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I. За организацията 

През 2019 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: 

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

 Личностно и духовно израстване в следствие на взаимодействие с изкуството, 

развитие на естетически усет у младите; 

 Осъществяване на междукултурен диалог и обмен на местно, регионално, 

национално и международно ниво; създаване на предпоставки за 

мултикултурно развитие; 

 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.; 

 Повишаване нивото на гражданското образование, квалификацията и 

качеството на живот; 

 Подкрепа за социално изолирани и рискови групи. 

 

Дейности на организацията за постигане на тези цели: 

 Създаване и реализиране на проекти с обществена значимост, които 

подпомaгат целите на ИДМ. Разработване и осъществяване на образователни 

проекти; 

 Реализиране на местни проекти за културно и образователно развитие, 

социално интегриране и гражданско участие; 

 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; 

 Подпомагане на творчески школи; 

 Провеждане на oбучителни семинари, лектории, срещи с гостуващи 

професионалисти в конкретните области, концерти, конкурси, майсторски 

класове; 
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 Рекламна дейност; 

 Развиване на фестивална дейност; 

 Организиране на събития с публичен характер; 

 Сътрудничество с местни и държавни органи и институции, граждански 

организации с нестопанска цел, делови и бизнес среди, медии; 

 Фото и видеозаснемане на културни събития; 

 Осъществяване на звукозаписна дейност 

 

Oрганизационна структура на сдружението  

Oргани на организацията са Общо събрание и Управителeн съвет. Членове на 

Управителния съвет за отчетния период 2019 год. бяха: Милена Грамова – Михайлова, 

Председател и членове: Любомир Валентинов Анов и Момчил Станиславов Минков. 

 

II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ  

 

През 2019 г. Сдружение ''Изкуството до мен'' организира масови прояви, лектории, 

концерти, участия и посещения на конкурси, майсторски класове, фото и 

видеозаснемане на учебни програми за деца и ученици. Сдружението и неговите 

членове са активни участници в създаването, развитието и устойчивата работа на 
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китарната школа при читалище ЛИК-1959, Плевен. Школата по китара с ръководители 

Николай Михайлов, Милена Грамова – Михайлова, Тодор Янков, Стефанос Деметриу и 

Христо Йорданов имаше през 2019 година 24 ученици на възраст от 5 до 19 години. 

Техните годишни концерти-продукции показваха пътя и развитието им като 

овладяващи инструмента, а много от учениците завоюваха призови места на 

международни и национални китарни конкурси в различни възрастови групи и 

категории. 

 

Лятна китарна академия , Плевен 2019 бе проведена през последната седмица на 

юли.  

71 участници от България, Великобритания, Косово, Италия, Тайван, Франция, Япония 

взеха участие в нея: 11 уникални преподаватели, 51 активни ученици по китара на 

възраст между 7 и 23 години, разделени в 4 възрастови групи, 3 китарни концерта, 

семинар за педагози по китара. Академията е последна подготовка за повечето 

български и най-вече плевенски деца за участие в конкусната программа на 

Международния фестивал. 

 

От 29 до 31 юли 2019г. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

"Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив и Сдружение "Изкуството до мен" организираха 

семинар за преподаватели по китара в град Плевен. Във фокуса на вниманието бяха 

компютърни програми за нотно гравиране и редакция - преглед на развитието на 

музикалното гравиране през вековете, особености при нотирането и др. Лектор на 

събитието бе д-р Милена Манева-Вълчева – китарист и преподавател в НУМТИ 

"Добрин Петков" - Пловдив. Специален гост бе Майкъл Бътън – китарист и 

преподавател в Лондон, победител в Международен фестивал на китарата Плевен 

2018 категория "Класическа китара – без възрастови ограничения". Той представи 

структурата на обучение във Великобритания. 
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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. 

 

 

Наши ученици по китара бяха част от Sinaia Guitar Festival в 

Румъния 2019. Виктор Василев спечели безапелационно своята 

категория (до 10 години), а Bilyana Lazarova (Биляна Лазарова) 

завоюва престижното трето място в категория до 17 години. Но 

най-важното е, че децата свириха наистина прекрасно - и в 

музикално и в техническо отношение. Бяха спокойни и успяха да 

разкажат своята история. Достойно представяне на плевенската 

китарна школа! 

 

През юни 2019 със свои възпитаници от китарната школа бяхме 

участници във Фестивал на китарата «Дунавски струни» гр. 

Силистра. Давид Цветанов, възпитаник на Детска музикална школа към читалище 

«ЛИК» успя да спечели втора награда в трета възрастова група.  

 

Чудесно представяне на плевенската китарна школа имахме и на 23 международен 

конкурс за класическа китара в град Кюстендил.  
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КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

Една от основните цели на Сдружение «Изкуството до мен» е популяризиране ролята 

на изкуството в живота и значението му за обществото. 

 

За първи път в гр. Плевен организирахме 

самостоятелен концерт на Росен 

Балкански, който с майсторство и финес 

представи творби от класически и 

съвременни композитори. На 30 и 31 май 

бяха проведени и майсторски класове с 

преподавател Росен Балкански. 

 

Два концерта, благотворителни вечери в полза на 5-то издание на Фестивала бяха 

проведении през юни и ноември  2019. Основни поддръжници на фестивала през тази 

годината станаха музикантите на Б.Т.Р., 

които не само бяха част от тези 

фондоналирателни съития, но и дадоха 

уникална възможност да сме част от 

техния неземен концерт на 12 

септември 2019 в Плевен!!! Да 

споделиш сцената с тях, както и нашите 

приятели от Студио 84 София, е 

неописуемо... Благодарим за подкрепата към плевенския клас по китара! 

 

През 2019 продължи успешното ни партньорство с Плевенска филхармония. 

Благодарение на спечеленото доверие представихме проект, публично изпълнение – 

концерт на Плевенска филхармония – „Вечер на мюзикъла с Люси Дяковска“, подкрепен 

от ловчанско читалище „Наука – 1870“ в рамките на Люлякови музикални вечери, 2019 

гр. Ловеч. 
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В отговор професионалният институт Плевенска филхармония включи в програмата си 

образователни концерти за учениците по китара и техните близки, които ги подкрепят 

по трудния път на изпълнителското изкуство. 

 

5-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КИТАРАТА 2019 

Фестивалът, който по традиция е многокомпонентно 

целогодишно събитие, и през 2019 започна с национално 

турне на победителите от предходното си издание:  

Майкъл Бътън- Великобритания (победител в категория 

класическа китара, без възрастови ограничения) и 

Александър Южанин- Русия (победител в трета 

възрастова група до 19 г.)  Домакини на турнето бяха 

Плевен – зала «Б. Шойков» на НУИ «П. Пипков»; АМТИИ 

"Проф. Асен Диамандиев", Пловдив;  Художествена 

галерия, Силистра; къща – музей «Панчо Владигеров»,  

Шумен; аулата на ВИНС, Варна; експо – център «Флора», Бургас и «Студио 5» на ДНК, 

София. 

Трудно е да се резюмира всичко, което се случи по време на подготовката, 

провеждането и най-вече отзвука от фестивала. Но за лаконичността на отчетна форма, 

можем да го представим така: 

 В международния и национален конкурс от програмата на фестивала участваха 

219 китаристи от 21 държави на 3 континента: : Австрия, Армения, България, 

Бразилия, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Китай, Полша, 

Португалия, Румъния, Русия, Северна Македония, Сърбия, Украйна, Унгария, 

Франция, Холандия, Хърватска, Япония. 

 Международният конкурс в рамките на 5-то издание на Фестивал на китарата 

включи: категория Класическа китара в общо 6 възрастови групи; Акустична 

китара – без възрастови ограничения; Електрическа китара – без възрастови 

ограничения; Китара и глас – в две възрастови групи 

 Национален конкурс  - категория Класическа китара с две възрастови групи 

 Други категории - Камерна музика; Китарни ансамбли и оркестри; Свободна 

сцена за любители 
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 Бяха представени китари на водещи лютиери от страната и чужбина: Румен 

Тодоров, България; Славко Мрдалж, Босна и Херцеговина; Константин 

Димитриу, Румъния; Андреас Кирхнер, Германия. 

 Бяха представени най-актуалните продукти на водещи фирми в музикалната 

сфера: майсторски и маркови инструменти „Кремона“, струни „Savarez“, 

Франция, нотна литература „Балканота“, ръчно изработени калъфи за китара, 

китарни аксесоари  и др. 

 Майсторски класове, дадени от общо 12 преподаватели и артист-изпълнители: 

Атанас Уркузунов ( България – Франция); Александър Хаджи-

Джорджевич (Сърбия); Боян Дойчев (Варна); Божана Павлова (България - 

Австрия); Георги Василев (България - Швейцария); Жудикаел Пероа (Франция); 

Зоран Дукич (Хърватска); Ливиу Джеурджеску (Румъния); Майкъл Бътън 

(Великобритания); Милена Вълчева (Пловдив); Росен Балкански (София); Доц. 

Стела Динкова (Пловдив). 

 Пет концертни вечери с участието на едни от най-актуалните световни имена в 

китарното изпълнителско сценично изкуство и български майстори на китарата. 

 Съпътстваща програма с 4 събития – дискусия „Изкуството, което събира”, 

концерти – парти и джем сешъни. 

www.plevenguitarfestival.com                        

www.facebook.com/PlevenGuitarFestival 
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НАЙ СИЛНИЯТ АРГУМЕНТ И ДОСТОЙНСТВО НА ФЕСТИВАЛА, ОБАЧЕ, ОСТАВА НЕГОВАТА 

ЗАЕДНОСТ: към първите му организатори: сдружение „Изкуството до мен” и читалище 

ЛИК – Плевен, бяха присъединени Община Плевен; Областна администрация, Плевен; 

Министерство на културата; НУИ „П. Пипков”, Плевен; читалище „Съгласие – 1869”, 

Плевен. Негови партньори станаха над 18 юридически лица  - сдружения, търговци, 

дружества и хора, които с подкрепата си, доказват, че да даваш шанс на децата и 

младите хора в изкуството винаги има смисъл. 

 

ІІІ. ПРОЕКТИ НА СДРУЖЕНИЕ «ИЗКУСТВОТО ДО 

МЕН», ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ 2019 

През 2019 бяхме партньори на Областна администрация – Плевен и читалище ЛИК за 

подготовка и реализация на събитие в рамките на Комуникационната стратегия на 

България за ЕС  2019. Целта на дискусията – пърформанс под надслов „Изкуството, 

което събира” бе да се 

провокира емоционалния 

диалог в полето на музиката и 

изкуството, така че той да даде 

вдъхновяващ импулс за нови 

творчески постижения. 

Събитието уважиха авторитети в 

сферата на музиката, културологията, изобразителното изкуство и други, както и много 

млади хора, изкушени от изкуството. Своите виждания за изкуството, за неговата роля 

в живота на човека, за начините, които то може да променя света около нас и да ни 

помага да изразяваме чувствата и емоциите си, изложиха Ива Мусова, културолог, 

Росен Балкански, музикант, Огнян Кузманов, художник, Валя Делийска, ръководител на 

хор „Звъника” и Николай Михайлов, преподавател по класическа китара и член на 

Сдружение „Изкуството до мен“. 
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ІV. 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” 

- Месни продукти “О’скари” 

- Сдружение „Лайнс клуб Плевен“, Лайанс клуб “Огледало” 

- Издателство „Балканота“ 

- Музикаутор 

- “Кремона-България” ЕООД 

- “Savarez” 

- “Fender” 

- “Студио 84”, София 

- МЦ КИРМ “Света Елисавета”- Плевен 

- “Label”, Плевен 

- “Infoprint”, Плевен 

- “Dynacord” 



СДРУЖЕНИЕ „ИЗКУСТВОТО ДО МЕН“, ПЛЕВЕН    
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2019 г. 
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- “Илина”, Плевен 

- „Димана“, Плевен 

- „Комлед 2018“, Плевен 

Г-жа Весела Димова 


