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О Т Ч Е Т
ЗА РАБОТАТА НА НЧ”ОТЕЦ ПАИСИИ” – ВАРНА И
ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО за периода
м.март 2009 – м.март 2010 год.

С приетите поправки в новия Закон за народните читалища през 2009 год. се утвърдиха и 
обогатиха основните принципи и регулационни механизми по засилване стабилитета на тези 
културни институции и като еманация и изразители на свободното гражданско общество, и като 
културни, образователни и информационни средища.

В настоящия отчет ще направим опит за анализ на последната творческа година, както и 
някой резултати и изводи за работата на читалището и неговото ръководство за изтеклия 
тригодишен мандат.

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
В читалището функционират: бибилиотека, 6 фолклорни танцови формации, фолклорен 

оркестър, 2 музикални школи, Ателие за изящни и приложни изкуства, Детски клуб.
Като наематели с художествена дейност се занимават – 2 балетни формации, Детска вокална 

група, звукозаписно студио, студио за озвучаване, фитнес клуб и различни образователни курсове.

ПО ДЕЙНОСТИ:
БИБЛИОТЕКА
Библиотеката при читалището продължи да отстоява мястото си на важна институция в духовния 
живот на региона, да се опитва да се развива като модерен информационен център, с използване на 
съвременен технически инструментариум за работа и обслужване. Броят на читателите продължава 
да расте, а посещаемостта на читалнята е завишена значително. Увеличава се относителния дял на 
младите хора – читатели и ползващи услугите на библиотеката. Все по-многобройна става и 
групата на възрастните. И през миналата година продължи сътрудничството ни с ученици от 
ОУ”Стефан Караджа”. През м.април за пореден път участвахме в националната кампания 
„Маратон на четящите хора”. Изнесени бяха 7 беседи пред ученици за запознаване с библиотечни 
знания и елементарни възможности за самостоятелна работа. През пролетната ваканция 
проведохме инициативата “Библиотекар за един ден”. През 2009 год. бе закупен библиотечен 
софтуер, което направи възможното за осъвременяването на информационното обслужване и 
автоматичното обработване на фонда. Събитието за отчетния период обаче си остава спечелването 
на проект „Програма български библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за 
всеки”. Програмата е част от инициативата “Глобални бибиотеки” на Фондация “Бил и Мелинда 
Гейтс”. Тя е субсидирана от тази фондация и съфинансирана от българска страна. Накратко: 4 
компютърни конфигурации, периферни устройства и непрекъснат достъп до Интернет. През 2010 
год. следва да се помисли за отделяне на повече средства за закупуване на нови книги.Сумата от 
583 лева, която беше отделена, няма нужда от коментар. Средствата, отделени за периодични 
издания – 12 бр. за 828 лева, също не са достатъчни. Необходимо е да се осигури оптимален 
бюджет за нормалното изпълнение на библиотечните функции, приложението на съвременни 
информационни и комуникационни технологии, комплектуване и опазване на фонда. Наложително 
е освежително боядисване на залата на бибилиотеката.
Можем да оценим с добра оценка извършената работа на библиотекаря Галя Николова. Тя има 
сериозен опит, проявява активност и вкус към новото и трябва да бъде подкрепяна във всички 
инициативи. Считам, че ръководството и бюджета са длъжници, макар и по обективни причини, на 
библиотечната дейност. С влизането в експлоатация на новите компютри от проекта, вече е 
належащо да се мисли и за локацията на тази дейност за в бъдеще.

ФОЛКОРНИ ФОРМАЦИИ
Танцовите формации в НЧ”Отец Паисий” са ФТТ”Родина”, ДТА”Зорница”, подготвителна група 
към ДТА“Зорница”, школа за български народни танци, ветерански ансамбъл ”Мераклии”. От 
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няколко години с голям успех функционира и група за фолклорна релаксика. Общият брой на 
занимаващите се с фолкор е над 250 души. Екипът от специалисти – хореографи е в състав : 
Стефан Желязков – гл.худ.ръководител,Даниела Колева, Мартин Костов, Женя Минева и Евгени 
Димитров. При участие в подготовка и участие в изяви с ценно присъствие е и Димитрина 
Павлова.

ТВОРЧЕСКИ ЖИВОТ:
През 2009 год.продължи да действа СЦЕНА ФОЛКЛОРЕН ТЕАТЪР.Проведоха се 

“Мартенско настроение”, ”Да спасим Емо с изкуство”, показен концерт за конкурсното участие на 
ДТА”Зорница” в Разград, “В плен на танца” - посветен на танцьори от ФТТ”Родина”, ”Ой Коледо”,
”Край нашата елха”, сборен концерт на формациите за Коледа, „Здравей лято” за края на 
творческия сезон..

Годината бе успешна и с конкурсни изяви. ДТА”Зорница” и Подготвителната група се 
представиха отлично на Десетия национален конкурс ”Децата на България танцуват” в Разград. В 
съревнование с 15 детски ансамбъла ние спечелихме Голямата награда, а Подготвителната група –
първа награда. Стефан Желязков – като хореограф спечели голямата награда за танца “Да 
направим сирница”, а Даниела Колева – трета награда за танца ”Детски игри”.

Годината ще се запомни и с гостуването на ФТТ”Родина” в Турция. Участието ни в 
Лозенград и Люлебургаз беше много успешно и запомнящо се.

Ансамблите взеха участие в традиционния пролетен празник на танцовото изкуство ”Да 
ударим тъпана”, в празниците на Математическата гимназия и ОУ”Йордан Йовков”.
Традиционната коледарска група продължава успешно да се изявява в домовете по Коледа.

Като правилно и навременно, можем да оценим усилията на ръководството за кадровото 
осигуряване на фолкорната дейност – щатни или хонорувани ръководители, корепетитори.

Събитие - не само в нашия, а и във фолклорния живот на града е утвърждаването на 
оркестър “Жар”, с ръководител Йордан Данев. Това е оркестър, съставен от великолепни 
музиканти и ръководен от чудесен диригент и творец. Няколкото изяви показаха истинска класа и 
ниво, адекватно за високата ни фолклорна летва по традиция.

С уважение и заслужена гордост, можем да поздравим всички фолклорни формации и 
техните ръководители за положения труд и постигнати високи резултати. Липсата на втора зала за 
двигателни форми остава тясно място за читалището. Не е нормално да връщаме деца, поради 
каквито и да е причини. Няма и не може да има оправдание .Втора зала трябва да се направи и това 
новото ръководство трябва да му е фундаментална грижа още през тази година.

МУЗИКАЛНА ШКОЛА ПО ПИАНО
Основните задачи на школата по пиано през отчетния период бяха усвояване на учебния 

материал,концертни изяви и подготовка за кандидатстване в НУИ”Добри Христов”.
Школата има 17 ученика и продължава да се радва на голяма популярност.Можем да 

оценим като добра работата на нейният ръководител – Дарина Христова, която успя да изпълни 
всички поставени задачи по предварително защитената програма. Считаме, че ръководството може 
да се похвали, че най-после и условията за работа са сравнително добри – база, инструменти,
материали.

ДЕТСКИ КЛУБ “МНОГОЗНАЙКО”
Детски клуб “Многознайко” успешно премина всички свои изпити по утвърждаването си 

като полифукционален, модерен и атрактивен детски център, надраснал стойността, визията и 
качеството на обикновена полудневна занималня. Под ръководството за изявени в
предучилишното възпитание, специалисти – Виолета Делчева и Румяна Тодорова, 48 деца, на 
възраст от 4 до 6 години усвояваха и затвърдяваха елементарни представи и понятия от основните 
направления: български език, математика, ориентиране в природата и социалния свят. Като 
неотменна част от учебната програма бяха часовете по английски език, музика с движения и 
изобразително изкуство.

Малките многознайци показаха завидни умения и знания в организираните концерти,
открити уроци и изложби.
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Среща-разговор с Баба Марта, ”Милият поздрав за мама”, Великденски концерт, открити 
уроци по родолюбие и английски език, състезанието “Знаещи палавници”  и концерта “Здравей,
лято”, карнавал с маски и пр. са само една част от богатата и многоцветна палитра за изяви на най-
малките ни читалищни деятели.

С удоволствие искам да поздравя и да благодаря на всички, които помогнаха в цялостното 
обновяване на детския клуб, който вече е един малък детски оазис.

Ако продължи да се развива така успешно и ефективно тази ни дейност, по всяка 
вероятност, трябва да се мисли и за втора занималня в читалището.

АТЕЛИЕ ЗА ИЗЯЩНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА “РАКУРС”
През отчетния период ателието работи с 6 – 8 деца. Положително оценяваме усилията на 

специалиста Любка Бонева за утвърждаване на тази дейност в читалището. Поставено е едно добро 
начало, което трябва и е гаранция за повече и по-добри резултати. Имаме големи резерви, имаме и 
не лоши условия – трябва повече гласност и настъпателност. Ателието  има бъдеще и ще бъде 
много полезно за района.

По отношение на индивидуалните занимания в школите,ръководството направи сериозна 
рекламна и разяснителна работа , в т.ч в детски и учебни заведения в района.

За съжаление, не можаха да се сформират групи по инструмент и народно пеене и трябва 
по-целенасочени усилия в тази посока. В читалището тези дейности са били традиционно силни.
Там е необходимо прецизно преразглеждане на финансовите условия за работата на 
ръководителите и таксите. В тези форми доходността е ниска и трябва да се компенсира от 
другите, масовите форми или от бюджета.

Всички формации и дейности,организирани и ръководени от наши наематели, който могат 
да имат сценична изява, бяха канени равнопоставено  да участие по всички поводи. Използвам 
случая да благодаря на балетите”Карма” и “Лидер” за участие и съпричастие в художествения 
афиш на нашето читалище. Искам да благодаря и на фирма „Интермюзик”, озвучителното студио,
за ползотворното ни сътрудничество при всички прояви.

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
Въпреки тежката финансова година, ремонтните дейности и подобрения в сградата 

продължиха и през 2009 год.. Продължихме започнатото и финализирахме цялостния ремонт на 
гримьорната настилка, таван, обзавеждане. Завърши се складът за декори. Съвместно с родители,
възстановихме санитарния възел за нуждите на най-малките, реновирахме клуба изцяло. Всичко 
беше извършено с финансовата подкрепа  от Министерство на културата и от собствения бюджет.

Предстои финализирането на цялостната работа по оформяне на документацията за СМР по 
изграждане на Клуба на самодееца – “Орфей”. Ако всичко върви нормално в началото на 
творческия сезон, клубът ще отвори врати. Ръководството има сключен договор с партньор по 
изграждане и оборудване на помещенията, като нашият бюджет е защитен за периода до изтичане 
правото ни ползване на сградата, дадено от МК.

КАДРОВА ПОЛИТИКА
Успешно защитихме нови две бройки по субсидирана численост от МК. Сега нашето 

читалище разполага с численост от 9,5 щатни бройки, за които получаваме на траншове субсидия 
чрез Община Варна. Всички бройки са усвоени, като извън тях има сключени граждански договори 
с 18 души – обслужващ и художествен персонал, които са с различна заетост и продължителност за 
работа.

Ръководството е отворено за диалог и договорни взаимоотношения с всички специалисти от 
целия спектър на художествено-творческия живот на града, за организиране на действащи и 
качествени форми в нашите зали, салони и кабинети.

ГРИЖА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ХУД.ФОРМАЦИИ И ПЕРСОНАЛА
За дейностите и формациите потърсихме допълнително финансиране чрез спонсорство и 

дарения  е ежегодни проекти на МК. Чрез благотворителен концерт и тази година допълнихме 
частично с костюми  гардероба на фолклорните състави. Ще маркирам накратко:
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Осигурени средства от спонсори за конкурса в Разград, гостуването в Турция, репетиционно  
облекло за ДТА”Зорница”, организиране на екскурзия за персонала до Несебър, закупуване на 8 
стойки за ноти и акордеон, нов стол за пиано, нови килими за Детския клуб, подаръци за децата по 
поводи.

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ
Приключи нашето участие по проект по Оперативна програма ”Регионално развитие” на 

втори етап. Останаха опитът и документацията,която може да послужи за в бъдеще.
Вече се похвалихме, че сме между 3-те библиотеки, спечелили проект за 4 компютърни 

конфигурации и следващите ги оборудване и база.

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
Общо за периода имаме приходи в размер на 177 965 .68 лева, от които от такси – 59 616.68 

лв., или 33,5 % от общите. Следват субсидиите от МК – 59 961, или 33,69 %. Наемите са в размер 
на 44 824 лв., или 25,18  %. – останалите са: такси, реклама, билети и др. Ясно, че и за в бъдеще 
голямото и решаващото перо си остават таксите, които се плащат за обучението на децата. При 
наемните отношения беше постигнат рационален баланс с наемодателите, след нарочна среща с 
Настоятелството, по решение на Общото събрание.

В разходната част тоталния резултат е 176 738 лева. Основното перо си остават 
възнагражденията – щатни заплати – 66 601 лв., или 37,68 %, лекторски и хонорари – 35 050 лева, 
или 19,83 %. Вноски по осигуряване, здравни и ДЗПО -12 567 лв., или 7,11 % , или всичко общо 
64,62 % - за заплащане труда на работници и специалисти в читалището.

Другото голямо перо са горива и ел.енергия: общо – 23 806 лв., или 13,46 %. За ремонти,
материали и обзавеждане – 10 317 лв., или 5,83 %.

Финансовата година приключваме с печалба от 6694.31 лева.,от която печалба от стопанска 
дейност - 4 233 лв, и такава – от нестопанска дейност – 2 460,46 лв.

Като цяло финансово НЧ”Отец Паисии” няма финансови затруднения и стои солидно за 
покриване на всички свои задължения. Следва веднага да отбележим, че възнагражденията за 
щатния персонал не са променяни от 2 години и както и тези по гражданските договори ще 
започнат да изостават от средните за отрасъла и в дейности, аналогични, измерими и съпоставими 
с други структури.

Увеличавнето на таксите и наемите при дълбоката криза не е удачно и ще създаде 
напрежение. Нашият шанс е да увеличим броя на обучаваните, а и от там – величината на 
приходната част. Сега се налага да се заделят средства за малки и средни ремонти – неотложни и 
необходими. Явно, че и държавата, и общината се задъхват във финансирането на СРД. Трябва да 
всяка цена да направим, оборудваме и използваме нова танцова и спортна зала, както и всички 
възможни помещения в сутерена. Местоположението и инфраструктурата ни представляват 
интерес и при една балансирана и добре премерена договорна политика с подходящи инвеститори, 
може тези помещения да намерят своето място за изграждане на зали, кабинети, студиа за 
художествени форми.

Държавата на този етап гарантира издръжката чрез субсидия и право на ползване на 
сградата до 2016 год. Новото ръководство трябва да подреди приоритетите по адекватен за 
продължаващата криза, начин и ред, и да използва всяко помещение най-рационално и ефективно.
Нека, пак да подчертаем – не за офиси или производство, а за образователна, културно-просветна 
или информационна дейност.

РАБОТА С ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Искам да отправя благодарност и от ваше име, за съвместната,ползотворна работа и 
взаимодействие със специалистите от Министерството на културата, Областното ръководство: 
Петър Кандиларов, адм.Контров, Данчо Симеонов, Аврам Тодоров, Дирекция “Култура и духовно 
развитие” при Община Варна – Пенка Живкова, Румен Серафимов и техните екипи – творчески и 
финансови, на общинските съветници от ПК, районната администация на “Приморски”, на 
специалистите от РЕКИЦ, на колегите от културни институти от града, на медиите.
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РАБОТА НА СЕКРЕТАРЯ
Секретарят – Даниела Колева, изживя възрожденския период да иска всичко да става по най-
добрия начин. Нейният труд е забележим – и като извършени ремонти, подобрения, обща визия и 
като цялостна отганизация на работа и художествено-творчески процес. Настоятелството я 
поздравява и й дава много добра оценка – за амбицията, за всеотдайността и постигнатото. Такава 
е и оценката и на специалистите от Общината и общинския съвет. Благодарение на нейните усилия 
и екипът от образователи, възпитатели, хореографи, музиканти и преподаватели, сега читалището е 
удвоило броя на участващите в школите и формациите. Даниела Колева успя да наложи упорито 
своя почерк на работа – трудолюбие, организация, безкомпромисен ред и естетика, и вече никой не 
се съмнява кое е най-подреденото и организирано читалище в града. Похвален е стремежът да 
работи добре с всички органи и организации, с варненските медии и културни институти.
Израстването й като добър мениджър ясно личи и в добрата икономическа и правна култура, която 
е атестат за вземане на ефективни самостоятелни решения.

РАБОТА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
Читалищното настоятелство е в 9 членен състав. В него са включени специалисти в различни
сфери - финанси, търговия, производство, право,култура, образование и пр.. Всички те бяха 
обединени от една обща кауза - да помагат, според възможностите си, на оперативното 
ръководство в работата му. Много ценна беше оперативната помощ за вземане на решения от 
страна на адвокат Венера Радулова и гл.счетоводител – Живка Дюлгерова. Мисля, че такова 
единодействие, коректност, прозрачност и ясен стил в управлението, читалището не е имало от 
създаването си. Искам да благодаря на всички колеги за времето,деловитостта и 
същевременно,сърцатата работа. И безвъзмездната работа – никой от членовете на 
Настоятелството не получил стотинка за труда  и отговорността си. И позволете ми да завърша,
като изброя с огромна благодарност имената на тези, които помогнаха нашето читалище да участва 
в различни инициативи и да бъде по-красиво, уредено и желано: Людмила Стойчева, Тянко Стоев,
Живко Желев, Румен Хубенов, Валентин Димитров, Елена и Тодор Ангелови, Нели и Живко 
Баеви, Ани Иванова, Деспа Тодорова, Тодорка Комитова, Тодор Колев и Тодор Стаматов. Докато 
има такива хора,които идват тук,само да дават – ще има и повече деца, ще има и доволни родители,
ще има и таланти и високи постижения.

Уважаеми колеги, членове на читалище “Отец Паисии”,
След всичките благодарности по различни адресати, разрешете ми и едно малко лирично 
отклонение, като председател.
Гордея се, бях три години сред такъв екип и сред   такива творци.След като бях танцьор,диригент,
хорист, музикант и вече и председател в това читалище през последните 30 години, нямам 
самочувствието, че съм свършил кой знае какво, но живея с ясното чувство, че нещо стана, нещо 
се случи тук за тези три години и резултатите го показват категорично. Хубаво е човек да е, макар 
и прашинка, от нещо успяло и оценено по достойнство от достойни хора.
Пожелавам успех на новото ръководство в битката за по-добро бъдеще на нашите деца и внуци !

ПЛАМЕН ПИСАРОВ
Председател на НЧ”Отец Паисий” – Варна 

18 март 2010 год.
Варна


