ОТЧЕТ
ЗА РАБОТАТА НА НЧ”ОТЕЦ ПАИСИЙ’- ВАРНА И
ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО за периода
м.февруари 2007 – м. февруари 2008 год.
Възникнали като уникално българско проявление на първата свободна гражданска
организация за сдружаване на хора с еднакви интереси и мислене, народните читалища
продължават да регистрират определен стабилитет като културни, образователни и
информационни институти.
По своята същност и историческа даденост именно то-читалището,носи в себе си
първичния израз на гражданското общество у нас. То се явява една сполучлива симбиоза със
специфичната си роля,от една страна, за съхранение на традиционните национални ценности,
художествено-образователния процес и своя неподражаем потенциал за насърчаване на
социалната промяна в условията на глобализиращия ни 21 век.
Като оцени по достойнство своето място,роля и функции в културния живот на града,
ръководството на най-голямото в морската столица читалище -„Отец Паисий”, заложи в своята
работа през първия си мандат на принципите на приемствеността, доброто и финансово
обезпечено планиране и разумните очаквания.
В настоящия отчет ще направим анализ на извършеното по групи и дейности ,ще откроим
проблемите и задачите.
ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
В читалището функционират 3 фолклорни колектива, танцово студио, балетна формация, 2
музикални школи, арт ателие за изящни и приложни изкуства, детска вокална група, Детски клуб
„Многознайко”, Библиотека.
Като наематели ползват помещения и звукозаписно студио, студио за озвучаване,фитнес клуб и
различни курсове.
От вписването в регистрите на ВОС през м.март 2008 год. ЧН, започна своята същинска дейност с
актуализация на договори,наемни отнощения,инвентаризация на помещения.
Прекратени бяха всички взаимоотношения за ползване на помещения, които не са пряко свързани
с читалищната дейност.
В читалището няма под наем офиси и работилници.
Направено бе всичко възможно да се подобрят условията за работа.Увеличиха се щатните и
хонорувани преподаватели и служители.
По дейности:
ФОЛКЛОРНИ КОЛЕКТИВИ
ФТТ „Родина” се утвърди като водещо звено в творческия процес на читалището .Годината ще се
запомни с многобройни успешни концерти и регионални изяви,в т.ч и през летния сезон,като
едногодишният труд на хореографа Стефан Желязков и неговия екип от помощници и
музиканти,намери реализация чрез блестящо представяне на танцовия спектакъл”Коледна
приказка”в ДТ”Стоян Бъчваров”.С много вкус,талант и любов Майстор Желязков забърка отново
амалгама от танци,музика ,сценография и костюми,подплатени от блестящо изпълнение.Участва и
ДТА”Зорница”Тази премиера се превърна в истинско културно събитие,варненски фолклорен
акцент за годината и бе отразено със суперлативи от специалистите и обществеността.
ДТА”Зорница” Това бе особено успешна и празнична година за ансамбъла.
През м.април децата ни представиха в МФФ на о-в”Сицилия” - Италия, като изнесоха под
аплодисменти 7 концерта в различни градове.
Това бе и началото за празниците по повод 20 – годишнината на ансамбъла. На 1 юни в летния
театър те изнесоха грандиозен концерт,в който се включиха ФТТ”Родина” и подготвителната
група. Децата получиха награди: разходка с кораб и фотоапарат.
1

Третата фолклорна формация е „Фолклорна релаксика”. Ръководител-Женя Минева. Корепетитор:
Митко Митев
Оригинална и много перспективна, развиваща се прогресивно по сложност на задачите и качество
на резултатите формацията използваше всяка възможност за сценична изява-за сега само местна.
Фолклорът в нашето читалище от години е водеща дейност. Ето защо ЧН увеличи щата с 2
бройки-гл.художествен р-л и корепетитор. Освен това на хонорар назначи 2 помощникръководители.
Можем да дадем много висока оценка на всички художествени ръководители Стефан Желязков,
Даниела Колева, Мартин Костов и Женя Минева и корепетитора-Митко Митев.
Благодарение на извършените ремонтни дейности-подмяна огледала, осветление, реновиране на
под, стени, стационарна аудио уредба, хореографската зала присоби нов облик и стана още попривлекателен център за всички самодейци.
ЧН и ръководителите се включиха с осъвременяването на вътрешните правила за работа: прием,
отчетност, такси.
Можем да отбележим ,че фолклорните формации, благодарение на труда на ръководителите,
условията и вътрешната организация носят 80 % от приходите от такси в читалището за 2007 год.
Какво предстои :
- изграждане и оборудване на нови помощни помещения – съблекални и мокри помещения на
партерния етаж – до края на м.март т.г.
- търсене на ресурс за изграждане на нова хореографска зала. Това се налага от острата нужда на
читалището за танцова площ. При сегашната ситуация не може да се отговори на търсенето и се
връщат деца,дошли за записване за танцова дейност или друга, свързана с ползване на зала.
Именно само по тази причина ни напусна курса по Айкидо, а и се налага да отклоняваме заявки за
организиране на други форми.Сцената, която имаме в салона не разполага с необходимите като
алтернатива условия в.т.подходи и помощни помещения.
- През 2008 год. ще се огледат възможностите за актуализация на кадровия ресурс по преценка и
необходимост, покупка на нов акордеон, хоноруван музикален екип, заделяне средства за костюми
на формациите. В това отношение ЧН счита, че сме длъжници на самодейците.
- Необходимо да се търсят нови форми за участия и изяви на танцъорите и най-вече на тези от
подготвителната група.ЧН приветства и ще подкрепи идеята за сцена „Фолклорен театър”.
Фолклорния афиш на Варна не е достатъчно богат и ние можем да дадем и сцена, и идеи, и
кадрови ресурс за обогатяването и осъвременяването му. Читалище „Отец Паисий” от доста
години диктува танцовата фолк мода в града, а и ползвайки и богатия ни организационен опит,
всички колеги, самодейци и почитатели могат само са спечелят от подобно сътрудничество.
Танцово студио „Карма”-школа за модерни танци и класически балет.
Ръководител: Теодора Станева и репетитор Виктория Перчемлиева.
През 2007 год. се отбелязва увеличавне броя на децата,който достига 80. Студиото получи награда
на фестивала за модерен балет” Варна 2007” . Годината ще се запомни и с нов,обогатен репертоар
и много участия. Към танцовото студио има професионална балетна формация, която има изяви в
концерти и елитни програми по Черноморието.
Ръководството включи студиото в своя афиш за учебната година и се постара да предложи найдобър график за работа.
В следващи периоди ще се търсят форми за работа със Студиото на основата и на друг тип
договори.
Друга балетна формация е “Лидер”, с ръководител Олена Сотирова и Лариса Хилкова.
Тъй като и с нея имаме наемни отношения , което не ни дава основание за оценки, все пак трябва
да отчетем, че по наше мнение и това на родители е, занятията се водят много професионално, с
добри резултати, което предполага и продължаване на сътрудничеството ни и през следващи
периоди.
Това в пълна степен се отнася и за ВГ”Бънджи синдърс”с ръководител Тома Езекиев,която се
радва на огромен интерес и е гордост за културна Варна.
По отношение на танцовата дейност, могат да се направят следните изводи:
Читалището не е развило в пълна степен всички танцови форми.Фолклорните върхове могат и
трябва да станат пример и прицел и за спортните/стандарт и латино/танци, рок формации и т.н.
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Тези танци се търсят,голяма част от децата ги учат и в детските заведения и е необходимо
ръководството за новата учебна година при наличието на ново, подходящо помещение да ги
включи в афиша си,заедно с необходимите треньори.
Наличието на двуцифрено число учебни и детски заведения в района предполага големи
възможности за в бъдеще.
МУЗИКАЛНИ ШКОЛИ
Школа по пиано: преп.Дарина Христова
Школа по цигулка: Людмила Николчева
В тях се работи за усвояване на учебната програма, концертни изяви и подготовка за
кандидатстване в НУИ”Добри Христов”
Осигурени са добри условия за работа: инструменти,нотен материал,учебници.Концерти:
м.март –изпълнение на дуо – ученик-преподавател или родител, пиано на 4 ръце,съчетание на
цигулка и пиано.
 м.юни- участие в „Здравей лято”
 Участие концерти в ФК и ДКС
 м.декември – Коледна продукция – всички ученици
Миналата година завършиха 15 деца по пиано и 2 по цигулка. В музикалното училище бяха
приети 2 деца по пиано и 1 по цигулка. През настоящата година общо децата са 19.
Оценката за работата на преподавателите е добра.
АРТ АТЕЛИЕ ЗА ИЗЯЩНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА”РАКУРС’
ръководител: Ирина Димитрова
За пръв път отвори врати в читалището арт ателие „Ракурс”
Прилагайки разнообразни техники и начини на рисуване,децатаусвояват и усъвършенстват
основни познания и умения в изобразителната дейност,развиват своето въображение, фантазия и
творчество.
В навечерието на Коледа бе подредена и първата изложба,по-късно на Новогодишния концерт
”Край нашата елха”
малките художници направиха изненадващ подарък на дядо Коледа. Децата, посещаващи
ателието са 6, от 5 до 10 год.
Считаме,че е поставено едно добро начало,оценяваме положително усилията и творчеството на
ръководителя,като трябва повече работа по набиране на нови участници,в т.ч и кандидати за
прием в специализираните средни и висши училища.
ДЕТСКИ КЛУБ „МНОГОЗНАЙКО”
Преподаватели:
основни -Виолета Делчева и Румяна Тодорова
по специализирани занимания: Мартин Костов, Женя Минева, Виктория Перчемлиева, Митко
Митев
От 2007/2008 учебната година двете полудневни групи на Детската езикова школа получиха един
напълно нов формат: Детски клуб „Многознайко”.
Облягайки се на добрите традиции ,които имаме в тази дейност и големият опит на
преподавателите,ръководството разработи Програма за клуба,в която освен по основните
общообразователни направления,децата в специални занимания овладяват основните изразни
средства на музиката,народните танци,модерните танци,изобразителното изкуство. В помощ на
обучението по английски език подготвихме две книжки с практическа насоченост.
Като демонстрация на отлични знания и много емоции бяха концерта за дядо Коледа, специална
програма за мама, Великден, баба Марта.Специален момент – празнуване на рожден и имен ден.
Бяха подготвени открити уроци по математика,английски език,ден на приказката. Има участие в
международния маратон на четенето,с посещение в библиотеката. Подготвена бе изложба на
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детското творчество. В края на годината се проведе състезанието”Знаещите палавници”. В
клуб”Арлекин”всички получиха дипломи за детски знания.
В момента клуба посещават 22 деца, в занимания на 2 смени.
Тази форма няма аналог в града и определено постепенно ще се утвърждава. Предлаганата учебна
програма, с включени занимания по език,музика,два вида танци и изобразително изкуство,заедно с
обогатената материална база – нови столчета, маси, дъска, пособия,както и професионализма на
преподавателите са атестат и гаранция за едно успешно начало за живота на детския клуб.
Във всички случай ако сме имали по-големи очаквания за броя на децата, трябва да вземат
предвид и даденостите: учителска стачка в момента на рекламната ни кампания, увеличението на
таксата,влизането в експлоатация на ЦДГ 46”Слънчева дъга”.
Поради хроничния недостиг на места в общинските детски заведения, сме убедени, че можем и ще
бъдем полезни на варненските родители.
НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ
Към настоящият момент читалището има сключени договори за отдаване на помещения под наем
,както следва:
- ВГ”Бънджи сингърс”
- Звукозаписно студио
- Студио за озвучаване
- балетни формации – 2бр.
- Учебен кабинет за шофьори
- Младежки доброволчески център
- Фитнес клуб
- периодични образователни курсове
Промените в пар.6 от ПЗР на Закона за народните читалища и реалните инфлационни процеси в
страната наложиха реално увеличение на всички наеми със средно 25-30 %.
Прави чест на нашите наематели,че всички проявиха разбиране и актуализираните наеми към
момента коректно се издължават.
БИБЛИОТЕКА
Необходимостта от все по-задълбочено получаване
на широка,навременна и актуална
информация от различно естество налага и дефинира библиотеката като основен информационен
център.Българското читалище от зараждането си идентифицира една от своите най-важни
функции – библиотечната.
Основните предпоставки за изпълнение на тази своята мисия трябва са се търсят в материалната
база , компетентно управление и професионално и инициативно ръководство на дейността.
За периода общият брой читатели е 105, а броят на заетите библиотечни документи – 12 210. Ново
постъпилите документи/книги/ са 200 за 2 035 лв. От които от собствени средства – за 544 лв., от
спечеления проект от МК – 946 лв. и от Община Варна – 408 лв. Направен е абонамент за 10
издания на обща стойност – 700 лв.
От есента библиотеката разполага с нов компютър,с непрекъснат достъп до Интернет, телефон и
модерна конфигурация за копиране,принтиране и сканиране.
През първото полугодие на 2007 год. в залата на библиотеката ежеседмично се провеждаха
сбирките на пенсионерски клуб ”Бодър дух” – осъществиха се срещи с писатели, здравни беседи,
литературни четения. За пета година участвахме в Маратона на четенето. Изнесени бяха 8 беседи
пред ученици за запознаване с бибилиотечни знания и възможности за самостоятелна работа. По
повод на важни годишнини, чествания и празници в библиотеката се подрежда кът с издания,
посветени на конкретния повод.
Вътрешната работа се извършва редовно като периодично се пренарежда и прочиства фонда.
Работата по каталога и картотеката се извършват редовно. Една от най-важните предстоящи
задачи е закупуването /чрез проект или със собствени средства/ на специализирани модули с
библиотечна програма, която ще позволи автоматизираната обработка на книжния фонд.
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Като цяло можем да дадем добра оценка за работата на библиотеката и дългогодишната
бибилиотекарка – Галя Николова.
Считаме, че ръководството постави едно добро начало за значителни положителни промени.
Реални и финансово защитени. Явно е,че за поставянето на по-сериозни задачи трябва да се търсят
всички възможности за осигуряване на собствен или привлечен ресурс – материален и финансов,с
което да превърнем библиотеката ни в модерен и привлекателен информационен център в района,
а защо не – и в града.
Необходимо е повече координация с ръководствата на местните учебни заведения по
осъществяването на съвместни изяви.
Належащо е приемането на нов Правилник за работата на библиотеката.В него може да се
предвиди и разнос на книги по домовете за ония редовни читатели,които не могат да се
придвижват самостоятелно.
В най-близко време Настоятелството, предвид цялостната строително-ремонтна политика за 2008
год., ще разгледа и оцени възможностите за ново местоположение на библиотечната зала.
СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
Изминалата 2007 год. ще се запомни с извършените ремонти и подобрения в сградата на
читалището.
През лятото беше извършен демонтаж на старата и никога неработила вентилационна уредба и 2
нафтови цистерни в избените помещения. Освободиха се 3 помещения с обща площ 98 кв.м.
Изцяло се ремонтира и обзаведе касова служба – с всички съвременни изисквания за офис
помещение.
Сериозен ремонт направихме на хореографската зала: реновиране на под, подмяна на огледала,
осветителни тела, цялостно освежаване.
Подменена бе голяма част от дограмата с ПВЦ. Изцяло се смениха входните врати, 15 прозореца и
2 две вътрешни врати.
Боядисаха се вътрешните коридори,външните метални пана,парапети и перила.
Направен бе малък ремонт на съществуващото осветление и бе поставено допълнително такова на
втората централни входа. Ремонтирана бе В и К системата. Почистен бе покрива на сградата.
Подготовката на парната инсталация започна с изграждане на нов колектор,с което се подобри
ефективността на отоплението. Бяха подменени 2 бр. радиатора. Сключен бе нов договор за
поддръжка и беше извършена цялостна профилактика на котлите и настройка на системата.
Със средствата от спечеления проект от МК извършихме ремонт на сценичното осветление в
салона.Извършен бе ремонт на 20 неработещи прожектора и закупихме 4 нови колдченджъра и
пулт на управление на системата.
В ремонтните работи активно се включиха членове на ръководството,целия персонал,родители на
децата: Валентин Димитров, Ивелин Иванов, Атанас Бъчваров и самодейците: Евгени Димитров,
Мартин Костов и малките танцьори. Финансова подкрепа получихме от родителите: Тянко Стоев
и Людмила Стоянова.
Налице е постигането на нов,по-красив и модерен облик на читалището.
Демонтираха се всички офис табели,поставени на неподходящи места. Подменени бяха с нови
табели всички зали и кабинети. Поставени бяха картини в коридорите и част от кабинетите.
Предстои Настоятелството да приеме Програма за рекламна дейност, с което ще се увеличат
възможностите за обезпечаване на нова визия и художествено
оформление на интериорната и екстериорна среда.
Поддръжката на читалището е на много високо ниво. Това се отнася както за помещенията в,така
и около сградата на читалището.
Отделени бяха средства за закупуване на хигиенни материали и работно облекло и оборудване на
обслужващия персонал.
Можем да дадем много висока оценка за работата на огняра и хигиенистките.
KАДРОВИ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
В момента при субсидирана численост от делегиран бюджет от МК 6,5 щатни бройки, в
читалището има назначени 8,5 бройки, както следва: секретар, главен художествен ръководител,
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преподаватели в Детски клуб ”Многознайко”–двама, преподавател по пиано, библиотекар,
корепетитор, касиер и чистачка. Освен това на други договори работят преподаватели по народни
и модерни танци – трима, ръководител на Арт ателие, преподавател по цигулка, счетоводител,
чистачка и огняр.
За 2008 год. сме направили предложение до МК,съгласувано
Дирекция „Култура и духовно развитие”при Община Варна за нови 4,5 щатни бройки. Считаме, че
читалището има нужда от още квалифицирани и назначени на основен трудов договор
специалисти,с което ще можем, от една страна, да разширим дейността и в други направления –
балетна и вокална педагогика, хореография, обслужване на библиотека, техническо и помощно
осигуряване и др., а от друга страна – да облекчим напрегнатостта на собствения си бюджет по
отношение на трудовите и социални плащания.
Ръководството ще продължи своята политика да предлага договорни отношения на всички
ръководители и преподаватели,които работят с деца и възрастни в залите и кабинетите на
читалището,защото по този начин считаме, че се увеличава възможността за по-добро
взаимодействие и мотивация на специалистите за работа.
ФИНАНСИРАНЕ
Освен от посочената субсидирана численост за 6.5 бройки от МК чрез Община Варна, читалището
за своята дейност и издръжка разчиташе на собствени средства: наеми от отдавани помещения,
такси за обучение, членски внос,дарения.
Тук е мястото да дадем много висока оценка за работата на счетоводителя – Живка
Дюлгерова,която освен с перфектна оперативна работа бе и незаменим финансов консултант на
Ръководството.
Като много добра можем да оценим работата на касиера – Ивелина Димитрова,която направи
много за оптимизиране на технолодията и повишаване събираемостта на приходите.
За финансовата 2007 година имаме положителен финансов резултат – печалба в размер на 3950 лв.
от стопанска дейност и 2715 лв.от нестопанска дейност. За сравнение 2006 година сме били на
загуба -498 лв. от стопанска и -3 703 лв. от нестопанска дейност.
Какво показват цифрите по изпълнение на бюджет 2007 спрямо Проекта от предишното Общо
събрание.
Основни изводи: /четат се по-важните показатели/
Бюджет 2007 год.успешно е изпълнен по всички показатели. С увеличение на приходите, в
т.ч.получените средства от МК и Община Варна,ръководството можа да изпълни голяма за своите
мащаби строително-ремонтна политика и необходимото за работата си кадрово осигуряване.
Направени са значителни икономии по отношение на разходите за издръжка на сградата.
Намалени са планираните разходи за командировъчни и представителни.
Особено внимание освен на ремонтните работи е обърнато и по финансирането на библиотеката,
основните дейности, рекламата, визията на читалището и съвременното техническото
осигуряване: комуникационна и размножителна техника, интернет достъп, материали и т.н.
Можем със задоволство да отбележим,че като изключим малките останали суми по лизинга за
ПВЦ дограма и двата компютъра, нямаме не сме допускали и нямаме никакви задължения към
доставчици.
Разбира се трябва да направим и друг извод, а именно, че за следващата година бюджета ще бъде
задължително по-напрегнат. В него трябва да намерят място и средства за ремонти дейности и
реализиране проектите за новите помещения, и за обогатяване на книжния фонд и ново
технологично оборудване, актуализиране на възнагражденията на персонала, средства за социални
плащания.
Трябва да кажем отговорно – читалище „Отец Паисий”и с досегашните субсидии и собствени
средства може да се издържа. Но ние трябва да се развиваме. От 1977 год.големи ремонти,като
изклюим газифицирането и част от ПВЦ дограма, не са правени
На нас ни трябват известиционни средства , и по характер и по размер,защото по-големите наши
проекти ние не можем сами да финансираме дори да увеличим наемите и таксите или да замразим
всички разходи, което няма да допуснем.
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В това отношение изказвайки огромна благодарност на МК и Община Варна, които по
достойнство оцениха и повярваха в нашата кауза,ние ще продължим да търсим тяхната подкрепа,
но през 2008 год. трябва и да насочим всичките си усилия към разработването и спечелването на
проекти по национални и европейски програми. Имаме налице всички аргументи за защита на
такива проекти. Трябва да се намерят точните параметри и човешки потенциал,за защита на
необходимите суми.
За сведение само за вентилационната уредба, която ще направи обитаеми всички избени
помещения и култивира атмосферната среда в салона, предстоящите за изграждане клубове и
помощни помещения, са необходими над 80 000 лева. Какво да кажем за салона,новата
хореографска/актова/зала, мокри помещения, покрив и т.н.
Инвестицията се прави с необходимото количество средства,в противен случай ще оставяме все
започнати и незавършени обекти.
Като голям резерв Настоятелството намира възможностите за осигуряване на ресурс чрез
съвместна рекламна дейност с търговски субекти, активизиране на дарителската среда и
концертната дейност.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Като цяло читалище”Отец Паисий”се радва на отлични контакти с всички държавни, местни , в т.
ч. сродни, органи и организации.
За пръв път подготвихме,защитихме и спечелихме целева субсидия и проект за обогатяване на
книжния фонд от МК.
Всички наши контакти с представителите на Областна управа бяха в дух на коректност и желание
за взаимодействие.
Най-ползотворни контакти сме имали с Дирекция „Култура и духовно развитие”при Община
Варна. Освен финансовата подкрепа по ремонтните дейности, Дирекцията оказа неоценима
материална и методическа помощ по реализирането на наши художествени проекти и прояви.
Много добре работихме и с други общински Дирекции –„Образование”, ”Финанси и бюджет”,
”Младежки дейности и спорт”.
Като най-близо по географски признак Кметство „Приморски”,с кмета,зам.кметовете и
специалистите оказаха голяма помощ по решаването на текущи и оперативни задачи и проблеми.
Все по този признак се задълбочиха ползотворните ни контакти с Ръководствата на РПУ,близките
учебни и детски заведения.
Ръководството ,преподавателите и всички самодейци се радват да завиден авторитет сред
сродните организации и творческите среди в своите области и не само в гр.Варна.
Добре работихме с ДКС, ДТ”Стоян Бъчваров”, Окръжна библиотека, централни и местни печатни
и електронни мисии.
През 2007 год.се задълбочиха контактите със специалистите от Регионално експертноконсултантски и информационен център ”Читалища” /РЕКИЦ/
Искаме да изкажем своята благодарност на Саша Стоева за нейната отзивчивост и подкрепа.При
бъдещата си работа по проекти ще имаме възможност и за още по-пълноценно взаимодействие.
Изключително полезна се оказа съвместната ни работа с Младежкия доброволчески център,под
егидата на Комитета за младежта и спорта, на когото предоставихме безвъзмездно да ползва наше
помещение. Първите младежки прояви и резултатите от неговата дейност засега са много
оптимистични.
РАБОТА НА СЕКРЕТАРЯ
През отчетния период секретарят на читалището – Даниела Колева, извърши голяма по обем и
качество организаторска и творческа дейност. Благодарение на своята енергичност тя бързо
навлезе в новата си функция и успя успешно да съчетае управленската и хореографската работа.
Направи всичко необходимо за запознаване и прилагане на нормативната уредба. Създаде
условия за нормален климат за екипа. Много труд посвети в подготовка на проекти за МК и
Община Варна,строително-ремонтни дейности,изработване на вътрешна нормативна база, за
рекламата и общата визия на читалището.
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Успя да създаде и утвърди нов, по-динамичен и творчески, стил на поведение и работа на
персонала.
Умело подпомагаше организационно и методически всички формации и дейности в читалището.
Създаде предпоставки за коректност и принципност в работата ни с наематели и родители.
Успешно взаимодейства с външни органи и организации.
В оперативната си работа ползва помощта на счетоводителя,касиера и юриста.
Всички важни решения обсъжда и координира с Настоятелството и Председателя.
Можем да дадем много добра оценка за работата на Даниела Колева и я похвалим за нейния хъс,
заразително трудолюбие и желание за положителни промени в нашето читалище.
ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
За периода Настоятелството работи в екип от 8 души.
Проведоха се 7 заседания по предварително разработен и приет план за работа .
Всички поставени задачи бяха задълбочено обсъждани и намираха решение с единодушие.
По-важните решения за периода: Участие в Проекти пред МК, Община Варна,длъжностни
характеристики за персонала, кадрови решения за нови щатни и хонорувани бройки, Правила за
организация на работната заплата, избор на изпълнители по строително-ремонтните дейности,
Вътрешни правила за събиране на наеми условия, размер, взаимодействие, документи.
При подготовката на материалите вносителите съгласуваха внасяните документи със
счетоводителя и юриста.
Всички членове на Настоятелството работиха през целия период безвъзмездно,всеки според
компетенциите и свободното си време.
Уважаеми членове,
За по-малко от 11 месеца в нашето читалище се почувства положителна промяна. Оценявайки по
достойнство създаденото в читалище „Отец Паисий” от предишните ръководства, родители,
активисти и самодейци, ние можем днес да кажем: Да, новото ръководство има пред себе си
сериозна летва и голямо предизвикателство.
Държавата ни е предоставила тази прекрасна сграда, строена именно за тази цел и всички ние тук
– в тази зала, сме отговорни да направим всичко възможно на тези близо 3 000 кв.метра да ври и
кипи от творчество и,вдъхновение, образование и култура.
Всичко е в наши ръце.
Нищо и никой няма да ни оправдае, ако това не се случи.
Имаме прекрасно подготвен екип от специалисти, имаме чудесни деца и родители-съмишленици,
имаме подкрепата на Министерство и Община, поставихме началото на успешните ремонти и
разширяване и обогатяване на базата, идеи за финансиране имаме.
Нарочно подчертах няколко пъти – ние имаме.
Трябва да кажем с оправдано самочувствие:
НЧ „Отец Паисий” – гр.Варна се развива с успешни темпове и заслужено става по-голямо,покрасиво и по-богато!
На всички,
които участваха в общата ни мисия,
БЛАГОДАРЯ!
ПЛАМЕН ПИСАРОВ
Председател на НЧ”Отец Паисий” – Варна
29 февруари 2008 год.
Варна
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