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Читалищата са традиционни и характерни български културни организации,  които се зараждат 
през Възраждането, преминавайки през всички времеви периоди и се утвърждават и укрепват 

като обществени организации, характеризиращи се с общодостъпност в дейността си. 
Те имат огромна роля за съхраняване на социалния капитал и развитие на местните общности.  
Вече 163 години народните читалища се уповават на своите корени като национални, социални, 

културни, образователни и информационни организации и отговарят на предизвикателствата на 
днешния ден. 

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, музикална школа,школа по класически 

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

 
По дейности: 

 
БИБЛИОТЕКА 
Вече е известно,че библиотеките не са само архив и фондове за книги, а динамични центрове за 

информация, които предоставят широк диапазон от услуги на гражданите. 
И през 2018 година нашата библиотека продължава да се утвърждава като модерен културно-

информационен център в района и града.Продължаваме успешното съдружие и членство с 
инициативата „Глобални библиотеки”,като успешно съчетаваме и рационално използваме 
традиционни и нетрадиционни технологии в областта на съхраняването и предоставянето на 

бибилиотечни документи и информация. 
През изминалата година бяха записани нови 136 читатели. 

Голям бе броят на тези,които имаха интерес към компютрите за интернет банкиране,проверка на 
сметки, справки и полезна информация. 
Нашият библиотечен фонд възлиза на 19 460 тома.Чрез покупка и дарение са постъпили 130 тома 

на стойност 1 647 лв.Отчислени са 82 тома на стойност 1 415 лв.Направен бе абонамент за 6 
периодични издания. Участвахме през цялата година във всички инициативи и проекти на 

Регионалната библиотека и Министерството на културата. Взехме участие и  в Националния 
форум”Библиотеките днес – 2018”под мотото „Библиотеките и цифровата трансформация”, 
организиран от Глобални библиотеки,под патронажа на еврокомисар Мария Габриел. 

Работим творчески и ползотворно с децата от Клуб”Многознайко” и ДГ”Слънчева дъга”. 
Както и досега ще продължаваме да кандидатстваме във всички проекти за допълнително 

финансиране и технологично обновление и обогатяване на нашата библиотека , за да продължи 
тя да бъде търсено информационно средище в района. 
Като цяло ръководството оценява с много добра оценка извършената  работа на библиотеката и 

библиотекарите – Галя Николова и новата колежка – Петя Дренска. 
Похвална е тенденцията за инициативност и технологичност, за увеличаване на книжния фонд и 

броят на читателите. 



ТАНЦОВИ  ФОРМАЦИИ 

Танцовите формации в НЧ”Отец Паисий” 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, Делян Галев. Корепетитор на формациите е 
Митко Митев. 

 
Творчески живот: 

04.02.2018 год.- НЧ”Отец Паисий”, Спектакъл „Жива вода” – ФТТ”Родина”, „Зорница” 
01.03.2018 год. „15 години в плен на танца” – Юбилеен концерт”на артисти от ФТТ”Родина” –
НЧ”Отец Паисий” 

03.03.2018 год. – ФКЦ – „България”- Празничен концерт по случай 3 март – ФТТ „Родина” и 
ДТА”Зорница” 

10,11.03.2018 год- Гранд МОЛ – „Пролетно надиграване”. ПГ, ФТТ”Родина”, ДТА”Зорница” 
30.03.2018 г.-ОУ”Ангел Кънчев”- „Пролетен концерт”- ДТА„Зорница” 
01-06.04.2018 – Пролетен лагер- ДТА”Зорница” 

01.05.2018 г. – Представяне на танците за фолклорния конкурс в София – Участие на 
ФТТ”Родина и ДТА”Зорница" 

05,06.05.2018 г.Синдикален дом на транспортните работници – София – XI Национален конкурс 
за”Голямата награда на София” – ФТТ”Родина” и ДТА”Зорница” 
02.06.2018 г. –НЧ”Отец Паисий”- ПГ,”Зорница”, Школа, „Здравей, лято”-концерт по закриване 

на творческия сезон 
11.06.2018 г.- Летен театър –Празник на район Приморски, ДТА”Зорница” 

13.06.2018 г.”Ярмарка талантав” – международен конкурс, КК”Златни пясъци” – ДТА”Зорница” 
16.07.2018 г. Летен театър 
Фолклорна танцова панорама -ФТТ”Родина” 

01.08.2018 г СОК „Камчия”, „Космосът и ние”- среща с космонавти – ФТТ „Родина” 
17.09.2018 г.СОК „Камчия”-първи учебен ден, ФТТ”Родина” 

21.09.2018 г. гр.Балчик – „Море от ритми”- международен фолк.фестивал – ФТТ „Родина” – гост 
на фестивала 
24.09 – 01.10.2018 год. гр.Керкира, Гърция 

ДТА „Зорница” – самостоятелно турне 
04-07.10 2018 г.гр.Благоевград – Първи фолклорен фестивал „Ритми и багри”- ФТТ”Родина” 

26.10.2018 г. Тракийски дом Варна, Благотворителен концерт – ФТТ”Родина” 
16.12.2018 г. ДКС – Фолклорен коледен празник ”Дряновица”, ПГ, ДТА”Зорница” и 
ФТТ”Родина” 

19.12.2018 г.НЧ”Отец Паисий”, Коледен фолклорен концерт”Ой,Коледо” 
20.12.2018 г.НЧ”Отец Паисий”, Коледен концерт „Край нашата елха” 

 
Изминалата 2018 година бе наситена с много изяви, пътувания, участия,концерти. 
За пета поредна година се представи концерта –спектакъл ”Жива вода”, в памет на Стефан 

Желязков. пектакълът бе наречен „Учениците на Стефан Желязков”.Първата част бе с негови 
танци, а втората – с танци на Даниела Колева, Мартин Костов и Дилян Галев. 

В „Пролетна надиграване” участвахме с 4 колектива. Всички се представи отлично и завоюваха 
призови места. 
В София се представихме и в 4-те възрастови категории. В първата завоювахме Гран При и 

награда за авторство на ново произведение. Във втората- „Зорница”завоюва 1 награда и тази за 
музика, в третата-ФТТ завоюва Гран при. В четвъртата-също ФТТ „Родина” спечели Гран При. 

Общо 8 отличия. 
„Фолклорна танцова панорама” през м.юни за пръв път се проведе в 5 града.  С танца си 
„Добруджански мотиви”ФТТ „Родина” взе 1 място, както и спечели вотът на публиката. 

Като гости на фестивала в гр.Балчик-„Море от ритми”изпълнихме едночасова програма. 
За пръв път свое самостоятелно турне зад граница осъществи ДТА”Зорница” – до о-в Корфу. 

Ансамбълът изнесе 3 едночасови концерта. 
Имахме високо оценено участие и в гр.Благоевград на Първи филклорен фестивал”Багри и 
ритми” 



През 2018 година успешно се дипломираха с професионална квалификация „хореограф-педагог” 

Мартин Костов и Дилян Галев. 
 

Продължава успешно своята дейност и групата за фолклорна релаксика „Родолюбие”, с 
ръководител Дилян Галев. Общият брой на танцьорите е 17. Успоредно с популярните хора, в 
обучението се включиха и „Куцата”,”Изхвърли кондак”,”Логодажко”,”Старо еркечко” . 

 
В момента числеността на ансамблите в групите е следната: 

Школа за БНТ – 20 деца 
Подготвителна група – 40 деца 
ДТА „Зорница” – 45 танцьора 

ФТТ”Родина” – 42 танцьора 
 

Нашите фолклорни формации са на много високо ниво – и хореографски и музикално и 
сценично. 
Радващо е , че младият екип, ръководен от Даниела Колева, заедно с опитния Емил Илиев, 

успяха в лицето на Мартин Костов и Делян Балев, съхранявайки творчеството на Стефан 
Желязков да са автори и на свои нови чудесни танцови постижения. 

Трябва да изкажем благодарност специално и на нашия корепетитор Митко Митев за творческия  
му труд. 
 

Пред пълни и аплодиращи зали, нашите танцьори демонстрират своя неповторим стил и 
майсторство, вдигат високо летвата за качество във „хореографска Варна” и са постоянни 

абонати за първите места при оценка на жури и публика.Фолклорните формации са нашата 
гордост и са емблемата ни. 
 

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 богати 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  21 ученика,Людмила Николчева с 12 деца по 
пиано и цигулка. 
Калин Момчилов успешно работи в школата по китара с 9 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. 
Учениците успешно участват в музикални изяви в НЧ. 
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 2018год . Децата са в една група с брой 17.  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”, Коледен концерт, 
Среща разговор с Баба Марта, Милият поздрав за мама, Великденски концерт,”Здравей, лято” 

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 неговия педагог. 

 



АРТ-АТЕЛИЕ „РАКУРС” 

В програмата на Арт-ателие „Ракурс” се набляга на естетическото възпитание и творческо 
мислене на децата 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. Децата от Арт-
ателието варираха от 5 до 9. Под ръководството на своя преподавател – Ирена 

Димитрова,малките художницисе трудиха добре и осъществиха много и различни прояви. 
Пролетта и зимата малките художници по традиция представиха свои работи във фоайето на 

НЧ.През м.март бе организирана изложбата „Малки майстори” в отдел „Изкуство” на РБ” 
П.Славейков”. 
През 2019г. се планират участия в регионални и национални конкурси за детска рисунка, 

организирани от НДК, ОДК, Моряшки съюз и др. 
Ръководството дава добра оценка на Ателието и неговия ръководител Ирена Димитрова.  

 
ШКОЛА ПО КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ 
Школата функционира от м.септември 2015 год. 

Четвърта година в нея се обучават  деца на възраст от 3 до 17 год. Балетната техника  на 
Агрипина Ваганова,която хармонира елементи от френска и италианска техника-романтика и 

взискателност. Самата техника отделя еднакво внимание на всяка част от тялото. Подпомага 
отстраняването на много проблеми с опорно-двигателния апарат, като плоскостъпие и гръбначни 
изкривявания. 

Силата на школата по балет”Класически танц” е в авторската хореография,поставена специално 
за съответните деца. И през миналата година личната ангажираност и професионално отношение 

дадоха чудесни резултати: 
Деца от 3-та група – Теодора Гълъбова, Ния Андонакиева, Яна Желева и Симона Янева 
спечелиха Първа награда в Международния конкурс ”Свят, изкуство и море”. Същите деца 

спечелиха отново първите места в гр.Казанлък в Националния конкурс „Българска роза”. 
Впечатляващи са участията на децата в изявите им и на сцената на НЧ”Отец Паисий” в „Здравей, 

лято” и”Край нашата елха”. 
 
Ръководството дава много добра оценка за работата на школата и техния ръководител  - Нина 

Иванова , като не се съмнява в бъдещите успехи на децата. 
 

ТЕАТРАЛНА ШКОЛА „МЕЧТАТЕЛИ” 
Школата работи вече трети творчески сезон, като в момента децата са 7 –от 5 до 10 год.. 
Заниманията се провеждат 2 пъти седмично, като у децата се възпитават театрална култура, 

занимания с право-говор, художествено слово и театър. През 2018 год. се започна работата по 
драматизацията „Анини приказки”от Стефан Цанев и „Дядовата ръкавичка”. 

В момента децата подготвят голяма композиция”Слюбов на мама”. 
За тези три години се постигнаха добри резултати,но е необходимо да се работи по увеличаване 
броя на децата,нещо в което не се съмняваме,че ще се случи в следващи периоди.  

Ръководители на школата са Костадин Бандутов – режисьор и Пламен Георгиев – актьор.    
Оценяваме с висока оценка работата на театралната школа и й желаем голям успех занапред. 

 
ФИНАНСИРАНЕ,РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И СМР  
Важен фактор за осъществяване на всички заложени дейности е осигуряване на финансови 

средства за реализацията им.За миналата година получихме 10 000 лева повече от предходните 
субсидии от МК. 

За съжаление отново не успяхме да се преборим за поисканите 11 500 лева от Община Варна за 
ремонт на покрива на сградата. 
И тази година бе спряна и допълващата субсидия от МК. 

Какво успяхме, все пак, със собствени средства да направим по материалната база: 
Изцикляне и лакиране пода на хореографска зала – 1 700 лева,извършена бе профилактика на газ 

– сигнализаторите за парната инсталация , в т.ч и договор за поддръжката й – 588 лв.направен бе 
ремонт на задния авариен изход на сградата,като се изгради нова затворена конструкция.Всичко 
това се осъществи безвъзмездно от фирма „Краб” ООД. 

От Община Варна получихме 900 лева за книги. 



Заедно с получената сума от „Пролетно надиграване” и добавената сума от 5 лева към месечните 

такси,успяхме да  подновим частично и доразплатим нови костюми и ново репетиционно 
облекло. Закупени бяха цървули, подновихне и музиката на 3 танца от репертоара на обща 

стойност 6 600 лева.Бяха отделени и 1 648 лева за покупка на нови книги и абонамент на 
библиотеката. 
 

КАДРОВА  ПОЛИТИКА 
През изминалата година имаше известни кадрови проблеми в читалището.Бяха  назначени нови 

библиотекар,огняр и хигиенист. 
През 2018год. имахме движение в щата,като през годината работиха 7.5 души щатен персонал, 
при субсидирана численост – 9,75. В момента работят 6,5 бройки.За обезпечаване на работата 

бяха назначени общо 11 души по граждански договори за художествен и обслужващ персонал с 
различна заетост и срочност. 

 
ГРИЖА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ,ФОРМАЦИИ И ПЕРСОНАЛА 
Беше извършено: 

Във връзка с проведения лагер през пролетната ваканция с ДТА „Зорница” и Подготвителната 
група , бяха закупени лекарства за танцьорите. 

За нуждите на ансамблите бяха закупени нови костюми и цървули. 
Закупени бяха 130 нови книги. 
Организирана бе екскурзия до к-с „Дамасцена” – с.Турия за персонала на читалището. 

По различни поводи децата,участващи във всички формации, получиха подаръци – 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 191 327 лева,които са от субсидии от МК – 81 654 -
42,6%,    – 70 866 лева – такси, или 37,03 %,други приходи – 38 807 лева, или 20,28 %  
Изводът е, че трябва да сме благодарни за финансирането ни от МК. Те са най-голямото перо в 

приходната част..Таксите от децата не могат и не трябват да са инструмент за повишаване на 
приходната част. 

В разходната част резултатът  е 190 989 лева 
Основно перо са възнагражденията – трудови и лекторски -116 867 лева, или 61,19 %, 
осигурителни вноски 13 926  лева.- 7,29 %. 

За ел.енергия, газ и вода –25 483 лева,или 13,3% 
За телефони, текущи ремонти, командировки 8 155 лв. или 4,26%, за костюми.външни услуги и 

други материали – 19 053 лева, или 9,97 % 
Финансовата година завършваме със загуба – от стопанска дейност – 1 724 лв от нестопанска 
дейност – 1 556,или общо 3 290 лева. 

Като цяло нашето читалище има добро финансово здраве и стои солидно за покриване на всички 
задължения спрямо физически 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 да работи да изпълнява своите художествено-творчески задачи, да може да 
определя и диктува нормални условия за родителите и ползватели. 
 

Тук е мястото 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. 
Децата от формациите винаги са част от нашия празнично-сценичния календар . 
 

 



РАБОТА  С ОРГАНИ  И  ОРГАНИЗАЦИИ 

Искам да отправя своята благодарност,разбира се и от 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,Телевия „Черно море, МСАТ,колегите от всички читалища,на хореографи и 
музиканти,творци 

 
РАБОТА  НА  СЕКРЕТАРЯ 

Даниела Колева с присъщата си енергичност и сърцатост продължава успешно да работи и на 
двата фронта -нелека работа като секретар и  с ангажименти по фолклорните формации. Искам 
от името на Настоятелството и от ваше име да й благодарим .Тя зарежда всички,които влязат в 

нашето читалище с енергия, с амбиция, с мотивация, с финно чувство за ред и естетика. Нейният 
перфекционализъм е в основата на постигнатите успехи на танцовите колективи, на добрия 

микроклимат в колектива и с ползвателите. Именно перфектното управление на 
организационните и творчески процеси  ни правят пример за „читалищна Варна”. Подкрепяли 
сме и ще подкрепяме всяка инициатива на нашия секретар, защото знаем,че той иска винаги да 

случва най-доброто,най-красивото. 
 

РАБОТА  НА  НАСТОЯТЕЛСТВОТО 
Читалищното настоятелство бе 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 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. 

 
НЧ „Отец Паисий – 1934”е най-доброто читалище! 
Тук се работи здраво,тук има майстори за работа с подрастващи ,тук успехите са гарантирани! 

 
Заслужено! 

 
Благодаря за вниманието! 

 

 
ПЛАМЕН ПИСАРОВ 

Председател на „НЧ”Отец Паисий -1934г.” – Варна  
 
21.3.2019 год. 


