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О Т Ч Е Т
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ-1934г.” – гр.ВАРНА и
ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО за периода
м.март 2011 – м.март 2012 год.

Основните усилия и сърцевината на работата на всички звена и целият колектив на НЧ “Отец 
Паисий-1934”, бяха насочени към утвърждаването му като културен институт, важен за региона 
и града, при това действащ в условия на задълбочаваща се финансова и икономическа криза.
Нашето читалище се радва на завиден, защитен и безспорен авторитет  – едно истинско и 
модерно, културно, образователно и информационно средище.
Две бяха посоките на действие на работещите в него през изтеклия отчетен период – от една 
страна – изпълнение на заложените задачи в образователен и художествено творчески план на 
школи, библиотека и формации и от друга – гъвкава, но предпазлива финансова политика по 
отношение на издръжка, поддръжка, текущи и капитални ремонти.

ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Към момента в нашето читалище функционират 5 Фолклорни танцови формации, Оркестър, 3 
Музикални школи, Ателие за изящни и приложни изкуства, Детски клуб, Библиотека.
Като наематели с художествена дейност се занимават 2 балетни формации, Детска вокална 
група, звукозаписно студио, фитнес клуб и периодични културно-образователни курсове.

ПО ДЕЙНОСТИ:

БИБЛИОТЕКАТА
при НЧ“Отец Паисий-1934” продължи да изпълнява своята мисия: “Да създаваме връзки между 
хората и информацията в един бързо променящ се свят”.
Библиотеката осигурява традиционните и новите форми за достъп на читателите до 
библиотечния фонд. Стремежът е да се осигури 2 вида достъп за обмен на информация – обмен 
на документи на хартиен носител и доставката им по електронен път.
Участието ни в проекта БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЕКИ, продължава да ни дава големи възможности за работа.
Получените 5 броя компютърни конфигурации, многофункционално устройство и мултимедия 
по инициативата “Глобални библиотеки” на Фондация”Бил и Мелинда Гейтс”, допринася за 
утвърждаването на нашата библиотека в региона като модерна и адекватна. В рамките на 
програмата са предвидени и няколко специализирани курса за обучение на кадрите.
Библиотекарят през 2011 година премина няколко модула на това обучение и притежава 
необходимите сертификати. Има повече “живот’ в нашата библиотека – само потребителите,
които са я посетили, за да ползват компютрите са били над 200 за тази година, като десетки от 
тях са обучени, съобразно своите специфични изисквания-базови познания, ел.поща, социални 
мрежи, търсене на информация и пр.
През летните месеци се извърши и значителен по обем ремонт в библиотеката -осветителни 
тела, входна врата, радиатори, щори.
Закупени бяха и нови книги 100 тома за 1135 лева, от които 600 лева са от бюджета на 
читалището, а другите са от абонаментни такси. Разбира се това е крайно недостатъчно и е 
необходимо да се отделят повече средства от страна на ръководството през следващата година.
През периода се изготвиха анкетни карти сред всички читатели в т.ч. и сред учениците. Това 
имаше сериозен ефект за посещаемостта. Последната се повиши и благодарение на 
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периодичните издания, които се стремим оптимално да подберем. Извъшваме и доставка на 
книги по домовете за хора в неравностойно положение.
Продължи сътрудничеството ни с ученици от районните училища. През м.април за пореден път 
в националната кампания “Маратон на четящите хора”. Най-активни бяха децата от Клуб 
“Многознайко”.
В началото на май започнахме нова форма за работа с най-малките ученици – “Слушайте 
ушичики, работете ръчички”. Изнесени са 6 беседи сред ученици за запознаване с библиотечни 
знания и елементарни възможности за самостоятелна работа. Проведохме и желаната 
инициатива “Библиотелар за един ден”.
Общо нашата библиотека разполага с 19 158 тома, заетите документи за периода са общо 11 
820, от които за дома са 9988, а в читалнята-книги и периодика – 1832. Общо читателите са 118.
Читалищното настоятелсто дава много добра оценка за отчетния период за работата на 
библиотеката и библиотекаря – Галина Николова. Оценявайки финасовите възможности на този 
етап, едва ли могат да се очакват чудеса, предвид и другите приоритети за финансиране, но 
считаме, че в новия бюджет средствата за книжен фонд, периодични издания и оборудване,
трябва да се увеличат значително.

ФОЛКЛОРНИ ФОРМАЦИИ:
Танцовите фолклорни формации в читалището са пет:
ФТТ”Родина”, ДТА”Зорница”, Подготвителна група към ДТА”Зорница”, Школа за български 
народни танци, Група за фолклорна релаксика. Общият брой на танцьорите е 200. С малко 
прекъсване, продължава своята работа и фолклорния оркестър “Жар”.
Изяви:
Групата за фолкорна релаксика се радваше на многобройни и успешни изяви в града, региона и 
страната.
През изминалия период продължи да действа Сцена Фолклорен театър, проведоха се много 
тематични и посветени на празнично-обредната система концерти – “Мартенско настроение” за 
1 март, за 24 май, ”Здравей, лято!”,”Ой, Коледо!”,”Новогодишна елха”
ДТА“Зорница” взе участие в XI-тия национален конкурс “Децата на България танцуват” и за 
трети път спечели Голямата награда на кмета на гр.Разград, а Стефан Желязков – наградата на 
Сдружението на детските хореографи за авторски танц.
Йордан Данев получи наградата за автор на музиката на същия танц – “Пръски от Дунав”.
ФТТ“Родина “ усилено се готви за подготовка на новия фолклорен спектакъл, с автор Стефан 
Желязков и музика Йордан Данев ”Пуста младост, сватба недолюбена”, чиято премиера ще 
бъде в началото на м.май в читалището.
В ход е и подготовката за 25 годишния юбилей на ДТА”Зорница” , който ще бъде на 1 юни в 
Летния театър.
Ако трябва да оценим работата на нашите фолклорни формации, то оценката е много добра,
както за техните изяви, така и за всички участници – танцьори, инструменталисти и 
ръководители.
Имената на Стефан Желязков, Даниела Колева и Йордан Данев са мерило и критерий за 
професионално ниво и са лакмус за качество и новаторство в гилдията. Участват ли с нещо 
някъде-винаги са нови, свежи, и разбира се – първи.
Хубаво е, че има и млади кадри сред хореографите, които уверено следват своите учители-
Мартин Костов, Димитрина Павлова
Каквото и хубаво да напишем за създадените отлични условия за работа на нашите напети 
момчета и момичета, великолепни музиканти и талантливи ръководители, пак се налага да не 
бягаме от болния въпрос за втора хореографска зала.
Въпросът за втората хореографска зала си остава и за следващата година. Трябват финансови 
средства за нова зала. Сега продължаваме да връщаме желаещи да танцуват, а и графиците за 
репетиции са претоварени максимално.
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МУЗИКАЛНИ ШКОЛИ:
Миналата учебна година завършихме с 3 музикални школи, 23 ученика по пиано, 5 по цигулка 
и 10-кийборд и пиано, 12-китара – общо 50 ученика по пиано, цигулка и кийборд, китара.
Преподавателите – Дарина Христова, Людмила Николчева и Калин Момчилов работиха в 
няколко направления - усвояване на учебна програма, концертни и конкурсни изяви и 
подготовка за кандидатстване в НУИ”Добри Христов”.
Изпълнителите по пиано и цигулка свириха на майска продукция в читалището на концерта 
“Здравей, лято!”, имаха две декемврийски продукции и Коледен концерт.
Неда Недкова, ученичка по пиано, взе Специалната награда за изпълнение на класическо 
произведение на международния конкурс “Звездна дъга”, а малката пианистка Велиана се 
представи добре на фестивала на музикалните школи в Пловдив.
Радостен е факта,че в НУИ”Д.Христов” бяха приети 7 наши ученика.
В момети в трите школи се обучват общо 50 ученика, в различни възрастови групи-от начално 
училище –до студенти.
Оценяваме с добра оценка извършеното от тримата ръководители по музикалната подготовка и 
постигнатите резултати на техните възпитаници.
Във връзка с направена инвентаризация, е необходимо и едно наше решение и предлагам на 
общото събрание да се вземе решение предадения за ползване като чужд актив на Дирекция 
“Култура и духовно развитие” роял “Блютнер”, заведен в активите на НЧ от 01.12 2003 год., да 
бъде отписан от балансовите сметки на Дирекция “Култура и дух.развитие ” и предаден на 
отговорно пазене в НДК – Конгресен център Варна.

ДЕТСКИ КЛУБ “МНОГОЗНАЙКО”
Детският клуб “Многознайко” се утвърди като детски център за образование, възпитание и 
творчество. Учебната 2011 год.завърши с 58 деца, а от 14 ноември 2011 год.се оборудва още 
една занималня и така се сформира нова – вече четвърта група.
В момента в него се занимават 78 деца на полудневен процес – тип занималня. Освен основните 
направления за предучилищното възпитание – български език, математика, ориентиране в 
природата и социалния свят, децата имат часове по английски език, музика с движения и 
изобразително изкуство. През отчетния период можем да отбележим участието на 
“многознайковците” в Маратона на четенето, в много концерти, открити уроци,изложби.
Вълнуващи за срещата разговор с Баба Марта, ”Милият поздрав за мама”, ”Великденски 
концерт”, откритите уроци по родолюбие и английски език.Запомнящи се и състезанието
”Знаещите плавници”, концерта ”Здравей, лято!”, посрещане на дядо Коледа, коледен концерт, 
карнавал с маски и др.
Настоятелството дава много добра оценка за работата на нашите ръководители – Виолета 
Делчева, Румяна Тодорова, Жени Тодорова, Димитричка Божилова, Нели Димитрова,
Севдалина Демирова.

Искам да изкажа своята благодарност за коректните отношения с нашите колеги от 
формациите, които ползват помещения като наши наематели – балетите “Карма “ и “Лидер”, 
ВФ”Бънджи сингърс”, звукозаписното студио и Фитнес клуба.
С първите 3 работим заедно за утвържването на празничен или тематичен читалищен афиш, 
успешно си сътрудничим в подготвителния и сценичен процес, давайки възможност за 
пълноценна изява на децата.

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТИ ДЕЙНОСТИ
Въпреки финансовата стагнация,ремонтните дейности и подобрения в сградата на читалището 
продължиха. Благодарение на финансовата помощ на Община Варна , извършихме цялостен 
ремонт на покрива на сградата за 30 000 лева. За нуждите на ДК”Многознайко” реновирахме 
нов кабинет, като в това се включи-освежаване на стени и тавани, нов ламиниран паркет,
обзавеждане, оборудване, закупуване на щори – на обща стойност 3 540 лева. Беше извършен и 
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ремонт и освежаване на библиотеката – освежаване, нови радиатори, осветление, врата, щори –
за общо 4 300 лева. Успяхме да се разплатим по текущи договори за монтирана дограма за 1 000 
лева и обзавеждане на гримьорната – 1 320 лева.
Вече работи и Клубът на самодееца “Орфей”, който дава възможност да родители, самодейци и 
ръководители да имат място за приятен отдих.

КАДРОВА ПОЛИТИКА
В момента в читалището работят 11 души щатен персонал , при субсидирана численост от 9,5. 
В началото на творческия сезон за обезпечаване на отделните дейности,бяха назначени на 
граждански договори,още 18 души художествен и обслужващ персонал, с различна заетост и 
срочност на договорите.

ГРИЖА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ФОРМАЦИИТЕ И ПЕРСОНАЛА
За дейностите и худ.формации потърсихме допълнително финансиране чрез спонсорство,
дарения и ежегодните проекти на МК. През 2011 година участвахме с два проекта по 
допълваща субсидия: Празник в район ”Приморско’ за финансиране на концерт “Здравей,
лято!” и “Любителско творчество” – за закупуване на нови костюми и книги. За съжаление не 
получихме допълваща субсидия тази година.
Благодарение на благотворителен концерт и финансова помощ на фирма “Дилком”, закупихме 
цървули и ризи на стойност 3 244 лева, с което допълнихме гардероба на фолколорнуте състави
Във връзка с участието ни в Разград закупихме лекарства и напитки, закупихме 100 нови книги 
за библиотеката и годишен абонамент от 9 периодични издания. Закупени бяха нови столчета и 
масички за “Многознайко’, за всички деца бяха закупени подаръци за първия учебен ден, края 
на учебната година, баба Марта и Коледа.
Беше закупено работно облекло за персонала.
Във връзка с изискванията беше закупен и нов касов апарат.

ПРОЕКТИ
Благодарение на опита и подготвената документация от предишния ни проект по Оперативна 
програма “Регионално развитие”, в края на миналата година сградата на НЧ “Отец Паисий-
1934” бе включена в проект за енергийна ефективност, внесен от Областна администрация –
Варна.

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
Общо за периода имаме приходи в размер на 217 589 лева, от които от такси – 79 827 лева, или 
36,68 %, от субсидии от МК – 54 872 лева, или 25,21 %, от наеми – 35 961 лева, или 16, 52 %.
Ако преспаднем целевата субсидия от 30 000 лева за ремонт на покрива,останалите – общо 16 
929 лева, или 7,78 % са от продадени билети, членски внос, концерни програми, реклама, такси 
библиотека, възтановени от ел, вода и др.
В разходната част резултатът е 214 501 лева.
Най-голямото перо е разходът за заплати – 62 554 лева, или 29,16 %,следват лектирски и 
хонорари – 37 436 лева,или 17, 45 %.,30 000 лева, ремонт на покрив, 15 000 лева, или 7 % -
осигуровки, здравни и ДЗКО – щатни и хонорари. Строителни материали, ремонтни дейности-
общо 6 639 лева, ел.енергия  и газ за отопление –общо 28 557 лева, или 13,31%. и т.н
Финансовата година приключваме със загуба от 2 294 лева, от която от стопанска дейност – 1 
371 лев и 923 лева от нестопанска дейност.

РАБОТА С ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ
През отчетния период продължи да се работи коректно и ползотворно с всички органи,
организации, имащи касателство с нашия предмет на дейност.
На първо място искам да благодарим на Министерство на културата, на Областна управа, на 
Община Варна – Дирекция ‘Култура и духовно развитие”, общински съветници от ПК,
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кметство “Приморско”, специалистите ор РЕКИЦ, на колегите от културните институти,
браншови организации, на всички печатни и електронни медии.

РАБОТА  НА СЕКРЕТАРЯ
Даниела Колева работи всеотдайно, сърцато и мащабно и създаде сериозен плац за доверие  за 
това какво се прави в читалището и за какво се искат средства. Това си е събитие- особено в 
тези трудни за искане, а и особено за даване финансови средства, във вид на субсидии. Ако 
някой не е бил тук няколко години, сега е учуден какво е станало и от къде е намерено 
финансиране за залата, гримьорните, сцената, занималните, покрив, библиотека.
Тя заслужава адмирации за свършеното по всички строително-ремонтни дейности, по 
изграждането на нов облик на нашето читалище. Успоредно и благодарение на доказани 
организаторски способности и натрупан опит в Община Варна, тя всяка година генерира нови 
идеи – за художествните звена и за материални подобрения на зали, кабинети, помещения.
Умело съумява да въвлече към общата кауза самодейци и родители, приятели и общественост.
Оценката за нейната работа е много добра, като й пожелаваме да запази своята амбиция – ще й 
трябва – и за новата хореографска зала и за новата вентилационна уредба.

РАБОТА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
През отчетния период Настоятелството беше в състав от 9 души, имаше регулярни заседания,
събираше се и по конкретни задачи и проблеми.
Всеки от нас се стараеше да бъде с каквото може полезен за дейностите,които се осъществяват, 
да помогне със съвет или контакти. Особено ценна беше оперативната помощ от страна на 
адвокат Венера Радулова и Невена Господинова, във с връзка правни или педагогически казуси 
или по кадровата политика

Искам да благодаря на всички колеги за деловитостта,отзивчивостта и отделеното време за 
нашето читалище.

Ще завърша с благодарност към всички самодейци и приятели :
Людмила Стойчева, Даниел Парушев, Валентин Димитров, Елена и Тодор Ангелови, Нели и 
Живко Баеви, Марияна и Станислав Колеви, Ани Иванова, Деспа Тодорова, Тодорка Комитова 
и Тодор Колев.

БЛАГОДАРИМ ВИ!
ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД ЗА НАШЕТО ЧИТАЛИЩЕ!

ПЛАМЕН ПИСАРОВ
Председател на НЧ”Отец Паисий” – Варна 

23 март 2012 год.
Варна


