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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 2021 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; 
5. Предоставяне на компютърни и интернет услуги; 
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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 - 155 граждани 
на Провадия. За 2021 г. е 
събран и отчетен 465, 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 Митева 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 31.12.2020 г. библиотечният 

фонд наброява 70 481 броя библиотечни единици. През отчетния 

период няма отчислени библиотечни документи. 

През 2021 г. от библиотечните 

услуги се ползват 334 бр. 

читатели, от които 178 възрастни 

и 166 деца, а посещенията са 3 

335, от които 3 234 за дома и 101 

в читалня. Заета е 9 501 тома 

литература. Придобити са 430 бр. 

нови заглавия на стойност 7 

148,00 лв. 

Техническото оборудване на библиотеката (четири 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 26 бр. вечери, 
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творчески срещи, изложби, информационни 

събития и др., част от събитията са проведени 

онлайн и популяризирани в ютуб канала, сайта и 

Фейсбук страницата  на Читалището, с : 

 18.01.2021г.  – Видео урок по родолюбие: „Райна Княгиня 

– една българска светица” ; 

 18.02.2021г. – Творческа среща с Росен Гацин и 

представяне на книгата: „Обесницата”  

 02.04.2021г. –  Международен ден на детската книга. Инициатива: „Провадия 

чете”. Творческа среща с варненската писателка Венеция Маркова. 

 07.04.2021г. – Шестнадесети маратон на четенето 2-23 април-онлайн 

инициативи на ДО на Библиотека „Цончо Родев”- Маратон на четенето, 

Библиотекар за един ден, литературни утра, презентации  и др. 

 

 Отдел възрастни – 5 бр. онлайн четения от творци и читатели. 

Детски отдел – 6 бр. онлайн четения от деца и ученици, от клуб   „Млад приятел на 

книгата”. 

 19.05.2021г. – Национална библиотечна седмица 

Инициатива: „Библиотекар за един ден”: 

 19.05.2021г. - НБС „Библиотеката ще ти помогне” – малка подвижна библиотека – 

къщичка за книги в градския парк до Храм „Св. Благовещение”. 

 21.05.2021г. - първа екскурзия в Детски отдел на библиотека „Цончо Родев” на 

учениците от  първи клас на IОУ „Христо Смирненски”. Представяне на Камишибай 

театър. 

 Национална библиотечна седмица – онлайн „Провадия чете – Чете Марта Радева“ 

 21.06.2021г. „Празник на книгата” – Екскурзия в библиотеката и изнесени лекции 

по ББЗ на четвъртокласниците от II ОУ „Иван Вазов”. 

 29.06.2021г. Камишибай театър и работа с енциклопедии и справочницив с ученици 

от II ОУ „Иван Вазов”. 

 15.09.2021г. Нова електронна услуга в библиотеката – Електронен каталог. 

 21.09.2021г. Представяне на стихосбирката „Сезони за обичане” от Сияна Янева”. 
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Интернет център 
Интернет центърът е 

изграден по проект 

“Гражданско развитие и 

участие чрез мрежата на 

читалищата” и вече над 17 

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.  

Услугата Регистрация в електронната система срещу COVID-19 в 

имунизационните пунктове в страната.  

През годината в ИЦ са регистрирани около 200 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.     
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Учебно–образователни    дейности 
   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, народни танци, балет, солфеж и 

елементарна теория на музиката. През отчетния период в музикалната 

школа се обучават около 43 деца. Реализирани са около 7 бр. класови 

срещи, годишни концерти, открити уроци, годишнини на композитори, 

участия в събития читалището и др.: 

 Концерт – 112 години от рождението на Светослав Обретенов“ - 

онлайн; 

 Концерт – 265 г. от рождението на В.А.Моцарт; 

 Срочни и годишна продукции; 

 „Рождественски звезди“ – виртуален коледен музикален поздрав. 

 

Център за професионално 
обучение Асоциация „Съвременни 
читалища” 

 

Центърът за професионално обучение към 

Асоциация "Съвременни читалища" 
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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. През 

отчетната година не се провеждаха професионални обучения предвид 

епидемиологичната обстановка. 

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. Не  са работили 

през  2021 г., поради епидемичната обстановка и забраните на МЗ за 

работа с деца
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Женски народен хор „Келара” с диригент Тодорка Михова.  
Певиците са 21. 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. Почти не провеждана репетиционна 

дейност и участие през отчетния период.  Участия – ММФ „Море от 

ритми“ – Балчик -  втора награда, Празник МИГ „Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ 

Младежки духов оркестър с диригент Петър Трайков.  

Съставът е изключително от младежи в ученическа възраст. През 

отчетния период участваха около 12 

музиканти, които се подготвят в класа по 

духови инструменти в ДМШ. Участие – 

читалищни и общоградски концерти и др. 

Не  е провеждана репетиционна дейност и 

участие през отчетния период. 
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Балет „Усмивка“ с Мажоретна     
формация 

с худ. ръководител Анна 

Пенева е единствената такава на 

територията на община Провадия, 

в която към момента се занимават 

8 момичета, които участват във 

всички концерти на читалището и 

общината.Участия: Е-фест – онлайн участие, Концерт на ОДК – Варна; 

Празници на МИГ „Ветрино, Вълчи дол, Провадия“; 

 

 

Театрално студио                        

 През отчетния период студиото се ръководи от нов ръководител, 

небезизвестния педагог и театрал Сия Васева. За кратко се провежда 

творчески процес, който не се оказа достатъчен за представяне на 

пиеса, също и поради ограниченията за 

събития в зрителни зали . 

 

Група „SUNLIGHT“ е най-младият 

читалищен колектив. Музикален 

педагог на групата е Петър 

Трайков. Подготвя  се репертоар 

от българската и чуждестранна 

съвременна поп музика. 

Виртуален концерт 

„Рождественски звезди“, 
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Празници на МИГ „Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ – участие в трите концерта; 

 

Културна дейност 

За детска аудитория през отчетния период 

бяха организирани общо около 16 събития, 

някои от които онлайн – срещи с автори, 

тематични празници, срочни и годишни тържества, виртуални 

концерти и продукции на школи, дни на четенето, НБС и др. Към 

таргетирани възрастни публики бяха адресирани приблизително 10 

публични събития – театрални постановки („Мосю Журден“ на ДТ- 

Шумен, „Женско царство“ ДКТ - Добрич, концерти – „Малката песен в 

големия Бродуей“, „Песните 

на Верди и Белин“, 

кинопрожекции, онлайн 

срещи с автори, представяне 

на книги, фотоконкурсите 

„Зима в Провадия“ и „Порода 

„Любов“ и конкурсът за 

рисунка „Книгата – прозорец 

към света“. Организираха се и виртуални концерти на самодейните 

колективи и школите на читалището, във връзка с празници и 

бележити годишнини. В 

навечерието на Цветница – 

Празника на Провадия в Градската 

художествена галерия 

традиционно открихме изложба на 

гоблени „Картини с игла и конец”. 
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Национален конкурс за историчеки разказ „Цончо 

Родев на тема „Изипитание“ 2021 

През тежката и запомняща се 2021 година се проведе петото издание на 

Националния  конкурс за 

исторически разказ „Цончо 

Родев“ Провадия. За първи път в 

историята на конкурса в нелеката 

надпревара се включиха и автори 

до 35-годишна възраст. До 

участие бяха допуснати двадесет 

и осем участници, седемнадесет 

от първа възрастова група до 18 

години и  единадесет от втора възрастова група до 35 години. 

На свое заседание, журито с председател известния български поет, 

публицист, есеист и преводач Бойко Ламбовски и членове Антоанета 

Георгиева, Марта Радева, Нели Евтимова и Сия Васева, след задълбочен 

анализ на творбите, излъчиха класиране, като поради епидемията 

нямаше церемония, а излъчихме наградените в страницата на конкурса. 

 
 

 

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 30 на брой, на възраст 

от 18 до 60 г., които обичат българския фолклор и два пъти седмично 
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изучават характерни танци от различни фолклорни области под 

ръководството на хореографа Диляна Иванова и Полина Драгнева. 

 

Клуб “Приятели на книгата” 

Клубът работи от 11 години към Детски отдел на Библиотека „Цончо 

Родев”.  Ръководител на клуба е Камелия Трайкова. В него членуват 

деца, 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 

 Програма “Глобални библиотеки България” 

  Програма „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и 

информираност” – 2021 г.  

 Проект „И утре ще ни има“ – 

партньор на ТМАФ – Пловдив   - 

НФК ( финс. орган) 
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 Проект „ДАР“  - партньор на Платформа Агора; 

 
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  

 През отчетния период не са провеждани обучения. 

 

 Инициативата „Интернет за всички 55+“ А1 и АСЧ.  

Програмата обхвана читалища в 20 населени места, сред които и НЧ 

„Ал. Константинов 1884“ и беше напълно безплатна за всички желаещи 

възрастни граждани, които искат да научат повече за работата с таблет 

и смартфон. 21 провадийци, които получиха грамоти за участие от А1 и 

Асоциация „Съвременни читалища“. А попълнилите изходния тест, 

участваха в томболата с технологични награди. Иванка Тодорова от 

Провадия, редовен читател на библиотеката, която участва във всички 

етапи на обучението спечели слушалки като участник в Програмата. 
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 Кампания за набиране на храна и 

продукти от първа необходимост в помощ 

на най-уязвимите хора в Провадия. С 

парични средства в размер на 320, 00 лв. 

и продукти се включиха двадесет и 

четири дарители, сред които и млади 

хора. Получихме и закупихме хранителни 

продукти от първа необходимост, 

плодове, почистващи материали, маски и 

дезинфектанти. Кампанията продължи 

до 22 декември, а на 23 декември, нашия екип и доброволци 

разпределихме и разнесохме 32 бр. пакета с храна и др. на нуждаещи се. 

 Разработен собствен Ютуб канал с библиотека от видеоклипове; 

 Електронен каталог на Библиотека „Цончо Родев“ в сайта на 

Читалището; 

 Дигитална колекция за свободен достъп на сайта на Читалището 

– ДК „Цончо Родев“ 

 

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, 
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сложна епидемиологична обстановка, преустановени дейности със 

заповед на министъра на здравеопазването и др. обективни и 

субективни обстоятелства; 

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 6 заседания, и е взело 16 

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 – сайт на 

читалището, ютуб канал, електронен каталог на библиотеката, 

Дигитална колекция „Цончо Родев“. 

За осигуряване на безопасност и опазване на здравето на 

служителите и посетителите, са закупени мултифункционални и 

високоефективни стерилизиращи лампи – иновативен продукт, 

работещ като двойно 

стерилизиращ и 

дезинфектиращ уред с 

ултравиолетови лъчи и 

озон, налични във всички 

читалищни сгради за 

прилежащите кабинети, 

зали и др. помещения. 

Съставът на 

читалището през 2021 г. наброява 10 щатни служители и 5  
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ръководители на колективи, при 17 бр. субсидирана численост от 

държавния бюджет и един служител по чл.51 ал.2 от ЗНЗ. 

Чрез допълнителни договори за изпълнение на читалищни 

дейности, читалището е работило с около 14 юридически и физически 

лица.  

Държавната субсидия за 2021 ще бъде отчетена пред Община 

Провадия след като общото събрание гласува финансовия отчет за 

приходите и разходите и проекта за бюджет за настоящата 2022 г. За 

осигуряване на своята годишна работа читалище “Ал.Константинов” 

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 

обществеността 
 „Създаване на собствено онлайн съдържание. Геймификация.“; 

  "Ресурси за общността по време на криза";  

 "Кризисно и платформи за култура"; 

 „Социални мрежи + и –„; 

 „Нови канали, умения и маркетинг“; 

 „Онлайн обучение в зуум среда“; 

 „Привличане на нови публики във време на социална изолация”; 
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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 обновяване на зрителната зала – 

ремонтира се подовата настилка и се подмениха седалките. През 

отчетния период със средства от общинска субсидия се подмени 

черното дъно на сцената и част от сценичного облекло. Със собствени 

средства се извърши ремонт на ръчните подемници за декори (чиги), 

както и се реализираха частични ремонти в сградата на читалището – 

подмяна на ел. табло, окачени тавани в коридори, нова репетиционна 

за ЖНХ, офис и др. 
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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, , 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 2021 година наброява: 2 компютърни 

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

преносими компютри,  

мултимедиен проектор,  

озвучителна уредба, 

осветителна техника, 

музикални инструменти и 

др. 

 

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, 
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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. През отчетния период се извърши сериозен ремонт на 

покривната конструкция на детска библиотека със средства от 

общинска субсидия. 

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 

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

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

 

Докладът е приет с Решение №18 от 21 март 2022 г. на заседание на 

настоятелството и с решение № …. от ….. март 2022 г. на редовното общо 

отчетно събрание на Читалището. 
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