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I. За организацията 

През 2020година 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; 

✓ Рекламна дейност; 

✓ Развиване на фестивална дейност; 

✓ Организиране на събития с публичен характер; 
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✓ 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 2020 год. бяха: Милена Грамова – Михайлова, 

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

 

II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ  

 

През 2020 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 китарната школа при читалище 

ЛИК-1959, Плевен. Школата по китара с 

ръководители Николай Михайлов, 

Милена Грамова – Михайлова, Стефанос 

Деметриу имаше през 2020 година общо 

44 ученици на възраст от 5 до 26 години.  

През изминалата година голяма част от 

обучението и концертните изяви се 

провеждаха в онлайн среда. Направена 
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инвестиция в специфичен софтуер и хардуер позволи да не се прекъсва цикъла на 

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

на музикално – изпълнителското изкуство. 

 

Седма лятна китарна академия , 

Плевен 2020 бе проведена също онлайн 

през месец юли. Тя представя онлайн 

обучение за китаристи – 

професионалисти и любители. За да сме 

отново заедно и да съхраним 

въхновяващата традиция от летните 

китарни срещи, сдружение „Изкуството до мен“ създаде платформа за интензивно 

обучение и дискусии с различни музикални тематики, възможност за участие в онлайн 

концерти и синхронно музициране. Събитието се проведе от 13 до 30.07.2020 в 

делничните дни понеделник-четвъртък по предварително изготвен индивидуален 

график. Участниците бяха разпределени в групи, спрямо тяхното ниво на подготовка, 

провеждаха се и индивидуални майсторски класове с преподаватели Николай 

Михайлов, Любомир Анов и Стефанос Димитриу.  
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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 

Национални и Международни китарни 

фестивали: 24-ти Международен 

конкурс за класическа китара „акад. 

Марин Големинов“- гр. Кюстендил, 

Tremolo Guitar Fest (Северна Македония), IV-ти Международен младежки фестивал 

„Кръстопът“, Пловдив 

С децата бяха осъществени и два онлайн концерта на ученици от китарна школа ЛИК 

през м. април и май, с общо зрителска аудитория 277 души. 

 

КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

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

на изкуството в живота и значението му за обществото. 

 

6-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КИТАРАТА 2020 

Проведен в  периода 1-15.12. 2020 – организиран от читалище ЛИК и сдружение 

„Изкуството до мен“. Фестивалът имаше своето първо виртуално издание в своя 6-ти 

сезон през м. декември 2020г. Най-  интригуващата част  по традиция бе конкурсната 

програма. И този път мега залогът бе 

четвърта възрастова група (без възрастови 

ограничения) за изпълнители на класическа 

китара. Антоан Гереро от Франция е новото 

име в алеята на победителите. 

Международното жури на плевенския 

конкурс в състав: Георги Василев, Аниело Дезидерио, Атанас Уркузунов, Антоан 

Фужуре, Александър Хаджи – Дорджевич, , преподаватели в консерваториите в Лозана, 
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Швейцария; Авелино, Италия;  „Морис Равел“, Париж; Белград, Сърбия му присъди І-

ва награда. Втора и трета награди в тази категория на феста заминаха за Италия: при 

Нино Д’Амико и Емануле Бариларо. Заслужени адмирации спечелиха Биляна Лазарова 

и Кристияна Стоянова, ученички по класическа китара в НУИ „П. Пипков“, Плевен, 

които с много висок резултат постигнаха връчването на Първи награди в Трета А и Б 

възрастови групи на конкурса, за изпълнители, съответно до 17 и до 19 години. 

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

който тази година имаше своето първо, изцяло дигитално издание.  

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

ученици и професионалисти. 

 

www.plevenguitarfestival.com                        

www.facebook.com/PlevenGuitarFestival 

 

ІІІ. ПРОЕКТИ НА СДРУЖЕНИЕ «ИЗКУСТВОТО 

ДО МЕН», ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ 2020 

 

Местни НПО възложиха на сдружение „Изкуството до мен“ изпълнение на дейности от 

свои проекти. Това е своеобразно доказателство за качеството на нашата работа, най-

вече в областта на организиране на културни събития, подготовка на съдържание, 

логистика. 

 

 Работихме за проект на читалище ЛИК, Плевен: „Заложи на сигурно! – 

укрепване на личностния капацитет 

на младите хора като превенция на 

хазартна зависимост и ресурс за 

пълноценен начин на живот“, 

подкрепен от Министерство на 

младежта и спорта по Национална 

програма за изпълнение на 

младежки дейности по чл. 10а от 

Закона за хазарта за 2020. Там 

http://www.plevenguitarfestival.com/
http://www.facebook.com/PlevenGuitarFestival
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дачата ни бе свързана с подготовка, организиране, техническо изпълнение на 

образователно – дискусионни 

културни събития: посещение на 

спектакъл на ДКТ „Ив. Радоев“, 

Плевен; срещи – дискусии с актьори, 

режисьори, драматурзи; заснемане и 

изработване на обучителни видео 

материали. 

 

 През годината изпълнявахме дейности от проект на СПОФ „Читалища“, Плевен  

„Менторство за приобщаване“, подкрепен от Фонд Активни граждани България, 

по Финансов механизъм на ЕИП. Целта на 

проекта е да се разработи, тества и въведе нов 

подход за приобщаване на настанените във 

ВУИ момичета, който да бъде прилаган и в другите социални услуги за деца и 

млади хора от рискови групи. Наша грифа бе подкрепата за заложените в него 

творчески изяви, които да мотивират момичетата и да въздействат върху 

общността за промяна в нагласите и 

оценката за тях. Включихме се в 

изпълнението на Програмата за 

социални умения на проекта, която 

предвиждаше достъп до културни събития на момичетата от целевата група, 

който също е изключително ограничен, поради териториалната отдалеченост на 

ВУИ, поради липса на средства и липсата на практика. В Програмата бяха 

включени ежемесечни посещения на театрални спектакли, изложби, музеи и 

галерии.  
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 Сдружение „Изкуството до мен“ и неговия екип бяха част от изпълнение на 

дейности за нуждите на Общински съвет по наркотични вещества и 

Превантивно – информационен център 

по зависимости, Плевен.  

 

На нас бе възложено изпълнението на 

дейности по Национален младежки 

конкурс за дигитална фотография под 

мотото „Избирам красивото – 

наркотиците не са за мен“.  

Участвахме в журито на конкурса, в подготовката 

и лайв стрийм излъчването на церемонията по 

награждаване на победителите, в подготовката за 

пътуваща изложба на най-добрите фотографии. 

 

 

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 

- СПОФ „Читалища“, Плевен 

- Национално училище по изкуствата 

„Панайот Пипков“, Плевен 

- Община Плевен 

- „Стоянов и синове“ ЕООД, 

Туристически дом “Кайлъка” 

- Месни продукти “О’скари” 
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- Сдружение „Лайнс клуб Плевен“, 

Лайанс клуб “Огледало” 

- Издателство „Балканота“ 

- Музикаутор 

- “Кремона-България” ЕООД 

- “Savarez” 

- “Fender” 

- “Студио 84”, София 

- МЦ КИРМ “Света Елисавета”- Плевен 

Големи артист-изпълнители, музиканти, 

фотографи, които подкрепяха нашите 

дейности с деца и млади хора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Label”, Плевен 

- „Стандарт ЗО“ ЕООД, гр. Силистра 

- “Infoprint”, Плевен 

- “Dynacord” 

- “Илина”, Плевен 

- „Димана“, Плевен 

- „Комлед 2018“, Плевен 

Г-жа Весела Димова 


