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І. За
организацията През 2018 година читалището осъществяваше дейността си в съгласно
своите програмни цели, заложена в неговия основен документ - Устава
на организацията.
Читалище ЛИК-1959, като юридическо лице с НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ има следните основни
цели:
Утвърждаване на гражданското общество, като източник на
социален капитал;
Разпространение на духовни и културно-просветни ценности,
подпомагане на културното и творческо развитие, обогатяване на
социалната и образователна дейност
Подпомагане и развитие на младежки дейности
Подпомагането на социално затруднени и маргинализирани
обществени групи.
Осигуряване на достъп до информация
Постоянните дейности, осъществявани за постигане на тези цели са:
Поддържа общодостъпна обществена библиотека с присъщите и
библиотечно – информационни дейности.
Организира и поддържа художествени колективи, школи, клубове,
формации, кино и видеопоказ, празненства, концерти.
Организира културно-просветни изяви самостоятелно или
съвместно с други организации и институции.
Осъществява социални дейности и услуги, подпомагащи лица и
семейства, както и такива, свързани с отглеждането,
възпитанието, обучението и пълноценното уплътняване на
свободното време на децата и младите хора
Осъществява неформално обучение и консултиране на деца,
младежи, лица в трудоспособна възраст, на сродни
нeправителствени организации и неформални граждански групи
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
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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,
които през 2018 г. бяха 173 лица.
Редовно общо отчетно събрание на читалището бе проведено на 23
март 2018 год.
Настоятелство на читалището в състав: Председател – Николай
Пелишатски и членове: Дафинка Ангелова, Даниела Нешева, Огнян
Анчев, Румен Илиев, Катя Божикова – Секретар с мандат,
продължаващ до 2019 година.
Важно за успеха на организацията е нейното разбиране за това какво е
„Настоятелството“ или Бордът. Според ЛИК, то е първо – надзор.
Настоятелството носи доверителна отговорност за това, дали
организацията и персоналът и служат на целите, за които е създадена и
вършат това по етичен начин. Настоятелството мониторира изпълнението
на статегиите – краткосрочни, дългосрочни. Второ – Настоятелството е
отговорно за вземане на решения (характерно за малките организации
като ЛИК). В този случай, докато ЛИК не може да си позволи
висококвалифициран и независим директор, Настоятелството работи
като “съ-директор”. Трето – Настоятелството осигурява специфично
познание и умения. Личностна компетенция и експертиза в
професионална област и доброволен труд. То също подпомага
набирането на средства. От членовета му не се очаква да бъдат
дарители , а да служат като фондонабиратели чрез контакти си със свои
колеги и персонала на своите бизнес организации. По този начин
членовете на Настоятелството често изпълняват маркетингови задачи на
ЛИК. Друга важна функция на Настоятелството е осигуряване на връзка
със средата. ЛИК обслужва голям спектър от общностни групи и
реагира на широк кръг промени и влияния в средата. За това най4

ценният съюзник са члетовете на Настоятелството.
Обръщаме внимание на Настоятелството, защото за читалище ЛИК то е
мощен инструмент за ефективна работа.
Читалище ЛИК-1959 е благодарно на своето управително тяло –
Настоятелството. Този управленски борд е от изключително полезни
личности, които реално, а не формално или почетно да приемат и
насочват цялостния организационен живот.
Проверителна комисия за контрол върху дейността в състав: Петя
Петкова – Председател, и членове – Милена Абрашева и Габриела
Иванова.
Постоянният оперативен екип на читалището през годината в периода
01-08.2017 наброяваше 7 души с позиции: Секретар, Счетоводител,
Библиотекар - сътрудник социални дейности, Координатор, трима
специалисти по видове школи.
Прегледът за 2018 на основни действащи за организацията и
управлението на читалището документи показва, че то има приети и
въведени в практиката всички присъщо изискумени за неговия статут
такива:
Устав на народно читалище „ЛИК-1959“, който е актуализиран във
времето, в отговор на променяща се външна и вътрешна среда
( законови промени, актуализиране на основни дейности,
численост на управителни органи и др.)
Устройствен правилник на читалището
Регистрация в Централния регистър на читалищата към
Министерство на културата под № 1316
През 2018 наличната регистрация в Централния регистър на
юридически лица с нестопанска цел за извършване на
общественополезна дейност към Министерство на правосъдието бе
мигрирана към Агенция по вписванията и Регистъра на ЮЛНЦ,
където е НЧ ЛИК-1959 с вписване 20180411164236
Правилник за организация на работата и ползване услугите на
библиотеката към читалище ЛИК-1959 Плевен, съгласно Закона за
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обществените библиотеки. Библиотеката на ЛИК е вписана в
информационния регистър на Обществените библиотеки под № 611
През 2018, съгласно измененията в нормативната уредба бяха
актуализирани документите и процедурите 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
Наредба за финансовата дейност и имуществото на читалището
Наредба за документите и документооборота
Счетоводна политика на читалището
Правилник за вътрешния трудов ред
Класификатори за входяща и изходяща поща

ІІ. Основни

Заповеди, трудови досиета, счетоводни архиви

дейности
Обществена
библиотека

Библиотечен фонд , читатели и техническо оборудване:

и информа-

Библиотеката на ЛИК е вписана в Регистъра на обществените библиотеки

ционно

в България под № 611.

обслужване

В читалище ЛИК работи специализирана детска библиотека, която
приоритетно обслужва деца от прилежащи в района училища.
Нейната дейност се осъществява съгласно Правилник за организация на
работата и ползване услугите на библиотеката към ч-ще ЛИК-1959
Плевен, според който тя е обществена библиотека по смисъла на чл. 7 от
Закона за обществените библиотеки и цялостната и дейност се
регламентира от този Закон и Закона за народните читалища.
Броят библиотечни единици във фонда към края на 2018 година
наброява 10 148 тома литература. Новопостъпилите заглавия литература
за периода са в размер на 135 тома, като съответно отчислената такава
402 е тома физически амортизирана литература. Читатели през годината
са 123 души. Броят на заетите библиотечни материали е 983 общо, от
които 935 книги и 48 електронни носители. Общо регистрираните
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посещения на читатели през годината са 916.
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. Така през 2018
бяха закупени или приети като дарения новите книги на автори като
Георги Господинов, Георжи Божинов, Захари Карабашлиев, Константин
Трендафилов и др.
Техническото оборудване на библиотеката позволява читателски
запитвания и търсения да бъдат изпълнявани не само по традиционния
заемен начин и в читалня, а да се търсят ресурси в уеб – библиотеки и
специализирани портали, да се работи с електронни масиви.
Библиотеката е оборудвана с 2 компютърни работни места с периферни
устройства, с неограничена Интернет връзка, с копирна апаратура.
В библиотечната работа и предоставянето на информация за ученици от
среден и горен курс вече активно се ползват ресурсите на
специализирани български учебни Интернет портали и страници,
обмяната на информация и знания в национални и международни
форуми, е - ученето ...
От последните години Библиотеката поддържа звено – “Специализирана
и помощна НПО литература и литература за
Европейския съюз”, която се окомплектова
от текущи издания на български и
европейски НПО. В този раздел на
библиотеката са на разположение вече над
210 монографии, тематични справочници,
наръчници, както на хартиен носител, така
и в електронни формати.
Едни от традиционните
дейности на библиотеката е
организацията и провеждането на посетителски форми на място за наймалките читатели, чрез които се провокира интерес към четенето и
търсене на нови знания и информация. В рамките на тези инициативи
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през 2018 се реализираха поредица от общо 36 библиотечни и културнообразователни
събития за общо
1008 деца от
детски градини и
начални
училища.Част от
тях бяха в
традиционно
отбелязваната
Седмица на детската книга.
В началото на 2018 ЛИК бе организатор и домакин на литературна
вечер в първо лице с проф. Петко Ганчев и представяне на новата му
книга „Философът”.
В тази книга има много за Плевен. Отделена е специална глава за Девета
пехотна плевенска дивизия, в която се разказва за съдбата на една група
герои по време на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна
война. За героизма на тази дивизия, която бе оценена през XX век, като
непобедимата българска дивизия, а това е повод за огромна гордост.

Една книга, пресъздала в художествените форми на литературата
виждането за живота в многото му измерения: и като движение в
историята, и като размисъл над всичко онова, през което и с което
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преминаваме своя земен път. Един размисъл за нашата “великата
сомато”. За любовта – възвишението и страданието на душите. За вярата,
богът, науката и философията.
В библиотеката на ЛИК, пряко под ръководството на Любов
Кирилова продължава успешната работа на детската работилничка за
приложни изкуства, като в нея през годината бяха обхванати общо 52
деца в училищна възраст. Идеята на тази дейност е да мултиплицира по
достъпен за децата начин, народни обичаи, вярвания, традиции и
ценности на българския словесен фолклор, бит и култура.

ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Школата по изобразително изкуство за деца на ЛИК имаше обхванати
общо 21 момичета и момчета на възраст 4 -15 години, както с цел
обучение по изкуство, така и за алтернативно арт-осмисляне на

Арт – клуб

свободното време на децата.

«Христея»

Малките художници от Арт- клуб‘‘ Христея‘‘ участваха със свои рисунки в
проведените Национални конкурси по изобразително изкуство.
Завоюваните награди са израз на тяхното достойно представяне.
Най-важното обаче, за ръководителя на школата г-жа Анелия Радинова е
не толкова участието с рисунки в конкурси, колкото естетическото
възпитание на децата, уменията да изразяват себе си, чрез техниките на
рисуването и най-вече да правят дните си цветни.
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Чуждоезиково

В школата за чуждоезиково обучение работят групи за деца в доучилищна

обучение

и училищна възраст. През 2018 школата по английски език за ученици
обхвана 3 групи за интензивно изучаване на езика за ученици 5-8 клас и 1
група за подготовка за сертификати с общо 35 обучаеми.
Програма “Английски език в детската градина”
През 2018 година се реализира в детски градини “Кокиче”, “Щастливо
детство” и филиал „Приказен свята”. В групите в детските градини се
обучават 85 деца на възраст между 4 и 6 години.

Нови детски
школи

От началото на
учебната 2018/2019 в
ЛИК бе сформирана
нова детска
музикална школа с
ръководител Калина
Алипиева. В нея
активно работят 8 деца.
Нова група за деца в начално училищна възраст за народни танци също
стартира с новата учебно – творческа година, под ръководството на
педагога Светослав Никифоров с 14 малки възпитаници на възраст 7 – 11
години.

Сиско
Системс
Мрежова

През 2018 се навършиха 15 години от членството на ЛИК с световната
мрежа на Сиско Мрежови академии на компанията Сиско системс. Като
част от семейството на хиляди академии в над 150 страни по света,
академията на ЛИК осигурява успешна подготовка на завършващите за

Академия ЛИК 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.
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През 2018 година регионалната академия на ЛИК продължи обучението
на високо квалифицирани Сиско Мрежови администратори в курса CCNA.
В началото на годината бе преподписан договора на Сиско академия ЛИК
с Българската асоциация на мрежовите академии. В Академията на ЛИК
се провеждат курсовете по програмата за Сертифициран от Сиско
сътрудник за работа с мрежи - Cisco Certified Network Associate: CCNA.
Курсът CCNA се предлага в две разновидности: CCNA Discovery и CCNA
Exploration. И двата курса се състоят от 280 учебни часа, като обучението
е разпределено в 4 модула. След края на последния модул курсистите се
явяват на тест върху целия материал и ако го издържат успешно, то те са
подготвени да се
явят на изпита за
международен
сертификат.
Всеки, който е
издържал този
предварителен
тест с успех над
75%,
получава отстъпка
за явяването на
сертификационния изпит.
През 2018 Сиско академия ЛИК в различните курсове на академията бяха
обучавани общо 48 активни студенти.

ДЕТСКО И
МЛАДЕЖКО

Най-сериозен смисъл в работата на читалище ЛИК е осигуряването на

ТВОРЧЕСТВО,

условия за занимания с изкуства, достъп до културен продукт на най-

СОЦИАЛНИ

широк кръг граждани от местната общност, като приоритетът винаги е

ГРУПИ ПО

бил насочен към деца и млади хора.

ИЗКУСТВА

Възприето от читалище ЛИК е разбирането, че културата и изкуствата са
инструмент за социално участие, възпитание, личностна изява на хората
от общността / т.е социалната функция на културата/. Тук са всички
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дейности, традиционно припознати за читалищата като организации:
любителско творчество, школи, формации, клубове по интереси и видове
изкуства. За мениждмънта на ЛИК това е особено ценно направление,
най-вече заради социалните си ефекти.
В тези дейности, “клиентите” на читалището функционират не като
пасивни потребители на култура и изкуства, а като хора, които спонтанно
стават автори на култура.
Безспорно в масовото съзнание читалището все още се счита за
утвърдено място за творчество и творческа изява. То дава възможност
за естествена комуникация и изразяване на хората. Това е сцената за
изява на творци –непрофесионалисти. Читалището удовлетвора
естествената потребност на хората да творят, да участват в някакъв
процес, като това позволява автентична активност, стимулира участието
и развива връзките между отделни хора и групи със сходни интереси.

Клуб за

Продължаващите да се радват на широка популярност свободни групи за

народни хора

занимания с изкуства, привличаха през годината хора от всякаква

«ЛИК»

възраст в клуба по народни хора
ЛИК, който пред 2018 чества своя 10ти рожден ден. Воден от предани
професионалсти: Даниела Цолова и
Светослав Никифоров в две групиначинаещи и напреднали, клубът
вече събира за общо съпреживяване
цели семейства – децата, редом с
родителите.
Една от основните мотивации за
масово участие в клуба по хорá е
функцията му на ново място на общуване. Клубът е място за физическа
активност, плюс функцията на социалност. Обединява на едно място хора
със сходни интереси, които в танцовата зала и събитията около нея
намират активна комуникация и възможност за обмяна на информация.
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За тях това вече не е просто хоби, а място на социален контакт. Клубът
създава среда, в която хората се забавляват, сприятеляват, влюбват и
най-важното нещо, което го поддържа жив е емоцията. Заради тази
емоция хората инвестират време и средства за заплащане на
репетициите, купуване на специални обувки и дрехи за танци, разходи за
пътувания и всичко останало, което е необходимо, за да бъдат част от
групата и нещо повече – да се идентифицират с нея на танцовите
фестивали, в които участват. Ролята на читалище в този процес е да
осигурява условия, да подкрепя, да администрира – останалото е
свободна воля на членовете на клуба.

Школа по

Школата по китара с ръководители Николай Михайлов, Милена Грамова –

класическа

Михайлова и Тодор Янков имаше 34 ученици на възраст от 5 до 19

китара ЛИК

години.
12 бяха техните годишни концерти-продукции, а много от учениците
завоюваха призови места на международни и национални китарни
конкурси в различни възрастови групи и категории.
През 2018 читалище ЛИК спечели малък грант от конкурсна сесия на
Община Плевен за подпомагане финансирането на участието на
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плевенски китарен ансамбъл във второто издание на един от наймладите,
нестандартни и
привличащо
многохилядна
публика китарни
събития - Бургас
джем 2018.
50 изпълнители
от Плевенската
китарна школа на
възраст от 11 до
38 години станаха
част от
сценичните изяви
на голямата сцена на Морско гара Бургас на 7 юли.
Специално за този форум бе подготвена съвместна продукция между
китарните формации и хор „Звъника” с диригент Ваня Делийска.
В подкрепа на
китарното
изкуство в
Плевен читалище
ЛИК провежда и
Международния
фестивал на
китарата, който
през 2018 имаше своето четвърто издание. Учреден и проведен за първи
път през 2015 год. със сдружение „Изкуството до мен”, НУИ „П.
Пипков” – Плевен., днес към съорганизаторите вече се присъединиха:
Министерство на културата, Община Плевен, Областна администрация
Плевен, народно читалище „Съгласие-1869” – Плевен, Плевенска
филхармония, Музикаутор и др.
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През 2018 фестивалът бе част от културния календар на Община Плевен в
неговия втори раздел „Културни събития с национално и международно
значение”.
4-издание на Международен фестивал на китарата, проведено в
периода 28.11 – 02.12.2018 включи:
Конкурсна част на фестивала
5 конкурсни категории с различни възрастови групи:
Класическа китара
Акустична китара
Електрическа китара
Китара и глас
Свободна сцена
За конкурсната програма за 2018 имаше записани 177 участници от 24
страни, от 3 континента.
Концерти
28.11. „Официално откриване“ с участието на Атанас Уркузуновкитара /България/, Мие Огура-флейта /Япония/, Никлас Йохансен–
китара /Дания/, Филипос Манолудис–китара /Гърция/ и др.
29.11. “Вечер на камерната музика” с участието на Китарен
Квартет „Еклис“ /Франция/ в състав: Габриел Бианко, Бенджамин
Валет, Аркаиц Шамбоне, Пиер Люлиевр
30.11. „Концерт на победителите“ с участието на: Плевенска
Филхармония и солисти: Божана Павлова-китара
/България/, Никола Монтела-китара /Италия/ и Никлас Йохансенкитара /Дания/
30.11. „Всички заедно“ концерт-парти с група „Атлас“, „Студио
84“, победителите от Международен фестивал на китарата 2017 в
категориите: Електрическа китара, Акустична китара, Китара и
глас: Христо Нейчев, Александър Даков, “Dead memories” и др.
1.12. “Вечер на класическата китара” Концерт на Марчин Дилякитара /Полша/
2.12. „Гала концерт“ с участието на лауреати от проведения
конкурс
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Уършоп формати
„Пентатониката като импровизационна концепция“ – с
лектор Георги Харизанов
„Как да поощряваме творческото начало в себе си за да работим
по-ефективно?“ –с лектор Георги Василев
Майсторски класове
13 майстори на китарата – преподаватели в световни академии
и концертиращи артисти от България, Франция, Румъния,
Полша, Италия, Македония, Румъния, Дания дадоха над 300
часа уроци за ученици по китара
Експо център
По време на Международен Фестивал на китарата Плевен 2018
бяха представени най-актуалните продукти на водещи фирми от
музикалната сфера: майсторски и маркови инструменти
(„Кремона“, „Фендер“), струни („Savarez“, Франция), нотна
литература („Балканота“) , (Les productions d’Oz), ръчно
изработени калъфи за китара („CarbonORnylon“) китарни
аксесоари („Musicworld“) и др.
По време на Международен Фестивал на китарата Плевен 2018
бяха презентирани китари на водещи лютиери. Специален гост
бе Масаки Сакурай (Япония). Той връчи наградата на
победителя в четвърта възрастова група: класическа китара на
стойност 8000 евро, изработена лично от него.
https://plevenguitarfestival.com/bg/
https://www.facebook.com/PlevenGuitarFestival/

Културна

Функционирането на читалището като културна организация намира израз

дейност

в дейности за осигуряването на „достъп да образци на професионалното
изкуство и култура и подкрепа за артистични проекти“. В контекста на
тази политика е работа на ЛИК като организатор, провайдър, мениджър
на културни проекти и събития, най-вече създадени от професионални
артисти.
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В този контекст през 2018 ЛИК бе организатор на две събития в рамките
на Комуникационната стратегия на РБългария за ЕС, възложени от
Областна администрация Плевен, а именно:
Концерт „Спасение – музика на доброто” посветен на 75
годишнина от спасяването на българските евреи. За гост-изпълнители в
него бяха поканени Чавдар Вълков, цигулка, концертмайстор и солист на
Плевенска филхармония и Магдалена Начева, пиано.
Екипът на проекта подготви специална музикална програма, включваща
творби на един от най-значимите български композитори- от български и
еврейски произход Панчо Владигеров, не само заради безценното му
музикално наследство, но и поради факта, че композиторът
представлява България на много международни конференции и
комитети, които защитават мира. В програмата прозвучаха култовата

тема на композитора Джон Уилямс, от музиката за трогващата
биографична лента от 1993 на режисьора Стивън Спилбърг „Списъкът на
Шиндлер”, разказваща за спасяването на повече от 1000 евреи по време
на Втората световна война. Музикалните изпълнения включиха любими
творби, изпълнявани от друг именит музикант от българо - еврейски
произход Алексис Вайсенберг. Възпоменателният концерт бе подсилен от
текстове, отдаващи почит и признание на българския принос в
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движението на антисеметизма.
Концерт, посветен на Европейска година на културното
наследство 2018 с представяне изкуството на Франция – специален
акцент в програмата на 4-го издание на Международен фестивал на
китарата, Плевен 2018 с гост-изпълнители китарен квартет „Еклис”.

Тази формация се присъединява с финес и очарование през 2012 г. към
френската музикална сцена, като дава нов дух на класическата китара преоткриват инструмента, чрез амбициозни и иновативни транскрипции на
великия репертоар за пиано или оркестър. През 2013 г. те печелят 1-ва
награда на Европейския конкурс за камерна музика на FNAPEC. През 2014 г. са
лауреати на фондация Banque Populaire. Неразделни приятели от
Националната музикална консерватория в Париж, сега преследват блестяща
международна кариера, с множество концерти в САЩ, Европа и Азия. Освен
художествената си дейност „Quatuor Eclisses“ провежда образователни
срещи в консерваториите, за да предаде своя опит и страст на младите
китаристи чрез майсторски класове.)За „Еклис” това бе първо представяне
в България.
Част от целенасочената работа на ЛИК е свързана с подкрепа на
училищната празничност – подготовка и провеждане на специални събития, част
от училищните календари по повод бележити дати и чествания, традиционни
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празници. Общо 14 бяха през годината тези форми на съвместна работа с
училища и детски градини, като броят на децата пряко или като публика,
обхванати в тях е над 240.

МЛАДЕЖКИ

Младежки доброволчески център ЛИК

и

През 2018 година продължи стартиралата в предходната, инициатива за

СОЦИАЛНИ

предаване на опит от страна на нашия младежки център към сродни и по-

ДЕЙНОСТИ

нови младежки структури като Ученически училищни съвети в средни
училища и професионални гимназии.
Дългогодишният опит в социална работа и превенция на рискови
фактории сред младите хора, днес, вече социално и професионално
ангажираните ни доброволци предават на нови такива, които системно
обучаваме за овладяване и прилагане на подхода «връстници обучават
връстници» за нуждите на Общински съвет по наркотични вещества –
Плевен и Превантивно –информационен център по зависимости-Плевен.
Обществени и социални дейности
През 2018 година читалищният екип продължи да подпомага логистично
и експертно активно местни структури, като Общински съвет по
наркотични вещества, Плевен; начални и средни училища, изпълняващи
проекти „Твоят час” по ОП „РЧР”, социални институции за деца и хора в
социален риск.
Вече втора година читалище ЛИК пряко подкрепя и част от социалната и
творческа дейност на хора от третата възраст, като вокалната група
„Пендара” при клуб на пенсонера „Д. Попов”, която обединява 12 жени.
Поредна година, ЛИК бе и дом на друга група – „Здраве” – едно приятно и
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комплимент за нас общество от мили и
интелигентни мъже и жени.
За ЛИК това е ангажимент, не само поради
дългогодишната традиция назад във времето
за приятелство и споделяне на социалния
живот на възрастните хора, но и поради
факта, че подобно партньорство реално
осмисля общуването между поколенията.
Същите тези наши съграждани са най-верните
ни помощница в социалната работа и
занимания с деца в риск.

ІІІ. Ресурси.
Мениджмънт.

Финансови и човешки
Финансовото управление на ЛИК най-общо обхваща: бюджетиране,
организация на счетоводството, финансов контрол. ЛИК работи с
дългосрочни, краткосрочни бюджети, бюджети по структурни звена /
дейности/.
Държавната субсидия по ЗНЧ за читалище ЛИК през 2018 година
съставляваше 72 % от общия бюджет на организацията, който бе в размер
на 87153 лв. Същата е отчетена своевременно пред Община Плевен.
Съгласно реграмента, тя бе разходвана за обезпечаване на ФРЗ и
социални осигуровки на екипа, други плащания за персонала и
обезщетения, плащания за трудова медицина, режийни разходи за
сградния фонд, за осигуряване на дейности от годишната програма на
читалището за 2018 год.
Основните дейности на читалището: културни, образователни, социални
бяха финансово обезпечени, така че да осигурят нужното качество и
резултати за потребителите.
През 2018 год. организацията нямаше разработвани проекти за външно
донорско финансиране, което през последните години бе сериозен дял в
общия размер на приходите. Това е и обяснението на снижението на
приходната част в бюджета за 2018, спрямо предходните такива.
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА
сума в
наименование на прихода лева
наименование на разхода

сума в
лева

наличност към 01.01.2018

1875

45849

субсидия държавна
отговорност

62813

общинска субсидия

1000

други приходи
приходи от допълнителна
стопанска дейност

650

наеми

784,5

3867

членски внос

224

краткосрочен заем

2500

банкови такси
банкова наличност към
31.12.2018
касова наличност към
31.12.2018

252,5

ВСИЧКО:

87153

ФРЗ и социални осигуровки
други плащания за
възнаграждения на
хоноравани сътрудници

16656

външни услуги / режийни
11845
други разходи за дейността и
приходи от основна дейност 14002,5 командировки
10099
членски внос и библиотечни
разходи за библиотека и
такси
445,5
канцеларски материали
987

ВСИЧКО:

87153

6
450

Постоянният оперативен екип на читалището през по-голямата част от
годината наброяваше 7 души. Като експерти по отделни ключови
дейности бяха привличани външни консултанти с експертиза в областта
на педагогиката, социални дейности, артисти, организатори, технически
екипи. Специална благодарност за съвместната ни работа през отчетната
година дължим на психолозите Валентин Минков, на педагозите Николай
Михайлов, Милена Михайлова, Велизара Кръстева, Анелия Радинова,
Чавдар Тошков, Валерия Бойчинова, Мариана Кулева; на 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 като хоноровани сътрудници в отделни дейности.
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Управление на собствеността
Материалната база, в която читалище ЛИК осъществява дейността е
публична общинска собственост, предоставена за безвъзмездно ползване
от Община Плевен по силата на Закона за общинската собственост и
Закона за народните читалища. В края на 2017 год. с Община Плевен бе
подписан нов договор за отстъпване на безвъзмездно право на ползване
за 5 години.
Имотът представлява масивна двуетажна сграда, в комуникативния
център на града. Строена през далечната 1928 год., тя остава голямото
предизвикателство за поддръжка, реновиране и възстановяване.
В основната сграда са обособени: приземен етаж - преустроен във
функциониращи за дейност площи, музикални кабинети; на първия етаж
на сградата има лекторска –учебна зала, камерна зала с театрална сцена
и прилежаща гримьорна, административен офис; вторият етаж на
сградата е зает от библиотеката на читалището и учебна – лекторска
зала.
В средата на 2018 год. читалището освободи и предаде обратно на
Община Плевен, другите две помещения на ул. „Д. Попов”, които дължи
години ползваше за дейността си, и където през последните години бяха
разположени кабинета и лабораторията на Сиско Мрежовата академия на
ЛИК. Договорът за тяхното ползване бе изтекъл в края на 2017 год.
Нарастващите нужди от ремонтни дейности, покачващи се разходи за
режийни доведоха да решение на Настоятелството да преустанови
ползването на имота, като дейностите, които той осигуряваше бяха
преместени в основната сграда на ЛИК.
Известното неудобство от „пренаселване” с дейности ще се компенсира
с повече възможности за осигуряване на необходимото за тяхната пряка
работа.
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
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нуждите на своите потребители на услуги.
Всяка година организацията акумулира и инвестира финансов ресурс в
обновяване и естетизиране на средата. Всички зали са оборудвани със
съвременни мебели – учебни банки, посетителски столове. Подовите
настилки, дограма, щори, цветови баланс на пространствата осигуряват
уют. Елементи на интериорния дизайн / маслени ценни картини,
графики, детски рисунки, фотографии, декор / текущо се подменят.
Разбирането на екипа на читалището е, че физическата среда, в която
ежедневно стотици граждани / от малки деца до възрастни хора/
пребивават, бидейки ползватели на читалищни услуги трябва да е
максимално естетизирана. Дори да не могат да си позволят скъпи
материали, обзавеждане , то наличните такива трябва да осигуряват
усещане за „добре дошли“. Още повече, когато в същата тази физическа
среда хора се обучават и занимават с изкуство.
През 2018 година бяха осъществени поредните неотложни ремонти на
покривната конструкция на сградата.

Настоятелството на читалище ЛИК-1959 оценява високо подкрепата
на всички организации, институции, НПО, граждани, благодарение на
които се реализираха голяма част от основните дейности през
годината.
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