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0 Т Ч Е Т
ЗА РАБОТАТА НА НЧ “ОТЕЦ ПАИСИЙ 1934 –гр.ВАРНА И
ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО за периода
м. март 2010 – м. март 2011 год.

Настоящият отчетен период се характеризираше с полагане на усилия от страна на 
Настоятелството и оперативното ръководство за намиране на форми и способи за осигуряване на 
стабилитет по отношение на издръжката и финансирането на всички заложени в творческите 
планове, дейности.Глобалната финансова и икономическа криза даде сериозно отражение по 
отношение изпълнението на редица поставени като приоритети задачи –както в художествено-
творчески аспект,така и по отношение на материално-техническото разширяване и обогатяване и 
ремонтни дейности.Трябва веднага да отбележим, че ние успяхме да се справим и големи сътресения 
не възникнаха,

Ще се опитаме на направим кратък анализ на извършената работа по дейности, като откроим и 
акцентираме на важните и неотложни задачи проблеми в работата на читалището.

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
В читалището функционират: библиотека, 5 фолклорни танцови формации, фолклорен 

оркестър, 3 музикални школи, Ателие за изящни и приложни изкуства. Детски клуб.
С художествена и спортна  дейност, като наематели, се занимават две балетни формации, детска 
вокална група, звукозаписно студио, фитнес клуб и различни образователни курсове и школи.

ПО ДЕЙНОСТИ:

БИБЛИОТЕКА
Библиотеката заема много важно място в културно-образователната и информационна политика на 
читалището. Тя продължи да се развива и утвърждава като институция със съвременна и модерна 
информационна система за обслужване, съчетавайки традиционните, със съвременни форми за 
достъп и обслужване на своите потребители. Стремежът е да се осигури възможност до двата вида 
достъп на информация: обмен на документи на хартиен носител и доставката им по електронен път.
Събитието на годината за читалището в този сегмент, е участието ни и спечелване на проекта 
“Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”. Това е част от 
инициативата “Глобални библиотеки” на Фондация “Бил и Мелинда Гейтс”, субсидирана от 
едноименната фондация. По проекта получихме 5 компютърни конфигурации, мултифункционално 
устройство и мултимедия. През месеците май и юни е предвиден курс за обучение на библиотечни 
кадри за работа с информационни иновации – в унисон с изпълнението на стратегическата задача на 
проекта – лесен и равнопоставен достъп до информация, знания, комуникация и електронни услуги,
чрез използването на безплатен интернет и други информационни и комуникационни технологии. А 
сърцевината е приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество,
повишаване качеството им на живот и ускоряване развитието на истинско гражданско общество.
Нека кажем и няколко думи за работата, извън проекта. Броят на читателите продължава да нараства
в резултат на направената реклама,пазарно високите цени на книгите и с нашите възможности за 
актуална и бърза информация от Интернет. Радостно е, че през летните месеци особено активни и 
многобройни бяха най-малките. За подпомагане на техния избор, библиотеката изготви актуални 
списъци, съобразени с нашите наличности и изискванията на МОНМ. Повиши се посещаемостта на 
читалнята поради периодичните издания. Макар, че поради кризата се наложи да направим някои 
съкращения, ще търсим резерв и с друг вид осведоменост. Наличието на 5 компютъра и 
възможностите на Интернет,постепенно ще правят ежедневния печат все по-излишен. Многобройна 
е групата на възрастните хора – с тях работихме по получаване елементарни знания в Интернет,
насоки по преброяването, по предотвратяване на тяхната деинтеграция, повишаване качеството на 
живот и самочувствие. Добра работа свършихме и с младите  родители, които чакат децата си от 
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курсовете и формациите. Продължи сътрудничеството ни с ученици от основните училища в района.
През м.април за пореден път участвахме в националната кампания ”Маратон на четящите хора”. През 
целия ден читалнята беше пълна с четящи,като най-активни бяха възпитаниците на 
ДК”Многознайко’. Изнесени са 8 беседи пред ученици за запознаване с библиотечни знания и 
елементарни възможности за самостоятелна работа. Проведохме традиционна инициатива
”Библиотекар за един ден”, която децата посрещнаха с радост. Ежедневно се извършва разнообразна 
справочна дейност, като достъпът до Интернет значително подобрява качеството на всички услуги.
Вътрешната работа на библиотеката се извършва редовно-периодично се пренарежда и прочиства 
остарелия и повреден фонд. През 2010 година бракувахме 700 тома скъсани и повредени книги, В 
едно от помещенията,след хигиенизиране и лек ремонт, сега се провеждат репетиции и уроци по 
музика, Във връзка с проекта се наложи да се извършат цялостно пренареждане на стелажи и 
литература,както и окабеляване на помещението. Като оценяваме положително направеното по 
отношение на библиотечната дейност,трябва да дадем много добра оценка на нашия специалист –
Галя Николова. Тя бе в основата за проектната документация и в създаване на всички възможни 
предпоставки библиотеката да се развива успешно и пълноценно.
Задачата ни в следващи периоди е осигуряване на оптимален бюджет за да се изпълнят няколко 
приоритета:
1. нормално изпълнение на библиотечните функции
2. приложение на съвременни технологии
3. комплектоване и опазване на библиотечния фонд
4. ремонт на основната зала

ФОЛКЛОРНИ ФОРМАЦИИ
Фолклорните формации, които работиха в читалището през отчетния период са  ФТТ”Родина”, ДТА 
“Зорница”, подготвителна група към ДТА”Зорница”, школа за БНТ, Група за фолклорна релаксика и 
фолклорен оркестър “Жар”
Отличните условия ,при които работиха тези формации – и материални и организационни, дадоха 
резултат и в това се оглеждат големите завоювани успехи в участието им в концертната дейност в 
страната и в чужбина.
Продължи да действа Сцена Фолклорен театър. Проведоха се редица концерти,свързани с 
празничната календарна система. “Мартенско настроение”, благотворителни концерти за болни деца.
ДТА “Зорница” спечели наградата на Съюза на българските учители на Международния 
етнофестивал в Хасковските минерални бани, Голямата награда “Златна дъга”. ФТТ “Родина” се 
представи отлично на традиционния панаир в гр.Холайн – Белгия.
В момента във формациите наброяват, както следва:
ФТТ “Родина” – 50 танцьора
ДТА “Зорница” – 45
Подготвителна група – 28
Школа БНТ – 30
Група за Фолклорна релаксика – 28
Фолклорен оркестър “Жар” – 7 оркестранти и певица
Нашето читалище винаги се е славило с отлични резултати по отношение на фолклора.
Толкова много качествени и разнообразни формации няма в нито едно друго читалище.
Опитът,имиджът и многобройните талантливи изпълнители и ръководители са гаранция, че високата 
летва ще продължава да се вдига още. Специални поздравления заслужават Стефан Желязков,
Даниела Колева, Мартин Костов, Евгени Димитров и Йордан Данев, както и техните колеги, за 
създаването и утвърждаването на нашата фолклорна сцена като образец за организация, 
продуктивност и висока художественост.
Отбелязвайки успешната творческа година, нека кажем,че липсата на втора зала се чувства осезаемо.
Дано 2011 и 2012 ни дадат възможности да решим тази задача. Не може и не трябва да се връщат 
деца и родители, решили да се занимават с изкуство.
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МУЗИКАЛНИ ШКОЛИ
През отчетния период преподавателите в школите по пиано и цигулка – Дарина Христова и Людмила 
Николчева, работиха успешно със своите възпитаници за усвояване на учебната програма, концертни 
изяви и кандидатстване  в НУИ “Д. Христов”. Учебната година завършихме общо с 20 ученика в 
двете школи. За тази година 4 ученика бяха приети – в подготвителен,първи и четвърти клас пиано и 
девети клас-класическо пеене, със солфеж.
Новата учебна година започна с повишен интерес към нашите школи - общо 25 деца. Много и 
различни са концертните изяви – във ФК,ДКС, в читалището.
В момента имаме 30 деца по пиано,цигулка и кийборд. Ръководството счита, че нашите музикални 
школи, които са утвърдени през годините, се развиват по възходящ път и трябва да се продължи в 
тази посока.Трябва да дадем добра оценка за Ръководителите им – Дарина Христова и Людмила 
Неделчева.

ДЕТСКИ КЛУБ “МНОГОЗНАЙКО”
Продължава да се развива успешно и перспективно нашия образователно-възпитателен “продукт” –
детски клуб “Многознайко”. Ръководен от изявени професионалисти – Виолета Делчева, Румяна 
Тодорова и Жени Тодорова клубът  с полудневна организация, намери своето място и се утвърждава 
в града. Недостигът на места в общинските детски заведения,нашата перфектна организация и хубава 
база, екипът от преподаватели и ефективна учебно-възпитателна програма,правят “Многознайко” 
привлекателен и по достойнство оценен от родители и общественост. През изминалия период клуба 
посещаваха 58 деца , на възраст от 4 до 6 години, Поради наличието на сериозен интерес от страна на 
родители,разкрихме на втория етаж друго помещение,за още една група с 14 деца. Ръководител на 
групата е Димитрина Божилова.
Какво е ДК”Многознайко”?
Инкубатор за умни,възпитани и многознаещи деца и със спокойни за здравето и възпитанието на 
децата, родители. Децата усвояват и затвърждават елементарни представи и понятия от основните 
направления на предучилищното възпитание- български език, математика, ориентиране в природата 
и социалния свят. Неотменна част от учебната програма са часовете по английски език, музика с 
движения и изобразително изкуство. Тези часове се очакват с голям интерес от деца и родители.
Много и различни са участията на децата от клуба, маратон на четенето, открити уроци, изложби, 
среща-разговор с Баба Марта, Милият поздрав за мама, Великденски концерт. ”Знаещи палавници”,
концерта “Здравей, лято”, ”Дядо Коледа”. Искам да изкажа своята благодарност на целия екип от 
специалисти, който работи в Клуба – Виолета Делчева, Румяна Тодорова, Жени Тодорова,
Димитрина Божилова и нашите художнички, които направиха така, че да сме оценени и търсени. А 
каква по –голяма оценка има от многото родителска и детска благодарност за свършеното.

АТЕЛИЕ ЗА ИЗЯЩНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА”РАКУРС”
Ателието работи средно с по 8-10 деца, от различни възрасти. Предвид обективните причини,
свързани с кадровото осигуряване, не се налага да правим задълбочени анализи и оценки. Трябва да 
кажем, че е поставено едно добро начало, има желание и амбиция от страна на Ръководството да се 
развива тази полезна дейност и ето я и задачата за следващия период.

Взаимодействието с нашите наематели – балетите –Карма “ и “Лидер”, както и “Бънджи сингърс”,
Звукозаписното студио, е добро. Всички те, според възможностите си, се включват в художествения 
афиш на нашето читалище. Пред нашата публика ние се показваме като един екип – екип от 
саратници и единомишленици – за художественото израстване и възпитание на нашите деца.

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
Въпреки тежката финансова година ремонтните дейности и подобрения в сградата на 
читалището,продължиха. С наши средства се направи цялостен ремонт на ниското тяло на сградата 
за 3 500 лева. За нуждите на ДК”Многознайко” изцяло се реновира нова занималня на втория етаж -
общо за 5 000 лева - с освежаване на тавани, стени, подмяна на радиатори, паркет, ел.връзки,
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осветителни тела и обзавеждане. Разплатени бяха стари задължения по договори с изпълнители –за 
дограма – 1 794 лв и за обзавеждане на гримьорната – 1 630 лева.
Преди няколко дни Общинският съвет одобри 30 000 лева за ремонт на покрива на читалището.
Предстои изясняване на изпълнителя и цялостната технология по усвояване на средствата,Това е 
сериозен успех за нас, защото въпреки редуцирания общински бюджет,явно се оценява положително 
нашата работа и средствата са факт. В този смисъл трябва да благодарим на Дирекция “КДР”,както и 
на ПК “Финанси”и “КВМ” при общинския съвет и на общинските съветници, гласували тази сума.

След голямото протакане на документи и разрешителни ,вече в пълен ход ремонта на избените 
помещения,които ще се превърнат в Клуб на самодееца “Орфей”. Очаква се откриването да стане до 
края на м.май 2011 година. Клубът ще бъде много полезен за творчески контакти на дейци на 
изкуството и културата, както и за нашите деца и техните родители.

КАДРОВА ПОЛИТИКА
В настоящия момент в читалището работят 9 души на щат, при 9,5 бройки по субсидирана численост.
В началото на творческия сезон, за обезпечаване отделните дейности,бяха назначени по граждански 
договори още 18 души художествен и обслужващ персонал, ,с различна заетост и с продължителност 
на договорите.

ГРИЖА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ,ХУД.ФОРМАЦИИ И ПЕРСОНАЛА
За дейностите и художествените формации потърсихме допълнително финансиране чрез спонсорство 
и дарения,както и от МК,чрез ежегодните проекти.
По един такъв проект обогатихме гардероба с нови цървули за 1 900 лева. Чрез благотворителен 
концерт и с финансовата помощ на фирма “Дилком”, и през тази година имаме нови костюми за 
нуждите на ансамблите. През периода бяха закупени напитки и лекарства за пътуващите в Белгия.
Закупени бяха 128 нови книги за библиотеката и годишен абонамент от 9 издания, Организирана бе 
екскурзия за персонала и членовете на настоятелството и проверителната комисия до с.Аспарухово.
По повод на различни празници бяха закупени подаръци за децата – края на учебната година, първи 
учебен ден, Баба Марта,Коледа.

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
Общо за периода  имаме приходи 173 376 лева., от които от такси – 66 271лв., или 38,22 %, от 
субсидии – 54 866 лв., или 31,64 %. Наемите са в размер на 41 928 лв., или 24,18 %. Другите – 8 409 
лв., или 4,85 % са от реклама, билети, такси, реклама.
Както и друг път сме отчитали –  решаващото перо си остават таксите, които се плащат за 
обучението на децата.
При наемните отношения беше намерен разумен баланс за наемните параметри.Искам да изкажа 
благодарност на нашите наематели за коректните ни финансови взаимоотношения и професионално 
взаимодействие. Разбира се, пак в тази  мажорна тоналност трябва да е и нашата благодарност към 
имащите отношение за субсидията от МК – централни и местни органи, за това, че имаше 
регулярност по отношение на нейното предоставяне. Разбирате, че нашият бюджет не може да си 
позволи да компенсира забавяне плащане към газ,ел.енергия. поради неритмичност на субсидията.
В разходната част имам тотал от 170 792 лв. Основното перо си остават възнагражденията –щатни 
заплати – 64 101, или 37,53%, лекторски и хонорари – 31 241 лв., или 18,29 %, вноски по осигуряване,
здравни и ДЗПО – 12 210лв.,или 7,14 %., или общо – 62,96 % от разходите са за заплащане труда на 
работници и специалисти в читалището. Другото голямо перо в разходната част са горива, ел.енергия 
и вода – общо 24 534 лв., или 14,36 %. За ремонти, материали и обзавеждане - 12 790 лв., или 7,48 %.
За други разходи,външни услуги,командировки и представителни – 11 538 лв., или 6,75 %.
Финансовата година приключваме с печалба от стопанска дейност 1 437 лева, и с положителен 
финансов резултат от 725 лева от нестопанска дейност. Като цяло НЧ”Отец Паисий – 1934” няма 
финансови затруднения и стои солидно за покриване на всички свои задължения. В условията на тази 
сериозна криза, ние не допуснахме съкращения или редукция на възнагражденията. Нещо, с което не 
могат да се похвалят много други читалища. Разбира се, това не означава, че сме престанали да 
търсим всички видове законообразни източници на средства. Така, ако не отделяме средства за 
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ремонти, можем да си позволим и по-амбициозна политика по отношение на разходите за 
възнаграждения, социални плащания, или величината на таксите.

РАБОТА С ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Винаги сме използвали тази трибуна , за да благодарим на органи и организации за подкрепата – и 
финансова, и организационна, и методическа. - Министерство на културата, Областното ръководство,
Община Варна – Дирекция “Култура и духовно развитие”, нейните екипи – творчески и финансови,
общинските комисии и съветници, районната администрация –кметство ”Приморски”, специалистите 
от РЕКИЦ, колегите от културните институции, представителите на печатните и електронни медии.

РАБОТА НА СЕКРЕТАРЯ
Даниела Колева продължава да работи на много високи обороти – с амбиция, желание, заразителен 
дух и се утвърждава и като добър мениджър.
Читалищното настоятелство винаги е поощрявало всички рационални и навременни нейни идеи и й 
дава много добра оценка за свършената работа. В колектива има спокойствие, разбирателство, добри 
отношения с наематели, родители, общественост – все атестати за положителни оценки.

РАБОТА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
Читалищното настоятелство е в състав от 9 души-специалисти от различни сфери, всеки успяващ да 
помогне според времето и възможностите си.
Искам да им благодаря за това, което вършат за общото дело и за утвърждаването ни  като екип от 
единомишленици по отношение на организацията и управлението на НЧ”Отец Паисий – 1934”.
И нека, пак в този дух, по традиция, да прочета имената на нашите самодейци, родители и приятели, 
на които дължим благодарност по осъществяване на различните наши инициативи:
Людмила Стойчева, Тянко Стоев, Валентин Димитров, Елена и Тодор Ангелови, Нели и Живко 
Баеви, Ани Иванова, Деспа Тодорова, Тодорка Комитова, Тодор Колев и Ивелин Иванов.
С голяма благодарност,към всички тях.
Колеги, измина още един период от живота на нашето любимо читалище. То е стабилно, красиво, 
развиващо се. Има чудесен екип, има чудесни деца. Всички ние-членовете, трябва да сме 
съпричастни към това, което правят специалистите тук, и да помагаме.
НЧ “Отец Паисий-1934”- Варна има богато минало, славно настояще и прекрасно бъдеще!

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ПЛАМЕН ПИСАРОВ
Председател на НЧ”Отец Паисий” – Варна 

24.март 2011 год.
Варна 


