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Този достоен юбилей да-
де основание на работещи-
те в ОДК преподаватели и
на участващите в извънк-
ласните форми над 600 уче-
ници да представят на Бал-
чик своите постижения в
областта на художествено-
то с лово, начинаещата
журналистика, вокалното
майсторство, театралната
палитра,компютърните те-
хнологии, кръжока по при-
родозащитна насоченост,
изобразителното и прило-
жно изкуство, организаци-
ята на Общинския парла-
мент, основан преди 5 го-
дини.

Балчишката обществе-
ност бе завладяна от праз-
ничната, богата с емоции и
основателна гордост, атмо-
сфера на концерта, посве-
тен на 60-годишнината на
ОДК, който се проведе на
30 май от 18 ч. в НЧ „Паи-
сий Хилендарски 1870”
Балчик.  Официални гости,
дълбоко съпричастни към
дейността на ОДК, бяха Ни-
колай Ангелов, кмет на Об-
щина Балчик, съпругата му
д-р Румяна Малчева Анге-
лова, Христо Желязков,
пр езидент на Ротари
клуб,съпругата му Снежан-
ка Желязкова, президент на
ИИУ Балчик,  Галина Не-
делчева, началник отдел
„Образование , хуманитар-
ни, социални и стопански
дейности” в ОбА Балчик,
директорите на училища и
детски градини в Община-
та, ръководствата на ОДК
от град Шабла и град Ка-
варна, бивши ръководите-
ли на детски колективи от
Пионерския дом, Центъра
за работа с деца и Детския
комплекс.

В специално издадения
юбилеен вестник „Калейдо-
скоп” в словото си за исто-
рията на ОДК, Тинка Сив-
риева, директор от 1980 г.,
посочва с благодарност и
признателност имената на
хората, свързани с издига-
не авторитета на Детския
комплекс от 1954 г. до днес:
Христо Сивов, Пенка Доб-
рева, Мария Господинова,
Мария Савова, Елена Пет-
кова, Мария Аврамова,
Василка Герджикова, Вели-
чка Минкова, Пенка Неде-
ва, Димитър Симеонов, То-
дор Костадинов, Стефан
Димитров, Мирко Мир-
ков, Йорданка Мутафчие-
ва, Митка Игнатова, Геор-
ги Ненчев, Атанас Петров,
Иван Чернев, Георги Ане-
щев, Красимир Михайлов,
Живка Жечева, Маргари-
та Янкова, Пенка Лекова,
Нина Тодорова, Йорданка
Пипева,Тодор Тодоров,
Катя Панайотова, Марина
Башева, Мила Маврова,
Лила Атанасова, Пламен
Иванов, Елка Василева,
Наталия Златева, Светлана
Михайлова, Петър Златев,
Цветелина Илиева, Емилия
Донева, Красимир Кирчев,
Вичка Калева. Тинка Сив-
риева подчерта откога съ-
ществуват днешните из-
вънкласни форми на ОДК,
станали емблематични за
град Балчик: Детски фолк-
лорен състав – 45 г.; Школа
„Изобразително и прилож-
но изкуство”-40 г.; Театра-
лен състав – 35 г.; Клуб „ке-

рамика” – 30 г.; Шах клуб –
30 г.; Клуб „Екология” – 30
г.; ТФ „Ритъм” – 20 г.; Клуб
„Журналист” – 20 г.; Клуб
„Компютър” – 15 г.; недел-
но училище по православ-
но вероучение – 13 г.; во-
кална група – 10 г.; Мажо-
ретен състав – 9 г.; Школа
„Гражданско образование”
– 8 г.; Скаутски клуб – 7 г.;
Ученически парламент – 5
г., чийто първи председа-
тел Петър Морянов и чле-
нът на УП – Михаела Ди-
митрова бяха много успе-
шни водещи на празничния
концерт, а бившият предсе-
дател на УП – Ерсин Исма-
илов, заедно с Енчо Липо-
вански от НЧ”Просвета
1900” с. Соколово, напра-
виха видеозапис на концер-
та за допълване богатия ар-
хив на мероприятията в
ОДК.

Поздравително слово, с
пожелание за дълголетие на
ОДК и все такива големи
успехи на местно, национал-
но и международно ниво
поднесе кметът Николай
Ангелов: „ Скъпи деца, ра-
двам се да Ви приветствам
с 60-годишнината на ОДК
Балчик! Това е едно място,
където Вие сте свободни да
изразявате своите дарби, да
развивате уменията си, да
откривате с ебе си.

Всички Ваши стремле-
ния се подкрепят от високо
квалифицирани учители, на
които дължим постижения-
та Ви на сцената, в различ-
ни конкурси и състезания.
По-важното е, че Вашите
преподаватели вече десети-
летия възпитават у Вас чо-
вечност и Ви подготвят за
живота. Запазете този дух,
поддържайте жаждата си за
знания, гордейте се с тази
творческа школа! Честит
празник”.

Поздравителни адреси
ОДК Балчик получи и от:
Национален дворец на де-
цата, гр.София с плакет за
особено големи заслуги в
извънкласната работа с де-
цата; Център за работа с де-
цата от гр.Ген.Тошево; ОДК
Шабла и Каварна; вестник
„Балчишки телеграф”; НЧ
„Васил Левски 1959”Бал-
чик; НЧ „Просвета 1900”
с. Соколово; Смесен хор
„Черноморски звуци” Бал-
чик; ОУ „Антим I” Балчик;
ОУ „Св.Св.Кирил и Мето-
дий” Балчик; ОДЗ „Знаме на
мира” Балчик; ЦДГ „Здра-
вец” Балчик; Център за об-
ществена подкрепа – Бал-
чик.

Тържественият концерт
откри Мажоретният състав
на ОДК Балчик, с дългого-
дишния ръководител и ос-
новател на състава Петър
Златев. Мажоретките из-
пълниха „Радецки марш”,
„Веселото Санче”, „Моря-
чки”, „Моята годеница”,
„Хоп Троп”, доказвайки
високата класа на изпълне-
нията си, получили отли-
чия от конкурси и фести-
вали в к.к.”Албена”, Шу-
мен, Поморие, Балчик и от
българската общност в
Твърдица, Република
Молдова.

Децата от Танцова фор-
мация „Ритъм”, с хореог-
раф Марина Башева и ръ-
ководител Цветелина Или-

ева зарадваха зрителите с
„Танц на цветята”/със спе-
циалното участие на Аме-
ли Ивелинова, днес учени-
чка в Националното учили-
ще по танцово изкуство в
София, започнала да поко-
рява сцената от първите си
участия в ТФ „Ритъм”/,
„Дилмано, Дилберо”, Укра-
ински танц”, „Виктори” и
„Рокендрол”. ТФ „Ритъм”
чества, освен юбилея на
ОДК, 20 години от своето
създаване, през които са за-
воювани безброй нацио-
нални и международни на-
гради от България, Унга-
рия, Полша, Беларус, Ук-
райна, Р усия,  Сърбия,
Турция. Стотици деца са
минали през  танцовата
школа на ОДК, разнасяйки
славата на ТФ „Ритъм” и
град Балчик по света. Спе-
циален поздрав за празни-
ка изпраща Цветан Иванов,
един от първите малки тан-
цьори на ТФ „Ритъм”, сега
водещ премиер – солист на
Софийската опера и балет:
„Винаги ще си спомням за
„Ритъм” и ОДК Балчик. От
там тръгна моят път на ба-
летмайстор. Благодаря на
госпожа Башева, че сред
толкова много деца откри
у малкия Цецо бъдещ та-
лант, че ме насърчи и под-
готви за конкурса в учили-
щето по танцово изкуство
гр.София. И ето, вече съм
на сцената на Софийската
опера и балет. Честит праз-
ник „Ритъм”! Честит праз-
ник, Общински детски ком-
плекс!” Много приятно бе
за всички да чуят и видят
новите таланти от Вокално
студио „Морски перли”, с
ръководител Мила Мавро-
ва, които честват също още
един юбилей - 10 години от
създаването си. Те изпъл-
ниха „Боряно, Борянке” и
песента на композитора Ва-
лери Костов и поетесата
Елена Накова „Без скука”,
посветена специално на во-
калното студио. Аплодира-
ни бяха индивидуалните из-
пълнения на Теодора Ми-
хайлова /7 г./ с песен от фил-
ма „Принцеса Анастасия”;
на Шарлот Ауси /6 г./с пе-
сента „Бански на лалета”;
Преслав Станчев /7г./  с пе-
сента „Как така”;  Виктор
Донев  / 12 г./с песента „Аз
и ти”; Вера Кухаренко /8 г./
с песента „Молитва за тат-
ко”;Паулина Сивкова /10 г./
с песента „За тебе бях”; Ми-
рослава Кирчева / 12 г./ с
песента „Не така”; Мария
– Елена Василева /12 г./ с
„Песента на щурците”, Ро-
си Димитрова /17г./ с песен-
та  „Черната овца”. С нови
песни се представиха ут-
върдените солисти на ВС
”Морски перли”: Невена
Димитрова /носител на 4
награди Гран При, награ-
ди на Радио вана и Радио
Благоевград, с 20 първи ме-
ста от конкурси в Бълга-
рия, Македония, Русия и
Румъния, финалистка на
популярното телевизионно
шоу „Гласът на България”/
, която изпълни песента
„Обичам те”; Петя Аджо-
пова /носител на 4 награди
Гран При, на отличия от
конкурси в Русия, Беларус,
Румъния, Италия и Тур-
ция,на специалната награда

на турския композитори
продуцент Турга Гюрдил,
композирал за нея цял му-
зикален албум; с награда на
Ротаракт „Варна – Евкси-
ноград” за изключителни
постижения в областта на
изкуството/, която изпълни
песента „Вървят ли двама”и
„Nobody’s Perfect”; Алек-
сандър Танев /носител на 6
награди Гран При, безброй
първи места от конкурси в
България, Русия, Румъ-
ния, Сърбия, Германия, фи-
налист в телевизионните
формати „Големите надеж-
ди” и „Next Star” на ТВ
„Антена 1”, Румъния, сти-
пендиант на фондация „Ди-
митър Бербатов”, „Лице на
град Балчик-2013 г.” и „Об-
щественик на годината –
2014”/,който изпълни пе-
сента „Дър вото ”.

Продължава на стр.3

Младите гости на ОДК получават първи от директора Тинка Сивриева парче
от юбилейната торта.

Го ст на празничния концерт бе Амели
Ивелинова, балерина от ТФ "Ритъм", сега
ученичка в националното училище по танцово
изкуство София.

Мажоретките изиграха пет танца, под ръководството на Петър Златев.

Невена Димитрова - възпитаник на Вокалната школа
на ОДК Балчик.

 Във вихъра на украинските танци - ТФ "Ритъм"е
вече 20 години.

Тинка Сивриева, директор на ОДК Балчик сред
своите възпитаници по време на юбилейния
концерт "60 години ОДК"

 Честит рожден ден на Магдалена
Христова, диригент на народен хор

"Добруджанки" към НЧ"Васил Левски
1959" Балчик.




