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Читалищата са традиционни и характерни български културни организации,  които се зараждат през 

Възраждането, преминавайки през различни времеви, социални и политически периоди и  системи и 
се утвърждават и укрепват като обществени организации , характеризиращи се с широка и обща 
достъпност в дейността си. 

Те имат огромна роля за съхраняване на социалния капитал на народа ни и развитие, и съхранение  
на местните традиции и общности. 

Вече 164 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 и театрална школа. 

Успоредно с тях работят 2 балетни формации, детска вокална група, фитнес клуб и различни 
образователни курсове. 
 

По дейности: 
 

БИБЛИОТЕКА 
И през 2019 г. нашата библиотека продължи да работи за постигането на своята основна цел – 
утвърждаването и, като модерен културно-информационен център в района и града.  

И го прави със самочувствието на съвременна, посещавана библиотека и като член на инициативата 
„Глобални библиотеки успешно съчетаваме и рационално използваме новите технологии в областта 

на съхраняването и предоставянето на библиотечни документи и информация. 
 
През изминалата година бяха записани 166 читатели, още толкова почти посещават читалнята и 

компютрите. Нашият фонд възлиза на 19 611 тома, а чрез покупка и дарение са постъпили 151 тома 
на стойност 1500.84 лв. 

 
Продължава съвместната ни работа с учители и ученици от ОУ”Стефан Караджа”. Те са нашите най -
активни читатели и доброволци. Заедно провеждаме различни състезания и участваме в мероприятия. 

През цялата година участвахме във всички инициативи на МК и Регионалната библиотека. През 
пролетта се включихме в станал традиция вече „Маратон на четенето", а през есента взехме участие 

и в Националната седмица на четенето. 
 
Участвахме и спечелихме проект за финансова подкрепа към МК по програма „Българските 

библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” . Включихме се и в Националния 
форум „Библиотеките днес и предизвикателствата през 21-ви век, провел се под патронажа на 

Националната комисия на Република България за Юнеско. 



 
Работим успешно и с малките читатели от Клуб „Многознайко”, с които редовно отбелязваме 

празниците – Коледа, Празникът на мама, Празникът на буквите, както и онагледяваме знания за 
Левски, Природните бедствия, Светът на животните и мн. др. 
Както и досега ние ще продължаваме да кандидатстваме във всички проекти за допълнително 

финансиране, обогатяване и обновяване на нашата библиотека, за да продължим ролята и на водещо 
и модерно информационно средище в района. 

 
ТАНЦОВИ ФОРМАЦИИ 
През изминалата 2019 година танцовите колективи към НЧ”Отец Паисий”, респективно 

ФТТ”РОДИНА”, ДТА”ЗОРНИЦА”, ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА към ДТА”Зорница”, ШКОЛА за 
Български народни танци,” и Група за фолклорна релаксика имаха много изяви в града, страната и 

чужбина. Добрите условия, при които се подготвят ансамблите, както и упоритият труд на 
ръководителите - Даниела Колева, Емил Илиев, Дилян Галев и Мартин Костов са предпоставка за 
добри резултати и постижения. 

 
През 2019 година продължи да действа СЦЕНА ФОЛКЛОРЕН ТЕАТЪР, като на сцената на 

читалището се проведоха редица концерти, свързани с празничната календарна система, както и по 
други поводи. Ето някой от участията на ансамблите:  

Дата и място на 

провеждане 
СЪБИТИЕ 

04.02.2019г. 
НЧ”Отец Паисий” 

„ЖИВА ВОДА” (Нашенци – 20г. по-късно) - фолклорен танцов 
спектакъл на ФТТ”Родина” и ДТА”Зорница” 

03.03.2019г. 

ФКЦ - Варна 

„БЪЛГАРИЯ – ЕДИН ЗАВЕТ” концерт спектакъл по случай 

Националния празник на РБългария; участие на ФТТ”Родина”, 
ДТА”Зорница” и ПГ към ДТА”Зорница” 

17-18.03.2019г. 
Гранд Мол - Варна 

„ПРОЛЕТНО НАДИГРАВАНЕ” – фолклорен конкурс; Участие на ПГ, 
ДТА”Зорница” и ФТТ”Родина” 

22.03.2019г. 
НЧ”Отец Паисий” 

„НАШЕНЦИ – 20г. по-късно” – Благотворителен концерт 

01-06.04.2019г. 

КК „Златни Пясъци” 

Пролетен творчески лагер в х-л „Танго” 

19.04.2019г. 
ДКС - Варна 

Празничен концерт по случай Патронния празник на 7-мо СОУ”Найден 
Геров”. Участие на ДТА”Зорница” 

28.04.2019г. 
СОК - Камчия 

Празнична програма по случай Велик Ден. Участие на ФТТ”Родина” 

12.05.2019г. 

с.Соколово 

Фолклорен концерт по случай празника на с.Соколово със специален гост 

ДТА”Зорница” 

19.05.2019г. 
НЧ”Петко Р.Славейков” 

Благотворителен концерт за набиране на средства, за НЧ”Петко 
Р.Славейков 

08.06.2019г. 

НЧ”Отец Паисий” 

„ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО” – Концерт на всички школи на НЧ”Отец Паисий” за 

завършване на творчески сезон. Участие на Школа по БНТ и ПГ към 
ДТА”Зорница” 

08.06.2019г. 
Летен театър – Варна 

„МЕГДАНСКО ВЕСЕЛИЕ КРАЙ МОРЕТО” – Фолклорен конкурс с 
участието на ДТА”Зорница” и ФТТ”Родина” 

12.06, 22.08.2019г. 
КК”Златни пясъци” 

„60 ГОДИНИ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” – Самостоятелен концерт на 
ДТА”Зорница” и ФТТ”Родина” за гостите на курортния комплекс 

22.06.2019г. 

гр.Балчик 

Самостоятелна фолклорна програма по случай откриването на хотел 

„Бялата лагуна” 

22-27.07.2019г. 
гр.Яш, Румъния 

XXV МФФ”КАТАЛИНА” (с конкурсен характер). Участие на 
ДТА”Зорница”  

10, 17.08.2019г. 

КК”Златни Пясъци” 

Фолклорна програма за гостите на хотел Инкакто. Участие на 

ФТТ”Родина” 



31.08.2019г. 

Комплекс”Барите” 

Годишнина от основаването на Клуб по български танци”Настроение”. 

Участие на ФТТ”Родина” 

02.10.2019г. 
Аула на ИУ-Варна 

Благотворителен концерт с участието на ФТТ”Родина” 

15.12.2019г. 
ДКС - Варна 

Фолклорен коледен празник „Дряновица”; Участие на ПГ, ДТА”Зорница” 
и ФТТ”Родина” 

18.12.2019г. 

НЧ”Отец Паисий” 

Коледен фолклорен концерт „ОЙ, КОЛЕДО!”  

Участие на ДТА”Зорница” и ФТТ”Родина” 

19.12.2019г. 
НЧ”Отец Паисий” 

Коледен концерт „КРАЙ НАШАТА ЕЛХА”  
Участие на Школа по БНТ и ПГ към ДТА”Зорница” 

 

Творческата 2019 година бе съпътствана с много пътувания, концерти и положителни преживявания. 
За шеста година представихме концерт-спектакъла „ЖИВА ВОДА” в памет на твореца Стефан 

Желязков. С подзаглавие „Нашенци – 20г. по-късно”, спектакъл изграден изцяло от авторски 
камерни танци. 
ФТТ ”Родина” спечели първа награда ОТ ФОЛКЛОРНАТА ПАНОРАМА 2018 на фондация 

„Българско танцово изкуство”, спечелиха и първата награда от гласуването с SMS-и. 
През месец март отново обраха наградите от ПРОЛЕТНОТО НАДИГРАВАНЕ, като взеха две първи 

и едно второ място с ФТТ”Родина” и ДТА”Зорница”. 
На 29.04., международният ден на танца, бяха връчени Годишни награди в областта на 
хореографията „Златна муза 2019“, а Награда за хореография в областта на детското танцово 

изкуство бе присъдена от Асоциацията на хореографите в България на Мартин Костов за 
хореографията на танца „Кисело”. 

В края на лятото ДТА”Зорница” участва в 25-ия юбилеен МФФ ”КАТАЛИНА”, откъдето се завърна 
с първа награда, а журито сподели, че толкова добър детски ансамбъл не е участвал в техния 
фестивал. Там нашите деца се пребориха с конкуренция от 20 състава от Румъния, Испания, 

Молдова, Русия, Полша, Босна и Херцеговина. И още един приз за участниците в ателиетата на 
занаятите включени във фестивала, където успешно се представиха: Велизара Петкова и Никола 

Балчев. Те заедно с останалите танцьори показаха ръчно изработени красиви мартеници. 
Продължава успешно своята дейност и групата за фолклорна релаксика „Родолюбие”, с ръководител 
Дилян Галев.Общият брой на танцьорите е 20. Успоредно с популярните хора , в обучението  се 

включиха и „Калгамашката”,”Щеркольовата”,”Витаново”,”Момчиловско” . 
 Всички участия и самостоятелни концерти на ТШ”Стефан Желязков” с прилежащи към 

школата ансамбли ФТТ”Родина”, ДТА”Зорница” и Подготвителна група са съпътствани с висока 
посещаемост на публика. 
 

Годината бе успешна и финансово за фолклорните ни ансамбли, бяха ни изплатени следните парични 
награди: 

3000 лв от „Фолклорна танцова панорама”; 
1300 лв от „Пролетно надиграване”; 
1400 лв от „Мегданско веселие край морето”; 

1900 лв от платени концерти от участията в КК”Златни пясъци” и с.Соколово; 
4100 лв от допълнителната такса за поддръжка и изработка на сценични костюми; 

 
В момента числеността на ансамблите и групите е следният; 
 

ФТТ”РОДИНА” - 40 танцьора 
ДТА”ЗОРНИЦА” - 45 танцьора 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - 40 деца 
ШКОЛА ЗА БНТ - 20 деца 
 В ансамблите и групите няма отлив и работата продължава в същият стил на успех и висок 

имидж.  
Правейки този кратък преглед на работата на танцовите колективи, можем да отчетем , че това е една 

поредна успешна творческа година. 



МУЗИКАЛНА  ШКОЛА 
Преподавателите Дарина Христова, Людмила Николчева и Калин Момчилов работиха за успешното 

усвояване на учебната програма, за концертните и конкурсни изяви,подготовка за кандидатстване в 
НУИ”Добри Христов”,за популяризирането на музикалната школа при читалището в детските 
градини и училищата в града.Учениците старателно се подготвяха за индивидуалните уроци и 

общите изяви.В концертната зала на читалището има роял, на който малките пианисти с удоволствие 
изпълняват творби от български и чуждестранни композитори. Изпълнители на пиано и цигулка 

свириха на майската продукция, на общия читалищен концерт „Здравей, лято”, 2 декемврийски 
продукции и Коледен концерт. 
 

Миналата учебна година завършиха: 20 – пиано; 2-цигулка и 13-пиано; 12-китара. Музикалната 
школа при НЧ”Отец Паисий” в момента обучава в кабинетите на читалището:25 ученика по пиано; 5-

цигулка и 14-пиано ;  16-китара. Имаме най-много записани деца в начална училищна възраст,но 
също така от детски градини,основни училища и гимназии,университети.  Продължаваме да работим 
за израстването на учениците в музикално-изпълнителски и музикално-теоретичен план,както и за 

успешното им представяне на концерти,конкурси и изпити.  
 

ДЕТСКИ  КЛУБ „МНОГОЗНАЙКО” 
През изтеклата 2019 година ДК „Многознайко“ работи успешно по изградените с годините правила и 
традиции в клуба. Продължихме да усършенстваме заложените от родителя основи на възпитателния 

процес. Да изграждаме и надграждаме основите на културни обноски и норми на поведение.  
В ДК „Многознайко” възпитателно- образователният процес е с полудневна организация от 8:00 до 

13:00 часа. Децата усвояваха и затвърдяваха елементарни представи и понятия от основните 
направления на предучилищното образование: български език, математика, ориентиране в природата 
и в социалния свят. Неотменна част от учебната програма бяха часовете по музика с движение и 

изобразително изкуство под ръководството на специалисти. С игри учителят стимулира детската 
инициатива, желанието и готовността за учене. 

Възпитаниците на клуб „Многознайко” с интерес се запознаха с живота и делото на Васил Левски и 
участваха в състезанието на тема  „Есен е дошла”. Вълнуващи и незабравими остават срещата- 
разговор с Баба Марта, милият поздрав за мама и Великденското тържество.  

„Празникът на буквите” и концертът „Здравей, лято” за края на учебната година се превърнаха в едно 
голямо предизвикателство и донесоха много емоции  сред  многознайковците.  

ДК „Многознайко“ започна новата учебна година с преподавател Таня Константинова, учител с богат 
педалогически опит и голям творчески потенциал. С присъщата за нея енергия и позитивизъм тя 
грабна вниманието на децата още от първия ден, а занятията и тържествата бяха на ниво и наситени с 

много положителни емоции.  
Не по-малко бяха емоциите при посрещането на Дядо Коледа. Много енергия вложиха децата в 

големия Коледен концерт, в конкурса за най- добра сурвачка и Коледната детската дискотека за 
малките „многознайковци“. 
 

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

при децата чрез изучаване на цветознание, композиция, образци от историята на изкуството. В 
началото на изминалата 2019 г. броят на възпитаниците варираше между 5 и 9, като до края на 
учебната година школата посещаваха постоянно 5 деца. За Великден и Рождество малките 

художници по традиция представиха свои работи във фоайето на НЧ „Отец Паисий“. През 2019 г. 
възпитаниците на арт-ателието участваха за първи път в международната изложба за детска рисунка 

"Коледна звезда" в манастирския комплекс "Свети Архангел Михаил" – Одеса. Техни рисунки също 
така бяха удостоени с дипломи от ежегодния конкурс „Детско море” във Варна. 
 

ШКОЛА ПО БАЛЕТ "КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ"  
Школата по балет "Класически танц" към Народно читалище „Отец Паисий” – Варна, с ръководител, 

балетен педагог Нина Стефанова Иванова, е създадена през месец септември 2015г. Пета   година в 
нея се обучават деца на възраст от 3г. до 15 г., по метода „Ваганова” и за първа година- класически 
балет за възрастни. Това е балетна техника и система за обучение, развити през 20-те години на 20-ти 

век от руската балерина и педагог Агрипина Ваганова. Самата система на преподаване отделя 



еднакво внимание на всяка част от тялото. Подпомага отстраняването на много проблеми с опорно-
двигателния апарат като плоскостъпие и гръбначни изкривявания. Правилната постановка на тялото 

и прекрасната визия е необходимост в процеса на растеж на всяко дете. Силата на  школата по балет 
"Класически танц" е в авторската хореография, поставена специално за съответните деца. И през 
изминалата година личната ангажираност и професионалното отношение дадоха отлични резултати – 

децата успяха да преборят конкуренцията и спечелиха: 
 

- Първа награда в международен конкурс ”Свят, Изкуство и Море”- гр.Варна,  
- Първа награда в Национален конкурс за Класически, Модерни и Характерни танци „Българка роза”- 
гр.Казанлък, 

- Първа награда в международен конкурс”MOVMNT ITERNATIONAL DANCE COMPETITION”- 
гр.Русе. 

 
Освен тяхна персонална награда, това е успех и комплимент за техния преподавател, както и за 
Народно читалище „Отец Паисий” – Варна като негови представители. За пореден път децата имаха 

възможност да покажат своите умения и на сцената на Народно читалище "Отец Паисий"- Варна. 
Това се случи на Коледния концерт. 

През настоящата година предстои децата да продължат да развиват своите способности в танцовото 
изкуство, с което да радват родната и чуждестранната публика. 
 

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 приказката „Дядовата ръкавичка”. 

В момента децата подготвят постановка по пиесата на Магда Борисова "Бягството на малката 
таласъмка Тами". 

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 СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ. 
Важен фактор за осъществяването на дейностите в читалището е осигуряването на финансови 
средства за реализиране им. С ежегодното процентно увеличаване на годишната ни субсидия през 

миналата година получихме 10 000 повече. Потърсихме отново целево финансиране в размер на 11 
531лв. от Община Варна за решаване проблемите ни с течащия покрив, но не успяхме да осигурим 

достатъчно средства за подобряване на материалната база.  
През тази година получихме допълващата субсидия от МК, като  реализирахме проект по  Програма 
„Българските библиотеки - съвременните центрове за четене и информираност”, на стойност 900лв. С 

наши средства успяхме да направим малки подобрения: извършихме профилактика на газ 
сигнализаторите на парната инсталация, склучихме договор за поддръжката й, закупихме и нова 

потопяема помпа за общо 588лв., направихме частични ремонти на санитарните помещения. 
Закупихме костюми и цървули за 1075лв., заплатихме 1650лв., остатък, за новите записи на танците 
от репертоара на ансамблите. Дарихме 2000лв. за лечението на Мариана Колева. 

Поставихме нова видео система за наблюдение за която заплатихме 1944лв.. Закупихме нов 
компютър и периферия за 683лв. Отделихме и 1 500лв. за нови книги и абонамент на библиотеката. 

 
КАДРОВА ПОЛИТИКА 

През изминалата година по щата в читалището работиха 6,5 души щатен персонал при субсидираната 

численост от 9,75. Част от персонала на читалището работят и на граждански договори, като 
обслужващ и художествен персонал с различна заетост и продължителност на договорите. В 

началото на творческия сезон за обезпечаване на работата, ръководството на читалището назначи на 
граждански договори общо 11 души. 
 

 



ГРИЖА ЗА ДЕЙНОСТТИТЕ, ХУД. ФОРМАЦИИ И ПЕРСОНАЛА. 
Бяха направени: 

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

 Закупихме 150  нови книги за библиотеката и годишен абонамент от 6 издания. 

 Закупихме частично костюми и цървули за ансамблите. 

 Организирахме екскурзия до с. Пет могили за персонала. 

 В рамките на годината по повод различните празници – децата участници в различните 

формации на читалището, получиха подаръци за 1- юни , първи учебен ден, Баба Марта и Коледа. 
 
С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ: 

Отново изказваме нашата благодарност на хората традиционно подпомагащи различни дейности в 
читалището: Людмила Стойчева, Марияна и Станислав Колеви, Елена и Тодор Ангелови, Нели и 

Живко Баеви.  
 

ФИНАНСОВИ  РЕЗУЛТАТИ 

Общо за периода имаме приходи в размер на 201 760 лева,които са от субсидии от МК – 92 527 - 
45,8%,               80 412 лева –такси, или 39,8 %, други приходи – 28 821 лева, или 14,3%  

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 186 902 лева 

Основно перо са възнагражденията – трудови и лекторски - 117 739 лева, или 63 %, осигурителни 
вноски 16 718  лева.- 8,9 %.  
За ел.енергия,газ и вода – 22 513 лева,или 12 % 

За телефони,текущи ремонти,командировки 3 572 лв. или 1,9 % ,за външни услуги и  материали – 26 
360 лева, или 14,10 % 

Финансовата година завършваме със печалба – от стопанска дейност – 7 891 лв от нестопанска 
дейност        – 7 339 лв.,или общо 15 230 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, които с професионалната 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 в 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 нашата благодарност, за ползотворната работа и добро взаимодействие с МК, 
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 
По Закона за читалищата, дейността им се ръководи от читалищно настоятелство и секретар.  

В различните читалища в България са се наложили два модела на управление, където в едните цялата 
дейност се ръководи от прдседателия, а в другите - от секретаря.  



В нашето читалище се е наложил модела на секретаря като основна движеща фигура, която ръководи 
и изгражда и от която зависи функционирането и дейността на читалището, като читалищното 

настоятелство заедно с председателя подпомага и одобрява както извършеното, така и планирането 
на цялостната дейност на читалището. 
Даниела Колева с присъщата си енергичност и сърцатост продължава успешно да работи и на двата 

фронта -нелеката 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 7 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 вземаха решения по текущи 

проблеми: кадрова политика, договорни отношения, размер на такси, участия, изяви, одобряване на 
разходи. 
Искам да подчертая, че през целия изтекъл отчетен период настоятелството работеше активно и би 

било несправедливо да откроявам за  техния принос отделни колеги. 
Настоятелството създаде възможности в нашето читалище да  се работи спокойно и творчески и при 

условия на респект за ред,  хигиена и спазване на определените 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: 
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! 
 
 

КОСТАДИН БАНДУТОВ  

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

 
25.06.2020 год. 


