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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият годишен доклад за дейността на народно читалище ЛИК-1959, гр. Плевен 

е изготвен от екипа на организацията на база действителни количествени и качествени 

индикатори за оценка на дейността по отделните направления, част от годишната 

програма за 2022. 

Количествените индикатори обикновено претендират за обективност, изразяват се в 

числови стойности и са полезни, но дават само определен аспект на информацията и с 

тях трудно се оценява качеството. 

Качествените индикатори за изпълнение на дейности и постигнати резултати, имат 

формата на словесни описания на явленията. Информацията за качеството се събира 

с различни методи: лични интервюта, фокус групи, наблюдение, проучване 

(анкетиране), както и със записани оценки и мнения на представители на 

заинтересованите / въвлечените страни, потребители на услуги или продукт. 

Отчетът е представен и обсъден от Настоятелството на организацията, а неговото 

приемане се извършва от членовете на Общото събрание на читалището. 

 

 

 

Председател на Настоятелството: 

Николай Пелишатски 

01.2023 

  

 

 

Този годишен доклад е не само инструмент за отчетност и прозрачност, за отговор на 

нормативни изисквания. Той е и препотвърждение към членовете на читалището, че то 

се стреми да изпълнява своята  визия: да допринася за по-доброто живеене на хората, 

за които работи. Ако това по-добро, удовлетворено и пълноценно живеене на отделни 

групи хора означава „достъп до култура, образование, социално общуване и 

творчество“ – то читалището осигурява именно това. Ако утре или за други групи хора, 

то ще означава нещо друго – погледът ни ще се обърне към него. 
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І. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА  

1. Мисия, цели, дейности 

Основната мисия на читалището, като юридическо лице с НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ е да осигурява по-добро 

качество на живот на хората от общността. 

 

Според Устава на НЧ ЛИК-1959, основни цели на читалището са: 

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 

 

Читалището постига своите цели чрез следните дейности: 

1. Поддържа общодостъпна обществена библиотека с присъщите и библиотечно – 

информационни дейности. 

2. Организира и поддържа художествени колективи, школи, клубове, формации, 

кино и видеопоказ, празненства, концерти.  

3.  Организира културно-просветни изяви самостоятелно или съвместно с други 

организации и институции. 

4. 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. 

5. Осъществява неформално обучение и консултиране  на деца, младежи, лица в 

трудоспособна възраст, на сродни неправителствени организации и неформални 

граждански групи. 

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

на социална и етническа принадлежност. 

7. Създава условия за публичен достъп до глобалното информационно общество и 

информационните технологии чрез Интернет-комуникация, Уеб-библиотека, 

компютърно образование и компютърни услуги. 
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2. Организационна структура, членове, управление, екип 

Върховен орган на организацията е  Общото събрание от всички читалищни членове. 

Към 2022 г. техният брой е 158 физически лица. Редовно общо отчетно-изборно 

събрание на читалището бе проведено на 02.02.2022 год. с дневен ред:  

1. Избор на състав на Настоятелството, поради изтичане на мандата на сегашното 

2. Избор на състав на Проверителната комисия на читалището 

3. Обсъждане на промени в Устава на организацията 

4. Приемане на годишен доклад за дейността за 2021 год. 

5. Приемане на финансов отчет и доклад на проверителната комисия за 2021год. 

6. Приемане на бюджета на читалището за 2022 година. 

7. Други организационни въпроси. 

 

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

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

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

Председател, и  членове – Милена Абрашева и Мартин Мачев.  

Благодарност и за тази година към членовете на настоятелството и проверителната 

комисия за подкрепата, експертизата и отделеното безвъзмездно време в полза на 

управленските решения, чрез които организацията се ръководи отговорно.  

 

И през 2022г. 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 

✓ 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. През 2022 в 

Агенцията и Регистъра бе депозиран Годишния финансов отчет за 2021 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. 



 

 

 

6 

✓ Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и 

финансирането на тероризма за ЮЛНЦ. 

✓ Финансова наредба / Счетоводна политика на читалището 

✓ Други вътрешни правила и правилници. 

✓ На уеб-страницата се предоставя пълна и актуална информация, отговаряща на 

стандартите за прозрачност, отчетност и контрол: контакти, имена на 

управителния орган и екип, цели и дейности, годишни отчети, декларации по чл. 

16, ал. 1 от ЗНЧ. 

 

Оперативен, изпълнителен екип на читалището: 

✓ Служители на трудов договор – през 2022г. в различни периоди, в читалището 

работиха между 8 и 5 лица на трудов договор. Те заемаха следните позиции: 

Секретар, Счетоводител , Библиотекар (2), Координатор дейности, Организатор, 

Специалисти школи (2). Към 31.12.22г. екипът се състои от 5-ма членове. 

✓ Екип сътрудници, наети по граждански договори – през 2022г. организацията е 

разчитала на помощта за отделни дейности на 14 лица – преподаватели, 

експерти, консултанти. 

Развитие на компетенциите на екипа: през годината 4-ма членове на постоянния екип 

бяха част от 5 специализирани, тематични обучения и семинари за повишаване на 

информираността в областта на читалищните практики, взаимодействие с 

образователни и социални  институции, работа с различни социални общности. 

 

През 2022г. продължи подкрепата ни за млади хора, студенти от различни 

специалности и университети. Екипът ни прие като стажант студент от катедра 

Етнология на ПУ „Паисий Хилендарски“. В периода 04-06.22г. наставници от екипа 

работиха с него върху индивидуални задачи, тематични обсъждания и включване в 

теренна работа на студента по конкретни текущи дейности на читалището. Своя 

дипломна, бакалавърска работа, базирана на опита и практиките на читалище ЛИК 

подготви след съвместна работа студент от НБУ, департамент „Администрация и 

управление“.  

 

Доброволци: 

За ЛИК доброволчеството е един от най-ценните ресурси на организацията.  

Освен членовете на Младежкия доброволчески център, през 2022г. общо 26-ма бяха 

приятелите и съмишленици, които дариха над 360 часа доброволен труд. 

Продължаваме да намираме разнообразни възможности и предимства на 
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доброволния труд като инструмент за личностно и професионално развитие, за 

натрупване на социален опит, справяне с нови предизвикателства. 

Доброволчеството е от изключителна важност за читалището поради огромния 

социален принос, който дареният труд носи. Ние приемаме своите доброволци като 

свободни и равностойни партньори, даващи спонтанен и креативен принос за всяка 

дейност. Докато даряват време и труд, те внасят различна гледна точка и енергия в 

работата ни.  

 

3. Ползватели на читалищни услуги 

Няколко са условно разделените групи лица, ползватели на читалищните ни услуги:  

✓ Потребители на библиотечно – информационни услуги 

✓ Постоянно ползващи и участващи в читалищни дейности – клубове, школи, 

формации и др. деца, млади хора и възрастни 

✓ Потребители на събитиен културен, образователен или друг продукт на 

читалището: чествания, концерти, фестивали, обучения и др. публични събития 

за детска, младежка и възрастна аудитория 

✓ Обхванати и включени целеви групи на проекти, в съвместни дейности в 

организации-партньори. 

 

За втора поредна година наблюдаваме със специален интерес не само пряко, 

присъствено въвлечени в дейности групи лица, които през 2022г. бележат ръст, спрямо 

предходната, но тези, които по един или друг начин потребяват наши услуги или 

съдържание в електронна среда. 
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4. Ресурси – материални, технически 

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. 

Имотът, съгласно акт № 41023 за публична общинска собственост, представлява две 

масивни сгради с разгърната площ от 496 кв.м. – сграда за култура и изкуство и 

допълнителна постройка. 

 

През 2022г., след решение на Общински съвет – Плевен, същият бе предоставен за нов 

5-годишен период за ползване на читалище ЛИК , по силата на договор от 23.11.22г. с 

Община Плевен. 

В сградата са обособени:  

✓ приземен етаж - функциониращи за дейност площи -  2 музикални кабинета;  

✓ на първия етаж на сградата има учебна зала с 12 места; камерна зала с общо 

100 места с театрална сцена, техническо оборудване – озвучаване, сценично 

осветление, мултимедия, смарт ТВ и др., прилежаща гримьорна; 

административен офис. През 2022г. залата на читалището бе оборудвана с 

инверторна климатична система колонен тип. 

✓ вторият етаж на сградата е зает от библиотеката на читалището с обща площ 60 

кв.м., учебна зала с 18 места, хранилище-реквизитна. 

Всяка година организацията акумулира и инвестира финансов ресурс в обновяване  и 

естетизиране на средата, в оборудване, технически средства, консумативи и 

материали за школи, клубове, формации. През 2022г. чрез собствени средства и 

дарения бяха осигурени нови музикални инструменти: акустични и електрически 

китари – 4 броя; пулт процесор с периферия на обща стойност – 2 273 лв. 

 

Техническото осигуряване: персонални и преносими компютри – общо 13 броя, 

периферни устройства – общо 3 броя, бърза и надеждна кабелна и безжична Интернет 

свързаност, смарт устройства и друга офис и презентационна техника допринася за 

ефективната работа на екипа на ЛИК, преподаватели, ръководители и ползватели на 

наши услуги. 
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5. Общ бюджет, отчет, източници на финансиране 

Финансовото управление на ЛИК най-общо обхваща: бюджетиране, организация на 

счетоводството, финансов контрол. ЛИК работи с дългосрочни,  краткосрочни 

бюджети, бюджети по структурни звена (дейности). 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, като така 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. 

 

Бюджетът на читалището за финансовата 2022 год. бе приет на редовното годишно 

общо отчетно-изборно събрание. Разчетите в неговата приходна част възлизаха на 

сумата от 121 859 лева. Финансовият отчет (съгласно специалния национален 

счетоводен стандарт 9 „Представяне на финансовите отчети на предприятията с 

нестопанска дейност“) показва изпълнение в размер на 153 326, 69 лв. 

Държавната субсидия по ЗНЧ за читалище ЛИК през 2022 година, в размер на 86 615 

лв. е отчитана на тримесечия пред Община Плевен. Съгласно правилата, тя бе 

разходвана за обезпечаване на ФРЗ и социални осигуровки на екипа, режийни 

разходи за сградния фонд, 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. 

Всички постъпили безвъзмездни средства от външни донори, проекти, програми са 

отчетени и приети, според изискванията и формалните правила на всеки отделен 

донор. 
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наим енование на прихода сум а в лева наим енование на разхода сум а в лева

наличност  към 01.01.2022 6819 ФРЗ и социални осигуровки 60920,1

субсидия държ авна от говорност  86615 други плащания за 

възнаграж дения и осигуровки на 

хонорувани сът рудници, вкл. по 

проект и

46791,3

членски внос 2370 външни услуги, реж ийни 7475,47

приходи от  допълнит елна 

ст опанска дейност  - т акси школи, 

обучения, култ урна дейонст .

24022,9 други разходи за дейност т а, вкл. 

по проект и

23539,54

основна дейност  - проект и 27978,55 разходи за библиот ека, 

мат ериали, консумат иви, 

софт уер

5217,16

други приходи 1921,24 наеми 456,24

дарения 3600 членски внос 150

командировки, вкл. по проект и 1677,11

банкови т акси 267,4

банкова наличност  към 31.12.2022 3587,37

касова наличност  към  31.12.2022 3245

ВСИЧКО: 153326,69 ВСИЧКО: 153326,69

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2022 ГОДИНА
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ІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Обществена библиотека, библиотечно и информационно 

обслужване 

Библиотеката на читалище ЛИК-1959, Плевен е вписана в Регистъра на 

обществените библиотеки в България под № 611. Дейността на библиотеката 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. Друг нормативен документ, който определя дейността на библиотеката, 

е Наредбата за управление и съхранение на библиотечните фондове. 

Чрез специализирания детски фонд приоритетно се обслужват деца от прилежащи 

в района училища. Поддържаме изнесена  библиотечна точка в Клуб на пенсионера 

на ул. „Сан Стефано“ 60, като на всеки три  месеца актуализираме фонда с нови 

издания. 

✓ Броят библиотечни единици във фонда към края на 2022 година наброява 9282 

броя. 

✓ Набавените заглавия литература за периода са 199 библиотечни единици 

(книги). 32 от тях са закупени със средства на читалището, а 167 са дарение 

(българска и чужда художествена литература за възрастни, издадена през 
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последните 5 години). В сравнение с предходната 2021 година отчитаме ръст от 

10% както в новозакупената литература, така и в постъпилите дарения. 

✓ Съответно отчислената литература е 347 тома. Причините за отчисляването са 

физическа амортизация и липса на актуалност.  

✓ Потребителите / читателите през годината са 101. 

✓ Броят на заетите библиотечни материали е 1030. 

✓ Регистрираните библиотечни посещения през годината са 425. 

 

И през 2022 година библиотеката запази предлаганите услуги като съобщаване по 

мейл за новопостъпилите заглавия, инициативата „Доведи приятел за читател“, както 

и доставяне на книги до домовете на читатели.  

Електронният каталог на библиотеката се попълва текущо. Той може да се ползва 

през интернет страницата на читалището. През изминалата година библиотекарите 

консултираха посетителите, как да ползват електронния каталог и презентираха 

възможностите за улеснено търсене на книги и автори, които той предлага. В него 

библиотечните единици са въведени по инвентарен списък с пореден номер, автор, 

заглавие, година на издаване, раздел по УДК и сигнатура. 

 

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 8 компютърни работни места с 

периферни устройства, с неограничена Интернет връзка, с копирна апаратура.  

Библиотеката разполага и с читалня с 12 места, която е на разположение на всички 

читатели.  

 

През изминалата 2022 година бяха проведени редица библиотечни културно-

образователни и специални събития (подробно описани в приложение № 1), обхванали 

общо 453 деца и възрастни. 

 

През 2022, с цел да стимулираме обратната 

връзка с наши читатели и широка аудитория, 

инициирахме конкурс за любителска цифрова 

фотография „Лятото чете!“ Общо 172 

фотографии на 102-ма участници от цяла 

България, бяха получени за трите летни месеца 

на срока на конкурса.  
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2. Обучителни – школи, клубове, формации, любителско 

творчество 

 

 Програма “Английски език в детската градина”  

През учебните 21-22 и 22-23  години тя се реализира в детска градина “Щастливо 

детство” и филиал „Приказен свят”. В групите в детската градина, под ръководството 

на педагога Десислава Пешева,  се обучаваха общо 166 деца на възраст между 4 и 6 

години. 4 специални събития за представяне на усвоеното в хода на учебния процес 

бяха подготвени и представени в тази форма на обучение.   

Ранното чуждоезиковото обучение в детската градина е въведено в  читалище ЛИК 

през  1991 година, за да създаде у детето интерес към чуждия език и желание за 

изучаването му, да постави началото на овладяването му. Днес вече можем да кажем, 

че целта на чуждоезиковото обучение е да се формира многоезична компетентност, 

която се отнася до  способността на детето да използва знанията и уменията си по 

родния език, както и знанията и уменията по чуждия език за ползване и учене на други 

езици.  

  Школа за чуждоезиково обучение – английски език 

През 2022 год. тази форма на обучение премина от групово на индивидуално такова, с 

цел удовлетворяване на заявени нужди и потребности от страна на обучаемите. 

Преподавателите Цветанка Андреева и Десислава Пешева водят заниманията за 

общо 5 гимназисти и деца в начално училищна възраст. 

 

  Сиско мрежова академия ЛИК 

2022 бе 19-та поредна година, в която работи регионалната Сиско мрежова академия 

ЛИК (Cisco Academy, ID 3007328) от общо 25 години съществуване на академията в 
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световен мащаб. Тя подготвя високо 

квалифицирани Сиско Мрежови 

администратори  в курса си CCNA. В 

началото на годината бе 

преподновено членството на Сиско 

академия ЛИК в  Българската 

асоциация на мрежовите академии, 

София (БАМА). 

Общо 12 бяха студентите в 

различните семестри на Академията 

през 2022 година. 

 

  Арт – клуб „Христея”  

школата по изобразително изкуство за 

деца на ЛИК имаше обхванати общо 

46 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.  

 

Детска театрална студия ЛИК 

Тази форма за работа с деца, 

ръководена от Красимира Георгиева, 

обхвана общо 38 деца от 5 до 14 

годишна възраст.  

През сезон 22-23 студията започна 

работа върху детския спектакъл 

„Магия за добро“. 
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Клуб за народни хора  

През 2022 тази формация влезе в своя 14-ти сезон, водена от  Даниела Цолова и 

Светослав Никифоров. В отделните групи на клуба се занимаваха общо 75 участници. 

Към клуба работи представителна танцова формация, която участва в национални и 

международни танцови фестивали:  

11 национален фестивал на любители на български народни хора „Пролетно хоро“, гр. 

Велинград; ХХVІІІ Балкан фолк фест, Варна. 

Детска танцова формация за народни хора  

Тя обхвана общо 46 деца в две групи 5-7 и 7+ годишна възраст, под ръководството на 

преподавателя и хореограф Светослав Никифоров.  

 

  Китарна школа  

Школата по китара с ръководители Николай Михайлов, Милена Грамова – Михайлова и 

Стефанос Димитриу влезе в своята 11-та година. Тя обхвана общо 87  ученици.  

Сред по-големите им изяви през 2022 са: 8 концерта, участие в 2 Международни 

китарни фестивала, в Лятна китарна академия, Плевен, в 4 образователни и социални 

проекта. 

Възпитаници на школата имаха своето отлично представяне на XX-тия Международен 

онлайн конкурс към Transilvania Guitar Festival 22, Румъния: в категорията до 15 години 

победител стана Катерина Вачкова с преподавател Николай Михайлов, а Камен 

Къдрийски бе удостоен с втора награда. Първа награда завоюва и Мартин Иванов с 

преподавател Стефанос Димитриу. 
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Още четири награди на  възпитаници на школата бяха присъдени в конкурсната 

програма на 8-ми Международен фестивал на китарата, Плевен 22г. 

          Школа по пиано 

Преподавателят Жечка Димитрова имаше общо 16 ученици, които представиха своята 

работа в два концерта през годината. 

Школа по акордеон 

През 2022г. под ръководството на Жечко Ангелов бе възстановена школата по 

акордеон, която има 2-ма ученици. 

 

Клуб по художествено слово   

През 2022 тази форма на културно участие, 

която има дълги традиции във времето 

назад, бе възродена от едни от най-

активните бивши нейни участници. С 

активната творческа подкрепа на Галина 

Вълчешка, клубът подготви и представи нов 

сценичен репертоар - поетичната 

композиция „Песенчици“ по стихове на 
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Яворов. С нея взе участие в Националния конкурс Яворови дни,  Поморие 22, а през 

годината бе съставна част от детските библиотечно – образователни събития на 

читалището. 

 

Детски клуб по приложно изкуство  

Под ръководството на Любов Кирилова, общо 12 деца в начално училищна възраст, 

пресъздават традиции, обичаи, битова и народна празничност в сътворени със 

собствени умения и фантазия приложни произведения и сувенири. Благодарение на 

техните занимания и трудолюбие стотици подаръци по различни поводи достигат до 

деца и възрастни. 

 

         Вокална група „Пендара“  

Подкрепата ни за тази дейност на клуб на 

пенсионера и хората с увреждания „Д. 

Попов”, която обединява 12 жени, е 

продължение на дългогодишните връзки 

на читалището с тази социална структура 

на нашия квартал. Това културно участие 

на жените намира удовлетворяващ израз в 

техните представяния на местни и национални сцени, участия в 3 събори и фестивали. 

 

3. Културна дейност 

 

 

Възстановени бяха традиционно припознаваните и с изявена потребност от страна на 

образователни институции културно – образователни събития; училищна празничност и 

тематични прояви. Изнесени на терен в детски градини или училища; гостуващи в ЛИК 

или в трети пространства, тези събития носят определено висок и смислен ефект, тъй 

като дават шанс за ангажиране на децата в творческия процес. 

 

След като през предходната година, социално свързващите, големи форми на 

културна дейност - концерти, срещи, събития, бяха големият отсъстващ, през 

отчетната 2022г. постепенно част от тях се завърнаха в календара. 
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Културните изяви – любителски и професионални са една от основните читалищни 

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

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

професионалното изкуство.  

56 различни по вид и жанр бяха през годината изявите ( приложение № 1) , част от 

културната програма на ЛИК:  концерти, спектакли, сборни програми, тематични 

училищни празници, крайгодишни тържества, продукции на школи. Част от тях 

реализирахме съвместно с партньори, като: Плевенска филхармония; Лайънс клуб, 

Плевен; независими артист-изпълнители; детски градини и училища. 

 

С цел популяризиране на музикалното образование за деца, екипът ни подготви и 

представи програма за  детски музикално – образователен урок „Струните на детското 

сърце“, като допълнителна форма за разширяване на личностните и образователни 

компетентности на децата. В него като артист-изпълнители бяха включени 

възпитаници на китарната школа. Оценката от обратната връзка, получена от 

педагози, след 7 издания, за общо 375 деца: „ Беше интересно това запознаване с 

елементарни музикални понятия чрез изпълнителското изкуство на класическата китара. 

Така помагате на нас, музикалните педагози в работата ни за формирането на музикална 

култура, укрепване уменията на децата за слушане на музика. Включването на нашите 

възпитаници в програмата на урока е много интересно, още повече, че с тях общуват малко 

по-големи от тях, но деца. Благодарим.“ 
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Партньорството на ЛИК със сродни организации и артисти, доведе до реализиране на 

интересни изяви през годината: 

✓ Представянето пред детска аудитория на образователен концерт с албума „Косе 

Босе“ от нови детски песнички на младия изпълнител Константин Кучев. Художник 

на корицата, книжката и цялостното оформление на албума е прекрасната Мая 

Бочева - Уики, в чиито рисунки сме влюбени още от времето, когато четяхме 

възроденото списание "Дъга. Албумът "Косе Босе" е реализиран с финансовата 

подкрепа на Национален фонд „Култура“. Пет бяха музикалните уроци, обхванали 

общо 263 деца в доучилищна и начална училищна възраст. 

 

✓ Създаденият и работил години наред в читалище ЛИК проект камерен оркестър 

„СТУДИО ПРИМО“ и неговите водещи артист-изпълнители, имаха шанса да 

напомнят за своите креативни идеи през 2022г. С партньорството на Плевенска 

филхармония бе подготвен и представен концертът „Солистите“. 17 

единомишленици, разпръснати по света, обзети от идеята да се срещнат отново, 

застанаха рамо до рамо на сцената на Художествена галерия "Илия Бешков" на 8 

септември. Всички те класни музиканти, всеки сам със своя ярка солистична 

кариера, се обединиха, водени от желанието да музицират отново заедно в Плевен. 
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Представената програма, включи произведения на Дворджак, Щедрин, Пиацола, 

Копланд, Бакарак, Ангел Заберски-син и др. Част от програмата съвпадна с тази, 

изпълнена на първият концерт на "Студио Примо" преди 20 години. Всички 

оркестрации за този състав бяха дело на прекрасния аранжор Пламен Проданов, а 

една от творбите в програмата бе негова авторска пиеса. 

 

✓ Подпомагане на училищната празничност е една от приоритетните дейности на 

ЛИК, в която самостоятелно или в партньорство провокираме деца, ученици към 

усвояване и развитие на културни компетентности, способности. 10 бяха тези 

културно-образователни празници, включили  над 880 деца и родители. 

 

 

8-ми Международен фестивал на китарата #PGF, Плевен 2022 

 

През последните години този фестивал се утвърди като едно от най-смислените, 

мащабни и ефективни събития. За нас той е част от разбирането ни, че нашата работа 

трябва да дава шанс на хората да се изразяват чрез култура, да имат достъп до 

разнообразно културно съдържание. 

Идеята да се насърчава утвърждаването на международните фестивали с домакин гр. 

Плевен, като инструмент за местни културни политики, изграждащи облика на града, 

намира своя израз с установяваните и работещи партньорства за неговата 

реализация. Така и това издание бе проведено благодарение на: 

✓ Община Плевен, попадайки в селекцията на Културния календар 2022, раздел „Културни 

събития с национално и международно значение“ (приет с решение 877/26.04.22 на 

Общински съвет Плевен);  

✓ Министерство на културата - Националният конкурс към Осми международен фестивал 

на китарата Плевен бе включен в Програмата за закрила на деца с изявени дарби, 2022 г., а 

проект „Отново заедно в 8-ми МФК“ бе спечелен в конкурсна сесия по програма за 

подкрепа на творчески проекти в областта на сценичните изкуства;  
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✓ Национално училище по изкуствата „П. Пипков“, Плевен; 

✓ Десетки корпоративни и индивидуални дарители, спомоществователи, партньори. 

 

8-ят МФК, Плевен 2022 включи: 

✓ Фестивал с международен конкурс в периода 1-5.07.2022г.:  

концертни вечери, конкурс, майсторски класове и изложения, социална програма. Той 

бе с по-наситена и разнолика програма, с познати вече любимци и нови имена на 

класическата и електрическа китара.  

Концертната част се ситуира в две локации и бe отворена за свободно посещение. 

На голямата открита сцена в парка на Регионален исторически музей, в три поредни 

вечери от  1 до 3 юли, се качиха фламенко фюжън банда DEL PADRE; топ играчи от 

новата българска 

генерация в 

електрическата, бас 

китара и барабани; 

групата, която прави 

музика с послания 

STUDIO 84 Project, 

майсторът на 

еклектичния стил в 

музиката Илин 

Папазян – NINIO.  В 

зала „Божко 

Шойков“ на НУИ „П. 

Пипков“, #PGF 

допълни с нови 

световни имена своя 

афиш от концерти 

класическа китара. 

Големият пробив 

тази година бе Горан 

Кривокапич, Черна гора -  един от водещите китаристи и камерни музиканти на новата, 

международна сцена. Италианецът Нино Д'Амико пристигна  в Плевен след успешна 

европейска кариера и призове в конкурси. Концерт на победителите в предишни 

издания на Международния конкурс от Фестивала представи Антоан Гереро, Франция 

и гордостта на плевенската китарна школа Биляна Лазарова и Кристияна Стоянова. 

Силното очакване към вечерта на камерната музика  бе провокирано от новия състав 
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на мандолинен квинтет „СЕЗОНИ“. В него вече е блестящата плевенчанка Маргарита 

Калчева, контрабас, заедно с един от основателите на формацията Евдокия Бобоцова 

и Пламен Маслев, мандолина, както и майстора на класическата китара Росен 

Балкански и неговия ученик Пламен Джуров. Новият си репертоар представиха и 

любимците от трио „РАЛЧЕНИЦА“: Петър Ралчев, акордеон, Атанас Уркузунов, китара 

и Мие Огура, флейта.   

 

✓ Лятна китарна академия – творческо обучение за начинаещи и напреднали 

ученици по класическа китара, бе проведена в периода 25-30.07.2022г. в Плевен. 

Общо 47 деца и младежи на възраст 8-18 години, от България (Плевен, Варна, Бургас, 

София, Силистра, Пловдив), Австрия, Хърватска, Италия и Македония бяха участници 

в програмата на Академията.  9-ма преподаватели от България, Франция, Австрия и 

Македония се грижиха за музикално – образователното израстване на включените 

млади хора. Индивидуалните и групови уроци, бяха увенчани с два концерта на 

китаристите в зала „Б. Шойков“ на НУИ „П. Пипков“, Плевен. Социално – развиващите 

тренинги и 

ателие за 

креативност 

„Артистично 

живи“ – част 

от 

програмата 

на 

Академията, 

имаха за цел 

да 

подпомогнат 

личностното 

развитие и 

акцентират 

върху важността на социалните умения, полезни за живота на артиста и младия човек.  

 

✓ Онлайн международен конкурс за класическа китара. Тази част от МФК, 2022 

бе подготвена през м. 09 и 10.2022г. и реализиран в периода 25-30.11.2022г. Участие в 

общо 6-те състезателни категории на конкурса взеха 62-ма китаристи от 15 държави. 
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Част от неговата програма бяха и 

онлайн работилници за артист-

изпълнители и преподаватели, които 

представиха и дискутираха актуални 

теми от професионалната им 

компетенция, нови възможности за 

преподаване и музициране във 

виртуална среда.  

#PGF 2022 ИНДИКАТОРИ  

 

• Включени чрез професионално взаимодействие, публични 
концертни изяви, работни срещи и дискусии по време на 
МФК 1-5.07.22 г. общо 29 професионалисти, артист-
изпълнители и преподаватели от България, Австрия, Черна 
гора, Япония, Италия, Франция, Германия. 

 

• Общо 64 участници в Национален и Международен конкурс 
за класическа китара, по време на МФК 1-5.07.22г. 

 

• Проведени две творческо – развиващи работилници с 
участието на преподаватели, изпълнители и участници в 
конкурсната програма по време на МФК 1-5.07.22, с 
обхванати общо 68 лица. 

 

• Реализирани общо 11 концерта по време на фестивал 1-
5.07; Лятна китарна академия 25-30.07. и Онлайн 
международен конкурс 25.11-30.11.2022 с физическо 
присъствие на 1700 души публика и 580 онлайн зрители. 

 

• Реализирани четири ателиета за креативност „Артистично 
живи“ по време на МФК 1-5.07 и Лятна китарна академия 
25-30.07.22 г. с общо обхваната аудитория от 420 души 
( деца, млади хора, родители, широка публика). 

 

• Проведен Международен онлайн конкурс за класическа 
китара в 6 възрастови групи, в периода 25-30.11.2022 г. с 
общ брой участници 62-ма от 15 държави (Австрия, 
България, Китай, Чехия, Германия, Гърция, Индия, Италия, 
Косово, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словакия, 
Украйна, Венецуела). 

 

• Потребителите на онлайн съдържание, отчетени от 
статистиката на нашите интернет базирани канали (уеб 
интернет страница на фестивала, Ю-тюб канал, социални 
мрежи, лайв стрийм, видео постпродукция, анонси на 
отделни събития от програмата на МФК бележи висок ръст.  
Броят на преглеждания на отделни анонси, видеа, 
публикации е средно между 500-800. Броят на 
показванията на видеа в канала в Ю-тюб за периода на 
проектните дейности възлиза на 17 314. 

• В палитрата на Плевенските 
културни, арт и специални събития с 
международен характер 
Международен фестивал на 
китарата има вече свое утвърдено и 
разпознаваемо място, допълващо 
културната жизненост на града. 
 

• МФК, чрез своята форма на цикъл 
от събития – Фестивал, Академия, 
Онлайн международен конкурс, 
разположени в рамките на цяла 
година, а не еднократно, осигурява 
достъп на най-широк кръг публика 
до музикален продукт и културно 
взаимодействие между 
изпълнители, преподаватели, деца и 
младежи, изучаващи музикалния 
инструмент китара. 
 

• Конвенционалните форми на 
общуване с публика – концерти, са 
допълнени с по-неформални, 
достъпни, отворени такива, като 
форма на социална програма за 
свързване и достигане до нови 
публики. 

 

• Развита мрежа от междусекторни и 
граждански партньорства: към двете 
НПО организатори на фестивала, са 
привлечени за подкрепа и общи 
активности: местна власт, 
образователни институции, местен 
бизнес, физически лица, 
неформални групи. 
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Приложение 1 

 

Публични събития, културни, социални и образователни изяви  

на читалище ЛИК  за 2022 година 

 

№ Дейност - кратко описание Брой 

участници/ 

публика 

Дата  Място 

1 Образователно и социално развиваща 

работилница с възпитаници на ВУИ, с. 

Подем 

13 12.02.22 ВУИ, с. Подем 

2 Първомартенски празник за ученици от 1 

клас на НУ „О. Паисий“, Плевен 

58 01.03.22 НУ „О. Паисий“ 

3 Първомартенски празник за децата от ДГ 

«Незабравка», Плевен 

102 01.03.22 ДГ „Незабравка“ 

4 Работилница за детско приложно изкуство 70 10-

22.02.22 

ЛИК 

5 Празник на буквите за децата от 1 б клас на 

НУ «О. Паисий» 

19 18.03.22 НУ „О. Паисий“ 

6 Образователен урок «Приказка с кукли» за 

децата от ЧДГ «Първите 7», Плевен 

15 07.04.22 ЧДГ „Първите 7“ 

7 Образователен музикален урок «Струните 

на детското сърце» за децата от ДГ 

«Калина», Плевен 

49 12.04.22 ДГ „Калина“ 

8 Образователен музикален урок «Струните 

на детското сърце» за децата от ДГ 

«Иглика», Плевен 

85 13.04.22 ДГ „Иглика“ 

9 Образователен музикален урок «Струните 

на детското сърце» за децата от ЧДГ 

«Първите 7», Плевен 

15 14.04.22 ЧДГ „първите 7“ 

10 Седмица на детската книга – литературно 

събитие за ученици от 2 клас на СУ „П. 

Яворов“, Плевен 

25 14.04.22 СУ „П. Яворов“ 

11 Образователен музикален урок «Струните 

на детското сърце» за децата от ДГ 

«Незабравка», Плевен 

70 15.04.22 ДГ „Незабравка“ 

12 Седмица на детската книга – библиотечен 

урок за първокласници на НУ „О. Паисий“, 

Плевен 

40 18.04.22 Библиотека ЛИК 

13 Образователен музикален урок «Струните 

на детското сърце» за деца от СУ «Ив. 

Вазов», Плевен 

25 19.04.22 СУ „Ив. Вазов“ 
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14 Образователен музикален урок «Струните 

на детското сърце» за децата от ДГ 

«Снежанка», Плевен 

64 20.04.22 ДГ „Снежанка“ 

15 Представяне на авторски албум детски 

песни «Косе Босе» за децата от «Иглика», 

Плевен 

57 26.04.22 Зала ЛИК 

16 Представяне на авторски албум детски 

песни «Косе Босе» за децата от НУ «Хр. 

Ботев», Плевен 

60 26.04.22 Зала ЛИК 

17 Представяне на авторски албум детски 

песни «Косе Босе» за децата от ДГ 

„Щастливо детство и „Приказен свят», 

Плевен 

52 27.04.22 Зала ЛИК 

18 Представяне на авторски албум детски 

песни «Косе Босе» за децата 2 клас на НУ 

„О. Паисий“, Плевен 

63 27.04.22 Зала ЛИК 

19 Представяне на авторски албум детски 

песни «Косе Босе» за деца от НУ „Хр. 

Ботев“, Плевен 

31 27.04.22 Зала ЛИК 

20 Образователен музикален урок «Струните 

на детското сърце» за деца от ДГ 

«Чучулига», Плевен 

42 29.04.22 ДГ «Чучулига» 

21 „Народни празници и обичаи“ – музикално – 

театрален спектакъл с деца от НУ „О. 

Паисий“, Плевен  

120 05.05.22 Зала ЛИК 

22 „Народни празници и обичаи“ – музикално – 

театрален спектакъл за децата от ДГ 

„Звънче“ и ДГ „Щастливо детство“, Плевен 

64 11.05.22 Зала ЛИК 

23 „Народни празници и обичаи“ – музикално – 

театрален спектакъл за ученици от 4-ти 

класове НУ „О. Паисий“, Плевен 

72 12.05.22 Зала ЛИК 

24 „Народни празници и обичаи“ – музикално – 

театрален спектакъл за родители 

90 12.05.22 Зала ЛИК 

25 Годишна учебна продукция на децата от 

школа за ранноезиково обучение в ДГ 

75 

 

18-

19.05.22 

Зала ЛИК, ДГ 

„Щастливо 

детство“ 

26 Крайгодишен празник за 1 б клас и 

семейства на СУ «Ив. Вазов», Плевен 

78 31.05.22 Зала ЛИК 

27 Концерт – продукция на китарна школа ЛИК 72 7.06.22 Зала ЛИК 

28 Крайгодишен празник за 4 б клас и 

семейства на НУ «П. Евтимий», Плевен 

58 14.06.22 Зала ЛИК 

29 Тържествено отбелязване на завършване 

на випуск 2022 на НУ «О. Паисий», Плевен 

220 17.06.22 Парк, РИМ – 

Плевен 
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30 Крайгодишен концерт на школа по пиано 

ЛИК 

36 19.06.22 Зала ЛИК 

31 Участие на вокална група «Пендара» в І-ви 

фолклорен фестивал «Фолклориада», с. 

Коиловци 

 22.06.22 с. Коиловци 

32 Откриване на изложба на децата от школа 

по изобразително изкуство арт-клуб 

«Христея» 

54 30.06.22 Зала ЛИК 

33 Официално откриване на 8-ми 

Международен фестивал на китарата 

Плевен 2022 

300 01.07.22 РИМ, Плевен 

34 Вечер на електрическата китара, МФК 22 300 02.07.22 РИМ, Плевен 

35 Вечер на победителите, МФК 22 100 03.07.22 Зала „Б. 

Шойков“ 

36 Концерт Китара и Глас, МФК 22 300 03.07.22 РИМ, Плевен 

37 Вечер на камерната музика, МФК 22 100 04.07.22 Зала „Б. 

Шойков“ 

38 Три концерта на участниците в Лятна 

китарна акедемия 

152 29.07.22 НУИ „П. Пипков“ 

39 Премиерно представление на поетична 

композиция «Песенчици» на клуб по 

художествено слово ЛИК 

42 29.08.22 Зала ЛИК 

40 Участие на клуб по художествено слово 

ЛИК в Яворови дни, 2022 

80 09.22 Ч-ще 

„Просвета“, 

Поморие 

41 Награждаване на победителите в конкурс 

за любителска цифрова фотография 

«Лятото чете» 

22 09.22 Зала ЛИК 

42 Концерт «Солистите» на камерен оркестър 

СТУДИО ПРИМО- продукция на ЛИК и 

Плевенска филхармония 

110 08.09.22 ХГ „Илия 

Бешков“ 

43 Тържествено честване на 55 годишнина на 

КХУП «Д. Попов», Плевен 

128 16.09.22 Зала ЛИК 

44 Участие на клуб по художествено слово 

ЛИК в честване на 115 год. ч-ще с. 

Тученица 

90 24.09.22 с. Тученица 

45 Образователни литературно – библиотечни 

събития по повод Ден на народните 

будители за ученици от 7 клас на СУ «Ив. 

Вазов», Плевен 

104 25-

27.10.22 

Зала ЛИК, 

Библиотека ЛИК 

46 Образователни литературно – библиотечни 

събития по повод Ден на народните 

66 28.10.22 Зала ЛИК, 

Библиотека ЛИК 
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будители за ученици от НУ «О. Паисий» 

Плевен 

47 Областна седмица на четенето – 

литературно – библиотечно събитие за 

децата от ДГ «Щастливо детство» , Плевен 

85 21.11.22 Зала ЛИК 

48 Областна седмица на четенето – 

литературно – библиотечно събитие за 

децата от ДГ «Звънче», Плевен 

25 22.11.22 Зала ЛИК, 

Библиотека ЛИК 

49 Участие на школа по китара ЛИК в 

Благотворителен концерт на Лайънс клуб - 

Плевен 

260 22.11.22 ДКТ „Ив. 

Радоев“ 

50 Областна седмица на четенето – 

литературно – библиотечно събитие за 

децата от ДГ «Зорница», Плевен 

22 23.11.22 Зала ЛИК, 

Библиотека ЛИК 

51 Областна седмица на четенето – 

литературно – библиотечно събитие за 

децата от ДГ «Зорница», Плевен 

23 24.11.22 Зала ЛИК, 

Библиотека ЛИК 

52 Литературна среща с писателката Ивелина 

Радионова 

52 25.11.22 Зала ЛИК 

53 Представяне пред публика на детска 

театрална школа ЛИК 

46 17.12.22 Зала ЛИК 

54 Предколеден концерт на школа по китара 

ЛИК и ученици от клас китара на НУИ, 

Плевен 

140 17.12.22 НУИ „П. Пипков“ 

55 Традиции по Коледа – образователен урок с 

деца от 2-ра група на ДГ «Незабравка», 

Плевен 

18 20.12.22 ДГ „Незабравка“ 

56 Коледен концерт-продукция на пиано 

школа ЛИК 

46 23.12.22 Зала ЛИК 
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4. Младежки дейности, проекти, социални и общностни 
инициативи 
 

Младежкият доброволчески център на ЛИК, създаден през 1997 год., емоционално 

отчете своя 25-ти рожден ден и продължи да реализира свои дейности: 

✓ в подкрепа на 

връстници в социален 

риск – две обучения за 

общо 38 участници - 

деца от ЦНСТ от област 

Плевен за развитие на 

социални умения; 

✓ разработване и 

дигитално съдържание 

и продукти в помощ на 

социални и културни 

инициативи;  

✓ логистична помощ в 

организирането и 

провеждането на публични събития; 

✓ участие на представители на МДЦ ЛИК в международни младежки обмени, 

тематични събития и форуми, свързани с младежката и социална работа, 

развитие на добоволчеството. 

За 2022 г. младежите предоставиха доброволен труд в размер на 288 часа. 

 

Проектите, подкрепени от национални и международни програми, в чиито дейности 

ЛИК бе пряко ангажиран през 2022г. бяха: 

✓ последна фаза на започнал през 2021г. проект в областта на културните 

индустрии, включващ работа с професионални артист-изпълнители ( Дания, 

България, САЩ) 

✓ подготвителна европейска фаза на младежки културен проект по програма 

Еразъм+ (Португалия, Турция, България, Австрия) 

✓ съвместен проект с ПГЗ „Ст. Цанов”, гр. Кнежа, реализиран по Модул 2 на 

Национална програма „Заедно за всяко дете“ 2022, в рамките на който бяха 

осъществени: тренинг за общо 62-ма родители на деца в риск от отпадане от 
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училище; интерактивно обучение за 

превенция на агресивните прояви във 

и извън училищна среда с включени 

общо 52-ма участници; многомодулно 

обучение на младежи за прилагане 

на подхода „Връстници обучават 

връстници“ за общо 20 ученици; 

✓ проект „Отново заедно в 8-ми 

Международен фестивал на китарата, 

Плевен 2022“. 

Общата стойност на полученото финансиране за изпълнение на проекти през 2022 г. 

възлиза на 27 978.55 лв. 

 

Обществена и социална ангажираност 

И през 2022 година ЛИК продължи да подпомага логистично, експертно, с доброволен 

труд местни НПО, обществени и социални дейности, начални и средни училища, 

изпълняващи проекти, институции за деца и 

хора в социален риск. 

✓ с екипа, децата и семействата на Център 

за социална рехабилитация и интеграция 

за деца с увреждания – Плевен и 

сдружение „Бализ“, Плевен ни свързва 

дълго приятелство, продължено и през 

2022 год., чрез провеждане на тематични 

събития за техни ползватели на услуги.  

✓ читалище ЛИК пряко подкрепя дейността 

на клубове на пенсионера, на хората с 

увреждания, съюза на слепите.  

✓ подкрепа за дейности на местни доставчици на социални услуги, на общински 

социални и младежки дейности. 

✓ поредна година, ЛИК бе и дом на други две неформални групи „Здраве“ за 

оздравително – социални практики, които през 2022 обединяват 48 мъже и жени 

от третата възраст - приятно и комплимент за нас общество от мили и 

интелигентни хора.  
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ІІІ. ПАРТНЬОРИ, СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ 

 

 

Министерство на културата 

Общински съвет, Плевен 

Община Плевен 

Плевенска филхармония 

Плевенски обществен фонд „Читалища“ 

Сдружение „Изкуството до мен“, Плевен 

Лайънс клуб, Плевен 

ПГЗ „Ст. Цанов“, гр. Кнежа 

Г-жа Диана Иванова 

Г-жа Боряна Вачкова 

Г-н Радослав Христов 

Г-н Момчил Минков 

Г-н Чавдар Вълков 

Г-жа Мирела Димитрова 

Българска асоциация на мрежовите академии, София 

Cisco Networking Academy 

  

 

 

 

 

 

 

Читалище ЛИК-1959, Плевен изказва своята огромна благодарност за доверието на 

своите партньори, спомоществователи, организации, институции и физически и 

юридически лица, които с публични, корпоративни или лични ресурси – време, труд, 

финансова или предметна  подкрепа, подпомогнаха случването на всичко описано в 

този годишен доклад за дейността.  

Благодарим и на онези, чиято воля за анонимност изпълняваме. 


