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I. За организацията 

През 2021 година неправителствената организация осъществява дейността си в 

съгласие със своите програмни цели, заложени в Устава на организацията 

(актуализиран на общо събрание през 2021г.) , според който сдружението, като 

юридическо лице с НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, има следните цели: 

✓ Утвърждаване ролята на изкуството, личностно и духовно развитие на младите 

хора; 

✓ 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. 

Средства за постигане на тези цели: 

✓ Създаване и реализиране на социокултурни проекти и програми с обществена 

значимост на местно, регионално, национално и международно ниво, които 

биха подпомогнали целите на ИДМ.  

✓ Реализиране на местни проекти за културно и образователно развитие, 

социално интегриране и гражданско участие; 

✓ Насърчаване на детското и младежко участие в артистични, креативни и 

социално развиващи дейности; 

✓ Оказване на подкрепа за индивидуални артисти, неформални артистични групи 

за реализация на техния творчески потенциал, като оигурява достъпна 

информация, консултиране, обучение; 
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✓ 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; 

Oрганизационна структура на сдружението  

Oргани: Общо събрание и Управителeн съвет. През 2021 год. след свикано и проведено 

извънредно общо изборно събрание, бе променен състава на УС: Милена Грамова – 

Михайлова, Председател и членове: Момчил Минков и Стефанос Димитриу. 

 

През 2021г., с цел по-широка прозрачност, публичност и отчетност на дейността на 

сдружението, бе актуализиран и качен новият интернет сайт на организацията: 

https://artclosetome.com/ 

 

II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ  

И през 2021 г. сдружение ''Изкуството до мен'' продължи да 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 Димитриу 

имаше през 2021 година общо 58 ученици на възраст от 5 до 46 години.  

Както и през пандемичната 2020, и през 2021 голяма част от концертните изяви се 

провеждаха в онлайн среда. Онова, което в годините инвестираме в специфичен 

софтуер и хардуер позволява да водим един учебно – творчески процес на високо и 

качествено ниво, какво изисква музикално – изпълнителското изкуство. 

 

Осма лятна китарна академия , Плевен 2021 за щастие на организатори и участници бе 

проведена в присъствена форма месец юли.  

Общо 42-ма участници от България, Италия и Испания взеха участие в нея. Събитието 

включи обучение на начинаещи и напреднали ученици в индивидуални и групови 

часове, китарни ансамбли и лекции, музициране сред природата, творчески мигове и 

https://artclosetome.com/
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забавления. Тази година 

преподаватели бяха Атанас 

Уркузунов, Антоан Гереро – 

носител на първа награда от 

плевенския Международен 

конкурс за класическа китара 

2020, Росен Балкански, Николай 

Михайлов, Боян Дойчев, 

Стефанос Димитриу, Константин 

Кучев, Милена Грамова – 

Михайлова. Част от лятната китарна академия бяха и заключителните концерти, 

проведени в концертната зала „Божко Шойков“ на НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен.  

 

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.  

 

Особено успешни за поддържане духа на общността деца – изпълнители бяха: 

✓ Два онлайн концерта на 

китарна школа ЛИК, с общо 

достигнати 350 зрители, 

състояли се на 30.01. в 

онлайн среда;  

✓ Трети онлайн концерт на 

китаристите, с достигнати 

гледания от 1365 души, 

проведен на 20.02.; 
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✓ Цикъл от три присъствени концерта, на сцена, на възпитаниците на китарната 

школа, които макар и при спазване на ограничителните противоепидемични 

мерки, успяха да покажат успехите на децата пред общо 90 души публика; 

✓ Специално събитие – концерт „Предколедна надежда“  събра общо 102 души 

публика на 14.12.  

 

КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

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

на изкуството в живота и значението му за обществото. 

 

Участие в Софийски китарен фестивал, юни 2021 

Китарна школа ЛИК завоюва убедително представяне на Sofia Guitar Festiva, проведен 

през м. юни 2021. Първа награда ДМШ, първа възрастова група - София Кънчева, 

Катерина Вачкова - Втора награда (трета група ДМШ). 

 

7 МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КИТАРАТА, Плевен 2021 

Създаден с цел да насърчи утвърждаването на международните фестивали с домакин 

гр. Плевен, като инструмент за местни културни политики, изграждащи облика на 
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града; да осигури достъп на най-широка публика до високи образци на музикалното 

изпълнителско изкуство с международно участие; да насърчи и затвърди 

международните артистични и културни контакти на Плевенската арт гилдия и 

публики; да стимулира културното и музикално образование сред деца, и младежи, 

като доказало своята ефективност за формиране на креативно мислене и отговорно 

социално поведение, МФК трансформира своето провеждане в унисон в обективната 

пандемична реалност. 

Тазгодишното издание бе подготвено и проведено изцяло в онлайн среда, в периода 

16-22.12.2021. В международния конкурс по класическа китара  - част от програмата на 

фестивала се проведе в седем категории, а изпълнения за него изпратиха общо 92-ма 

участници от 24 държави: Армения, Бразилия, България, Чехия, Еквадор, Франция, 

Германия, Гърция, Индия, Индонезия, Италия, Косово, Латвия, Черна гора, Северна 

Македония, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сърбия, Словения , Швейцария, 

Тайланд, САЩ. 

Професионалното жури, работило за конкурса, бе в състав: Жудикаел Пероа, Франция; 

Флориан Палиер и Щефан Скрилец, Австрия; Георги Василев, България/Швейцария; 

Атанас Уркузунов, България/Франция; Щефан Трифан, Румъния; Росен Балкански, 

Столина Добрева, Милена Вълчева, Севдалин Стефанов, Боян Дойчев, България; Дарко 

Багески, Северна Македония. 

Успех на фестивала, в конкуренция със свои връстници, показаха възпитаниците на 

китарна школа ЛИК, спечелили общо  4  призови отличия. Големите награди при 

майсторите – категория без възрастови ограничения отидоха при: 1 -ва Нина Дамико, 

Италия; 2-ра Бруно Мадейра, Бразилия; 3-та Росарио Дел Гаетано, Италия. 

Опитът от изцяло онлайн събития у всеки организатора на такава, тепърва ще се 

изгражда и анализира, но онова, което успяхме да постигнем през 2021 е показателно. 

Многохилядни гледания на събитията от Фестивала от общо 135 държави по света. 
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www.plevenguitarfestival.com                        

www.facebook.com/PlevenGuitarFestival 

 

В края на годината екипът на сдружение „Изкуството до мен“, съвместно с читалище 

ЛИК, Плевен подготвила и депозираха пред Общински съвет Плевен и Община Плевен 

мотивирано предложение за включване на предстоящото през 2022 год. Осмо издание 

на фестивала в календара на международните прояви на Община Плевен. 

Кандидатстването за подкрепа от Община Плевен е мотивирано от факта, че именно 

фестивалите , като особен вид събитие , в най голяма степен носят усещането за 

празничност и споделеност . В повечето европейски страни местните администрации и 

власти си сътрудничат с фестивалите , мотивирани от насърчаването на града, 

мислейки за фестивала като промоционален прозорец към света и като рекламен 

инструмент. 

 

Екипът ни разглежда Международен фестивал на китарата като инструмент за местни 

политики , като неизменна част от културните събития , които изграждат облика на 

града. Като част от системата на публични услуги, събитията във фестивала предлагат 

достъп до култура за хора от най различни обществени слоеве . 

Като предмет на предприемачески усилия Международният фестивал на китарата , 

Плевен се превръща във все по значим фактор за икономическа енергия на местно 

ниво, обединявайки множество сдружения , малък бизнес, услуги, спонсори , фирми от 

областта на културните индустрии не само от Плевен, но и от страната . 

Като форум за обществени инициативи , фестивалът стимулира значителна гражданска 

енергия голяма част от неговото цялостно финансиране от дарения на граждани. 

http://www.plevenguitarfestival.com/
http://www.facebook.com/PlevenGuitarFestival
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ІІІ. ПРОЕКТИ НА СДРУЖЕНИЕ «ИЗКУСТВОТО ДО МЕН», ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ 

2021 

И тази година, въпреки стагнацията на пандемията и невъзможността да се работи при 

обичаен капацитет и интензитет, местни НПО възложиха на сдружение „Изкуството до 

мен“ изпълнение на дейности от свои проекти.  

 

Нашият опит, качество на работа, натрупан технически ресурс, най-вече в областта на 

организиране на културни събития, подготовка на съдържание, логистика, ни дават 

шанс да разширяваме кръга на своята дейност. 

Проект: Музикални мостове“, по програма Еразъм+ на НУИ „П. Пипков“, Плевен и 

австрийски партньори - консерватория “Йосеф Фукс” – Грац. За наш беше удоволствие 

да осъществим дейностите от проекта, свързани с видео заснемане, постпродукция, 

стрийминг на специалните събития от неговите дейности.  

 

За подобни творчески дейности ни се 

довериха и организаторите на 

Международния фестивал „Акордеомания“, 

Плевен 2021. 
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Както през 2020 и през 2021г. продължихме да осъществяваме 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.  

 

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. Подготвихме и реагирахме изнесени дейности по 

Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни 

вещества в гимназиален курс - „От връстници за връстници“ за ученици и педагози от 

гр. Д. Дъбник. Всички те използваха запознаването с културно – историческото 

наследство (РИМ – Плевен), неформалното обучение и образователните музикално-

сценични форми с цел разширяване на хоризонта на млади хора, вкл. и представители 

на етнически малцинства.  
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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.

Благодарим на всички големи артист-изпълнители, музиканти, фотографи, които 

подкрепяха нашите дейности с деца и млади хора. 

 

Благодарим на млади, успешни, креативни предприемачи и познавачи в областта на 

информационните и софтуерни технологии, новите индустрии, които проявяват 

изключителна чувствителност и щедрост към нашето дело – да правим изкуството част 

от живота на децата и техните семейства. 

 


