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През своята 160 - годишна остория,българското читалище продължава да утвърждава своята 
позиция да бъде пример за самобитна и устойчива културна институция, със специфична мисия за 
интегритет на образователен и културен процес, за насърчаване на социални промени, за 

укрепване и развитие на гражданското общество. НЧ”Отец Паисий-1934”, като едно от най-
големите, уредени и многофункционални читалища в гр.Варна, продължава да се развива 

успешно, залагайки на своя дългогодишен опит за работа с подрастващите,на доказания голям 
творчески потенциал на преподавателския екип,на разнообразен и богат сценичен календар за 
обучаваните. Ще се опитаме в този отчет да направим анализ на изтеклата творческа година,  като 

откроим резултати, изводи и препоръки за работата на нашето читалище. 
 

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ  И  
ОБРАЗОВАТЕЛНО- ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

В читалището за периода фукционираха: 

Библиотека, 5 фолклорни танцови формации,фолклорен оркестър,3 музикални школи,школа по 
класически танци,ателие за изящни и приложни изкуства.детски клуб.  Като наематели имаме 2 

балетни формации,детска вокална група,фитнес клуб и различни образователни курсове.  
 
По дейности: 

 
БИБЛИОТЕКА 

И през 2015 гдоина нашата библиотека продължи да се утвърждава като своеобразен културно-
информационен център в региона. Търсенията и желанията на нашите читатели се изпълняват 
професионално, като разбира се ние вече си имаме самочувствието на стопани на модерна 

информационна система и можем да откликнем адекватно на разнообразните изисквания. Най-
честите услуги са интернет банкиране, проверка на сметки и данъци, търсене на работа, услуги в 

сферата на здравеопазването. 
През изтеклата година в библиотеката бяха записани 164 постоянни читатели, като още толкова 
посещава периодично читалнята и компютрите. 

За възрастните читатели с двигателни проблеми осигуряваме доставка на книги по домовете.  
През 2015 година за втора поредна година получихме сумата от 3 100 лева от Община Варна за 

закупуване на нови книги. С тази сума бяха закупени нови 250 тома. В края на годината нашият 
книжен фонд вече е над 20 000 тома, което ни прави една водеща в това отношение библиотека в 
града. 

Традиционна е нашата добра работа с учениците от ОУ”Ст.Караджа”. С тях провеждаме 
състезания, свързани с литературата и езика,правим подготовка за участие в различни регионални 

и национални конкурси. Продължихме своето активно участие във всички инициативи на 
Регионалната библиотека, свързани с масовото четене, включихме се и в изявите на националната 
кампания ”Чети с мен”. Активно работим с най-малките читатели от ДК”Многознайко”. С тях 

проведохме съвместна инициатива „Деца четат на деца” за деня на приказката.През лятната 
ваканция,заедно с учениците от началния курс се провежда четене на глас на книги от 

задължителните списъци и правим илюстрации към тях. За малките многознайковци онагледихме 
занятия за Апостола на свободата, проведохме среща с есента, за Коледа най-малките гледаха 
филмчето „Коледата на Франклин”. Като цяло ръководството оценява с добра оценка свършената 

работа на библиотеката и библиотекарят – Галя Николова. Похвална е тенденцията за 
инициативност и технологичност, за увеличаване на книжния фонд и броят на читателите. Както и 

досега, ние ще продължаваме своите усилия за кандидатстване във всички проекти за 
допълнително финансиране и технологично обогатяване и обновяване на нашата библиотека, за да 
продължи тя своята роля на водещо и модерно информационно средище в района. 

 
 



ТАНЦОВИ  ФОРМАЦИИ 

Танцовите формации в НЧ”Отец Паисий” са ФТТ”Родина”,ДТА”Зорница”, подготвителна група 
към ДТА”Зорница”,Школа за български народни танци и Формация за фолклорна релаксика.  
Екипът от специалисти-хореографи е  в състав: 

Даниела Колева, Мартин Костов, Емил Илиев, Дияна Димитрова и Дилян Галев. Корепетитор на 
формациите е Митко Митев. 

 
Творчески живот: 
04.02.2015 год. НЧ”Отец Паисий”, Спектакъл „Жива вода” – ФТТ”Родина”, „Зорница”, ПГ. 

03.03.2015 год. ФКЦ – Празничен концерт за 3 март, „Въплащение на ново начало” – ПГ. 
31.03.2015 год. Национално турне, Пуста младост, сватба недолюбена”, ФТТ „Родина” 

06 – 10.04.2015 г. лагер за Всички формации 
09.05.2015 год. ФКЦ, 80 години на ОУ „Ст.Караджа”, ПГ. 
30.05.2015 год. 13 нац.конкурс Разград, „Децата на България танцуват”, ПГ. 

05.06.2015 год. Летен театър, Общоградски преглед „Фолклорна плетеница”, ФТТ”Родина” и ПГ. 
06.06.2015 год. НЧ”Отец Паисий”, „Здравей,лято!”, Всички формации. 

10.06.2015 год. Летен театър, Празник на район „Приморски”, ФТТ”Родина” и ПГ. 
20.10.2015 год. – НЧ” Отец Паисий”, ФТТ”Родина” и ПГ. 
16.12.2015 ДКС – Общоградски концерт”Дряновица”, ФТТ „Родина” 

17.12.2015 год. НЧ”Отец Паисий”, Коледен концерт ”Ой,Коледо”, ФТТ”Родина”, ДТА „Зорница” 
и ПГ 

18.12.2015 год. НЧ”Отец Паисий”, Коледен концерт „Край нашата елха”, Всички формации 
 
Ето и някои от по-важните акценти в работата на формациите: 

- Пролетен лагер за всички формациищ 
- Спектакълът „ Пуста младост” бе представен на сцени в Габрово,Пловдив и Стара Загора.  

- На 31 май –ПГ спечели 2 награда на Конкурса в Раград 
- Всички участия на ТШ „Стефан Желязков” се радва на многобройна и възторжена публика 

 

В момента числеността на ансамблите и групите към момента е следното: 
ФТТ „Родина” – 60 танцьора 

ДТА” Зорница” – 25 танцьора 
ПГ – 45 деца 
Школа за БНТ – 32 деца 

Група за фолклорна релаксика – 20 
Оркестър „Жар” – 7 оркестранти 

 
За съжаление, поради финансови причини временно прекратихме договорите с музикантите.  
Оркестърът и неговият ръководител – композоторът Йордан Данев, имат огромен пронос в 

създаване и аранжиране на музиката от танцовия репертоар на формациите в нашето читалище и 
трябва да намерим средства да продължи нашето ползотворно сътрудничество. 

Нашите фолклорни формации са на много високо ниво – и хореографски и музикално и 
сценично.Радващо е , че младият екип, ръководен от Даниела Колева, успя да запази на високо 
равнище многоликия танцов репертоар, основно с автор Стефан Желязков, да възстанови и някои 

позабравени танци а  и да виждаме все по-често и нови авторски творби. 
Има дух, има приемственост, има тръпка, има красота,има майсторство на нашата фолклорна 

сцена и изявите на нашите великолепни танцьори го демонстрират пред пълни и аплодиращи ги 
зали.Ръководството дава много добра оценка и благодари на всички, които се занимават с фолклор 
в нашето чиралище. 

МУЗИКАЛНА  ШКОЛА 
Музикалната школа в нашето читалище има богато традициии  и е известна в нашия град с 

перфектни преподаватели и успешно обучавани курсисти. В момента се обучават ученици по 
пиано, цигулка и китара. В класа по пиано на Дарина Христова има 24 ученика от различни 
възрастови групи. В класа по пиано Людмила Николчева има 13 ученика, а в класа по цигулка-4 

ученика. Това прави нашата школа по пиано най-голямата в гр.Варна с 37 ученика. Калин 
Момчилов успешно работи в школата по китара с 13 ученика. Обучението по музикални 



инструменти в школите е задълбочени, последователно, като се работи по определена програма за 

съответния клас. В същото време то е съобразено и с индивидуалните особености и музикално-
стилови предпочитания на обучаваните. 
Оценяваме с много добра оценка постигнатото в музикалната школа от страна на ученици и 

ръководители. 
 

ДЕТСКИ  КЛУБ „МНОГОЗНАЙКО” 
Детски клуб „Многознайко”- едно наше читалищно творение, продължи успешно да работи и през 
2015год. с 40 деца под ръководството на Жени Тодорова и Севдалина Демирова. Намалелият брой 

деца, изцяло по обективни причини, не даде негативно отражение на качеството на работа на 
клуба. Децата и техните родители са много доволни от грижата, заниманията и усвояемостта на 

материала: Български език, математика, ориентиране в природата и социалния свят, музика с 
движение, изобразително изкуство. Участие на децата: Запознаване с живота и делото на 
Апостола, Състезание – „Есен е дошла”, Филмчето „Вълшебната Коледа на Франклин”, Среща 

разговор с Баба Марта, Милият поздрав за мама, 
Великденски концерт, Празник за буквите,”Здравей, лято”, Посрещане на дядо Коледа, Коледна 

дискотека. С децата се работи професионално, творчески, създали сме добри условия за  работа и 
обучение, търсим винаги възможности и за сценични изяви . 
Оценяваме с добра оценка работата на Клуба и неговите педагозии ще направим всичко възможно 

той да продължи да работи и за напред. Нужно е да се насочат още по-големи усилия по 
рекламната дейност сред потенциалните родители,за да имаме необходимия брой деца. 

 
АРТ-АТЕЛИЕ „РАКУРС” 
В програмата на Арт-ателие „Ракурс” се набляга на естетическото възпитание и творческо 

мислене на децатта със средствата на изобразителното и приложни изкуства. 
По време на заниманията, освен традиционните класически техники на темперната и акварелна 

живопис, се експериментира и в областта на колажа и други приложни техники. 
Под ръководството на своя преподавател – Ирена Димитрова,малките художницисе трудиха добре 
и постигнаха добри резултати.Те бяха отличени с грамоти за участието си в конкурсите „Любима 

приказка от Астрид Лингрен” на ОДК –Варна и „ Морето е живот” на „Младежки дом”-Бургас.. Те 
участваха и в Мартенски базар в Читалището, като показаха умения в декоративното изкуство –

картички и мартеници. 
Оценяваме с много висока оценка работата на Ателието и работата на младия специалист Ирена 
Димитрова. 

 
ШКОЛА ПО КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ 

Школата функционира от н.септември 2015 год.. Работи се с деца на две групи на възраст 4-11 
години по метода „Ваганова”.Децата вече имаха възможност да се изяват на Коледния концерт в 
Читалището. 

Пожелаваме успех на Нина Иванова и нейните възпитаници,нека школата се развива и 
утвърждава, ние ще помагаме за това. 

 
РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И СМР  
Общата финанасова стагнация в страната и недостатъчния финансов ресурс за култура в 

Общината, не дадоха възможности за допълнително финансиране за капиталови задаи.  
Традиционната допълваща субсидия от МК не бе стартирана. Опитите ни за намиране на 

финансоране за ремонт на покрива на сградата и изграждане на вентилационната инсталация 
отново не намериха решение. С наши средства и безвъзмезден труд на танцьорите бяха извършени 
малки ремонти и подобрения за освежаване на парапетите и металните пана на сградата. 

Озеленена беше и градинката пред сградата с рози и храсти. Частично бяха подменени радиатори 
в коридорите и приземния етаж. Извърши се ремонт на котлите, с подмяна на манометри. 

Започнахме ремонт на музикалното студио. 
През 2015 год.получихме средства за книги и костюми от Община Варна на стойност 4 850 лв.. 
След участието си в благотворителната кампания „За талантливите деца на Варна”, получихме 

дарение от  1 600 лева от сдружението „За децата с любов”. 
 



КАДРОВА  ПОЛИТИКА 

През 2015 год. имахме движение в щата на читалището,като през годината работиха 10 души 
щатен персонал, при субсидирана численост – 9,5. В момента работят 8,5 щатни бройки. В 
началото на творческия сезон за обезпечаване на работата бяха назначени общо 18 души по 

граждански договори с различна заетост. В момента те са 12 – художествен и обслужващ персонал 
 

ГРИЖА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ,ФОРМАЦИИ И ПЕРСОНАЛА 
През периода беше направено: 

- във връзка с проведения лагер през пролетната ваканция и участието ни на конкурса в 

Разград бяха закупени лекарства за танцьорите. 
- За нуждите на танцьорите от ПГ бяха закупени цървули  

- Закупени бяха 260 тома книги за библиотеката и абонамент от 6 издания 
- Организирана бе екскурзиа до м.Шерба за персонала и ръководството 
- Заплатена бе част от разходите по настаняване на формациите по време на турнето 

- Бе закупено  преносимо хардуерно устройство 
- За подаръци на децата – за 1 юни,първи учебен ден,Баба Марта,Коледа. 

Всички направени разходи,ведно с изискуемите се документи бяха внесени с докладни 
записки от Даниела Колева на заседания на Настоятелството за разглеждане,мнение и 
одобрение. 

 
ФИНАНСОВИ  РЕЗУЛТАТИ 

Общо за периода имаме приходи в размер на 179 895.54 лв.,които са от субсидии от МК – 65 728 
лв, или 36,53%,от такси – 55 241,27 лв.,или 30,70%, от наеми 42 026 лв, или 23,91. Другите 
приходи – 9 % са от продадени билети, членски внос, целеви субсидии и др. 

Изводът е, че трябва да сме благодарни за финансирането ни от МК. Те са най-голямото перо в 
приходната част. Наемите от постоянните ни наематели и таксите от децата не могат и не трябват 

да са инструмент за повишаване на приходните пера. Трябва да насочим повече усилия в рекламна 
дейност по отдаване на нашия салон почасово и по график, който не нарушава общия такъв в 
читалището. Нашият салон си е една алтернатива на ДКС, ФКЦ и ДТ и трябва да имаме повече 

негови ползватели. 
В разходната част резултатът  177 264 лв. 

Основно перо са възнагражденията – трудови и лекторски-91 214 лв, или 51,45 %. За осигурителни 
и здравни вноски – 14 157 лв, или 7,98%.Общо тези разходи са 59,43%. 
За ел.енергия,газ и вода – 29 621 лв, или 16,7%. 

Финансовата година завършваме със загуба – от стопанска дейност – 6 060 лв. и от нестопанска 
дейност – 3 965 лв. 

Това се дължи основно на намаления обем на приходи от такси и съотношението спрямо разходи 
издръжката-ел,енергия,газ и вода. 
Като цяло нашето читалище има добро финансово здраве и стои солидно за покриване на всички 

задължения спрямо лица и фиска. 
Оставащите ни задължения към НОИ приоритетно трябва се покрият с следващите 6 месеца.  

Тук е мястото да благодаря на финансовия екип – Живка Дюлгерова – гл.счетоводител и Ивелина 
Димитрова – касиер,който с професиоаналната си работа подпомагаха оперативното ръководство 
и правеха възможно  да се вземат навременни и точни решения. Битката с намаляване на 

разходите трябва да се продължи,като приоритет виждаме намаляване на разходите за ел.енергия 
и вода. Едно читалище трябва да има финансова независимост,за да може спокойно и творчески да 

работи да изпълнява своите художествено-творчески задачи, да може да определя и диктува 
нормални условия за родителите и наемателите. 
Искам да изкажа своята благодарност към ВФ”Бънджи Сингърс”,към балет „Лидер” ,балет 

„Карма” и фирма „Чани” за коректността и доброто взаимодействие в работата читалището.  
Децата на Варна заслужават най-доброто! 

Благодарение на всички доказани  специалисти, те го получават в НЧ”Отец Паисий”.  
Който е гледал един общ концерт в нашето читалище, той е напълно убеден,  че тук здраво се 
работи и твори, децата са поверени в проверени и доказани ръце на сърцати педагози-

творци,които искат и могат да направят от децата таланти. 
 



РАБОТА  С ОРГАНИ  И  ОРГАНИЗАЦИИ 

Искам да отправя своята благодарност, разбира се и ваше име, за ползотворната работа и добро 
взаимодействие с Областна управа, Дирекция „Култура и духовно развитие” при Община Варна, 
постоянната комисия по култура в ОС, на район „Приморски”, на РЕКИЦ, на Радио Варна, 

МСАТ,колегите от всички читалища,на хореографи и музиканти. 
Ние сме силни и известни,защото искаме и сме сред най-добрите и защото имаме много приятели 

и почитатели. 
 
РАБОТА  НА  СЕКРЕТАРЯ 

Даниела Колева е един истински феномен – има енергията да бъде хореограф, организатор и 
мениджър. На нейните плещи легна изключително тежката задача да управлява организационно и 

творчески един голям и сериозен институт, какъвто е нашето читалище. 
Едно е да си свършиш работата като хореограф, та макар и в 23 часа и да си отидеш да почиваш, а 
друго е сутринта  и като секретар да те събудят сутрината в 7  за някакъв проблем. 

Колева се справя чудесно и в двете свои функции – и като утвърждаване като мениджър и 
успешна творческа работа и  налагане на новия хореографски екип. 

Искам да изкажа гореща благодарност на нашия секретар, да й декларирам, че всички ние, които 
сме в тази зала, по достойснство оценяваме нейния труд и винаги ще я подкрепяме, защото тя е 
всеотдайна, работи с душа, сърце и безкористие. 

Ако е вярна метафората, че всяко читалище „мирише” на секретаря си, то неслучайно тук от 
години ухае на хубаво... 

 
РАБОТА  НА  НАСТОЯТЕЛСТВОТО 
Читалищното настоятелство е в 9 членен състав. В него участват специалисти от различни сфери – 

финанси, право, култура, образование, производство. Всички те са обединени от една обща кауза – 
да бъдат маскимално полезни на оперативното ръководство в управлението и вземане на решения 

за оптималната отганизационна и художествено-творческа дейност на читалището. В проведените 
8 заседания, членовете на Настоятелството обсъждаха и взеха решения по текущи проблеми: 
кадрова политика, наемни отношения,  размер на такси, участия, изяви. 

Искам да откроя за техния принос колегите членове: Костадин Бандутов, Димитричка Евтимова, 
адв.Венера Радулова, Невена Господинова. 

Настоятелството свърши добра и полезна работа, създаде възможности в нашето читалище да има 
„мир и сговор”, да се работи спокойно и творчески и при условия на респект за реда, хигиената и 
нашите правила за ползване на зали и кабинети. 

Искам да благодаря на всички колеги от настоятелството и проверителната комисия за техния труд 
и съпричастност. 

 
Продължавам с благодарностите: 
Поздравявам тук, от тази трибуна, нашите приятели,които направиха читалището по-красиво, 

уредено и желано: Людмила Стойчева, Марияна и Станислав Колеви, Елена и Тодор Ангелови, 
Нели и Жеко Баеви, Ани Иванова, Деспа Тодорова. 

Благодаря ви от все сърце! 
Уважаеми членове на читалището, 
Предстои ни още много работа,ще трябва да проведем още много битки, за да можем да кажем, че 

сме направили каквото трябва нашето любимо читалище – НЧ”Отец Паисий-1934”-гр.Варна да 
бъде все така модерно, действащо,продуктивно, голямо, красиво и уредено. 

Имаме волята и ресурса и не се съмнявайте,че нашите деца тук и за в бъдеще ще стават по-добри, 
по-умни и амбициозни , по-българи! 
 

Благодаря за вниманието! 
 

 

ПЛАМЕН ПИСАРОВ  

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

 
25.02.2016 год. 


