ОТЧЕТ
ЗА РАБОТАТА НА НЧ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”- ВАРНА И
ЧИТАЛИЩНОТОНАСТОЯТЕЛСТВО за периода
м. март 2008 – м.март 2009 год.
Отчетният период за работата в читалището се характеризираше с изпълнението на основните
насоки, приети на Общото събрание-една динамична и амбициозна програма, подчинена на доброто
финансово и кадрово обезпечено планиране с разумни очаквания.
Читалищното настоятелство и оперативното ръководство направиха успешен опит да излязат в
своите управленски правомощия извън орбитата на рутинната мрежа:издръжка, кадри, творчески
процес. Именно това направи НЧ”Отец Паисий” търсено, развиващо се и различно в картата на
масовата култура на Варна.
ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
В читалището функционират: библиотека, 5 фолклорни колектива, танцово студио, балетна
формация, 2 музикални школи, ателие за изящни и приложни изкуства, детски клуб, театрална
школа, детска вокална група, звукозаписно студио, студио за озвучаване, фитнес клуб, различни по
характер курсове.
Ръководителите на всички структури са с различен статус-трудов или граждански договор или
наемни отношения.
С удоволствие припомням, че всяко помещение в читалището, без изключение, се ползва само и
единствено за образователна, възпитателна и художествена дейност, съгласно приетите от
настоятелството организационни и финансови критерии.
По дейности:
БИБЛИОТЕКА
През изминалия период библиотеката продължи да отстоява мястото си на най-важната институция
в читалището за духовния живот на региона, да се опитва да се развива като съвременна библиотека,
с модерна организация и информационна система за обслужване. От началото на 2009 год. Влезе в
сила приетия от Настоятелството актуализиран Правилник за работата на библиотеката, който
отрази адекватни промени. Подобрената организация и подходящата реклама създадоха
предпоставки за увеличаване броя на читателите. За съжаление очакваните резултати по проекта от
МК не се случиха и за 2008 год. Закупихме само 49 тома на стойност 440 лв. На фона на 200 тома за
2007 год. Това е твърде голямо отстъпление и сериозен пропуск и при планирането и при
реализацията на читалищния бюджет. За сетен път се потвърждава становището, че за важните
приоритети собственият бюджет трябва пряко да се ангажира по план, а извънбюджетните средства
да се считат за възможни. Цифри: читатели:117, отчислени книги: 400 тома, закупени: 49 бр., от
дарения: 27 тома, абонамент за 2008 год. – 14 издания за 770 лв., заети библиотечни документикниги-11422 тома, от тях за дома-8016, в читалня-3406. Като цяло можем да отчетем увеличаване на
посещаемостта поради увеличаване на периодичните издания и наличието на Интернет. Отчитаме и
ръст при даренията в качествено отношение. Увеличиха се възможностите за разнообразна
справочна дейност, устни и писмени библиографски справки. Продължи ползотворното
сътрудничество с ОУ”Ст. Караджа” - игри и състезания за децата - намиране на автори и заглавия,
работа с речници, енциклопедии и друг справочен апарат. През април участвахме в националната
кампания „Маратон на четящите хора”, посветена на Международния ден на книгата и авторското
право. Нашата библиотека участва и в друг голям национален проект - Голямото четене. Изнесени
са беседи пред ученици за запознаване с библиотечни знания и елементарни възможности за
самостоятелна работа. Вътрешната работа се извършва редовно-периодично се пренарежда и
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прочиства фонда от остарели и повредени книги.Работата по каталога и картотеката се извършват
редовно. В новия бюджет са залегнали средства за нормалното изпълнение на библиотечните
функции - съвременни информационни и комуникационни технологии, комплектуване и опазване
на библиотечния фонд, в това число: закупуване на специализирани модули с библиотечна
програма, позволяваща автоматизирана та обработка на книгите. Дефинирането на библиотеката
като основен информационен център предпоставят изискването за модерна материална база,
компетентност, професионализъм и инициативност. Считаме, че в нашата библиотека тези
дадености са налице. Гаранция за това са: утвърден професионалист библиотекар - Галина
Николова, разбиране, воля и възможности от страна на ЧН и оперативното ръководство.
ФОЛКЛОРНИ ФОРМАЦИИ
Продължи възходящото развитие на танцовите ансамбли и школи.
Към момента функционират 5 формации: ФТТ”Родина”-40 участника, ДТА „Зорница”-50,
подготвителна група към тях-45, Школа за БНТ-45, Фолклорна релаксика-30, ветеранска формация
„Мераклии”-30. Общият брой на занимаващите се с фолклор в читалището е 235 души. Екипът от
ръководители е в състав: Стефан Желязков, Даниела Колева, Мартин Костов, Женя Минева и
корепетитор Митко Митев. От няколко месеца функционира и оркестър „Жар” с ръководител
Йордан Данев. На 1 март 2008 год. се откри „Сцена фолклорен театър” със спектакъла „Коледна
приказка”. Последваха още две мащабни изяви: спектаклите „Нашенски работи” - на ФТТ”Родина”
и ДТА”Зорница”, и „Великденско настроение” на оркестър „Пендари” с участието и на нашите два
ансамбъла. През м. април ДТА”Зорница” и подготвителната група бяха на лагер-школа, където се
подготви част от новия репертоар на групите. През същия месец участвахме в поредното издание на
фолклорния преглед „Да ударим тъпана”. Участваха: ФТТ”Родина”, ДТА”Зорница” и
подготвителната група. От м. април започна да функционира и Ветеранския ансамбъл „Мераклии”,
в състав от бивши възпитаници на ФТТ”Родина”. В момента танцуват 30 души. В края на месеца
ДТА”Зорница” гостува в гр. Измит, Турция по повод Празника на независимостта и детето и
панаира на града, където бяха изнесени 4 концерта, заедно с ВФ”Бънджи сингърс”. Творческият
сезон бе закрит на 1 юни с концерта „Здравей, лято” с участието на всички формации на
читалището. Предвид участието на двете формации от ДТА”Зорница” в националния конкурс
„Децата на България танцуват 2009”, новият творчески сезон 2008/2009 започна месец по-рано.
През м.октомври записахме още 20 нови танцьори. На засилен интерес и посещаемост се радва
групата „Фолклорна релаксика”, с хореограф Женя Минева. Акцент в подготовката на концертните
ансамбли бе подготовката за участие в Националния конкурс „Коледно надиграване”. Там
представянето ни бе блестящо и в двата раздела-детски и възрастни. ФТТ”Родина” спечели
Голямата награда и Купата на ДКС - 2008, а специалната награда-ДТА”Зорница”. Награди взеха:
Стефан Желязков - Първа авторска награда за „Коледни моменти” и Първо място за нашия оркестър
„Жар” с ръководител Йордан Данев. С голям успех премина и коледния благотворителен концерт с
участието на всички фолклорни формации. В навечерието на Коледните празници представихме
спектакъла „Коледна приказка” в гр. Тервел. Общо приходите от концертна дейност за изминалата
година възлизат на 4660лв.. Трябва да изразим своята благодарност и да дадем много висока
оценка за цялостната работа на екип „Фолклор” с основен ръководител Стефан Желязков.
Фолклорните формации, освен че са чудесни творци и изпълнители, дават основната част от
приходите от такси и концерти. Те са емблема на нашето читалище и в града, и в страната. Считаме,
че са предоставени добри условия-материални, кадрови и финансови за утвърждаване и обогатяване
на фолклорния сегмент в художествено-творческата работа на читалището. Като проблем трябва да
изведем сгъстения график, предвид липсата на втора хореографска зала. Тази е и основната причина
да се връщат деца, желаещи да танцуват. Въпросът е изцяло финансов и докато не се реши това, ще
дава отражение и върху възможностите за развитие и на други двигателни форми, изискващи зала.

2

ШКОЛА ПО ПИАНО
Отчетният период обхваща втория срок на миналата година и първия срок на
настоящата.Основните задачи на ръководителя на школата-Дарина Христова бяха свързани с
успешното усвояване на учебната програма, концертни изяви и подготовка за кандидатстване в
НУИ „Добри Христов”, както и популяризиране на музикалната школа при читалището в детските
и учебните заведения в града. Считаме, че се осигуриха добри условия за подготовка и концертни
изяви на учениците-инструменти, нотни пособия и др. Общият брой на участниците в школата за
завършилата 2008 година бе 15. Изяви: Великденска продукция и участие в заключителен концерт
в края на годината, отделни концертни изяви в отделни училища, ФК, ДКС. Тази учебна година се
чувства повишен интерес към школата по пиано.Има записани много деца в предучилищна възраст,
ученици в начален и среден курс, двама са над 18 години. През декември направихме Коледна
продукция с участието на 17 ученика. Към момента общият брой на посещаващите школата е 19.
Продължава работата за израстването на учениците в музикално-изпълнителски и музикалнотеоретичен план, както и представянето им на концертни, конкурсни и изпитни прояви. Оценката на
Настоятелството за работата на школата и нейния ръководител е добра.
АТЕЛИЕ ЗА ИЗЯЩНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „РАКУРС”
Ателието съществува за втора година. То обхваща без възрастови ограничения до 18 год. всички,
които желаят да творят изобразително изкуство.Освен това децата от детски клуб „Многознайко”
имат определени часове по този вид дейност, съгласно седмичното разпределение. Прилагайки
разнообразни техники и начини на рисуване, децата усвояват основни познания и умения в
изобразителната дейност, развиват своето въображение, фантазия и творчество.Условията за работа
в ателието са добри. Участниците в школата са 7- от 6 до 12 години. Всички те, заедно с децата от
клуб ”Многознайко” участваха в изложби по повод празници и събития. Ръководител на школата е
Любка Бонева. Оценявайки положително усилията на ръководителя и оперативното ръководство за
утвърждаване и обогатяване на работата на ателието, считаме че не всичко е направено в това
направление. Явно липсата на традиции в читалището на тази дейност ще дава отражение и за в
бъдеще, което обаче не трябва да ни обезсърчава, а напротив-да се търсят нови решения за
рекламиране е популяризиране.
ДЕТСКИ КЛУБ „МНОГОЗНАЙКО”
Детски клуб „Многознайко” работи успешно вече втора година. Учебният процес е с полудневна
организация на две смени.Общият брой на децата е 40. Те усвояваха и затвърждаваха елементарни
представи и понятия от основните направления на предучилищното възпитание: български език,
математика, ориентиране в природата, социалния свят, физическа култура. В учебната програма са
включени часове по английски език, музика с движения и изобразително изкуство. Децата се
включват във всички празнични програми-концерти, изложби , уроци. Изяви: Разговор с Баба
Марта, Милият поздрав за мама, Великденски концерт, открити уроци по родолюбие и английски
език, състезание „Знаещите палавници”, концерт „Здравей, лято”, посрещане на Дядо Коледа.
Можем да дадем добра оценка за работата на клуба и неговите ръководители - Румяна Тодорова и
Виолета Делчева. Те са всеотдайни и с опит и чар владеят децата и техните родители. Този клуб се
утвърждава и е в помощ на задъхващото се от недостиг на места варненско предучилищно
възпитание. Това се оценява от Община Варна по достойнство. Условията и организацията за
работа са възможно най-добрите, според базата, с която в момента разполагаме.
НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ
Към настоящия момент читалището има сключени договори за отдаване на помещения под наем,
както следва:
 ВГ „Бънджи сингърс”
 Звукозаписно студио
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 Студио за озвучаване
 Балетни формации - 2бр. – „Карма” и „Лидер”
 Учебен кабинет за шофьори
 Театрален състав
 Фитнес клуб
 Младежки доброволчески център
 Периодични образователни курсове
Всички договори са за срок до 12 месеца, като при подновяване за следващ период се коригира
наемната цена, съгласно приет инфлационен индекс. По-специален е случаят с бъдещите наематели
на Клуб на самодееца „Орфей”, където имаме дългосрочни ангажименти по приет на нарочно
заседание на Настоятелството проект за договор. Всички помещения за текущо ползване-зала, салон,
кабинети, се отдават съгласно приета от Настоятелството тарифа за наеми. Искам да благодаря на
всички наши наематели, че на нашата принципност и почтеност отговарят със същото. Това
означава, че за в бъдеще могат да разчитат на нас за коректност в наемните отношения.
Относителният дял на наемите в приходната част за 2008 год. е 23 %. Това показва, че нашите
наематели-трайни и инцидентни, имат реален принос в издръжката и обогатяване на материалната
база на читалището.
СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
И през 2008 год. продължиха ремонтно-строителните работи и подобрения в сградата на
читалището. Благодарение на финансовата подкрепа на Община Варна от 25 000 лв., успяхме да
направим цялостен ремонт на сцената и прилежащите и помещения-гримьорна, склад за декори,
санитарен възел, фоайе. Извършен беше ремонт и профилактика на подемници ( чиги ), частична
подмяна на завеси, реновиране на дюшеме, изграждане на втория етап на сценичното осветление,
монтаж на ново ел. табло и подобрения-преместване на кабели. Подменихме част от дограмата с
PVC, в това число и интериорните врати, свързващи сцената. Основно ремонтирахме всички
действащи санитарни възли, като изградихме 3 нови клетки на втория етаж на сградата. Съвместно
с фитнес-клуб „Чани” бяха цялостно подновени съществуващите по проект съблекални, като се
изградиха и нови тоалетни, подмени се дограмата и вратите, обзаведоха се помещенията, съгласно
предназначението им. Във всички ремонтирани помещения се поставиха нови радиатори, като
частично се подновиха тръбите. Подготовката на парната инсталация започна с подмяната на
програматора на единия котел, с което се подобри ефективността на отоплението. Ремонтирана бе и
санитарната помпа на системата. Обнови се и се оборудва предверието на парното. След
подобренията котелното бе основно почистено и инсталацията-пребоядисана. През есента
получихме допълнително финансиране от 3000 лв. от МК за ремонт на сцената. Независимо от
външното финансиране, както и заделяне на средства от собствения бюджет, част от ремонтните
работи останаха незавършени. Имаме и някои задължения към изпълнители. Разчетите, които
правим, на базата на предстоящи постъпления, са до 3 месеца да се влезе в ритъм и се приключи
започнатото. Искам да изкажа пред Общото събрание специална благодарност на всички колеги,
участвали непосредствено или задочно в строително-ремонтните работи. Това са хората от екипа на
читалището, родители, самодейци, приятели. Но локомотивът на ремонта и обновлението е единДаниела Колева. Тя беше ежедневно в качеството на инвеститорски контрол тук-на строителния
фронт. Без почивен ден, без отпуска за цялото лято. Трябва да и благодарим за свършеното, защото
то се вижда и трябва да се оцени по достойнство от всеки приятел на читалището.
РАБОТА ПО ПРОЕКТИ
НЧ”Отец Паисий” подготви и внесе проект по оперативна програма „Регионално развитие 20072013 г.” с подкрепата на ЕС, по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ –
„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна
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инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Проектът е с
наименование „Обновяване и преоборудване на сградата на читалище „Отец Паисий”-Варна по
компонент 3 - Културна инфраструктура и е внесен на 6.10.2008 год. в Регионалния отдел на Главна
дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в гр. Варна. НЧ”Отец Паисий” е
самостоятелен кандидат по проекта. Общата цел на проектното предложение е да осигури
подходяща и рентабилна културна инфраструктура, като се обнови и модернизира сградата на
читалището. Проектът е на стойност 1 552 128 лева и включва:
- Обновяване и преоборудване на материално-техническата база на сградата
- Внедряване на мерки за енергийна ефективност, включваща вътрешна изолация,
топлоизолация, частична подмяна на дограма, локални инсталации, разширяване капацитета
на салона на читалището и възможностите за експлоатация чрез оборудване на сценичната
техника-осветление и озвучаване.
- Подобряване на достъпа на хора с увреждания, чрез изграждане на вътрешни и външни
платформи за достъп.
Екипът, който подготви проекта се ръководи от председателя и секретаря и включи различни
специалисти, които подготвиха цялата документация. Специална благодарност трябва да поднесем
на инж. Красимира Дянкова и Владимир Новаков-член на Настоятелството. За дейностите и
художествените формации потърсихме допълнително финансиране чрез ежегодните проекти на МК.
Кандидатствахме по два проекта-за костюми и книги. Получихме 3000 лв. за костюми, с които
подновихме част от гардероба на танцьорите. За съжаление не бяхме одобрени по проекта за книги.
КАДРОВИ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
В момента при субсидирана численост от делегиран бюджет от МК 8,5 щатни бройки, в читалището
има назначени 8,5 , както следва: секретар, главен художествен ръководител, преподаватели в
детски клуб-2 бр. , преподавател по пиано, библиотекар,корепетитор, чистачка, касиер. Освен това,
от началото на новия творчески сезон се назначени на граждански договори 15 души художествен и
обслужващ персонал с различна заетост и продължителност на договорите. Възнаграждението на
щатния персонал по решение на Настоятелството беше завишено с 10 %.
ФИНАНСИРАНЕ И ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
Освен от средствата от МК, читалището в своята дейност разчиташе и на собствени средства: наеми
от отдавани помещения, такси за обучение, членски внос, дарения, концертна дейност.
Общо приходите са 174 412 лева.
Разходите са 173 981 лева.
За финансовата 2008 година имаме положителен финансов резултат-печалба в размер на 2676 лв. от
стопанска дейност и 2341 лв. от нестопанска дейност. Тук е мястото да благодарим за
професионална свършената работа от екипа счетоводител-касиер - Живка Дюлгерова и Ивелина
Димитрова, на които ръководството има пълно доверие и ползва тяхното мнение за вземане на
решения. Какво показват цифрите по изпълнение на Бюджет 2008 спрямо проекта от предишното
Общо събрание ( четат се по-важните показатели ).
Основни изводи:
Бюджет 2008 е изпълнен по всички показатели.
Имаме увеличение на собствените приходи-такси, наеми, концертна дейност. Не сме достигнали
сумите по предоставени средства за ремонти по независещи от нас причини. Направени са
икономии от разходи за издръжка, командировъчни, представителни. Закупена е планираната
техника и оборудване. Няма големи задължения към доставчици. Разбира се, нашата строителноремонтна дейност трябва, въпреки условията на криза, да продължи със същите темпове. Първо, за
да завършим започнатото и второ – да изградим нови помещения: хореографска зала, складово
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стопанство, помещение за детски клуб „Многознайко”, оборудване на нова библиотека, кабинетсекретар и т.н. Това означава да продължим работата си по всички възможни проекти, осигуряване
на ресурс от МК, Община Варна, чрез съвместна рекламна дейност, дарителство, концертна дейност.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Като цяло НЧ”Отец Паисий” се радва на много добри контакти с всички държавни и местни, в т.ч.
сродни органи и организации. Вече натрупахме опит във взаимодействието си с МК по повод
проекти и субсидии. Нашите контакти с представителя на собственика – Областна управа, са в дух
на коректност и уважение. Най-ползотворни са контактите ни с Община Варна, Дирекция „Култура
и духовно развитие”. Освен финансовата подкрепа, тя оказва и добра материална и методическа
помощ по реализацията на наши художествени проекти и прояви. Много добре работихме и с други
общински Дирекции: „Образование”, „Младежки дейности и спорт”. Добри са нашите контакти с
Постоянната комисия по култура, вероизповедания и медии към Общински съвет Варна. Като найблизо до нас, кметство „Приморски” чрез кмета и специалистите оказват ценна помощ по решаване
на текущи и оперативни задачи и проблеми. Такива са за нас ръководствата на РПУ, близките
учебни и детски заведения. Ръководството, преподавателите и ръководителите се радват на завиден
авторитет сред сродните организации и творчески среди. Добре работихме с ДКС, ДТ „Ст.
Бъчваров”, Регионална библиотека, централни и местни печатни и електронни медии. С всички
варненски читалища поддържаме колегиални контакти. Искаме да изкажем благодарност на
специалистите от РЕКИЦ-Саша Стоева и Иваничка Мусова за ползотворното ни взаимодействие.
Младежкият доброволчески център, приютен от нас , успешно се вписва в нашия художествен
календар и обновяване на читалището.
РАБОТА НА СЕКРЕТАРЯ
Като много успешна и ползотворна можем да отчетем работата на секретаря-Даниела Колева.Към
отдавна доказаните качества на организатор и хореограф, тя трябваше да влиза в движение и като
мениджър, отговарящ за най-различни по характер дейности и задачи. Тя се справи чудесно с
всички предизвикателства и успешно управлява организационния и културен живот в читалищетокато се мине през проекти, ремонти, нормативна уредба, методическа помощ, пряка хореографска
работа.
Неоценима е помощта в нейната дейност на Стефан Желязков, Венера Радулова, Живка Дюлгерова,
Ивелина Димитрова. Всички важни решения Даниела Колева обсъжда и координира с
Настоятелството и Председателя. Настоятелството дава много добра оценка на Даниела Колева като
секретар за отчетния период и и благодари за положените усилия.
ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
За периода Настоятелството работи в екип от 9 души. Проведоха се 5 заседания по предварително
разработен и приет план за работа и 2 извънредни заседания по конкретен въпрос. Всички
поставени въпроси бяха задълбочено обсъждани, а решенията-приети с единодушие. По-важни
въпроси: участия в проекти, договорни отношения, правилници, кадрови решения и др. Всички
членове на Настоятелството работиха през целия период безвъзмездно, всеки според
възможностите и компетентността си.
Искам да им благодаря за отделеното време и внимание.
Уважаеми членове,
Приключи още една година като отчетен период за читалище „Отец Паисий”. Нашето читалище.
Всички, които сме тук днес, имаме чрез него и връзка помежду си. Тук нашите деца и внуци се учат
да пеят, свирят, да танцуват, да рисуват, да се занимават и с нещо полезно. Тук нашите специалисти
откриват и развиват таланта на малкия човек.
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Мисля, че никой не е безразличен при какви условия и кой ще обучава нашите деца. В този смисъл
усилията на всички-от хигиенистката до председателя-от една страна, и от всеки един родител до
кмета, от друга, са важни в някаква степен за това какъв статус-материален и кадрови, има
читалището.
Обръщам се към всички членове и приятели:На читалището трябва да се помага!
С благодарност към стотиците, които са ни помогнали, оценявайки какво правим и с надежда към
тези, които тепърва ще намерят възможности, желания и форма да помагат!
Благодаря на всички,
които са част от нашата мисия!
ПЛАМЕН ПИСАРОВ
Председател на НЧ”Отец Паисий” – Варна
24 март 2009 год.
Варна
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