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I.   ЗA OРГАНИЗАЦИЯТА 
 
   През 2018 година неправителствената организация осъществява 
дейността си в съгласие със своите програмни цели, заложени в 
Устава на организацията, според който сдружението, като 
юридическо лице с НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, има следните цели: 
 

o Популяризиране ролята на изкуството в живота и значението му за 
обществото; 

o Личностно и духовно израстване в следствие на взаимодействие с 
изкуството, развитие на естетически усет у младите; 

o Осъществяване на междукултурен диалог и обмен на местно, 
регионално, национално и международно ниво; създаване на 
предпоставки за мултикултурно развитие; 

o Създаване на условия за пълноценно развитие и творчески изяви на 
учениците и младите хора в различни сфери на изкуството: визуални, 
изящни и приложни изкуства, музика, литература, театър и др.; 

o Повишаване нивото на гражданското образование, квалификацията и 
качеството на живот; 

o Подкрепа за социалноизолирани и рискови групи. 
 
      Каква дейност осъществява Сдружението за постигане на тези цели през   
2018г.? 
 

o Създаване и реализиране на проекти с обществена значимост, които 
подпомaгат целите на ИДМ. Разработване и осъществяване на 
образователни проекти; 

o Реализиране на местни проекти за културно и образователно развитие, 
социално интегриране и гражданско участие; 

o Набиране на благотворителни активи и финансови ресурси от 
физически и юридически лица, обществени и държавни учреждения, 
фондации и подпомагащи програми в страната и в чужбина; 

o Подпомагане на творчески школи;  
o Провеждане на oбучителни семинари, лектории, срещи с гостуващи 
професионалисти в конкретните области, концерти, конкурси, 
майсторски класове; 

o Рекламна дейност; 
o Развиване на фестивална дейност; 
o Организиране на събития с публичен характер; 
o Сътрудничество с местни и държавни органи и институции,  
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граждански организации с нестопанска цел, делови и бизнес среди, медии; 
o Фото и видеозаснемане на културни събития; 
o Осъществяване на звукозаписна дейност 

 
 
Oрганизационна структура на сдружението – Oргани на организацията са Общо 
събрание и Управителeн съвет. Членове на Управителния съвет са Милена 
Грамова-Михайлова – председател, Любомир Анов – член и Момчил Минков - 
член. При провеждане на Общо събрание участват от 3 до 7 души, членове на 
Сдружението. Постоянният оперативен екип на организацията наброява 32 души 
– членове на Сдружението и 22 души доброволци.  
 
 

II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

 УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
 

   През 2018г. Сдружение ''Изкуството до мен'' организира масови 
прояви, лектории, концерти, участия и посещения на конкурси, 
майсторски класове, фото и видеозаснемане; 
    
   През януари 2018г. екип на организацията организира и участва в  
образователен концерт «Класическа китара» в гр.Плевен. Бяха 
представени творби от различни епохи, както и преглед към 
развитието на класическата китара. Участваха ученици от НУИ 
«Панайот Пипков», Плевен, както и представители на китарната 
школа към читалище «ЛИК-1959», Плевен. 
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   През месец март членове на организацията посетиха 31-вото  издание 
на “Дни на класическата китара“  в гр. Варна . Бяха проведени работни 
срещи с екипа на Сдружение “Приятели на класическата китара“, 
Варна. Бяха обсъдени идеи и добри практики относно развитието на 
класическата китара в България.  
 

                                 
 
В концертната програма на фестивала беше включен и концерт на 
победители от Международен фестивал на китарата Плевен 2017 
/организиран от Сдружение “Изкуството до мен” и НЧ “ЛИК-1959”/ 
Филипос Манолудис и Никлас Йохансен. 
 
 

                  
  
 
От 28-ми до 31-ви март екип на организацията посети Международния 
конкурс за класическа китара “Академик Марин Големинов” в град 
Кюстендил. А целта - обмяна на опит и добри практики, както и 
подпомагане организацията на групата с ученици, взели участие в 
конкурсната програма. Китарният ансамбъл се завръща в Плевен с  
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Първа награда в своята категория и заслужени отличия на повечето 
индивидуални изпълнители.   
 
 

          
 

       
 

 
 

 
   През май месец последва участие в Международен фестивал на 
китарата в Македония – “Тремоло”. Участие в конкурсната програма 
взеха ученици от класа по китара в гр.Плевен. Член на Сдружение 
“Изкуството до мен” изнесе майсторски класове по класическа китара. 
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    Последва вдъхновяващо пътуване до Гориция, Италия. Там 
китарният фестивал даде пример за много добри практики и 
организационни дейности, с които екипът на Сдружението се запозна.  
Срещите с изпълнители на световно ниво създадоха предпоставка за 
бъдещи партньорства. Групата, която екипът на Сдружение 
“Изкуството до мен” успя да заведе, взе участие в конкурсната 
програма и извоюва първа награда с китарен ансамбъл, бяха отличени 
високо и индивидуалните участия. За младите музиканти беше 
организирана специална обиколка в замъка “Гориция”, където те се 
срещнаха отблизо с уникална експозиция на музикални инструменти. 
 

 
 
 
В края на май месец Сдружение “Изкуството до мен” реализира 
традиционния годишен концерт на школата по китара към НЧ “ЛИК-
1959” и НУИ “Панайот Пипков”, Плевен. На участниците бяха 
връчени красиво изработени дипломи. Фото и видеозаснемането беше 
подарък за всички деца. 
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За първа година в град Силистра стартира фестивал на китарното изкуство 
“Дунавски струни” 22-25.06.2018. Екип на организацията посети и подкрепи 
събитието. Участие в конкурсната програма взеха и деца от класа по китара в 
Плевен. Член на сдружение “Изкуството домен” представи вдъхновяващ концерт 
и сподели своя педагогически опит с младите китаристи.  
 

 
 

             
 
 
В началото на юли месец Сдружение “Изкуството до мен”, заедно с 
бургаският китарен фестивал, организира посещение на плевенски 
китаристи на “Burgas Jam”. Учениците участваха в концертната 
програма с ансамблови изпълнения /китарен ансамбъл и хор/, както и 
с младежка рок група. В края на вечерта всички гости на фестивала 
изсвириха заедно популярна рок песен. 
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Последва творческа среща в Синая, Румъния, където се провежда 
Международен китарен фестивал с дългогодишна традиция. Бяха 
осъществени работни срещи и дискутирани идеи за бъдещо 
сътрудничество. Ученичка от класа по китара в Плевен спечели Първа 
награда в своята категория. 
 

                       
 
 
                             
В края на месец юли сдружение “Изкуството до мен” организира Лятна 
китарна академия в град Плевен. Като част от програмата бяха 
майсторски класове на водещи преподаватели по китара, групови 
упражнения, концерти, игри и др. Участие в академиите взеха и 
чуждестранни ученици, което доведе до нови приятелства и културно 
обогатяване. 
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Oт 30-ти юли до 1-ви август в Плевен се проведе семинар за 
преподаватели по китара. Обучението се реализира от Сдружение 
„Изкуството до мен“ – Плевен и Академия за музикално, танцово и 
изобразително изкуство – Пловдив. Участници бяха преподаватели от 
Париж, Ница, София, Пловдив, Варна, Русе, Плевен, Сливен, Ловеч. 
Своя опит и търсения споделиха лекторите: Стела Митева-Динкова – 
доц. д-р в АМТИИ - Пловдив, Атанас Уркузунов – преподавател в 
консерваторията „Морис Равел“ - Париж, Росен Балкански – доц. д-р 
в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ - София.  
Във фокуса на вниманието бяха темите: 
- „Основни принципи на интерпретацията при класическата китара“ 
Марко Тамайо  
- „Изкуството на китарата. Разширени техники“ - Георги Василев 
- „Паралел между китаристи и останали инструменталисти в 21 век.  
Развитие на постановъчна техника в концепция на универсализъм”  
- „Композирането за китара и неговото място в процеса на обучение“ 
Николай Михайлов – преподавател в НУИ „Панайот Пипков“ - 
Плевен, представи практики за деца при обучението по китара. В 
допълнителни дискусии се обсъждаха и различните системи за 
обучение по китара, както и съпътстващи въпроси, свързани с 
развитието на обучението по китара. 
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ДЕТСКО И МЛАДЕЖКО ТВОРЧЕСТВО 
 

 
   Една от основните цели на дейността ни е осигуряването на условия 
за занимания с изкуства, достъп до културен продукт на широк кръг 
граждани от местната общност като приоритетът ни е насочен към 
деца и млади хора в рамките на конкретен проект или възникнала 
идея. 
 
   Ученици от класа по китара създадоха игра за обучение по китара, 
която беше доразвита и представена на лятната академия, 
организирана от сдружението. Иновативният метод бе във фокуса на 
вниманието и на последвалия учителски семинар. 
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Творчески курс «Открий своя глас» /част от програмата на Студио 84 
- Настроение с творчество и движение, София/ с преподавател 
«Константин Кучев» бе част от Летните музикални занимания. 
Участниците имаха възможност сами да създават текстове и мелодии 
в различни творчески задачи. 
 

                   
 
 
Национално турне на победители от Международен фестивал на 
китарата Плевен 2017 в шест града реализира сдружение «Изкуството 
до мен». Събитието се разшири и стана част и от Международен 
младежки фестивал «Кръстопът» Пловдив, «Дни на класическата  
китара Варна» и др. 
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През мецец октомври бе представен първият китарен концерт за 
учебната 2018/2019 в гр.Плевен. Среща на “лято и есен” в един, 
изпълнен с музикално вълнение концерт. Красивите кадри и 
осветлението бяха реализирани от екип на сдружение “Изкуството до 
мен” и ученици. 
 

       
 

          
 
 
 

 
КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

 
   Една от основните цели на Сдружение «Изкуството до мен» е 
популяризиране ролята на изкуството в живота и значението му за 
обществото.  
 
  За поредна година сдружението реализира концерт-спектакъл. През 
2017г. той беше под наслов  “Пътешествие без граници”, а през 2018 – 
“Живи струни”. Специален гост на събитието беше Цветан Недялков – 
китара. Участие в програмата взеха и победители от предходния 
китарен фестивал. Съорганизатори бяха НЧ “ЛИК-1959” и НЧ 
“Съгласие-1869”, Плевен 



 14 

 

                                                           Годишен отчет, 2018 
 
 
   

     
 

          
 

      
 

 
Дейността на сдружение “Изкуството до мен” и най-вече програмата на Четвърти 

международен фестивал на китарата Плевен 2018 беше представена в предаване по 

радио “Христо Ботев” от Николай Михайлов, член на сдружение “Изкуството до 

мен”. 
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Международен фестивал на китарата Плевен 2018 представи шест 
колоритни концертни вечери, които очароваха плевенската 
аудитория: 
 
28.11.2018 – Официално откриване с участието на виртуозните 
изпълнители: Атанас Уркузунов-китара (България) и Мие Огура-
флейта (Япония), Никлас Йохансен - китара (Дания), Филипос 
Манолудис - китара (Гърция), Кристияна Стоянова - китара 
(България) 
 
29.11.2018 – “Вечер на камерната музика” с участието на Китарен 
квартет „Еклис“ /Франция/ в състав: Габриел Бианко, Бенджамин 
Валет, Аркаиц Шамбоне, Пиер Люлиевр. Събитието се реализира 
съвместно с Областна администрация Плевен с финансовата подкрепа 
на Комуникационната стратегия на Република България за 
Европейския съюз. 
  
30.11.2018 – „Концерт на победителите“ с участието на: Плевенска 
Филхармония и солисти: Божана Павлова /България/, Никола 
Монтела /Италия/ и Никлас Йохансен /Дания/. Диригент: Константин 
Добройков 
 
30.12.2018 – „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 
 
1.12.2018 – “Вечер на класическата китара” с участието на Марчин 
Диля /Полша/  
2.12.2018 – Концерт на лауреати от проведения конкурс  
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ІІІ. ПРОЕКТИ НА СДРУЖЕНИЕ 
«ИЗКУСТВОТО ДО МЕН», 
ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ 2018 

 
“Последвай живота” 

китарен концерт 

   През 2018г. Общинският съвет по наркотични вещества и 
Превантивно–информационният център за зависимости в Плевен 
отбелязаха Международния ден за борба с наркоманиите и нелегалния 
трафик с наркотици с младежки хепънинг и концерт с китари, с 
творческа програма от Сдружение “Изкуството до мен”. 

          

Благотворителни вечери 
 

   През месец април и месец октомври, сдружение “Изкуството до мен” 
организира две благотворителни вечери в подкрепа на Четвърти 
международен фестивал на китарата Плевен 2018.  
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Четвърти международен фестивал 
на китарата Плевен 2018 

 
   От 28-ми ноември до 2-ри декември 2018г. в град Плевен се проведе 
Четвърти пореден международен  фестивал на китарното изкуство  - 
PLEVEN GUITAR FESTIVAL с организатори Сдружение “Изкуството 
до мен” и НЧ “ЛИК-1959”, както и съорганизатори: НУИ “Панайот 
Пипков”, Плевен; Читалище  “Съгласие 1869”, Плевен; Община 
Плевен. 
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В програмата на събитието бяха включени: конкурс в четири жанрови 
категории (класическа китара, акустична китара, електрическа 
китара, китара и глас), разпределени във възрастови групи; 
майсторски класове с водещи световни имена на китарното  
изпълнителски изкуство; изложение на музикални продукти, 
представяне на музикални инструменти и лютиери, последващо турне 
с победителите от изданието на конкурса в шест български града. 
Фестивалният форум се превърна в пресечна точка на над 180 
участника в конкурсната програма от 24 държави. 
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Плевенският китарен фестивал бе представен предварително на 
специална пресконференция с участието на Николай Михайлов – 
художествен директор на фестивала и член на сдружение “Изкуството 
до мен”, г-жа Жечка Димитрова – директор на НУИ “Панайот Пипков” 
Плевен и ученици от класа по китара в града.  
 
 
                    

  
 

 
По време на Международен фестивал на китарата Плевен 2018 екип 
на БНТ и местни медии отразяваха акцентите от фестивалната 
програма. 
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  ІV. МЕНИДЖМЪНТ НА СДРУЖЕНИЕТО: 
 
   Постоянният оперативен екип на организацията през годината е в 
различна численост и функции, съобразно програмното планиране и 
работа на организацията. Към края на 2018 година екипът наброява … 
души – членове на сдружението, от които председател – Милена 
Грамова-Михайлова и членовете на Управителния съвет – Момчил 
Минков и Любомир Анов. В проектните дейности взимат участие и … 
доброволци. 
   Финансовият ресурс, с който организацията работи през годината е 
от приетия на Общо събрание бюджет за 2018г.  
 
 

V. ПАРТНЬОРИ И ДОНОРИ 
 

    Екипът на Сдружение „Изкуството до мен“ оценява високо 
подкрепата на всички организации, институции, граждани, 
благодарение на които се реализираха голяма част от дейностите през 
годината. 
 
  Специално благодарим на нашите доброволци: младежи и социално 
активни хора, емоционално свързани с организацията, които са  
нашият най-ценен ресурс и доказателство, че сдружението работи в 
интерес на общността. 
 Благодарим на семействата, родителите и настойниците на децата и 
младите хора, обхванати в нашите дейности за доверието и 
съпричастността. 
   Благодарим на институциите, фирмите и доставчиците на услуги, 
които с разбиране и коректност изпълняваха своите задължения към 
нас. 
 

- НЧ „ЛИК – 1959“ Плевен 
- Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“, Плевен 
- Община Плевен 
- Областна администрация Плевен 
- Художествена галерия Дарение “Колекция Светлин Русев” 
- Художествена галерия “Илия Бешков” 
- „Стоянов и синове“ ЕООД, Туристически дом “Кайлъка” 
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- Месни продукти “О’скари” 
- Сдружение „Лайнс клуб Плевен“, Лайанс клуб “Огледало” 
- Издателство „Баканота“ 
- Музикаутор 
- MusicWorld 
- “Кремона-България” ЕООД 
-  “Savarez” 
-  “Fender” 
- “Студио 84”, София 
- МЦ КИРМ “Света Елисавета”- Плевен 
-  “Label” 
- “Infoprint” 
- “Dynacord” 
- “Илина” 

 


