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За нас 

 
Читалище „Алеко Константинов 
1884” е гражданска организация, 
регистрирана по Закона за 
народните читалища, вписана в 
регистъра към Министерството на 
културата под № 2475 и Закона за 
юридическите лица с нестопанска 
цел за обществено полезна дейност, 
вписана в регистъра на сдруженията 
с нестопанска цел под №45, по ф.д. 
№4034 от 1997 г. 
 
През мандат 2017 - 2020 година читалището осъществяваше 
дейността си в съгласие със своите програмни цели: 
1. Утвърждаване на гражданското общество като източник на 
социален капитал; 
2. Разпространение на духовни и културно-просветни ценности, 
подпомагане на културното и творческо развитие, обогатяване на 
социалната и образователна дейност; 
3.Повишаването на квалификацията и информираността на всички 
звена от обществено - политическия, социално - икономическия и 
културния живот в гр. Провадия; 
4. Подпомагане и развитие на младежки дейности; 
5. Подпомагането на социално затруднени и маргинализирани 
обществени групи; 
6. Осигуряване на достъп до информация; 
 
Дейности за постигане на тези цели: 
1. Уреждане и поддържане на библиотека, читалня, фото-, фоно- 
филмо-  и видеотека, както и създаване и поддържане на електронна 
информационна мрежа; 
2. Развиване и подпомагане на любителското художествено 
творчество; 
3.Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видео 
показ, празненства, концерти, чествания, изложби, конкурси и 
младежки дейности; 
4. Събиране и разпространяване на знания за родния край; 
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5. Предоставяне на компютърни и интернет услуги; 
6.Организиране на професионално обучение, семинари, курсове, 
дискусии и други подобни образователни мероприятия, насочени към 
повишаване нивото на познанията, управленските умения на 
читалищните екипи, държавните  и общински институции, бизнеса, 
отделни граждани;   
                                                                                                                                                                        
 

Организационната структура на читалището 
е следната: 
 Общо събрание, състоящо се от всички членове на 

читалищната 
организация - 152 
граждани на Провадия. 
За 2019 г. е събран и 
отчетен 456, 00 лв. 
членски внос. 
 
 Настоятелство на 
читалището в състав: 
Председател – инж. 
Филчо Филев 
и членове: Антоанета 
Георгиева, Елина 
Димитрова, Тодорка 
Михова, Божидар 
Станков, Боян Боев, 
Силвия Боева – Секретар. 
 
 Проверителна комисия за 
контрол върху дейността 

в състав – Председател – Яница Тунчева и членове Милена 
Иванова и Севен Хаджихасан.
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ОСНОВНИ  НАПРАВЛЕНИЯ  
И   ДЕЙНОСТИ 

Библиотечна дейност и 
информационни 
технологии 
 

 Общодостъпна библиотека 
                                                                                                                     
В читалище “Ал. Константинов 1884”- Провадия работят отдел за 
възрастни, детски отдел и читалня. Към 31.12.2019 г. библиотечният 
фонд наброява 69 967 броя библиотечни единици. През отчетния 
период няма отчислени библиотечни документи. 
През 2019 г. от библиотечните услуги  се ползват 367 читатели, от 
които 195 възрастни и 172 деца, а посещенията са 3 764, от които 3 
599 за дома и 165 в читалня. Заета е 11 901 тома литература. 
Придобити са 303 бр. нови заглавия на стойност 3 815,37 лв.
Техническото оборудване на библиотеката (седем персонални 
компютри, един преносим компютър, мултифункционално 
устройство и проектор) позволява читателски запитвания и търсения 
да бъдат изпълнявани не само по традиционния заемен начин и 
читалня, а да се търсят ресурси в уеб библиотеки и специализирани 
портали. В библиотеката през отчетния период са се провели около 80 
бр. вечери, творчески срещи, изложби, информационни събития и др. : 
 Зимни четения в Детска библиотека; 
 Клуб ”Театър” към ДБ представи своята постановка „Пипилота търси приятели” 

в ОДЗ ”Снежанка”, ОДЗ”Пролет”и  ОДЗ „Пролет“ – Филиал „Ален Мак“; 
 Урок по родолюбие: „144г.безсмъртие ”- литературна вечер с кръжок ”Млади 

възрожденци”, Първо основно училище  ”Хр.Смирненски“; 
 „145 години безсмъртие”-образователна среща с приятелите на книгата, 

участници в журналистически кръжок при ПГХРТ ”Цар Симеон Велики” 
посветена на подвига и делото на Апостола на свободата Васил Левски. 
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  „Баба Марта посреща най-малките 
читатели в творческата работилница на 
ДО”- изработване на мартеници с 
децата от ЦДГ ”Пролет” филиал ”Ален 
Мак и учениците от IОУ ,,Хр. 
Смирненски“ 

 Участие на ДО в организираната акция 
във връзка с Международния ден на 
Детската книга. 

  „Буквите носят светлина”- 
литературно-музикален спектакъл с 
учениците от 1б клас към IОУ ,,Хр. 
Смирненски”. 

 Маратон на четенето като част от 
Националната кампания ”Походът на 
книгите”. Камишибай театър представя ”Безценното камъче” с деца от клуб 
”Млад приятел на книгата”. 

 Областно честване на професионалния празник  и конференция на  тема: 
„Библиотеките в подкрепа на устойчива развитие” 

 Участие в Националната конференция с международно участие „Младите хора, 
четенето и библиотеките“; 

 Национална библиотечна седмица; 
  „Ние обичаме книгите”-литературно утро с подготвителна група към 

СУ”Д.Благоев” 
 Походът на книгите в ДГ ”Пролет”и  ДГ ”Снежанка” - „Деца четат на деца” 
 Представяне на Камишибай театър. 
 Е-правителство и библиотеките-обучение, участие в презентация за развитието, 

концепцията и приложението в е-правителството. Организатор – ББИА 
 ”Чистотата в българския език” - литературна вечер – СУ ”Д. Благоев, ПК ”Овеч”, 

ПК ”Надежда”. 
  „Час на приказката”- от големия Маратон на четенето /СУ ”Д.Благоев”/ 
  „Молитва за семейството”- Музикално-поетична вечер, посветена на 

християнското семейство. 
 Среща на поколенията: „Със стиховете на Ботев“ – съвместно с КП „Доверие“ 
 Поетична среща с авторката на книгата „Крепост“ Нели Янчева; 
 Представяне на най-четеният автор за 2019 г. писателката и автор на романа 

„Живот в скалите“ Мария Лалева“; 
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 Представяне на книгата „Неаличима диря“ – съдбата 
на малоазийските българи от доц.Тонка Василева; 
 Представяне на книгата „Шарени криле“на д-р 
Стефка Данева с любезното съдействие на INNER WHHEEL 
KLUB – Варна; 
 Представяне на книгата на Богомила Атанасова „И 
нея ориста забрава не подмина“ – сборник; 
 Премиера на книгата „Спри да ми казваш НЕ“ на 
младата авторка от Провадия Нона Ясенова; 
  

 

Работа по проект „Глобални библиотеки”  
 
Читалищната библиотека  е първата в община Провадия, одобрена на 
етап 2009 по Програма „Глобални библиотеки” България. 
Посещенията през отчетния период  на информационно-обучителния 
център по проекта са  105  и ползвали компютрите. Проведени са 
консултации, групови и индивидуални обучения по темите: 
Базови познания за работа с компютър; 
Търсене на информация в интернет и/или ползване на услуги чрез 
интернет; 
Ползване на електронна поща; Ползване на Skype и други програми за 
комуникация; 
Ползване на социални мрежи (Facebook, Twitter;) 
Участие в обучението „Медийна грамотност“ в РБ   „З.Стоянов“ -  Варн 
Участие в  обучението „Библиотеките в  3D  формат“ в РБ „З.Стоянов“ – 
Варна; 
Участие в уебинар „Здравословното хранене и здравословен начин на 

живот“; 
Партньор на сайта „Аз уча.бг“ – 

достъп до видео уроци;
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Интернет център 
Интернет центърът е 

изграден по проект 

“Гражданско развитие и 

участие чрез мрежата на 

читалищата” и вече над 15 

години е основен доставчик 

на информационни, 

консултантски и обучителни 

услуги на територията на община Провадия. Основни дейности на 

центъра са обучения по компютърна грамотност, комуникационно 

обслужване, Internet услуги. Интернет центърът предлага следните 

услуги: електронна поща, достъп до Interne, принтиране, сканиране, 

текстонабор и текстообработка, изготвяне на рекламни материали.   

В стремежа си да бъдем полезни на местните общности (вкл. на 

институции, работодатели, браншови организации и др.), на нашите 

клиенти се предоставя възможност да получат сертификат за 

компютърна грамотност по европейски стандарти като IT-Card

През годината в ИЦ са регистрирани около 650 посещения.

Интернет центърът разполага със четири персонални компютъра.

Във всички звена за осъществяване на комуникация и оптимизиране 

на читалищните дейности между служителите е изградена Intrаnet 

мрежа, предоставяща Internet за вътрешно ползване.                    

Учебно–образователни    дейности 
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   Обучения по видове изкуства

В своята традиционна работа читалището предоставя възможност на 

деца в предучилищна и училищна 

възраст за обучение и творческа 

изява в Детска музикална школа 

“Св. Обретенов” по специалностите 

пиано, акордеон, духови 

инструменти, ударни инструменти, 
гъдулка, народно пеене, народни 
танци, балет, солфеж и елементарна 
теория на музиката. През отчетния период в музикалната школа се 

обучават около 69 деца. Реализирани са около 26 бр. класови срещи, годишни 

концерти, открити уроци, годишнини на композитори, участия в събития на 

общината и читалището и др.: 

 Ежегодни образователни концерти в училищата; 

 Вечер, посветена на Парашкев Хаджиев; 

 Участие на учениците от класа по духови инстрменти в събитие на Ротари 

клуб; 

 Музикално-поетична вечер „Вино и любов“ 

 Празничен концерт, по случай 1 юни 

– денят на детето; 

 Празничен поздравителен концерт, 

по случай 1 октомври – денят на музиката, 

поезията и възрастните хора; 

 Концерт, по повод 110 години от 

рождението на Светослав Обретенов; 

 Празничен концерт, по повод денят 

на жената от Школата по народно пеене; 
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 Участие на школата по народно пеене в НК 

„Децата на България пеят, танцуват, рисуват“-  

Шумен – поощрителни награди;  

 Музикална вечер, посветена на творчеството 

на Й.С.Бах – класовете по пиано; 

 Участие на школата по народно пеене в 

Първия фолклорен фестивал „Дъга над 

морето“- с. Лозенец; 

 

 

Център за професионално обучение Асоциация 
„Съвременни читалища” 

 

Центърът за професионално обучение към Асоциация "Съвременни 

читалища" притежава лиценз № 200612327 издаден от Националната 

агенция за професионално образование и обучение за провеждане на 

обучения по 37 специалности от 24 професии в 15 професионални 

направления. 

Асоциация "Съвременни читалища" (АСЧ) бе одобрена за доставчик 

на обучителни услуги по Приоритетни 

оси 1 и 2 на Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси 2007-

2013" съгласно чл. 7, ал. 2 на ПМС 

251/21.10.2009 г. Това ни дава 

възможност като учебна база да 

предоставяме професионално обучение 

и обучение по ключови компетентности 

на заети и безработни лица в Провадия 
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при прилагане на широко рекламирания напоследък ваучерен 

механизъм.  
НЧ „Ал. Константинов 1884” като учебна база на АСЧ към 2019 г. са обучени 402 граждани, 
които повишиха своята компетентност по английски език и компютри или професионална 

квалификация по професиите „Оператор на компютър”, „Офис-секретар”, „Работник в 
озеленяването” и „Библиотекар”, сред които 11 колеги библиотекари от читалищните 

библиотеки в община Провадия. През 2018 и 2019 г. не се провеждаха обучения предвид 
изчерпания ресурс на ваучерите по ОП „РЧР“

 
 Любителско творчество 

 

Сред основните направления в традиционната читалищна работа е 

създаването на условия за творческа изява на деца и млади хора. В 

читалище “Ал. Константинов” през отчетния период работят следните 

колективи: 

 

Детска танцова школа „Провадийче” с худ. ръководител Диляна 

Иванова.  

В представителния състав 

танцуват около 20 деца, 

възпитаници на школата по 

народни танци. Участия: 

читалищни и общоградски 

концерти, НК „Децата на 

България пеят, рисуват, 
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танцуват” гр.Шумен – първа награда, диплом и златен медал – 2017 и 

2018 г., участие в празника на с.Бозвелийско и във Фолклорен празник 

„Блъсково – чисто, хубаво, добро“.    

 
Женски народен хор „Келара” с диригент Тодорка Михова.  
 

Певиците са 23. През 2015 г. 

колективът е одобрен след 

проведен конкурс на два 

етапа за представителен 

колектив на CIOFF България 

– официален Партньор на 

ЮНЕСКО. С изпълненията си 

формацията достойно представя читалището и Провадия и  

авторитетно защитава 55-годишната история на хора. Домакинстваха 

на срещата под надслов „Култура без граници“ с гости от Ренийски 

културен център, Украйна. Международните участия на хора 

продължиха с гостуване в Македония, на международен фестивал–

Охрид, участие във Фолклорен празник „Гергьовден мина, лято се 

брои“, 14НК „С песните на Стайка Гьокова“ в рамките на 

Международния балкански фестивал гр. Карнобат – първа награда,    

Балкански фестивал по фолклор „Евро фолк – жива вода“ гр. Хисаря -  

диплом, златен медал и препоръка за участие в Световния фестивал 

по фолклор. 
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Младежки духов оркестър с диригент 

Петър Трайков.  
Съставът е изключително от младежи в 

ученическа възраст. През отчетния период 

участваха около 15 музиканти, които се 

подготвят в класа по духови инструменти в 

ДМШ. Участие – читалищни и общоградски 

концерти, в празничните общоградски тържества, в мероприятие на 

Ротари клуб, благотворителни концерти и мн.други. 
 

 

Балет „Усмивка“ с Мажоретна     формация 
с худ. ръководител Анна Пенева 

е единствената такава на 

територията на община Провадия, в 

която към момента се занимават 20 

момичета, които участват във всички 

концерти на читалището и 

общината.  

 

 

 

 

 

Театрално студио                        
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През отчетния период (2017 г.) беше представена една от най- 

популярните пиеси на големия български комедиограф -„Женско 

царство“ от Ст. Л. Костов. Четиринадесет са изпълнителите, които в 

продължение на месеци отделяха от свободното си време, за да 

зарадват с играта си провадийци. Постановката е дело на доайена на 

театралното изкуство в Провадия Димо Димов. През 2018 г. под 

ръководството на ръководителя на колектива Димо Димов беше 

представена постановката "Скъпа Елена Сергеевна" от руската 

авторка Людмила Разумовска. В ролите Грета Гинчева, Хакан Осман, 

Петър Иванов, Ванина Свиленова, Бексай Неждетов и Селин Ерчинова 

разиграха убедителен, задълбочен спектакъл, режисиран от 

ръководителя на театралното студио, уважавания наш съгражданин 

Димо Димов. С дълги аплодисменти от благодарната публика, цветя 

от Община Провадия, Читалището и почитатели на младите актьори 

завърши театралната вечер в Провадия. През настоящата творческа 

година колективът работи с добре познатата на провадийци историк, 

педагог и театрал Сия Васева. С доста променен състав новият екип 

подготвя пиеса, която ще 

представят на провадийска 

сцена. 

        Група „SUNLIGHT“ е най-

новият читалищен колектив. 
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Музикален педагог на групата е Петър Трайков. Подготвя  се 

репертоар от българската и чуждестранна съвременна поп музика. 

Съставът вече има няколко участие на читалищни и общоградски 

събития и първи запомнящи се участия на национални конкурси - 

престижния Музикална академия “Нота по нота “- гр. Пазарджик. 

Емоционалното и талантливо изпълнение на групата, както и 

внимателния подбор на песните от техния ръководител г-н Петър 

Трайков им донесе престижната награда Приз за Дебют 2019" в раздел 

Рок групи и  ценно участие в творческите ателиета на журито Етиен 

Леви и Петър Писарски. Групата беше отличена и със специалната 

награда на XIV-я Международен детски фестивал „ Звездна дъга” 

Варна 2019 г., състоял се през юни във Фестивалния и конгресен 

център – гр. Варна. 

 

Културна дейност 
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За детска аудитория през отчетния 

период бяха организирани общо 

около 58 събития – спектакли, 

тематични празници, срочни и 

годишни тържества, концерти и 

продукции на школи. Към 

таргетирани възрастни публики бяха 

адресирани приблизително 57 публични събития – театрални 

постановки, кинопрожекции, срещи с автори, 

фолклорни и класически концерти. Активно 

участвахме в организацията и провеждането на 

концерти по случай 24 май – Денят на 

славянската писменост и култура, Цветница – 

празникът на Провадия. Традиционно 

съорганизираме  1 октомври .- Деня на 

възрастните хора, музиката и поезията. 

Организираха се и самостоятелни концерти на самодейните 

колективи и школите на читалището, във връзка с празници и 

бележити годишнини. В навечерието на 8 март – Международния ден 

на жената в Градската художествена галерия традиционно се открива 

изложба на гоблени „Картини с игла и конец”. За първи път 

реализирахме представяне на здравословна храна - продуктите на 

пчелин Минчев, със собственик земеделският производител Милен 

Минчев, превърнал хобито се в любима професия и успешно бизнес 

начинание. 
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Национален конкурс за млади инструменталисти и 

певци 
 „Светослав Обретенов”  

Провадия 2018 
На 25 септември 2018 г. в зрителната зала на обновеното 

читалище тържествено беше открит ХХVI-ия Национален конкурс за 
млади инструменталисти и певци .„Светослав Обретенов” Провадия 
2018. Родният град на композитора, чието име носи конкурса, за 
пореден път се превърна в център за изява на млади музикални 
дарования от цялата страна. Откриването традиционно започна със 
символичното отброяване на двадесет и шест удара на камбаната от 
барелефа на композитора в музикалната школа, която носи неговото 
име. На 27 септември от 18:30 часа в салона на Народно читалище 
„Алеко Константинов 1884“ - Провадия, се състоя награждаването на 
участниците от първа и втора възрастова група и лауреатите на 
Националния конкурс за млади инструменталисти и певци “Светослав 
Обретенов”2018.  

В специалност „Пиано“ Първа А група награда „Отлично 
представил се“ получи възпитаникът на ДМШ „Св.Обретенов“ Емил 
Ивелинов с преподавател Даринка Таракчиева. 

Участници и домакини се разделиха с обещанието за нови срещи 
на музикалните сцени в Провадия през април 2020 година на ХХVII-ия 

НК „Светослав Обретенов“. 
 

 
Национален ученически 
конкурс за исторически 

разказ „ЦончоРодев” 
Провадия 2017 
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Създаден през 2005 г. от известния автор на исторически романи 

Цончо Родев, ученическият конкурс има за задача да поощрява 14 -19 

годишните деца с усет към словото и със заложби за творческо 

писане. След като през 2011 г. родолюбивият творец, роден в 

Провадия, си замина, конкурсът прерасна в национален, прие името 

„Цончо Родев“ и надслова „Изпитание“ (по заглавието на един от най-

известните романи на белетриста, посветен на Съединението). 

На 6 октомври 2017 г. от 17.30 часа в Зала „Вичо Иванов“ в гр. 

Провадия се състоя церемонията по награждаването на участниците в 

третото издание на конкурса в национален мащаб. 

 

 
Национален ученически конкурс за исторически разказ 

„ЦончоРодев” Провадия 2019 
 

На 20.09.2019г. от 17:30 ч. в зала 

„Вичо Иванов“ на к-с „Ламбова къща“ се състоя церемонията по 

награждаване на отличените в IV-то издание на Национален 

ученически конкурс за разказ на историческа тема „Изпитание“ в 

памет на българския писател и почетен гражданин на Провадия 
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Цончо Родев. 

Домакини и гости по традиция поднесоха цветя на паметната плоча на 

писателя и посетиха залата с книгите на Цончо Родев преди началото 

на церемонията. 

Гости на събитието бяха: г-жа 

Надежда Родева – съпругата 

на писателя и едни от 

дарителите на конкурса - г-н 

Агоп Манукян. Присъстваха 

Кметът на Община Провадия 

– инж. Филчо Филев, представители на общинска администрация и 

представители на НЧ „Алеко Константинов 1884“ и Библиотека 

„Цончо Родев“. Наградният фонд е изцяло от дарение на сем. Родеви и 

приятели. 

 

 

Социални групи по интереси и изкуства 

Клуб по български народни танци 
Сформиран е през 2010 г. Читалището откликва на нуждата от такава 

дейност в град Провадия. Участниците са около 40 на брой, на възраст 

от 18 до 60 г., които обичат българския фолклор и два пъти седмично 

изучават характерни танци от различни фолклорни области под 

ръководството на хореографа Диляна Иванова. Участия и награди 

през отчетния период: в „Джумалийско надиграване“  гр. Търговище – 

награда за най-емоционален колектив; Първи танцов фестивал 
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„Фолклорна палитра“ гр.Девня - наградата на журито; Втори танцов 

фестивал „Фолклорна палитра“ гр.Девня; 

Литературният клуб  
обединява група провадийци с общи интереси в областта на 

литературата. Председател на клуба е г-жа Рада Василева- учител по 

български език и литература. Техни стихове са включени в антология 

“Читалищни поети” издадена от Националната читалищна мрежа. 

През 2018 г. възобновиха ежеседмичните литературни матинета, 

които се провеждат в отдела за възрастни в библиотеката. 

Периодично по поводи издават литературен лист “Пъстроглед”. 

Участват в организацията и провеждането на срещи с автори, 

представяне на книги, литературни срещи и др. 

 

 
 

Клуб “Приятели на книгата” 

Клубът работи от 8 години към Детски отдел на Библиотека „Цончо 

Родев”.  В него членуват деца, 
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читатели на библиотеката. Участват като доброволци при 

организацията и провеждането на седмицата на детската книга и 

изкуствата за деца, маратона на четенето, инициативата 

“библиотекар за един ден”, приложните детски работилници за 

Коледа и Баба Марта, Камишибай театър и  др. 

 

 

Проекти 

 ОП „Развитие на човешките ресурси” 

Лицензирана учебна база в АЗ за провеждане на обучения по НП “Аз 

мога повече” по ключови компетентности: дигитална компетентност, 

професия „Оператор на компютър” 

 Програма “Глобални библиотеки България” 

  Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за 

четене и информираност” – 2019 г. първа и втора сесия 

Библиотечният фонд на Библиотека „Цончо Родев“ е обогатен с 194 

бр. книги, на стойност 2351,69 лв. 

Граждански и социални 
инициативи 
Програмата "Читалищата - достъпно място за обучение
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Постигането на информационно и комуникационно равенство и 

намаляване на социалната изолация на възрастните хора е 

приоритетна задача на екипа на НЧ „Ал. Константинов 1884” 

Безплатните обучения и консултации по първоначална компютърна 

грамотност за възрастни вече са част от регулярната читалищна 

дейност и в новия информационен център в библиотеката по 

„Глобални библиотеки”. През отчетния период са проведени 11 

индивидуални обучения. 
 

 
 

Благотворителен концерт „Коледа е доброта“ 
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На Игнажден, традиционен празник от народния календар на 

българите в Читалището се състоя концерт-спектакъл под надслов 

"Коледа е доброта" в помощ на нашия съгражданин Христо, пострадал 

при тежка катастрофа. Спектакълът започна с молитва за Христо, 

изречена от свещеник Георги Стоименов. Провадийци изпълниха 

зрителната зала, съпричастни с благородната кауза. В концерта с 

много любов и съпричастие взеха участие всички школи и самодейни 

колективи на читалището и гости. Събитието беше организирано от 

екип на НЧ "Ал.Константинов 1884" със съдействието на Общински 

съвет - Провадия. В края на концерт - спектакъла нотариус Зоя 

Аврамова обяви събраната сума - 3 700 лв., която ще постъпи по 

сметката на Христо, за да продължи неговото лечение и 

рехабилитация. 

Благотворителен 

концерт  

„За Дари“  
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Със самостоятелен благотворителен 90-минутен фолклорен концерт 

под наслов "За Дария", "БЪЛГАРЕ" подпомогнаха семейството на 17-

годишната Дария Живкова в трудната ѝ борба със заболяването 

муковисцидоза. Благотворителното събитие се организира съвместно 

с НЧ "Алеко Константинов 1884" в 

Провадия и се проведе под патронажа на 

кмета инж. ФилчоФилев и със 

съдействието на Община Провадия. 

Събраните приходи от продажбата на 

билети е 7 500,00 лв. и от дарителските 

кутии - 4 875, 00 лв. Средствата са 

предадени на семейството на Дария. 
Информационна среща в 

рамките на проект „Активни общности: изграждане на 
капацитет”

В последната седмица на юни 2019 г. се състоя информационна 

среща в рамките на проект „Активни общности: изграждане на 

капацитет”, финансиран от America for Bulgaria. Целта на срещата бе 

АГОРА да сподели своя опит от създаване на общински фондове за 

подкрепа на инициативи през 

последните години. Г-жа 

Емилия Лисичкова - 

председател на сдружението, 

сподели механизмите на 

създаване и функциониране 

на различни модели на 

фондове за подкрепа на 
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местни инициативи, тяхното управление, ползите и резултатите от 

тях, добрите практики, а също така и потенциалните трудности. 

Събитието беше организирано от Сдружение Платформа Агора и НЧ 

"Алеко Константинов 1884" със съдействието на Община Провадия. В 

срещата участваха представители на читалищата и на общинска 

администрация. 

 

Човешки и финансови ресурси. Мениджмънт 
И през този отчетен период читалището продължи да поддържа 

режим на рестрикции в разходната част на бюджета, с оглед 

преодоляване на обективните финансови ограничения – минимално 

увеличение на държавната субсидия и др.  
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През отчетния 

период дейността се 

координираше от 

Настоятелството на 

читалището с 

председател- инж. 

Филчо Филев и 

членове – г-жа 

Антоанета 

Георгиева, г-н Божидар Станков, г-н Боян Боев ,г-жа Елина Димитрова, 

г-жа Силвия Боева, г-жа Тодорка Михова съгласно решенията на ОС. 

Настоятелството е провело 14 заседания, и е взело 40 решения. 

Обсъдени са редица материали във връзка с изпълнението на 

организационни, творчески и административни въпроси и  задачи от 

които зависи по нататъшното бъдещо развитие на читалището, 

своевременно и адекватно се реагира на потребностите на местната 

общност с нови, съвременни форми на читалищна дейност. 

Съставът на читалището през 2019 г. наброяваше 10 служители 

и 5  ръководители на колективи, при 17 бр. субсидирана численост от 

държавния бюджет. 

Чрез допълнителни договори за изпълнение на читалищни 

дейности, читалището е работило с около 14 юридически и физически 

лица.  

Държавната субсидия за 2019 ще бъде отчетена пред Община 

Провадия след като общото събрание приеме финасовия отчет за 

приходите и разходите и проекта за бюджет за настоящата 2020 г. За 

осигуряване на своята годишна работа читалище “Ал.Константинов” 
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продължава да работи на партньорски принцип както с национални 

финансиращи програми, така и с бизнеса и местната власт.  

Освен за финансовият, читалище “Ал. Константинов”  е 

изключително благодарен за споделяния през годината експертен 

ресурс с редица институции. Инвестициите в знания и повишаване 

експертизата на екипа на читалището са точно толкова важни за 

нашата успешна работа, както финансовата подкрепа. 

Участия в 
обучения и 
връзки с 
общественостт
а 

 Участие в конференцията „Библиотеките в подкрепа на устойчивото 

развитие“ Варна 2017 г.; 

 Национална конференция с международно участие „Младите хора, 

четенето и библиотеките“ София 2017 г.; 

 Национален форум „Библиотеките днес“ на НП „Глобални библиотеки“ 

2017 г.; 

 Обучение на тема „Пререгистрация на народните читалища в Агенция по 

вписванията“ 2018 г. на БЦНП и АСЧ; 

 Обучение на тема „Общински фондове за подкрепа на местни инициативи“ 

2019 г.; 



[ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО  ПРЕЗ  МАНДАТ 2017 - 

2020] 18 юни 2020 г. 
 

27 
 

 Обучителен практикум „Библиотеките в 3Dформат“ 2019 г.; 

 Семинар на тема „Сцена и традиционен фолклор“ 2019 г.;  

 Заснет и излъчен филм за Читалището в 

предаването „10 000крачки“ на БНТ; 

 Интервю за БНР на Силвия Боева за 

дейностите по проект BG16RFOP001-2.001-

0070-C01 „Подобряване на енергийната 

ефективност на културната инфраструктура 

в гр. Провадия“; 

 

 

 

Материална база 
През отчетния период продължиха дейности по модернизиране и 

реновиране на материалната база – сградите на читалище „Ал. 

Константинов 1884” и ДМШ „Светослав Обретенов. През 2018 г. в 

изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0070-C01 „Подобряване на 

енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. 

Провадия“ се изпълниха заложените по проекта строително-

монтажните работи в Читалището: Подменена е покривната  

конструкция, обновена е мазилката на фасадата, сменена е дограмата 

на прозорците и външните врати, санирани са външните стени от 

вътрешната страна, обновена е отоплителната инсталация, 

извършена е частична подмяна на ел.крушки с енергоспестяващи 

такива, обновени са санитарни възли, изграден е санитарен възел за 

хора с увреждания, обновена подова настилка на сцената,. През 2019 г. 

със средства от Община Провадия се извършиха дейности по 
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обновяване на зрителната зала – ремонтира се подовата настилка и се 

подмениха седалките.  

Основни проблеми: стара, амортизирана и опасна сценична 

механизация –  повредена е механичната конструкция за театралната 

завеса, а самата завеса е силно замърсена, липсват парчета от плата и от 

ресните, повреден е сценичен мост, от наличните 16 бр. ръчни 

подемници за декори (чиги), само 6 са работещи, силно захабено и 

прокъсано сценично облекло (завеси, крачоли, дъна и др. 

Компрометирана е арката с изронени гипсови елементи.  

Сградата е публична общинска собственост, предоставена за 

безвъзмездно ползване с решение №30-368 от 15.03.1999 г.на ОбС и 

заповед №197 от 15.04.1999 г. на Кмета на община Провадия. В 

сградния фонд функционират 2 информационно-обучителни и една 

лекционна зали с общ капацитет 30 места , сцена – зрителна зала с 

капацитет 398 места, библиотека, учебни кабинети, административни 

офиси. 

Техническото оборудване, подпомагащо оперативната работа на 

организацията към декември 2015 година наброява: 14 компютърни 

конфигурации,  6 бр. периферни устройства, копирна техника, 3 бр. 

преносими компютри,  мултимедиен проектор,  озвучителна уредба, 

осветителна техника, музикални инструменти и др. 
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Детска музикална школа «Св.Обретенов» - Сграда на два етажа със 

застроена площ 280 кв.м. и дворно място с площ 520 кв. Извършени 

ремонтни дейности през 2018 г., свързани с повишаване на 

енергийната ефективност на сградата по ОП «Региони в растеж» - 

подменена покривна конструкция, обновена мазилка на фасадата, 

сменена дограма на прозорци и външни врати, санирани външни 

стени, климатизирана, подмяна на ел.крушки с енергоспестяващи 

такива, обновен един санитарен възел, изграден санитарен възел за 

хора с увреждания, изградена е мълниезащита и аварийно осветление. 

Предоставена е за безвъзмездно ползване на основание чл.12 ал.3 от 

ЗОС, &4 от Преходните заключителни разпоредби на ЗНЧ, във връзка с 

Решение №11-214 от 21.09.2016 г. на ОбС – Провадия, Заповед №3037 

от 18.10.2016 г. и Договор за безвъзмездно предоставяне.  

 

Детска библиотека - Сграда на два етажа със застроена площ 160 кв. м. 

с ремонтирана външна фасада 

и покривна конструкция по  

проект “Красива България” 

през 2005 г. През 2019 г. със 

собствени средства се 

извърши частичен ремонт и 

освежаване на детската 

творческа работилница в 

отдела и на голямата тераса на сградата. Сградата е общинска 

собственост, предоставена за безвъзмездно ползване на основание чл. 

12 ал.1 от ЗОС,§ 3 от ЗНЧ ,в изпълнение Решение №30-392 на 
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Общински съвет - Провадия  и заповед №1277/15.09.2006 г. на кмета 

на Община Провадия.  

Читалня - Двуетажна масивна сграда  застроена върху 77.80 кв. м. 

Сградата е общинска собственост, предоставена за безвъзмездно 

ползване на основание чл. 12 ал.1 от ЗОС,§ 3 от ЗНЧ ,в изпълнение 

Решение №30-392 на Общински съвет- Провадия и заповед 

№1276/15.09.2006 г. на кмета на Община Провадия. 

 

Докладът е приет с Решение № 30 на заседание на Настоятелството от  

9  март 2020 г., и с Решение №1 на редовното общо отчетно изборно 

събрание от 18 юни 2020 г. 
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