През 2013 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: 

1. Утвърждаване на гражданското общество, като източник на социален 

капитал; 

2. Разпространение на  духовни и културно-просветни ценности, 

подпомагане на културното и творческо развитие, обогатяване на 

социалната и образователна дейност 

3. Подпомагане и развитие на младежки дейности 

4. Подпомагането на социално затруднени и маргинализирани обществени 

групи. 

5. Осигуряване на достъп до информация 

Дейности за постигане на тези цели: 

o Поддържа общодостъпна обществена библиотека с присъщите и 

библиотечно – информационни дейности. 

o Организира и поддържа художествени колективи, школи, 

клубове, формации, кино и видеопоказ, празненства, концерти.  

o Организира културно-просветни изяви самостоятелно или 

съвместно с други организации и институции. 

o 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 

o Осъществява неформално обучение и консултиране  на деца, 

младежи, лица в трудоспособна възраст, на сродни 

нeправителствени организации и неформални граждански групи 

o Развива младежки дейности, в полза на най-широк кръг млади 

хора, без оглед на социална и етническа принадлежност. 
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o 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 

152 души. 

• Настоятелство на читалището в състав: Председател – Николай 

Пелишатски и членове: Дафинка Ангелова, Даниела Нешева, Огнян 

Анчев, Румен Илиев, Катя Божикова – Секретар. 

• 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 6-ма души с позиции: Секретар, Счетоводител, 

Библиотекар - сътрудник социални дейности, Технически сътрудник 

– домакин, Работник библиотека – организатор школи/ Организатор 

обучение, Координатор културни и младежки дейности. 

На редовно общо годишно отчетно –изборно събрание на читалището, 

проведено 15 март 2013 год. бяха преизбрани членовете на 

Настоятелството и Проверителната комисия, чийто мандат изтичаше 

през календарната година, и така те поеха функциите си за нов 

управленски мандат.  

 

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: “О. Паисий”, 

“Ив. Вазов”, “Единство”, “Ан. Димитрова”. Нената дейност се осъществява  
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съгласно Правилник за организация на работата и ползване услугите на 

библиотеката  към ч-ще ЛИК-1959 Плевен, съгласно 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.  

Броят библиотечни единици във 

фонда през 2013 година  

наброява 11 331 тома 

литература. Новопостъпилите 

заглавия литература за периода 

са размер на 196 тома, като 

съответно отчислената такава е 

190 тома физически 

амортизирана литература. 

Читатели през годината са 238 

души. Броят на заетите 

библиотечни материали е 1701,  

от които 1563 книги, и 38 електронни носители. Общо регистрираните 

посещения на читатели през годината са 866.  

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 над 180 монографии, 

тематични справочники, наръчници, както на хартиен носител, така и в  
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електронни формати, като само пред 2013 те бяха допълнени с нови 16 

издания. 

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, както и «Детска работилничкка по приложно изкуство». В 

рамките на тези инициативи през 2013 се реализираха 5 библиотечни 

урока за общо 194 деца.  

 

2. УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 Арт – клуб «Христея»  

През 2013 година общо 26 

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. 

 

 Чуждоезиково обучение 

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

училищна възраст. През 2013 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 38 обучаеми.  

 

 Програма “Английски език в 

детската градина”  

През 2013 година се реализира в 

детски градини “Кокиче”, “Щастливо 

детство”, “Снежанка” . В групите в 

детските градини  се обучават 62 

деца на възраст  между 4 и 6 

години.  
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 Регионална Сиско Системс Мрежова Академия 

Вече 10  години в читалище ЛИК работа 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 2013 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. През 2012 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  
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сертификат. Всеки, който е издържал този предварителен тест с успех над 

75%, получава отстъпка за явяването на сертификационния изпит. 

 

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.  

 Детска музикално – танцова 

формация “Фукльовци”  

Тази читалищна формация обхваща 

деца от доучилищна възраст в 

музикално – танцова подготовка и 

изява. От създаването си преди пет 

години през нея преминаха повече 

от 110 малки момичета и момчета на 

възраст 5-6 годинки.  През 2013 година под ръководството на 

преподавателката г-жа Ася Црънчева работиха 64 деца.

 
 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 46 души преминаха през дните 

на заниманията в клубовете, водени от 

професионалсти в жанра. 
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 През октомври 2013 година в 

читалището започна работа нова 

детска формация – за 

състезателни и развлекателни 

танци с ръководител Люба 

Валентинова, която вече има 11 

малки възпитаници, и която само 

за 2 месеца успя да представи 

своята първа продукция през м. 

декември.  

 

 Школата по китара с ръководител Николай 

Михайлов имаше 17 ученици на възраст от 5 до 

19 години. 

 
 
 

 
 

 
4. 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.  

Повече от 24 различни по вид и жанр бяха през годината различните изяви, в 

които бе представена част от културната програма на ЛИК:  концерти, 

спектакли, сборни програми, тематични училищни празници, крайгодишни 

тържества, продукции на школи.  
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 Куклена трупа “Арлекин”  

Творческият сезон на 2013 за куклена трупа “Арлекин” при читалище ЛИК 

премина под знака на детския куклен спектакъл „Приключенията на Бубу” на 

режисьора Анелия Стойнова, който популяризира творчеството за деца на 

Димитър Точев – български поет, писател и журналист, роден в Плевенския 

край.  Автор е на няколко десетки книги, 

театрални, телевизионни и радиопиеси, както и на 

текстове на популярни песни, изпълнени от Мария 

Нейкова, Паша Христова, Лили Иванова. Точев е 

носител на два ордена „Кирил и Методий” и на 

„Златното перо“. Лауреат е на множество 

национални и международни награди, в това 

число и на две световни — Хелзинки и Атина. 

Сред неговото творчество се отличава детската 

пиеса «Бубу”,  играна в десетки страни в Европа и 

в Япония и наградена с национална и две 

международни награди – Сребърен и Златен 

Делфин. За първи път обаче, тази пиеса бе 

поставена от плевенска трупа, в родния край на 

твореца.  

Вторият игран през сезона спектакъл е «Косе Босе» по едноименната приказка на Ран 

Босилек.  

Публични събития и културни изяви на читалище ЛИК  2013 година 

№ Дейности Брой 

участници/ 

публика 

Дата на 

провеждане 

Място 

1. „Приключенията на Бубу” – куклена 
пиеса на трупа „Арлекин” 

98 21.01 ОДЗ 
„Теменуга”, 
Плевен 

2. Спектакъл „Приключенията на Бубу”  144 07.02  гр. Ч. бряг 

3. Отбелязване 140 гишнината от 
обесването на Васил Левски – с 
филм и беседа  
„ Най-ясната загадка Левски” за 
учениците от III и IV класове на НУ „ 

139 19.02 НЧ „ ЛИК” 
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Отец Паисий” 

4.  „Приключениятя на Бубу” – куклен 
спектакъл 

145 27.02 ЦДГ „ 1 юни”- 
гр. В. Търново 

5. „Приключениятя на Бубу” – куклен 
спектакъл 

50 28.02 Дом „ 
Детелина”, 
Плевен 

6. Посрещане на Баба Марта с 
учениците от I- те класове на НУ „ 
Отец Паисий” 

80 01.03 НУ „ Отец 
Паисий”, 
Плевен 

7. Библиотечен урок с деца от ЦДГ „ 
Синчец” и ОДЗ „ Звънче” по повод 
Деня на детската книга 

76 02.04 Библиотека 

ЛИК 

 8. Библиотечен урок  за деца от ЦДГ „ 
Щастливо детство” 

18 03.04 НЧ „ ЛИК”-
библиотека 

9.  В света на книгите – среща с 
първокласници от НУ „ От. Паисий” 

21 20.05 НЧ „ ЛИК”-
библиотека 

10. Крайгодишно тържество за IV клас 
на НУ „ От. Паисий” 

 78  31.05 Зала „ К. 
Попова”, 
Плевен 

11. Пътят на боклука” – първо 
занимание с ученици от IV клас на 
НУ „ От. Паисий”, включени в проект 
„ Успех”секция „ Еко раница” 

13 04.06  НЧ „ ЛИК” 

12. „ Приказка за бар Боклук и принцеса 
Чистота” -  второ занимание 

13 11.06 НУ „Отец 
Паисий” 

13. „Билките в нашия живот” – трето 
занимание 

13 14.06  НЧ „ ЛИК” 

14. Четвърто занимание с децата от „Еко 
раница” 

13 19.06 НУ „ О. 
Паисий” 

15. ”Билките в нашия живот” – 
съвместна работа с ученици от III 
клас  на НУ «О. Паисий», Плевен                             

15 21.06 НЧ „ ЛИК” 

16.   „ Приключенията на Бубу”- куклен 
спектакъл 

72 16.09 ЦДГ „ Щурче”, 
Плевен 

17. „ Приключенията на Бубу” 170 03.10 ОДЗ „ 
Панорама” - 
София 

18. „ Приключенията на Бубу” 140 09.10 ЦДГ „ Дружба” 

19. Ден на народните будители. 
Библиотечен урок 
за вторите класове на НУ„ От. 
Паисий” 

79 30-31.10 Читалище 
„ЛИК” 

20. „ Приключенията на Бубу” 56 13.11 ОДЗ „ Щ. д-во” 
Тръстеник 

21. „ Косе Босе”- куклен спектакъл на 
трупа „Арлекин” 

170 14.11 ОДЗ „ Преспа” 
- София 

22. Коледни тържества – за учениците 
от ОУ „ Д-р П. Берон”, ОУ „ 

654 18-20.12. по места 
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Вапцаров”, ОУ „ Хр. Ботев” – с. 
Николаево, ОУ „ Ант. Страшимиров” 
с. Бохот, ОУ „ В. Левски” с. Беглеж, 
ОУ „ От. Паисий” с. Опанец 

23. Коледен концерт на детската школа 
по спортни танци на читалище „ЛИК” 

60 20.12 Читалище „ 
ЛИК 

24. Коледен концерт на школата по 
китара 

200 21.12 Зала „ Катя 
Попова” 

 
 

5. МЛАДЕЖКИ и СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 Младежки доброволчески център ЛИК  

През цялата 2013 година основен фокус в работата на младите доброволци бе 

изпълнение на дейностите по програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» 

сред младите хора в най-голям риск на територията на област Плевен».  

Млади доброволци участваха в 

работата на националната мрежа 

YPeеr, България – част от световната 

едноименна младежка мрежа  на 

обучители. В периода януари – юни 

2013 Младежкият център реализира 

дейностите от проект „Младежкото 

доброволчество – една технология на 

доброто” подкрепен от Национална 

програма за младежта.  Нови 20 момичета и момчета бяха подготвени за 

работа като доброволци в рамките на тримодулно обучение на теми:  „Що е то 

доброволчество? Основни умения на доброволеца за работа в екип.”; 

„Изграждане на личностни умения у доброволците: ефективно общуване, 

успешно презентиране пред публика, решаване на конфликти”; „Как успешно 

да планиране и реализираме младежки инициативи». Друга основна дейност в 

рамките на този проект бе планирането и осъществяването на малки 

доброволчески инициативи:  

• За потребността на местния Превантивно – информационен център по 

зависимости от обучители на връстници, които до помагат на екипа на 

Центъра с работата им по превенция на зависимости сред млади хора в 
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учаща възраст, бе сформиране екип от общо 6 

доброволци, които имат нужната квалификация и 

подготовка като обучители на връстници. Те са на  

разположение на екипа на ПИЦ и вече се включват като помощник – 

обучители в здравни сесии на центъра. 

• Заявената нужда от Дома за деца, лишени от родителска грижа в с. 

Тотлебен, в който се отглеждат деца от 7 до 18 годишна възраст, от 

доброволци, които да посещават Дома, за да общуват, провеждат 

беседи, дейности по изкуства и изобщо всякаква форма на социално 

разчупване на затворената среда на Дома, се реализира чрез текущи 

посещения в Дома на наши доброволци, първото от които бе на 7 май. 

• На 11 май изведохме Децата и младежите от Центъра за настаняване от 

семеен тип, за един занимателно – развлекателен уикенд извън 

Центъра. В читалище ЛИК децата бяха обгрижени от доброволци, чрез 

помощни учебни 

занимания, спортни 

дейности, 

интерактивни сесии и 

др.. Според заявената 

нужда от екипа на 

Центъра, такъв 

„извеждане” е особено 

важно, защото дава 

шанс на отглежданите 

там деца да срещат 

нови хора, да усвояват нови поведенчески модели, да имат усещането, 

че не са изолирани. 

• Поредица от 3 „излизания” от Центъра на един от настанените там 

младежи, осъществиха през май и юни част от доброволците. Този 

„социален случай” е един от най-тежките, с които се сблъскаха, тъй 

като става дума за иззетото от бащата най-голямо момче, в станалия за 

жалост печално известен случай на тотална социална изолация на деца 

в едно ловешко село. По обясними морално –етични причини, няма да 

разказваме и да се спираме в детайли на тази помощ от доброволците, 

за да запазим нужната анонимност.  

• На 13 май доброволците бяха в Дом за деца лишени от родителска 

грижа „Детелина”, за да реализират една заявена от дома нужда – 

помощ в реновирането и обновяването на детската площадка на дома. 

След само ден работа на повече от 20 момичета и момчета, дворът бе  
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почистен, съоръженията за игра – боядисано свежо, старите 

опасни уреди на двора - отстранени, градинката – засадена с цветя. 

• На 17 май част от екипа, само момичета, бе на гости на девойките от 

възпитателното училище – интернат в с. Подем, където проведоха „ 

Кулинарна работилница”, в отговор на заявено желание от страна този 

път не на управата на интерната, а на самите момичета, да имат шанс да 

общуват със свои връстници „отвън”, да имат общи занимания.  

• На 19 май новите доброволци подпомогнаха екипа на Клуб Връстници 

обучават връстници, който работи по компонент 7 „ Млади хора” на 

Програма „Превенция о контрол на ХИВ/СПИН” на министерство на 

здравеопазването, като се включиха заедно с тях в акцията за 

отбелязване на 19 май – Световен ден за съпричастност с хората, 

засегнати от ХИВ. 

В края на 2013 година читалището спечели подкрепата на Националния 

център за европейски младежки програми и инициативи и Националната 

програма за младежта 2011-2015 година за своя нов проект „ИЗБОР ВИНАГИ 

ИМА – младите гласуват за  Европейски парламент 2014” ,  който ще се 

реализира през в периода януари – юни 2014 година. 

 Обществени и социални дейности 

През 2013 година читалищният екип 

подпомага активно местни структури, като 

Общински съвет по наркотични вещества, 

Плевен и Обществения комитет по 

ХИВ/СПИН. Eкипът ни реализира дейностите 

от Общинската Програма за превенция на 

употребата на наркотични вещества на 

местно ниво, във връзка с изпълнение на 

Плана за действие към националната 

стратегия за борба с наркотиците (2009-

2013), която бе одобрена от Министерство 

на здравеопазването и надлежно отчетена 

пред Община Плевен.  
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ІІІ. ПРОЕКТИ 

 През 2013 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. Целева група на дейностите на проекта: работа на терен с 

рискови групи млади хора, обучения на връстници, провеждане на здравно 

– образователни сесии бяха 2500 млади хора.  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 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.  
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През 2013 обучителите на връстници изнесоха своята дейност на територията 

на други общини от Област Плевен: Левски, Кнежа, Никопол, Пордим, 

Гулянци, Червен бряг.  Общата стойност на привлечените донорски средства 

за изпълнение на проекта по компонент 7 е в размер на  11 574 евро. 

 

 „Работилница за родители” на УНИЦЕФ, България 
  
През 2013 читалище  „ЛИК” подписа нов договор с 

УНИЦЕФ, България за реализация на две  

„Работилницата за родители” през 2013 и 2014 

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. Всяка работилница имаше своите 12 

последователни сесии, които се провеждаха веднъж 

седмично и включваха лекции, интерактивни упражнения и дискусии. По 

време на първата финализирана през 2013 работилница 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.   

 

 „Обучение на модератори за 
осъществяване на посредничество при 
реализация на активни мерки за пълно 
обхващане и образователна интеграция 
на деца и ученици  от  етническите 
малцинства в Община Плевен” , проект 

BG051PO001-4.1.05-0134/2013 г., 
финансиран от ОП РЧР 2007-2013, чрез 
ЕСФ.  

Договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-4.1.05-0134: по оперативна  
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програма „Развитие на човешките ресурси” Схема: BG051PO001-4.1.05 

„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства”.  

Договарящ орган: Министерство на образованието и науката. Обща сума 

на проекта: 116 867.35 лева. Проектът се осъществява от: водеща 

организация читалище „ЛИК-1959”, Плевен с партньори: Община Плевен, ОУ 

„Д-р П. Берон”, Плевен и Младежки 

образователен център, Плевен. Цел на 

проекта: Подобряване на предоставяните 

услуги за ученици от ромски произход в 

системата на образованието на територията 

на Община Плевен за постигане по-високо 

качество на подготовка в основна училищна 

степен. 

Училища, в които ще се изпълняват 

дейности от  проекта: ОУ „О. Паисий”, с. 

Опанец; ОУ „А. Страшимиров”, с. Бохот ; ОУ 

„ Хр. Ботев” с. Николаево; ОУ „В. Левски”, с. 

Беглеж; ОУ „Д-р П. Берон”, Плевен и ОУ „Н. 

Й. Вапцаров”, Плевен. Дейности във всяко 

от 6-те училища:  

• След предварително обучение на ръководители и деца, се разкриха  

и работиха клубове „Ние, европейците” , в които до сега са 

проведени по 48 занимания във всеки клуб. Във всеки клуб работят 

по 20 деца от училище.  

• Във всяко от 6-те училища бе оборудвана зала на Клуба с нова 

мебел, компютърна техника, учебни пособия. Всички те оствата 

собственост на училищата, като са предоставени чрез Дарение от 

читалище ЛИК.  

• Във всяко училище работят СИП-ове „Европейски хоризонти” от по 2 

групи с двама учители – ръководители и  30 деца участници. В СИП-

овете имаме реализирани общо 192 занимания.  
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• По 5-ма учители от всяко училище преминаха през 4-модулно 

обучение по програма „Образование за повече възможности” , 

разработена, за да подпомогне работата на педагозите с децата. 

• Във всяко училище се проведоха две сесии „Работилница за 

родители” за родителите на ромските деца, с цел да се мотивират да 

подкрепят образователното и социално участие на децата в 

училище. 

• През м. Декември се подготвиха и проведоха общо 6 детски 

хепънинга „Можем повече” във всяко училище.  

Деца и възрастни,  обхванати в проекта до сега: 

• 300 ученици от ромски произход от 6-те училища, участват в проектни 

дейности, насочени към 

превенция на ранното 

отпадане от училища със 

смесен етнически състав 

• 36  учители, обучени за 

работа в мултикултурна 

среда (41 % от всички 

преподаватели в 6-те учебни 

заведения) 

• 133 родители на деца от 

ромски произход участвали в 

първата сесия на  

«Работилница за родители»  

Лица, които пряко работят за 

дейностите на проекта: 

• Общо 18 преподаватели от 6-те училища  

• 5-ма външни консултанти в помощ на педагозите 

Педагогически резултати: 

Разработени и издадени като помощни обучителни пакети две програми за 

сформиране на мултикултурна среда и въвеждане принципите на 

интеркултурното образование в 6 основни училища:               

• Програма „Мултикултурен диалог” за клубна дейност  
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• Програма „Образование за повече възможности” - методики за 

интеркултурно образование 

• Провеждане на две работни кръгли маси за професионилисти от 

образователната система, Местни власти, НПО от Община Плевен, за  

 
ІV.ЧОВЕШКИ И ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

1. ЕКИП 

Постоянният оперативен екип на читалището през годината наброяваше 6-ма 

души с позиции: Секретар, Счетоводител, Библиотекар - сътрудник социални 

дейности, Технически сътрудник – домакин, Работник библиотека – 

организатор школи/ Организатор обучение, Координатор културни и 

младежки дейности.  

Още 8 хоноровани преподаватели бяха част от екипа на читалището, 

реализиращ основните му дейности през 2013 година. 

Като експерти по отделни ключови дейности бяха привличани външни 

консултанти с експертиза в областта на педагогиката, социални дейности, 

артисти, организатори, 

технически екипи. Общият им 

брой за годината възлиза на 

повече от 30 лица. Специална 

благодарност за съвместната 

ни работа през отчетната 

година дължим на 

психолозите Валентин 

Минков, Александър Кръстев и 

Милена Иванова; на 

педагозите от 6-те основни 

училища на Община Плевен, с 

които активно работихме.  
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2. УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

 

 

Държавната субсидия по ЗНЧ за читалище ЛИК през 2013 година 

съставляваше 19.19  % от общия бюджет на организацията. Държавната 

субсидия за 2013 е отчетана своемременно пред Община Плевен. До м. март 

2013 вкл., чиналище ЛИК администрираше дейността на РЕКИЦ Читалища за 

област Плевен, като след този срок тай бе прехвърлен към кореги от друго 

местно читалище.  

Всички постъпили безвъзмездни средства от външни донори – наши и 

международни са отчетени и приети, според изискванията и формалните 

правила на Европейския съюз, Министерство на здравеопазването, 

Министерство на образованието, Национален фонд „Култура”  и др. Размерът 

на донорското финансиране за регламентирана дейност възлиза на 62.35 %. 

В сградния фонд на ЛИК 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. През 2013 година, въпреки изпълнението на проект по 

Оперативна програма на ЕС , който изисква акумулиране на сериозен 

собствен финансов принос за неговото изпълнение, бяха осигурени средства 

и извършени неотложни текущи ремонти на сградата, за преодоляване на 

щети върху покривната конструкция на сградата,  в една от учебните зали, 

закупено бе ново специализирано оборудване за провеждане на учебния 

процес в Сиско Мрежовата академия и други текущи подобрения в учебните 

зали. 
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V. ПАРТНЬОРИ И ДОНОРИ 

 

Настоятелството на читалище ЛИК 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 образованието и науката: 

Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” 

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни 

програми” 

• Министерство на културата: 

Национален фонд „Култура” 

• Общински съвет – Плевен 

• Община Плевен 

• ОД на МВР – Плевен  

• Плевенски обществен фонд „Читалища” 

• Сдружение „Развитие на личността и човешките общности”, Плевен 

• Превантивно – информационен център по зависимости, Плевен 

• РЗИ, Плевен 

• УНИЦЕФ, България 

• Българска асоциация на мрежовите академии, София 

• CISCO SYSTEMS, България 

ожени 



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА

АКТИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща
година

предходна 
година

а б 1 2

A. Записан, но невнесен капитал 01000

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

I. Нематериални активи

Продукти от развойна дейност 02110

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни 
права и активи

02120

Търговска репутация 02130

Предоставени аванси и нематериални активи  в процес на изграждане 02140

в т. ч. предоставени аванси 02141

Общо за група I 02100

II. Дълготрайни материални активи

Земи и сгради 02210

Земи 02211

Сгради 02212

Машини, производствено оборудване и апаратура 02220

Съоръжения и други 02230

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане 02240

в т. ч. предоставени аванси 02241

Общо за група ІI 02200

III. Дългосрочни финансови активи

Акции и дялове в предприятия от група 02310

Предоставени заеми на предприятия от група 02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия 02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия 02340

Дългосрочни инвестиции 02350

Други заеми 02360

Изкупени собствени акции номинална стойност 02370

Общо за група III 02300

IV. Отсрочени данъци 02400

Общо за раздел Б 02000



АКТИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща
година

предходна 
година

а б 1 2

В. Текущи (краткотрайни) активи 

І. Материални запаси

Суровини и материали 03110

Незавършено производство 03120

в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод 03121

Продукция и стоки 03130

Продукция 03131

Стоки 03132

Предоставени аванси 03140

Общо за група I 03100

II. Вземания 

Вземания от клиенти и доставчици 03210

в т.ч. над 1 година 03211

Вземания от предприятия от група 03220

в т.ч. над 1 година 03221

Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия 03230

в т.ч. над 1 година 03231

Други вземания 03240

в т.ч. над 1 година 03241

Общо за група II 03200

III. Инвестиции

Акции и дялове в предприятия от група 03310

Изкупени собствени акции номинална стойност 03320

Други инвестиции 03330

Общо за група III 03300

IV. Парични средства

Kасови наличности и сметки в страната 03410

Касови наличности в лева 03411

Касови наличности във валута (левова равностойност) 03412

Разплащателни сметки 03413

Блокирани парични средства 03414

Парични еквиваленти 03415

Касови наличности и сметки в чужбина 03420

Касови наличности в лева 03421

Касови наличности във валута 03422

Разплащателни сметки във валута 03423

Блокирани парични средства  във валута 03424

Общо за група IV 03400

Общо за раздел В 03000

Г. Разходи за бъдещи периоди 04000

Сума на актива (А+Б+В+Г) 04500



ПАСИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща
година

предходна 
година

а б 1 2

А. Собствен капитал

I. Записан капитал 05100

Акционерен капитал 05110

Котирани акции на финансовите пазари 05111

Некотирани акции на финансовите пазари 05112

Други видове записан капитал 05120

ІІ. Премии от емисии 05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки  05300

в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти 05310

IV. Резерви

Законови резерви 05410

Резерв, свързан с изкупени  собствени акции 05420

Резерв съгласно учредителен акт 05430

Други резерви 05440

Общо за група ІV 05400

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години

Неразпределена печалба 05510 x x

Непокрита загуба 05520 x x

Общо за група V 05500 x x

VІ. Текуща печалба (загуба) 05600 x x

Общо за раздел А 05000

Б. Провизии и сходни задължения 

Провизии за пенсии и други подобни задължения 06100

Провизии за данъци  06200

в т.ч. отсрочени данъци 06210

Други провизии и сходни задължения 06300

Общо за раздел Б 06000

В.  Задължения

Облигационни заеми 07100

До 1 година 07101

Над 1 година 07102

         в това число:

        Конвертируеми облигационни заеми 07110

            До 1 година 07111

            Над 1 година 07112

Задължения към финансови предприятия 07200

До 1 година 07201

Над 1 година 07202

Получени аванси 07300

До 1 година 07301

Над 1 година 07302

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име,презиме,фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)



ПАСИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна 
година

а б 1 2

Задължения към доставчици 07400

До 1 година 07401

Над 1 година 07402

Задължения по полици 07500

До 1 година 07501

Над 1 година 07502

Задължения към предприятия от група 07600

До 1 година 07601

Над 1 година 07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия 07700

До 1 година 07701

Над 1 година 07702

Други задължения 07800

До 1 година 07801

Над 1 година 07802

в това число:

Към персонала 07810

До 1 година 07811

Над 1 година 07812

Осигурителни задължения 07820

До 1 година 07821

Над 1 година 07822

Данъчни задължения 07830

До 1 година 07831

Над 1 година 07832

Общо за раздел В 07000

 До 1 година 07001

Над 1 година 07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди 08000

в това число:

Финансирания 08001

Приходи за бъдещи периоди 08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г) 08500

Дата:

Ръководител:

 Съставител:

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)



           Наименование на паричните потоци Код на 
реда

Текуща 
година

Предходна
година

а б 1 2

I. Наличност на паричните средства в началото на периода 66200

II. Парични потоци от нестопанска дейност

A. Постъпления от нестопанска дейност

    Получени дарения под условия 66211

    Получени дарения без условия 66212

    Постъпления от членски внос 66213

    Постъпления от осигурителни предприятия 66214

    Получени обезщетения за застраховане 66215

    Постъпления от банкови и валутни операции 66216

    Други постъпления 66217

Общо за раздел А 66210

Б. Плащания за нестопанска дейност

    Изплатени дарения 66221

    Изплатени заплати 66222

    Изплатени осигуровки 66223

    Плащания по банкови и валутни операции 66224

    Плащания за услуги 66225

    Други плащания 66226

Общо за раздел Б 66220

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 66230

III. Парични потоци от стопанска дейност

А. Постъпления от стопанска дейност

    Постъпления от продажба на активи и услуги 66241

    Постъпления от клиенти 66242

    Постъпления от банкови и валутни операции 66243

    Други постъпления 66244

Общо за раздел А 66240

Б. Плащания за стопанска дейност

    Плащания за услуги и за придобити активи 66251

    Плащания към доставчици 66252

    Изплатени данъци 66253

    Плащания по банкови и валутни операции 66254

    Други плащания 66255

Общо за раздел Б 66250

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност 66260

IV. Наличност на парични средства в края на периода 66300

V. Изменение на паричните средства през периода 66400

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2013 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, 

съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)
(Хил. левове)

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име,презиме,фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)



Наименование на разходите Код на   
реда

Сума - хил. лв.

текуща
година

 предходна 
година

а б 1 2

I.  Разходи за дейността

А.  Разходи за регламентирана дейност

 Дарения 65511

 Други разходи 65512

Общо за група А 65510

Б. Административни разходи 65520

Общо  за група I 65500

II. Финансови разходи

   Разходи за лихви 65611

   Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 65612

   Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 65613

   Други разходи по финансови операции 65614

Общо за група II 65600

III. Извънредни разходи 65700

IV. Загуба от стопанска дейност 65800

V. Общо разходи 65900

VI. Резултат 65950

Всичко (Общо разходи + VI) 65990

Наименование на приходите Код на   
реда

Сума - хил. лв.

 текуща
година

 предходна 
година

 а б 1 2
I. Приходи от дейността

А. Приходи от регламентирана дейност

Приходи от дарения под условие 66511

Приходи от дарения без условие 66512

Членски внос 66513

Други приходи 66514

Общо за група I 66500

II. Финансови приходи

Приходи от лихви 66611

Приходи от съучастия 66612

Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 66613

Положителни разлики от промяна на валутни курсове 66614

Други приходи от финансови операции 66615

Общо за група II 66600

III. Извънредни приходи 66700

IV. Печалба от стопанска дейност 66800

V. Общо приходи 66900

VI. Резултат 66950

Всичко (Общо приходи + VI) 66990

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2013 ГОДИНА



Раздел І. Административни разходи по видове (код на реда 65520, кол.1)                                                                                                  (Хил. левове)

Видове Код на реда Отчет за 
годината

а б 1

Административни разходи 60000

 Разходи за материали 60100

    Канцеларски материали 60110

    Горива и смазочни материали 60120

    Резервни части и окомплектовка 60130

    Други 60140

Разходи за външни услуги 60200

         в това число:

 Застраховки 60210

    от тях: социални застраховки 60211

 Данъци и такси 60220

    в т.ч. данък сгради и данък върху превозните средства 60221

 Платени суми по граждански договори и хонорари 60230

 Наеми 60240

 Съобщителни услуги 60250

 Нает транспорт 60260

 Осветление, отопление 60270

 Вода 60280

 Текущ ремонт 60290

    в това число на:

    Сгради 60291

    Машини и оборудване 60292

 Рекламни дейности 60310

 Консултантски дейности 60320

 Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции 60330

Разходи за заплати и други възнаграждения 60400

 Разходи за осигуровки и надбавки 60500

 Социални осигуровки 60510

 Здравни осигуровки 60520

 Надбавки 60530

 Фонд “Безработица” 60540

 Други 60550

Други разходи 60600

  Разходи за командировки 60610

    в т. ч. задгранични 60611

  Други 60620

    в т. ч. разходи за амортизации 60621

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ; ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
 СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЯ ЗА 2013 ГОДИНА



Раздел ІІ. Разходи за дарения (код  на реда 65511, кол.1)                                                                                                                                      (Хил. левове)

Видове Код на реда Отчет за 
годината

а б 1

Разходи за дарения 60700

      Дарения за частни лица 60710

         в т.ч. за чужбина 60711

      Дарения за  правителствени организации 60720

      Дарения за предприятия, организации и други 60730

         в т.ч. за чужбина 60731

Раздел ІІІ. Приходи от дарения                                                                                                                                                                                                 (Хил. левове)

Видове Код на реда Отчет за 
годината

а б 1

 Приходи от дарения под условие (код 66511, кол.1) 60800

      Дарения от частни лица 60810

        в т.ч. от чужбина 60811

      Правителствени дарения и трансфери 60820

      Дарения от предприятия, организации и други 60830

         в т.ч. от чужбина 60831

Приходи от дарения без условие (код 66512, кол.1) 60900

      Дарения от частни лица 60910

        в т.ч. от чужбина 60911

      Правителствени дарения и трансфери 60920

      Дарения от предприятия, организации и други 60930

         в т.ч. от чужбина 60931

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име,презиме,фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2013 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията,  прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

      (Хил. левове)

Показатели Код на 
реда

Записан 
капитал

Премии от 
емисии

Резерв от  
последващи 

оценки

Резерви
Общо собствен 

капитал
Законови

Резерв, свързан 
с изкупени соб-

ствени акции

Резерв съгласно 
учредителен акт Други резерви

a б 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Салдо в началото на отчетния период 61610

2. Промени в счетоводната политика 61620

3. Грешки 61630

4. Салдо след промени в счетоводната
политика и грешки 61640

5. Изменение за сметка на собствениците 61650

Увеличение 61651

Намаление 61652

6. Финансов резултат за текущия период 61660

7. Разпределение на печалбата 61670

в т. ч. за дивиденти 61671

8. Покриване на загуба 61680

9. Последващи оценки на активи и пасиви 61690

Увеличение 61691

Намаление 61692

10. Други изменения в собствения капитал 61710

11. Салдо към края на отчетния период 61720

12.Промени от преводи на годишни 
финансови отчети на предприятия в чужбина 61730

13. Собствен капитал към края на отчетния
период (11±12) 61740

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име,презиме,фамилия) (подпис)
Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)



    СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ ( ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА

Показатели Код на 
реда

Отчетна стойност на нетекущите активи Последваща 
оценка

Преоценена 
стойност  
(4+5-6)

Амортизация Последваща 
оценка

Преоценена 
амортиза- 

ция в  
края на 

периода 
(11+12-13)

Балансова 
стойност 
в края на 
периода 
 (7-14)

в началото 
на периода

на пос-
тъпилите 

през 
периода

в т.ч. на 
постъпи- 

ли от внос 
и нови 
местно 

производ- 
ство

на излез- 
лите през 
периода

в края на 
периода 
(1+2-3)

увели- 
чение

нама-
ление

в нача-
лото

на
периода

начисле- 
на през 

периода

отписана 
през 

периода

в края на 
периода 
(8+9-10)

увели-
чение

нама-
ление

б 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15а 

I. Нематериални активи

 Продукти от развойна дейност 6110

в т. ч.  проучване на природни минерални залежи     6111

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, прог-
рамни продукти и др. подобни права  и активи 6120

в това число:

Програмни продукти, включително разработени-
те по стопански начин 6121
Авторски и други права върху развлекателни, 
литературни и артистични произведения 6122

Търговска репутация 6130

Предоставени аванси и нематериални активи в 
процес на изграждане 6140

в т. ч. предоставени аванси 6141

Общо за група I 6100

ІІ. Дълготрайни материални активи

Земи и сгради 6210

Земи 6211

Сгради нежилищни 6212

Сгради жилищни 6213

Сгради със смесено предназначение 6214

Машини, производствено оборудване и апаратура, 
поточни производствени линии и други 6220
Съоръжения 6230

в т. ч.  съоръжения, изградени чрез строителна 
дейност 6231

Транспортни средства 6240

Други дълготрайни материални активи 6250

Предоставени аванси и дълготрайни материални 
активи в процес на изграждане 6260

в т. ч. предоставени аванси 6261

Общо за група II 6200

(Хил. левове)



Показатели Код на 
реда

Отчетна стойност на нетекущите активи Последваща 
оценка

Преоценена 
стойност  
(4+5-6)

Амортизация Последваща 
оценка

Преоценена 
амортиза- 

ция в  
края на 

периода 
(11+12-13)

Балансова 
стойност 
в края на 
периода 
 (7-14)

в началото 
на периода

на постъ-
пилите 

през 
периода

в т.ч. на 
постъпи- 

ли от внос 
и нови 
местно 

производ- 
ство

на излез- 
лите през 
периода

в края на 
периода 
(1+2-3)

увели- 
чение

нама-
ление

в нача-
лото

на
периода

начисле- 
на през 

периода

отписана 
през 

периода

в края на 
периода 
(8+9-10)

увели-
чение

нама-
ление

а б 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

III. Дългосрочни финансови активи 

Акции и дялове в предприятия от група 6351

Предоставени заеми на предприятия от група 6352

Акции и дялове в асоциирани и смесени 
предприятия 6353
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и 
смесени предприятия 6354

Дългосрочни инвестиции 6355

Други заеми 6356

Изкупени собствени акции 6357

Общо за група III 6350

IV. Отсрочени данъци 6360

Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)     6000

Дата:        Ръководител:

 Съставител:

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)

(Хил. левове)


