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Кметът Н.Ангелов и директорът на ОДК Т.
Сивриева откриват обновената сграда на
Общинския детски комплекс.   Фото: Н. Златева

Ерсин Исмаилов и Жоро Иванов от клуб „Компютър” при ОДК - Балчик с р-л Пл. Иванов представят
факти и тенденции в дългогодишната извънучилищна  дейност на ОДК в общината. Фото: Н.Златева

На 19 септември се съ-
стоя откриване на обно-
вената сграда на Общин-
ски детски комплекс –
Балчик. Г-н Николай Ан-
гелов, кмет на Община
Балчик и г-жа Тинка Си-
вриева, дългогодишен
директор на комплекса,
прерязаха лентата с по-
желания за много успе-
хи за талантливите деца
в бъдещите години. Сред
официалните гости на
събитието бяха и зам.-
кметовете на общината
М.Петров, Ст.Железов и
К. Тургут, общински съ-
ветници, общественици,
бизнесмени и бивши
преподаватели.

Поздрав, послучай от-
криването отправиха
мажоретният състав при
ОДК и младия балчиш-
ки „феномен” Алексан-
дър Танев. Последва
кратка разходка в каби-
нетите на обновената
сграда, а накрая учени-
ци, участници в трите
направления – „Наука и
техника”; „Изкуство” и
„Спорт” представиха по-
отделно своите клубове
чрез презентация, изго-
твена от клуб „Компю-
тър”.  Г-жа Сивриева
върна лентата повече от
половин век назад, със
снимки от откриването
на Пионерския дом в
Балчик до ден днешен.
Много от гостите се по-
знаха на снимките, а
други – своите деца и
внуци. Това говори по-
ложително за ОДК като
институция, чиито коре-
ни са далеч в миналото,

а традициите се преда-
ват с поколенията. През
настоящата година се
навършват 56 години от
началото на извънклас-
ната дейност в град Бал-
чик. В този дълъг пери-
од децата са демонстри-
рали разнообразно твор-
цество и активна изява
на местни, областни и
национални форуми.
Първоначалните кръ-
жоци силно се различа-
ват от днешните. Сред
тях са: акордеонен орке-
стър, уроци по пиано,
конструиране, гимнас-
тика и  др. Особено мя-
сто има развитието на
фолклора, посредством
състава за народни тан-
ци, възникнал още в
1970 г. По-късно Пио-
нерският дом се преи-
менува в ЦРД (център за

работа с деца). Тук въз-
никват и нови занима-
ния. Създаден е първият
компютърен кабинет с
компютри „Правец”. Ва-
жно място заема и теат-
ралния състав, под ръко-
водството на Г.Анещев.
Възниква и клуба „Кера-
мика”, който вече има
традиции в национални-
те конкурси.

 През 1995 г. за пръв
път се приема името
Общински детски комп-
лекс. В него работят ква-
лифицирани преподава-
тели с дългогодишен
опит, които обичат рабо-
тата с деца, чийто брой
надхвърля 800. Стреме-
жите и успехите са кра-
сноречиви. ОДК става
първата институция в
града с модерни за вре-
мето си компютри, спе-

челени по проект, а не
по-късно се сдобива с
интернет връзка. Рабо-
тата с двамата добро-
волци от Корпуса на
мира – Робърт Галб-
райт и Стивън Елмор да-
ва огромен тласък на
комплекса в неговото
развитие и просперитет.
Дейността в ОДК усло-
вно може да се раздели
на 3 направления – „На-
ука и техника”, „Изкус-
тво” и „Спорт”. В пър-
вата секция се причис-
ляват клубовете: „Еко-
логия”, „Журналист”,

„Компютър”, „Дебати”,
новоучредения учени-
чески парламент и не-
делното училище за
православно вероуче-
ние. В направление из-
куство влизат: ТФ „Ри-
тъм”, мажоретен със-
тав, школа „Изобразител-
но и приложно изкуст-
во”, вокална група „Мор-
ски перли” и театрално-
то студио. Сред спортни-
те дейности са клуб „Ша-
хмат” и клуб „Скаути”.

Най-голяма гордост и
радост  за комплекса са
децата, които непрекъс-

нато са готови да се изя-
вят и представят своите
клубове достойно. Част
от тях имат дългогодиш-
ни традиции и много
призови места от учас-
тията си.

Извънкласната дей-
ност стумулира пълно-
ценното развитие на де-
цата и техните таланти.
Много от тях действи-
телно се реализират в
специалности, свързани
с дългогодишния им
труд в комплекса. Зато-
ва съществуването на
подобна институция е

огромен плюс за града
и неговите „малки гра-
ждани”. Екипът на в-к
„Балчишки телеграф”
пожелава на ОДК дълги
години успешна и пол-
зотворна работа. Нека
приказката, чието нача-
ло е поставено преди
повече от век, продъл-
жи и се развива през го-
дините. Нека успехите и
грамотите никога не
свършват, за да може
неуморната работа на
младите таланти да бъде
поощрена.

Ерсин ИСМАИЛОВ
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На 21 септември се

състоя спортен праз-
ник, послучай Евро-
пейската седмица на
мобилността. Хепъ-
нинга бе с надслов
„Оставаме в Бал-
чик”. Център на вни-
мание бяха и обнове-
ните асфалтирани ули-
ци и подобрената гра-
дска среда.

 Деца от четирите
училища от Община-
та подкрепиха иници-
ативата за алтерна-
тивно придвижване и
участваха в надпре-
варата с волосипеди,
ролери, тротинетки и
скейтборди, който
нямаше състезате-
лен характер. Кмета
на Община Балчик г-

н Николай Ангелов
привества присъства-
щите и обеща още
много положителни
промени в града. Го-
сти на събитието бя-
ха двама любители-
скейтбордисти от
град Добрич, които
показаха своите уме-
ния пред ентусиазира-
ните деца. На сцена-

та се качиха и част
от доброволците към
фестивала „Зона за
съвременно изкуст-
во” и изпълниха пе-
сен на български
език. След това се
организира рисуване
на асфалт, а такси-
метровите места за
паркиране „оживяха”
от цветните детски

рисунки с тебешир.
Трима представители
на картинг-писта
Варна демонстрира-
ха своите умения и
направиха няколко
обиколки по новоас-
фалтирания терен.
Специален гост на
събитието бе и със-
тезателят по автомо-
билизъм Деян Енчев,

който предизвика ис-
тински фурор  сред
любителите със сво-
ята кола. Той прика-
ни жителите на Бал-
чик да не злоупотре-
бяват със скоростта
и да запазят състеза-
телните си умения
само за местата, пре-
дназначени за това.

По време на отдел-
ните демонстрации
протече и томбола с
предметни награди.
Всеки желаещ си взе
номерче, а късметли-
ите бяха щастливи и

доволни. Сред награ-
дите бяха ролери, ка-
ски, флашки, светло-
отразителни мечета и
др., а последния по-
бедител се сдоби с
чисто нов велосипед,
връчен от кмета на
общината.

Достоен завършек
на вечерта бе концер-
та на “Deep Zone
Project” с вокалист
Надя, а близо 2 часа
песни и музика рад-
ваха балчишката пу-
блика.

Ерсин ИСМАИЛОВ




