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І. Актуално състояние на организацията 

 

1. Членове 

 През 2020 година читалищната организация имаше 159 активни, действителни  

членове. Съставът на читалището се актуализира ежегодно, във връзка с подготовка и 

провеждане на Общите събрания, като се отразяват временни замразявания на членство, или 

отпадане от такова. 

 Членският внос на читалището, в размер на 2 лева е събран и счетоводно отразен за 

всички 159 членове и възлиза на 318 лева. 

 

2. Ползватели на читалищни услуги 

Ползвателите на читалищни услуги могат условно да бъдат обособени в три основни 

групи: 

 Постоянно ползващи и участващи в читалищни дейности – клубове, школи 

Формации и др. деца, млади хора и възрастни. През учебно – творческите сезони, включени в 

календарната 2020 година техният брой е 469 души. 

 Потребители на събитиен културен, образователен или друг продукт на читалището: 

детски образователни уроци, чествания, концерти и др. публични събития за детска, младежка 

и възрастна аудитория. През 2020 броят на участниците в такива събития бе 734 души. 

 Обхванати и включени целеви групи на проекти. За 2020 броят на младежи и 

възрастни бе 374 души. 

 

3. Организационна и правна рамка, управление 

През 2020 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; 
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✓ 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 

✓ 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  

 Върховен орган – Общо събрание от всички читалищни членове или 159 души. Редовно 

общо отчетно събрание на читалището бе проведено на 21 февруари 2020 год. с дневен 

ред: приемане на годишен доклад за дейността за 2019 год.; приемане на финансов 

отчет за 2019 год.; приемане на бюджета на читалището за 2020 година; други 

организационни въпроси.  
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 Настоятелството на читалището за отчетния период е в състав: Председател – Николай 

Пелишатски и членове: Дафинка Ангелова, Даниела Нешева, Огнян Анчев, Катя 

Божикова. Читалище ЛИК-1959 е благодарно на своето управително тяло. В състава на 

този управленски борд  са избрани личности с качества, отношение и отзивчивост към 

организацията,  които реално, а не формално или почетно да приемат и насочват 

цялостния живот на читалището. През 2020 год. заседанията на Настоятелството бяха 

общо 6 на брой. 

 Проверителната комисия за контрол върху дейността бе в състав: Петя Петкова – 

Председател,  и  членове – Милена Абрашева и Мартин Мачев.  

 Постоянният оперативен екип на читалището през годината наброяваше 7-8 души на 

позиции: секретар - Катя Божикова, счетоводител - Янка Вълчева, библиотекар - Иван 

Илиев, сътрудник социални дейности - Любов Йовчева, организатор - Нели Георгиева, 

специалисти музикална и танцова школи - Николай Михайлов и Светослав Никифоров, 

координатор младежки дейности - Андрей Вълчев. 

 Благодарност за съвместната ни работа през отчетната година дължим на нашите 

външни хонорувани експерти и сътрудници: психолозите Валентин Минков, Марина 

Трифонова, Александър Кръстев и Милена Иванова;  педагозите Милена Михайлова, 

Стефанос Деметриу, Велизара Кръстева, Анелия Радинова, Мариана Кулева, Симона 

Загорова; на инструкторите в Сиско мрежовата ни академия: Станимир Станев и  

Желязко Чернев; на хореографите Светослав Никифоров и Даниела Цолова; на артист-

изпълнители в различни жанрове, участвали в организирани от нас събития; на нашите 

бивши млади доброволци, които вече имайки специфични знания и умения, 

привличаме в отделни дейности: Елизабет Вълчева, Ванеса Николаева, Христо Христов, 

Момчил Минков и др. 

И през 2020г. основни, действащи за организацията и управлението на читалището са 

регистрации, вписвания и документи, изискуеми за неговия правен и организационен 

статут: 

✓ Устав на народно читалище ЛИК-1959 

✓ Устройствен правилник на читалището 
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✓ Регистрация в Централния регистър на читалищата към Министерство на културата под 

№ 1316 

✓ Регистрация на читалищната библотека в Регистъра на общественвите библиотеки при 

МК под № 611 

✓ Регистрация в Агенция по вписванията / Регистър на ЮЛНЦ, където НЧ ЛИК-1959 е с 

вписване 20180411164236. През 2020 в Агенцията и Регистъра бе депозиран Годишния 

финансов отчет за 2019 год. 

✓ Правилник за организация на работата и ползване услугите на библиотеката към 

читалище ЛИК-1959 Плевен, съгласно Закона за обществените библиотеки.  

✓ Документи и процедури за обработване на лични данни и защитата им от незаконни 

форми на обработване в регистрите на ЛИК, съгласно изискванията на Закона за защита 

на личните данни 

✓ Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането 

на тероризма ва ЮЛНЦ  

✓ Финансова наредба / Счетоводна политика на читалището 

✓ Други вътрещни правила и правилници 

 

4. Бюджет 
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 конкретни проекти; достатъчно финансов ресурс, който дори при 

„кризи“ да не налага съкращаване на дейности. 
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На фона на тези базисни принципи за управление на бюджета, трябва да отчетем особено 

критичните условия, в които през 2020 работи читалището. Наложените мерки във връзка с 

COVOD-19 кризата, доведоха да частично спиране на отделни приходоносни дейности, 

спирането на държавната субсидия по повод съдебни производства също се отрази на общата 

рамка на бюджета. 

Бюджетът на читалището за финансовата 2020 год. бе приет на редовното годишно общо 

отчетно събрание. Разчетите в неговата приходна част възлизаха на сумата от 116 212  лева. 

Финансовият отчет за неговото изпълнение показва,  че има неизпълнение на приходната част 

в размер на 10560 лв., което до голяма степен се дължи на временното спиране на дейността 

на читалището, във връзка с COVID-19 мерките. 

Държавната субсидия по ЗНЧ за читалище ЛИК през 2020 година е отчетена своевременно 

пред Община Плевен. Съгласно плавилата тя бе разходвана за обезпечаване на ФРЗ и 

социални осигуровки на екипа, плащания за трудова медицина, режийни разходи за сградния 

фонд, осъществяване на неотложен ремонт и закупуване на материали и оборудване. 

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 могат да се самоиздържат и носят приход.  

Всички постъпили безвъзмездни средства от външни донори са отчетени и приети, според 

изискванията и формалните правила на всеки отделен донор.  
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА 

    

наименование на 

прихода 

сума в 

лева наименование на разхода 

сума в 

лева 

наличност към 01.01.2020 4492,3 

ФРЗ и социални осигуровки, 

обезщетения 55530,88 

субсидия държавна 
отговорност  65250 

други плащания за 

възнаграждения и осигуровки на 
хонорувани сътрудници 13456,16 

дарения 250 външни услуги / режийни 9744,27 

членски и библиотечен внос 370 

други разходи за дейността и 

командировки 21673,55 

приходи от допълнителна 

стопанска дейност 10546 

разходи за библиотека и 

канцеларски материали 1000,04 

външни донорски проекти 19057,84 наеми 800,4 

заем 4500 дарения 100 

местни проекти 1185 върнат заем 2750 

    членски внос 200 

    банкови такси 243,2 

    банкова наличност към 31.12.2020 68,13 

    касова наличност към 31.12.2020 84,51 

ВСИЧКО: 105651,14 ВСИЧКО: 105651,14 

 

 

5. Материална база и осигуряване 

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. Договорът за това датира от 

2017г. и е за 5 годишен период.  

Имотът представлява масивна двуетажна сграда в комуникативния център на града. Строена 

през далечната 1928 год., тя остава голямото предизвикателство за поддръжка, реновиране и 

възстановяване.  
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В сградата 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. 

 

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.  
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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 2020 година бяха осъществени поредни неотложни ремонти по покривна конструкция, 

ел.инсталация и др. Закупени бяха нови посетителски столове за театралната зала на ЛИК, 

присъщо необходим резвизит и материали за отделни творчески и обучителни дейности. 

 

ІІ. Основни дейности 

 

1. Библиотечно – информационна 

Библиотеката на ЛИК-1959 Плевен е вписана в Регистъра на обществените библиотеки в 

България под № 611. В нея акцент е специализираният детски отдел, който приоритетно 

обслужва прилежащи в района училища. Дейност се осъществява съгласно Правилник за 

организация на работата и ползване услугите на библиотеката към читалище 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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✓ Броят библиотечни единици във фонда към края на 2020 година наброява 9384 тома 

литература. 

✓ Новопостъпилите заглавия литература за периода са 179 

тома. 45 от тях са закупени със средства на читалището, а 

134 са дарение.  

✓ С оглед на продължаване на тенденцията за обогатяване 

и обновяване на фонда на специализираната детска 

библиотека през 2020 г. той се увеличи със 110 

библиотечни единици, като 75 от тях са дарение, а 35 – 

закупени със собствени средства.  

✓ Съответно отчислената литература е 148 тома. Причините 

за отчисляването са физическа амортизация и липса на 

актуалност.  

✓ Активните читатели през годината са 82 души. Броят на 

заетите библиотечни материали е 561 общо. 

Регистрираните посещения на читатели през годината са 

241.  

Намаляването на броя на посещенията и читателите се дължи на 

обективни причини, свързани с COVID-19 пандемията и мерките 

за социална изолация през годината, наложили временно прекъсване на дейността, както и 

по-различен режим на работа. 

Въпреки това, чрез нововъведените услуги: съобщаване по мейл за новопостъпилите заглавия, 

както и доставяне на книги до домовете на читатели, библиотеката успя да се погрижи за 

удовлетворяване на потребностите поне на постоянните си читатели. 

Стремежът на окомплектоването с нова художествена литература е фондът на библиотеката 

да се попълва с последни издания на български автори – поезия, проза, документалистика и 

др. жанрове.  

Новозакупените заглавия от чужда литература бяха съобразени с интересите на читателите 

чрез проведено предварително устно анкетиране от библиотечните специалисти, работещи в 

библиотеката на читалище ЛИК-1959 Плевен. 
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През 2020 година, по решение на 

Настоятелството на читалището 

започна пълна инвентаризация на 

фонда. Целта и е  актуализация на 

фонда и първа стъпка към 

създаването на електронен каталог на 

библиотечните единици, който да 

улесни работата както на 

библиотекаря, така и на читателите в търсенето на желаната от тях литература. 

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.  

Библиотеката разполага и с читалня с 12 места.  

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. 

През изминалата 2020 година бяха проведени по инициатива на библиотеката на ЛИК-1959 

Плевен следните библиотечни събития: 

 Отбелязване 147 години от обесването на Васил 

Левски с ученици от НУ „П. Евтимий“, Плевен.   

 Отбелязване деня на самодееца. 

 Честване на Баба Марта с ученици от НУ „Отец 

Паисий“, НУ „Патриарх Евтимий“ и детска градина 

„Незабравка: – разказ за празника и подарявана на мартеници, 

изработени от екипа на детска работилничка по приложно 

изкуство в читалището 
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 Отбелязване Деня на психичното здраве със среща-дискусия на тема „Психичното 

здраве – стигма, проблеми, предразсъдъци“ с участието на психолога Марина 

Трифонова. 

 Отбелязване на деня на народните будители  

Общият брой на обхванати и включени в тях деца, педагози, родители е 309. 

 

2. Обучителни 

 Програма “Английски език в детската градина”  

През учебните 19-20 и 20-21  години се реализира в детска градина “Щастливо детство” и 

нейния филиал „Приказен свята”. В групите в детската градина, под ръководството на 

педагозите Мариана Кулева и Симона Занчева  се обучаваха общо 119 деца на възраст между 

4 и 6 години. Ранното чуждоезиковото обучение в детската градина е въведено в  читалище 

ЛИК през  1991 година и за тези почти 30 години, то има една цел:  

да създаде у детето интерес към чуждия език и желание за 

изучаването му, да постави началото на овладяването му.  

 

 Школа за чуждоезиково обучение – английски език 

Двете учебни години, които включва календарната 2020 обхванаха 

общо 40 ученици от прогимназиален курс на обучение, постигащи 

засилено изучаване на английски език в 4 групи на читалищната 

школа, ръководена от педагог Велизара Кръстева. 

 

 Сиско мрежова академия ЛИК 

2020 бе 17-та поредна година, в която работи 

регионалната Сиско мрежова академия ЛИК (Cisco 

Academy, ID 3007328) , подготвяща високо 

квалифицирани Сиско Мрежови администратори  в 

курса CCNA. В началото на годината бе преподписан 
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договора и преподновено членството на Сиско академия ЛИК в  Българската асоциация на 

мрежовите академии.  

Общо 22-ма бяха студентите в различните семестри на Академията през 2020 година. 

 

 Пилотно специализирано обучение "Ethical Hacking and Cybersecurity for 

Beginners" 

През 2020, след няколко месечно обучение, 

успешно завършиха първите 6-ма сертифицирани 

курсисти по етично хакерство и киберсигурност на 

преподавателя Свилен Янков.  

 

 Арт– клуб „Христея” - школата по изобразително изкуство за деца на ЛИК 

имаше обхванати общо 31 момичета и момчета на 

възраст 4 -15 години, както с цел обучение по 

изкуство, така и за алтернативно арт-осмисляне на 

свободното време на децата. Ръководител на школата 

е г-жа Анелия Радинова.  

 

3. Детско и младежко творчество, социални групи по изкуства 

Голяма част от  работата на читалище ЛИК е посветена на осигуряването на условия за 

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

общност, като приоритет имат децата и младите хора.  

В тази функция са  всички дейности, традиционно припознати за читалищата като 

организации: любителско творчество, школи, формации, клубове по интереси и видове 

изкуства.  

 Клуб за народни хора ЛИК 

През 2020 тази формация влезе в своя 12-ти сезон, водена от  Даниела Цолова и Светослав 

Никифоров. В отделните групи на клуба се занимаваха общо 65 участници.  
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 Детската танцова формация за 

народни хора на ЛИК обхвана общо 26 момичета и 

момчета, под ръководството на преподавателя и 

хореограф Светослав Никифоров.  

 

 Китарна школа ЛИК  

Школата по китара с ръководители Николай 

Михайлов, Милена Грамова – Михайлова и 

Стефанос Деметриу обхваща общо 44 

ученици на възраст от 5 до 26 години.  

През изминалата година голяма част от 

обучението и концертните изяви се 

провеждаха в онлайн среда. Направена 

инвестиция в специфичен софтуер и хардуер 

позволи да не се прекъсва цикъла на работа, 

като в същото време е на качествено ниво, присъщо необходимо за спецификата на музикално 

– изпълнителското изкуство. 

 

 Театрална школа ЛИК 

През новия творчески сезон 20-21г. бе открита 

новата театрална школа под ръководството на 

Даниела Димитрова - театралът, с който в 

годините назад, детските и младежки трупи на 

"ЛИК" / "Лиляна Бърдарова" постигаха най-

големите си успехи на наши и международни 

сцени! 

Първи нейни възпитаници станаха 11 деца и младежи, с които започна постановъчната работа 

върху "Приказка за малкото слонче" по Ръдиард Киплинг. 
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4. Културна дейност, организация и участие в специални събития 

Изключително трудна година, белязана от COVID-19 пандемията, извънредно положение и 

обстановка, наложените мерки за социална изолация, особено по отношение на публичните 

събития, културни и творчески  изяви. Въпреки това,  екипът на ЛИК и ръководителите на 

отделни дейности,  положиха усилия да не спират тотално срещите с публика. Единици бяха 

присъствените, на живо събития, в периоди на отхлабване на противоепидемичните мерки.  

Все пак, част от най-важните за поддържане на нивото на творческо общуване и публичност за 

усилията на педагози и ученици се осъществиха в 

онлайн среда: 

 Два онлайн концерта на ученици от китарна 

школа ЛИК през м. април и май, с общо 

зрителска аудитория 277 души;  

 Лятна китарна академия 13-30.07.2020 с 

включени общо 28 деца, ученици по китара; 

 

Фестивали 

 Участие на китарна школа ЛИК в 

Международен китарен фестивал  Tremolo, Северна 

Македония, 2020, където двама от нейните 

възпитаници: Калоян Тенев и София Кънчева спечелиха 

първи награди в своите възрастови категории; 

 Международен фестивал на китарата, Плевен 

1-15.12. 2020 – организиран от читалище ЛИК и сдружение „Изкуството до мен“. Фестивалът 

имаше своето първо виртуално издание в своя 6-ти 

сезон през м. декември 2020г. Най-  интригуващата 

част  по традиция бе конкурсната програма. И този път 

мега залогът бе четвърта възрастова група (без 

възрастови ограничения) за изпълнители на класическа 

китара. Антоан Гереро от Франция е новото име в 
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алеята на победителите. Международното 

жури на плевенския конкурс в състав: Георги 

Василев, Аниело Дезидерио, Атанас 

Уркузунов, Антоан Фужуре, Александър 

Хаджи – Дорджевич, , преподаватели в 

консерваториите в Лозана, Швейцария; 

Авелино, Италия;  „Морис Равел“, Париж; Белград, Сърбия му присъди І-ва награда. Втора и 

трета награди в тази категория на феста заминаха за Италия: при Нино Д’Амико и Емануле 

Бариларо. Заслужени адмирации спечелиха Биляна Лазарова и Кристияна Стоянова, ученички 

по класическа китара в НУИ „П. Пипков“, Плевен, които с много висок резултат постигнаха 

връчването на Първи награди в Трета А и Б възрастови групи на конкурса, за изпълнители, 

съответно до 17 и до 19 години. 

Общо 120 китаристи от 28 държави взеха участие в различните категории на конкурса, който 

тази година имаше своето първо, изцяло дигитално издание.  

Част от програмата на Фестивала бяха и три майсторски концерта и три семинара за ученици и 

професионалисти. 

 

5. Проекти, социални и общностни инициативи 

 Проект „Работилница за родители“ на УНИЦЕФ, България 
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През 2020 година, екипът на ЛИК организира и подсигури провеждането на две групи 

работилници за общо 32 -ма плевенски родители на деца от 0 до 3 годишна възраст, 

записани в ДГ „Снежанка“ и ДГ „Надежда“, с които работиха психолозиште Александър 

Кръстев и Милена Иванова.  

 

 Читалище ЛИК – изпълнител на дейности от проект  на ПГЗ „Стефан 

Цанов“ гр. Кнежа  по Модул 2. "Добри практики за взаимодействие с родителите на 

институциите от предучилищното и училищното образование" от  национална 

програма „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“, 2020 

И през 2020 продължи партньорството на ЛИК с тази образователна инстиция, която възлага 

на наши екипи изпълнението на свои проектни дейности.  

Планирани и осъществени бяха:  

✓ обучение на общо 30 родители на деца в риск от отпадане от училище „ВЪЗПИТАНИЕТО 

– средство за преодоляване на дискриминацията, агресията  и насилието в живота на 

децата“; 

✓ тренинг за общо 36 родители и деца „Взаимоотношения родители и деца – да 

погледнем оптимистично!“; 

✓ тримодулно обучение на доброволци, сформиране на училищен доброволчески клуб, 

специално събитие за общо 36 участници. 

Общият размер на финансирането за изпълние на дейностите възлиза на 1085 лева. 
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 Проект: „Заложи на сигурно! – укрепване на личностния капацитет на 

младите хора като превенция на хазартна зависимост и ресурс за пълноценен начин на 

живот“, подкрепан от Министерствмо на младежта и спорта по Национална програма 

за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020.  

В периода 06-10.2020г. читалище ЛИК реализира 

разработения и одобрен проект, чията цел бе 

повишаване на информираността и личностните 

уменията за устойчивост на негативни тендециии 

сред млади хора 15-19 год., вкл. и такива в 

социален риск, чрез дискусии, тренинги 

засоциални умения, креативно развиващи 

работилници, специални събития по универсална превенция.  

Общо 240 младежи бяха включени в различните дейности на проекта:  

• 140 достигнати чрез открити форуми 

• 180 обхванати в цикъл отворени дискусии 

• 90 включени в три интерактивни тренинга 

• 20 обхванати  в изнесено обучение за прилагане на подхода „връстници обучават 

връстници“, и приложили наученото в последваща  превантивна младежка  работа на терен в 

по-малки населени места на Област Плевен 

• 30 участвали в креативно 

развиваща работилница- 

обучение по публична реч и 

специално събитие по 

мотивационна публична реч 

• 185 обхванати в специално 

събитие - тематичен театрален 

спектакъл с последваща 

дискусия по проблематиката на 
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хазартната зависимост и включени в специално събитие по мотивационна публична реч. 

Общата стойност на финансирането от ММС възлиза на 19 057, 84 лева. 

 

 И през 2020 година читалищният екип продължи да подпомага логистично и 

експертно  местни структури, организации, неформални групи, за които осигуряването 

на материална база и подкрепа е от значение за техния активен живот: 

✓ Клубове на хора с увреждания в Плевен ползват дома на ЛИК за своя 

организационен живот;  

✓ Поредна година, ЛИК е дом на група „Здраве” на общо 28 хора от третата възраст, 

занимаващи се с оздравителни пратики.  

✓ Съюза на Математиците в България, секция Плевен провежда част от своите 

дейности в учебните зали на ЛИК; 

✓ Залите на ЛИК се предоставят за творческа и репетиционна работа на местни 

индивидуални артист – изпълнители и камерни състави. 

 

ІІІ. Партньори, донори, спомоществователи 

 

Настоятелството на читалище ЛИК-1959 оценява високо подкрепата на всички организации, 

институции, донорски програми и фондове, НПО, наши членове, граждани, благодарение на 

които ЛИК успява да запази и развива своя статут и оранизационна жизненост: 

✓ Министерство на културата 

✓ Министерство на здравеопазването 

✓ Министерство на младежта и спорта, Дирекция „Младежки политики” 

✓ Общински съвет,  Плевен 

✓ Община Плевен 

✓ УНИЦЕФ, България 

✓ Българска асоциация на мрежовите академии, София 

✓ Български център за нестопанско право, София 

✓ Превантивно – информационен център по зависимости, Плевен 
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✓ Плевенски обществен фонд „Читалища“ 

✓ Сдружение „Изкуството до мен“, Плевен 

✓ ПГ по електроника и химични технологии 'Проф. Асен Златаров', Плевен 

✓ ПГЗ „Ст. Цанов“, гр. Кнежа 

✓ ДФСГ „Интелет“, Плевен 

✓ Общоградско средношколско общежитие, Плевен 

✓ НУ „Отец Паисий“, Плевен 

✓ НУ „П. Евтимий“, Плевен 

✓ ДГ „Снежанка“, „Надежда“, „Щастливо детство“, „Приказен свят“, Плевен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


