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Читалищата се уповават на своите корени като национални, социални, културни, образователни и 

информационни организации, които отговарят на предизвикателствата на днешния свят. Уникален е 
техният потенциал за социалмна промяна и укрепване на гражданското общество.  Нашето читалище 
продължава да се утвърждава като развиващ се културен институт, с многообразен творчески живот 

и увеличен брой желаещи да полазват сцена, зали, кабинети. В настоящият отчет ще направим опит 
за анализ на последната творческа година, както и някой резултати и изводи за работата на 

читалището и неговото ръководство. 
 

ХУДОЖЕСТВЕНО –ТВОРЧЕСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН  ПРОЦЕС 

В читалището функционират:бибилиотека, 5 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, студио, фитнес 
клуб и различни обазователни 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. Като членове на голямото 
семейство на инициативата “Глобални библиотеки”, ние имаме самочувствието на съвременна 
библиотека с модерна информационна система. Търсенията, желанията и изискванията на нашите 

читатели стават все по-разнообразни и многостранни. Най-честите услуги, които се извършват извън 
традиционната работа на една библиотека са: интернет банкиране, проверка на битови сметки и 

данъци, търсене на работни места. Най-многобройни са услугите в сферата на здравеопазването. 
През 2014 година проведохме различни и интересни срещи и събития. Традиционна е нашата работа 
с ОУ”Ст.Караджа”. Те са нашите най-активни читатели и доброволци.Заедно с тях провеждаме 

състезания, правим подготовка за конкурси. През месец април програмата ни включваше масово 
участие в Маратон на четенето, в който се включиха и децата от “Многознайко”.  Проведохме и 

съвместна инициатива “Деца четат за деца” за Деня приказката. През месец май експериментирахме 
интересна инициатива, свързана със здравето. Беседата бе проведена в Пловдив, но новите 
технологии дадоха възможност нашите участници да проследят на живо и се включат в дискусията. 

През м.септември се включихме активно в националната кампания”Чети с мен’” 
По време на тържествата за 80 годишнината на читалището, библиотеката бе домакин на атрактивно 

сътезание – “Откриватели на библиотеката”Всички участници показаха завидни знания и умения. В 
края на годината получихме прекрасен подарък-Община Варна осигури 3 000 лева за закупуване на 
книги. С тази сума бяха закупени нови 250 книги. Това веднага се отрази на посещаемостта и броя на 

новозаписалите се читатели.. 
Общ брой читатели: 162 

Наличност: 19 339 тома 
Абонамент за 2015 год.- 8 издания за 196 лв. 
ЗА 2014 год. няма отчислени ниги 

Общо закупени книги на стойност – 4 082 лв. 
Оценката на Ръководството за работата на библиотеката и библиотекарят – Галя Николова за 

изтеклия период е много добра и е радостна тенденцията всяка годна инициативите,  книжния фонд и 
читателите да се множат. 
 

ТАНЦОВИ ФОРМАЦИИ 
Танцовите формации в НЧ”Отец Паисии” са ФТТ”Родина”,  ДТА”Зорница”, Подготвителна група 

към ДТА “Зорница”,школа за български народни танци, група за фолклорна релаксика. Екипът от 



специалисти – хореографи е в състав :Даниела Колева, Мартин Костов, Емил Илиев, Дияна 
Димитрова и Дилян Галев. Корепетитор Митко Митев 

 
Творчески живот:  
 

04.02.2014 год. – НЧ “Отец Паисий”, Една година танцова школа “Стефан Желязков”, “Жива вода” – 
“Родина” и “Зорница” 

03.03.2014 год. – ДТ “Ст. Бъчваров”, Празничен концерт за Националния празник”, “Жива вода”- 
“Родина” и “Зорница 
13.04.2014 год. – ДКС , Общоградски преглед “Фолклорна плетеница”, ФТТ“Родина”, 

ДГА”Зорница”,  Подготвителна група, Школа 
10.05.2014 год. Синдикален дом на транспортните работници – София, Специалната награда на 

КНСБ, Седми национален конкурс “Голямата награда на София”, ФТТ “Родина”, Спечелихме 
Голямата награда -4 категория, Награда на музика – Йордан Данев. 
11.05.2014 год.  – ДТ “Йордан Йовков”, “Пуста младост, сватба недолюбена”- ФТТ”Родина” 

14.05.2014 год. – ФКЦ, 55 години СОУ “Д.Дебелянов” – ДТА “Зорница” 
01.06.2014 год. НЧ”Отец Паисий’- “Здравей, лято” 

10.06.2014 год. Летен театър- Врана, Празник на район “Приморски”- ФТТ“Родина” и ДТА“Зорница” 
15 – 20.06.2014 год. – КК “Зл.пясъци”, “ЯРМАРКА ТАЛАНТАВ” – международен конкурс, ДТА 
“Зорница” 

13.08.2014 год. “Среща на традиционната култура”, гр.Мачерата –Италия- МФФ – ФТТ “Родина” 
10-15.11.2014 год. – 80 години НЧ “Отец Паисий”, “Традиции в светлината на утрешното сбъдване’ 

10.11.2014 год. – НЧ “Отец Паисий”, “Фолклорни искри”- спектакъл на ТШ “Ст.Желязков” 
15.11.2014 год. – ФКЦ “Като жива вода”, Тържествен спектакъл на формациите 
05.12.2014 год. – ФКЦ,  Благотворителен концерт, “За талантливите деца на България”- ДТА 

“Зорница” 
09.12.2014 год. – ФКЦ – 80 години Радио Варна- ФТТ”Родина” 

18.12.2014 год.- Коледен концерт –“Ой Коледо” 
19.12.2014 год. Коледен концерт- “Край нашата елха”, всички формации. 
През априлската ваканция бе осъществен поредния пролетен лагер с детските формации. 

 
Численост към момента на фолклорните формации: 

ФТТ “Родина” – 45 танцьора 
ДТА”Зорница” – 40 танцьора 
Подготвителна група – 45 деца 

Школа за БНТ – 25 деца 
Група за фолклорна релаксика- 20 

Оркестър “Жар” – 7 оркестранти 
 
При всичко изнесено , следва да отбележим категорично,че фолклорът в нашето читалище е на много 

високо ниво-обхванати са всчики възрастови групи,работи се професионално,търсят се сцени за 
изяви на танцуващите. Трябва да отбележим и добрата творческа работа на корепетитора Митко 

Митев и оркестър “Жар”, с ръководител Йордан Данев. Всички успехи се дължат на задълбочен 
репетиционен процес, ентусиазъм и творческа работа на хореографи, музиканти и танцьори под 
умелото ръководство на Даниела Колева като ръководител  на екипа. 

Фолклорът е нашата емблема и ние гордеейки се с постигнатото, считаме, че той може да бъде 
критерий и за другите ни дейности. 

 
МУЗИКАЛНА  ШКОЛА 
Музикалната школа при НЧ “Отец Паисий” има богати традиции и е позната в нашия град с 

подготвени преподаватели и успешни конкурси. В момента се обучават ученици по пиано, цигулка и 
китара. В класа по пиано, с преподавател Дарина Христова се обучават 17 ученика от различни 

възрасти /от предучилищна до студенти/. През миналата година една ученичка беше приета в 
музикално училище. Людмила Неделчева преподава пиано и цигулка. През изминалия период има 7 
ученика по цигулка и 5 ученика по пиана. Двама цигулари са заминали да учат в САЩ и Сингапур и 

двама в други училища. Като цяло можем да отбележим,че школата по пиано е най-голямата във 
Варна. Под ръководството на Калин Момчилов успешно се развива школата по китара, в която се 



работи с 14 курсисити.Един от тях бе приет в музикално училище. Обучението по музикални 
инструменти е задълбочено, последователно, работи се по определена програма за съответния клас.В 

същото време е съобразено с индивидуалните способности и музикално-стилови предпочитания на 
всеки ученик. Участия на конкурси от школата: Пролетен концерт, Майски продукции, общ 
читалищен концерт, ”Здравей,лято”, Юбилеен концерт на музикална школа, ”Музикални картини”, 

Юбилеен концерт на читалището,  Коледни продукции, “Край елхата” 
Ръководството оценява с много добра оценка работата на музикалната школа и тримата 

преподаватели за отчетния период и се надява броят на курсистите и тяхната успеваемост да се 
увеличава. 
 

ДЕТСКИ  КЛУБ “МНОГОЗНАЙКО” 
Детски клуб “ Многознайко” работи успешно през 2014 година. През първото полугодие в клуба се 

занимаваха 64 деца с ръководители Виолета Делчева, Жени Тодорова и Севдалина Демирова. По-
късно децата останаха 44, на две групи. В Клуба децата усвояват и затвърждават елементарни 
представи и понятия от основните направления на предучилищното образование – български език, 

математика, ориентиране в природата и социалния свят. Неотменна част от учебната програмабяха 
часовете по музика с движение и изобразително изкуство под ръководството на специалисти.  

Възпитаниците на клуб “ Многознайко” с интерес се запознаха с живота и делото на Васил Левски, 
включиха се в Маратона на четенето, състезанието на тема “Есен е дошла”, Среща-разговор с Баба 
Марта, ”Милият поздрав за мама”, ”Великденски концерт”, откритите уроци по родолюбие, 

български език, математика и астрономия. Състезанието ”Знаещите палавници” и концертът 
“Здравей, лято” за края на учебната госина се превърнаха в едно голямо предизвикателство, 

донасяйки много емоции сред многознайковците. 
С ентусиазъм малките палавници участваха в инициативите по повод 80 години НЧ”Отец Паисий”. 
Участваха и в концерта “Грейнали очички”, представяйки пътешествие в страната на приказките. 

Емоции имаше и в участието им при посрещане на дядо Коледа,коледния концерт и карнавала с 
маски. Можем да дадем много добра оценка за извършената работа на клуб “ Многознайко” и 

преподавателите, които работят с децата. Предвид новата ситуация с местата в общинските детски 
заведения е ясно, че желаещите да се запишат в клуба ще намалява. Това е обективен процес , на 
който не може да влияем. Независимо от всичко, ние трябва да запазим и обогатим качеството на 

предлаганата от нас услуга, разширявайки и обогатявайки учебните програми, който да станат още 
по-пригодни и атрактивни. В тази връзка трябва да засилим и рекламната си дейност по 

информиране на родителите на бъдещите многознайковци. 
 
АРТ АТЕЛИЕ РАКУРС 

Изминалият период беше много успешен за Арт ателие “Ракурс”. Първата ни обща изява беше 
Новогодишна изложба във фоайето на читалището.През м.март се състоя Мартенски базар на 

школата – картички и  мартеници, а през април за Великден украси за дома. Съвместното 
декоративно-живописно пано”Вълшебно море” спечели първа награда в Конкурса “Детско море” на 
Моряшкия . За индивидуално участие в Детския конкурс за рисунка на КНСБ в София Цветомира 

Колева/9 год./ получи 3 награда, а Лора Христова/10 год./ и Ивайла Панайотова/11 год./бяха 
поощрени с награди и грамоти. Арт ателие “Ракурс” се развива добре, набира “скорост”. Това 

основно се дължи на младата художничка и ръководител на ателието Ирена Димитрова,чиято работа 
трябва да поощрим и оценим с висока оценка. Години наред този сектор не се развиваше по нашите 
високи критерии и сега постигнатите резултати са обнадеждаващи. Трябва да се търсят всички 

възможности за изява на малките художници, като се осигурят и повече средства от бюджета за 
текуща работа. 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 ВГ“Бънджи Сингърс”, на балетите ”Карма” и “Лидер” за участие и 
съпричастие в и за художествения афиш на нашето читалище. Те са част от нас, утвърдихме през 

годините творческо и организационно взаимодействие, на което могат да завиждат много родни 
читалища. 

 
СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ 

Общата финансова стагнация в стааната даде отражение и върху планираните СРР за читалището.  

Всички опити за финаисране изграждането на вентилационната уредба в сградата не дадоха резултат.  



Същото се отнася и за средства за ремонт на покрива на сградата. Разбира се ние няма да се откажем 
и борбата продължава. Какво успяхме с наши средства да реализирахме: 

Частична подмяна на радиатори в хореографска зала,подмяна на разширителния съд на парната 
инсталация. Имаме и един реализиран проект- получихме финансиране на съвместния проект с 
Администрацията на км.Приморско – “Приморски празници” на стойност 2 000 лева, а от фонд 

“Култура” – 1 000 лева за осъществаването на празничен концерт в Летен театър. Сумата от 1 600 
лева бе връчена от Борислсав Гуцанов за учатие в Благотворителен концерт във ФКЦ. Наемът на 

залата във ФКЦ за Юбилейния концерт на 15.11.2014 год. бе заплатен от Община Варна. 
 

КАДРОВА ПОЛИТИКА 

През годината имаше движение в щата на читалището, акто в някой моменти работиха 12 души при 
субсидирана численост – 9,5 бройки.В момента работят 8,5 щатни служители.В началото на 

творческиа сезон ръководството назначи на граждански договори 18 души художествен и обслужващ 
персонал, с различна заетост и срочност на договорите. В кая на година Настоятелството взе решение 
за увеличаване на щатните възнаграждения на персонала с 10 %. Това се наложи от факта, че 

заплатите не бяха учеличавани от 2009 година. 
 

ГРИЖА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ,ФОРМАЦИИТЕ И ПЕРСОНАЛА 
 

Закупени бяха лекарства за пролетния лагер на танцьорите 

За нуждите на гардероба бяха закупени нови елеци за ФТТ”Родина”.Закупени бяха 322 нови книги 
зая библиотеката.Организирана беше екскурзия за екипа в к-с “Ваяците”-с.Баново . 

Заплатени бяха част от пътните разходи по пътуването на ФТТ”Родина” до Италия.  
Беше закупено преносимо хардуерно устройство. 
Децата по различни поводи получиха подаръци от читалището. 

Всички разходи бяха внесени за разглеждане и одобрение от Читалищното настоятелство.  
 

ФИНАНСОВИ  РЕЗУЛТАТИ 
Общо за периода имаме приходи в размер на 191 380 ЛЕВА, от които от такси – 64 863 лв., или 33,89 
% от общите. Следват субсидиите от МК – 60 739 лева, или 31,73 %. Наемите са в размер на 38 441 

лв.,или 20,08  %.-останалите са – такси, реклама, билети и др. Целеви от Община Варна- 11 561 лв, 
възстановени консумативи – 7 055 лв. 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, предвид на увеличените разход , като всички наеми бяха учеличени с 10 %. 
В разходната част тоталния резултат е 196 220  лева. Основното перо си остават възнагражденията – 

щатни заплати – 61 859  лв., или 31,52 %, лекторски и хонорари – 40 989 лева, или 20,84 %. Вноски 
по осигуряване, здравни и ДЗПО -13 020 лв., или 6,63 % , или всичко общо 58,99 %  - за заплащане 

труда на работници и специалисти в читалището. 
Другото голямо перо са горива, вода и ел.енергия : общо – 34 475 лв. , или 17,56 %. За ремонти, 
материали и обзавеждане – 11 463 лв., или 5,84 %. Командировки, представителни, фонд СБКО – 4 

144 лв., или 2,11% и телефон, интернет и пощенски разходи – 3 080 лева, или 1, 56 %. 
Финансовата година приключваме с загуба – от стопанска дейност – 3 488 лева и от нестопанска 

дейност – 5 654 лева. 
Това се дължи основно на намелелия обем приходи от такси и субсидии в съотношение с 
увеличените разходи по издръжката – ел.енергия, газ и вода. 

Като цяло финансово НЧ”Отец Паисии” няма финансови затруднения и стои солидно за покриване 
на всички свои задължения. Имаме остатъци по задължения към НОИ, които приоритетно трябва да 

се покрият в следващите 6 месеца. 
Беше взето решение за учеличаване размера на таксите,което за нашата радост не даде негативно 
отражение за посещаващите курсисти и танцьори. Увеличаването на наемите с 10% беше прието с 

разбиране от наемателите, за което може само да им благодарим. 
Борбата за намаляване на разходите ще трябва да продължи особено в частта за ел.енергията.  

Гарантираната държавна субсидия,макар понякога и със закъснение, ни гарантира сигурност , но това 
никак не е достатъчно. 
Необходими са повече усилия за увеличаване величината на приходите, които могат да се получат от 

наем на помещения в читалището. Особено това се отнася за читалищния салон, който за по- малки 



изяви има всички качества да бъде местния театър и алтернатива на ДТ, ФКЦ и ДКС. В тази посока 
следва да работим всички, ако искаме да поддържаме добро финансово здраве на нашата институция.  

Имаме резерви и за отдаване под наем на помещения в сутерена, но трябва да се намерят подходящи 
наематели. 
 

РАБОТА С ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
Искам да отправя благодарност и от ваше име, за съвместната,ползотворна работа и взаимодействие 

с  Областна управа,Община Варна – Дирекция “Култура и дух.развитие”, Постоянната комисия по 
Култура при ОС, район “Приморски”, РЕКИЦ, Радио Варна, МСАТ, колегите от всички читалища. 
 

РАБОТА НА СЕКРЕТАРЯ 
Секретарят – Даниела Колева оглавява два екипа – като оперативен ръководител на читалището и 

като главен хореограф на 5 фолклорни формации. Читалищното настоятелтво й изказва гореща 
благодарност за голямото сърце, безрезервна всеотдайност във всичко, което прави или организира и 
за това ,че нейния “пожар” гори във всеки, който влезе и се докосне до читалището. 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. 

В проведените 7 заседания членовете на настоятелството вземаха решения по текущи 
проблеми,кадрова политика,  размер на такси, наеми и изяви. Много ценна беше оперативната помощ 

за вземане на решения от страна на Костадин Бандутов, Димитричка Евтимова, адв,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 получава възнаграждение 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: 

Фирма “Дилком”, с управител Людмила Стойчева, Марияна и Станислав Колеви, Елена и Тодор 
Ангелови, Нели и Живко Баеви, Ани Иванова, Деспа Тодорова, Тодорка Комитова 

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. 
 

Пожелавам успешна работа в следващия период и още успехи за всички които вярват и обичат най -
хубавото читалище в България – НЧ”Отец Паисий- 1934 

 
Благодаря за вниманието! 
 

 

 

 

ПЛАМЕН ПИСАРОВ  

Председател на „НЧ”Отец Паисий -1934г.” – Варна  

 

18 март 2015 год. 


