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Със своята функция и специфична мисия за интегритет на образователен и културен процес,за 

насърчаване на социални промени, за укрепване и развитие на гражданското общество,уникалният 
национален  културно-просветен,образователен и информационен институт – българско читалище, 
вече 161 години,продължава да изгражда и утвърждава своята позиция в културния живот на 

страната. 
НЧ”Отец Паисий-1934”-Варна, като едно от най-големите,уредени и многофункционални 

читалища в града, продължава да се развива творчески и успешно,залагайки на своя дългогодишен 
опит за работа с подрастващите, на своя доказан  потенциал от подготвен преподавателски екип,на 
утвърдилата се като водеща в града библиотека , 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, 3 музикални школи, школа по класически танци, 

ателие за изящни и приложни изкуства.детски клуб, театрална школа. 
Успоредно с тях работят 2 балетни формации, детска вокална група, фитнес клуб и различни 

образователни курсове. 
 
По дейности: 

 
БИБЛИОТЕКА 

И през 2016 година  нашата библиотека продължи да работи за постигането на своята основна цел-
утвърждаването й като модерен културно-информационен център в района и нашия град. Имаме 
самочувствието на съвременна библиотека и като членове на голямото семейство на инициативата 

„Глобални библиотеки”, успешно съчетаваме и рационално използваме традиционни и 
нетрадиционни технологии в областта на съхраняването и предоставянето на библиотечни 

документи и информация. 
Най-честите услуги,които се извършват извън традиционната работа на една библиотека са: 
интернет банкиране, проверка на битови сметки и данъци, справки в местното законодателство, 

търсене на работни места у нас и на европейския трудов пазар. Най-многобройни са услугите в 
сферата на здравеопазването. 

През изминалата година в библиотеката са записани 158 постоянни читатели,още толкова 
посещават периодично читалнята или работят на компютрите. 
Нашият библиотечен фонд възлиза на 19 325 тома.Чрез покупка или дарение са постъпили 126 

тома на стойност 1 655 лева.Направен е абонамент за 6 периодични издания. 
През годината са отчислени 386 тома. 

Нека да споделим конкретни дейности по работата ни. 
Редовно подреждане различни кътове и изложби, посветени на бележити дати и събития, 
личности. 

Продължава работата по автоматизиране на библиотечните дейности. За възрастните  и за хора с 
двигателни проблеми се осигурава доставка по домовете. 

Традиционна и ползотворна е работата ни с ОУ „Стефан Караджа”.Учениците са нашите най -
активни читатели и доброволци.Заедно с тях провеждаме викторини и сътезания,свързани с 
литературата и езика, правим подготовка за различни национални и регионални конкурси. 



През цялата година участвахме във всички инициативи на Регионалната библиотека, свързани с 
масовото четене. Включихме се и в националната кампания”Чети с мен. Работим успешно и с 

малките читатели от Клуб „Многознайко”. Инициативите са многобройни- онагледяване знания за 
Апостола на свободата, Денят на космонавтиката и планетите, Среща за есента и нейните плодове. 
За Коледа – филмчето „Коледата на Франклин .Започнахме и съместни инициативи с Ателие за 

изящни и приложни изкуства „Ракурс”. Считаме, че там има сериозни възможности за бъдеща 
дейност. 

Като цяло ръководството оценява с много 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: 

04.02.2016 год. НЧ”Отец Паисий”, Спектакъл „Жива вода” – ФТТ”Родина”, „Зорница”, ПГ 
24.03.2016 год.- ДКС – „Живи корени”-Танцов спектакъл,постевен на 60 год.на ФТТ”Родина. 
Участват: ФТТ „Родина”, ДТА”Зорница”, ПГ, Школа по БНТ, Гост – Капански ансамбъл – 

Разград. 
30.03.2016 год. – ДКС – Празник на VII –мо СОУ”Наден Геров”-участва ФТТ”Родина” 

04 – 09.04.2016 г. лагер, Всички формации 
15-17.04.2016  год. гр.София, Участие в Конкурса за „Голямата танцова награда на София”- ДТА 
„Зорница” 

24.04.2016  год. ДКС – Общоградски преглед, „Фолклорна плетеница”- ФТТ”Родина”, 
ДТА”Зорница”, ПГ към ДТА “Зорница” 

04.06.2016 год. НЧ”Отец Паисий”, „Здравей, лято!”, Всички формации. 
10.06.2016 год. Летен театър – Врана, Празник на район „Приморски”, ФТТ”Родина” и ПГ 
15.06.2016 год. –Летен театър, Благотворителен концерт - ПГ 

27.06-03.07.2016 г. Полша – XXIII Международен фолклорен фестивал /конкурс/”Пристанище на 
фолклора” – гр.Гожув Великополски – ФТТ „Родина” 

07 -10.07.2016  год. гр.Созопол”- XI Международен младежки фестивал „Музите” – ДТА 
„Зорница” 
22.10.2016 год. гр.Търговище, V Фолклорен фестивал „Джумалийско надиграване”, ФТТ „Родина” 

01.11.2016 год. ДКС – Празничен концерт за 24 май, ФТТ „Родина” 
21.12.2016 год. – НЧ „Отец Паисий”, Фолклорен концерт „Ой,Коледо” 

22.12.2016 год. – НЧ „Отец Паисий”, Коледен концерт „Край нашата елха” 
 
Ето и някои от по-важните акценти в работата на формациите: 

  - 4.02. – „Жива вода”- в памет на Стефан Желязков 
  - 24.03. – „Живи корени” – 60 години ФТТ „Родина” 

  - лагер за танцьорите през април 
  - Конкурс в София 
  - Конкурс в Полша 

  - Конкурс в Созопол 
  - Концерти в НЧ по празници 

 
В момента числеността на ансамблите и групите към момента е следното: 
ФТТ „Родина” – 53 танцьора 

ДТА” Зорница” – 39 танцьора 



ПГ – 28 деца 
Школа за БНТ – 28 деца 

Група за фолклорна релаксика – 15 
 
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. Пример за това е 
„Шопско впечатление” – с автор Мартин Костов. Дебютът беше в ДКС и се запомни. 
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 читалище. 

 
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. Преподаватели по пиано са Дарина Христова и Людмила 

Николчева,общият брой деца е 33 . В класа по цигулка , с преподавател Людмила Николчева се 
обучават 6 ученика. Калин Момчилов успешно работи в школата по китара с 12 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 
2016 г.., като следва да отбележи, че децата намаляха на една група – с брой 18. Преподавател е 

Севдалина Демирова. 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,”Здравей, лято”, Посрещане на дядо Коледа,Коледна дискотека с 
томбола. 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 педагози. Предстои в началото на 
м.септември Настоятелството да вземе решение за бъдещето на Клуба. Ако този брой на деца не се 

увеличи, ще се наложи да прекрати своята дейност. 
 

АРТ-АТЕЛИЕ „РАКУРС” 
В програмата на Арт-ателие „Ракурс” се набляга на естетическото възпитание и творческо 
мислене на децатта със средствата мна 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 художници се трудиха добре и осъществиха много и 
различни прояви: Пролетна изложба за Великден,с открит урок и изработване на декоративни 
картички. През м.май учствахме в два конкурса за детска рисунка –„Морето е живот”/Бургас/ и 

Конкурс за източна приказка /ОДК – Варна/, Отличени бяхме с грамоти. Приключихме годината с 
Новогодишна изложба във фоайето на читалището. Ръководството дава много добра оценка на 

Ателието и неговия ръководител Ирена Димитрова. Ще поощряваме и адмирираме всички техни 
инициативи. Ателието има добро бъдеще и ще бъде достоен наследник на добрите наши традиции 
в тази област през годините. 

 



ШКОЛА ПО КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ 
Школата функционира от м.септември 2015 год. Вече втора година в нея се обучават деца в две 

възрастови групи – начинаещи и напреднали. В начинаещата група децата са на възраст от 3 
годишни. В момента наброява 25 деца. В групата за напреднали – 9 до 12 год.има 10 деца. В 
школата се работи по метода „Ваганова”,балетна техника от руската балерина Агрипина 

Ваганова,която хармонира елементи от френска и италианска техника-романтика и взискателност. 
Самата техника отделя еднакво внимание на всяка част от тялото. 

Участия: Концерт”Здравей, лято”, ”Край нашата елха”. 
Можем да оценим с много добра оценка работата на школата по класически танци и нейния 
преподавател Нина Иванова. Броят на децата показва по категоричен начин, че се работи 

професионално, налице са удовлетворение на деца и родители, добра танцова и педагогическа 
работа. 

 
ТЕАТРАЛНА ШКОЛА „МЕЧТАТЕЛИ” 
Едно от нашите горещи желания се сбъдна – от.октомври 2016 год.отвори „врати” театрална 

школа „Мечтатели”. В нея започнаха  5 деца от 1 до 3-ти клас. Заниманията са два пъти седмично 
художествено слово и театър, възпитаване на театрална култура, занимания по право-говор. 

Имахме изява в поздравителна пограма на Икономическия университет с композиция и 
стихове,участвахме и в „Край нашата елха”в читалището  с импровизация.В момента децата са 6 и 
репетират”Трите прасенца”. 

Читалищното настоятелство оценява положително поставеното добро начало на театрална школа 
„Мечтатели” и нейният художествен ръководител - актьорът от ДТ –Пламен Георгиев,като 

пожелава попърен вятър. 
 
РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И СМР  

Въпреки процентното увеличение на годишната ни субсидия през изминалата 2016 година,  не 
успяхме да намерим средства за подобряване на материалната база. За пореден път бе спряна  

допълнителната субсидия от МК. Така и проблемите с покрива и вентилационната уредба 
останаха за решаване за следващи периоди. За поредна година само с наши средства успяхме да 
направим малки подобрения: закупихме изтривалки за входовете на читалището и салона, 

частично подменихме радиатори в сградната парна инсталация и сменихме фото клетка на едната 
горелка.  

През 2016 година получихме дарение от „Ривиера” АД- добре запазени столове, които монтирахме 
в салона на читалището. Цялостната подмяна се извърши с изцяло покрити от нас разходи и 
безвъзмезден труд на танцьорите от Ансамбъла. 

Изказвам гореща благодарност за всички, които се включиха в тази кампания и сега направиха 
възможно нашият салон , след 40 години,да изглежда по този начин.Благодаря и на фирма „Краб” 

ООД за изработване на табелките за столовете. Цялостният ремонт струва на читалището 5 000 
лева, но сега всички, които са гости в салона оценяват инвестицията. 
За юбилейния концерт – 60 години ФТТ „Родина” получихме  4 000 лева от спечелен проект от 

фонд „Култура” на Община Варна. 
За периода отделихме наши средства за изработка на костюми и репетиционно облекло - 5 900 

лева.. 
За 1 746 лева се закупиха нови книги и абонамент за библиотеката. 
 

КАДРОВА  ПОЛИТИКА 
През 2016 год. имахме движение в щата на читалището,като през годината работиха 8.5 души 

щатен персонал, при субсидирана численост – 9,5.В момента работят 7,5 щатни бройки.За 
обезпечаване на работата бяха назначени общо 11 души по граждански договори с художествен и 
обслужващ персонал различна заетост и срочност. 

 
ГРИЖА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ,ФОРМАЦИИ И ПЕРСОНАЛА 

През периода беше направено: 
- във връзка с проведения лагер през пролетната ваканция и участието ни в Нациоанлния 

конкурс „Голямата танцова награда – Спфия „ и „ Музите”, и в Созопол за танцьорите- 

участници бяха закупени лекарства. 



- За нуждите на танцьорите от ФТТ „Родина” бяха закупени елеци и сукмани 
- Подновихме репетиционното облекло за ДТА „Зорница”,като закупхме и цървули за 

танцьорите. 
- Закупени бяха 126 тома книги за библиотеката и абонамент от 6 издания 
- Организирана бе екскурзиа до с.Кюлевча за персонала и ръководството 

- 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 188 443 лв., които са от субсидии от МК – 67 143 лв, 
или 35,63%, от такси – 65 023 лв., или 34,50%,от наеми 38 466 лв, или 20.41%.. Другите приходи – 
7,34 % са от продадени билети, членски внос , възстановени консумативи и Община-Варна. 

Изводът е,че трябва да сме благодарни за финансирането ни от МК. Те са най-голямото перо в 
приходната част.Наемите 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 за ползване 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. 
Следва да се отбележи, че с промените в Закона за Държавната собственост и текстовете по 

Договора за право на безвъзмездно ползване на сградата, сключен пред м.януари 2017 год. за 10 
години с Областния управител, вида и характера на договорите с нашите досегашни наематели се 
промени, с оглед изискванията. 

 В разходната част резултатът  186 996 лв. 
Основно перо са възнагражденията – трудови и лекторски -106 286 лв, или 56,83 %. За 

осигурителни и здравни вноски -15 008 лв, или 8,02%.. Общо тези разходи са 64.85%. 
За ел.енергия,газ и вода – 26 819 лв, или 14,34 %. 
За телефони,текущи ремонти, командировки – 12 990 лв, или 7,48 %, канцеларски, външни услуги, 

костюми – 21 147 лв, или11,03%. 
Финансовата година завършваме със загуба – от стопанска дейност – 3 400.98 лв. и от нестопанска 

дейност – 2 174.19 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. 

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 ползватели. 

Искам да изкажа своята благодарност към ВФ”Бънджи Сингърс”,към балет „Лидер” ,балет 
„Карма” и фирма „Чани” за коректността и доброто взаимодействие в работата на читалището. 

 
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 ОбС, на район „Приморски”, на РЕКИЦ, на Радио 

Варна,МСАТ, колегите от всички читалища, на хореографи и музиканти,творци. 
Заслужили сме доверието на варненската културна общественост като всеотдайни творци и 
майстори за работа с подрастващи. Ние сме силни и известни,защото искаме и сме сред най-

добрите и защото имаме много приятели и почитатели. 



РАБОТА  НА  СЕКРЕТАРЯ 
Даниела Колева продължа успешно да съчетава пряката си и нелека работа като секретар, с 

ангажиментите си по фолклорните формации. 
Мисля, че хореографският екип на читалището, с натрупания си опит , все повече ще й дава 
възможност да да бъде повече секретар и колкото трябва – хореограф. 

Искам от името на Настоятелството и от ваше име да й благодарим за сърцатата работа,да 
постигнатите успехи на танцовите колективи,за перфектното управление на организационните и 

творчески процеси в нашето читалище. 
Подкрепяли сме и ще подкрепяме всяка една нейна инициатива,защото знаем,че тя иска винаги да 
случва най-доброто,най-красивото. 

 
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 организационна и художествено-творческа дейност на читалището. 
В проведените 3 заседания, членовете на Настоятелството обсъждаха и взеха решения по текущи 

проблеми: кадрова политика, договорни отношения, размер на такси, участия, изяви, одобряване 
на разходи. 
Искам да откроя за техния принос колегите - членове: Костадин Бандутов, Марияна Колева, 

Димитричка Евтимова, адв. Венера Радулова. 
Настоятелството създаде възможности в нашето читалище да се работи спокойно и творчески и 

при условия на респект за ред,хигиената и спазване на нашите правила за ползване на зали и 
кабинети. 
Искам да благодаря на всички колеги от настоятелството и проверителната комисия,които 

безвъзмездно, с полагащия ни се възрожденски дух ,се включиха в управлението и контрола на 
читалището. 

Доброто управление е гаранция за добри резултати. 
 

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, 

Искра Симеонова, Нели и Жеко Баеви. 
Благодарим Ви от все сърце! 

 

Уважаеми членове на читалището, 
Изминалата година беше успешна и ползотворна за всички,които работиха или посещаваха 

нашето читалище. 
Имаме амбицията и волята да затвърдим нашето водещо място сред най -добрите от 3 600 
читалища в страната. Можем и трябва да разчитаме на държавата, но трябва и да намерим всички 

възможности, които ни дават правата на ползвател за 10 години на тази чудесна сграда в центъра 
на Варна. Имаме многофункционална  сграда, имаме професионален екип,  имаме традиции, имаме 

чудесни деца. 
И знаем какво ни трябва още. 
Казано на кратно – имаме всички основания да сме оптимисти. 

НЧ „Отец Паисий – 1934” е било винаги в авангарда на културна Варна! 
Безапелационно и заслужено! 

 
Благодаря за вниманието! 
 

 

ПЛАМЕН ПИСАРОВ  

Председател на Народно читалище „Отец паисий-1934г.” - Варна 
 
23.03.2017 год. 

 


