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НАГРАДА „ВАРНА”

ВЪЗПИТАНИЦИ НА ТРИ УЧИЛИЩА ПРЕДСТАВИХА 
СВОИ ПРИКАЗКИ В „МАРАТОН НА ЧЕТЯЩИТЕ ХОРА“

Сн. Емилиян ЯЛЪМОВ
(Четете на стр. 2 и 3)

ВЕСТНИК „НАХОДКИ” 
С ПЪРВИ ОТЛИЧИЯ ОТ 
НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ

НАШЕ ПЕРО Е „УЧЕНИК НА ГОДИНАТА” 

МОНИКА ЖЕЛЯЗКОВА: 
СТИХОСБИРКАТА 
„КЪДЕТО МОРЕТО ДОКОСВА 
БРЕГА” Е МОЯ СБЪДНАТА МЕЧТА

МОНКА НИКОЛОВА: 
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ 
КОМПЛЕКС Е МЯСТО, КЪДЕТО 
ДЕТЕТО Е В ЦЕНТЪРА НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Четете на стр. 4

Награда „Варна” за 
„Ученик на годината” в 
областта на общообра-
зователната подготовка 
през т.г. в морската сто-
лица е за Радина Узунова. 
Тя е ученичка от ХII клас 
в Първа езикова гимна-
зия. Узунова бе удостое-
на с приза на тържестве-
на церемония в Община 
Варна в навечерието на 
24 май. Номинацията 
на Радина дойде от Пе-
дагогическия съвет на 
гимназията. Ученичката 
е носител на много прес-
тижни литературни на-

гради. Сред тях са Първа 
награда на Националния 
конкурс „Любовта в нас”, 
втора награда на Нацио-
нален конкурс „Хрис-
тос Воскресе – радост 
донесе” и трета награда 
– раздел „Художествена 
проза” от Националния 
литературен конкурс 
„Светът на Яворов”. Ра-
дина Узунова е и едно 
от ярките млади журна-
листически пера в редко-
легията на вестник „На-
хОДКи” и Литературен 
клуб и младежки медиен 
център „Касталия”.

Радина Узунова е едно от ярките млади журналистически открития

Ученици от три вар-
ненски училища предста-
виха свои илюстрирани 
приказки по време на 
инициативата „Маратон 
на четящите хора“, коя-
то се проведе по-рано 
т.г. Истории в Регионал-
на библиотека „Пенчо 
Славейков“ разказваха 
и показваха деца от ОУ 
”Капитан Петко войвода” 
– кв. „Галата”, ОУ ”Хрис-
то Ботев” и СУ „Любен 
Каравелов”, кв. „Аспа-
рухово”. „Подготовката 
ни отне повече от месец. 

Екипът на вестник „На-
хОДКи” завоюва първите 
си награди от национални 
ученически конкурси за 
журналистика. Летящи-
ят старт за безплатното 
периодично издание на 
ЦПЛР – Общински дет-
ски комплекс, гр. Варна 
бе даден с Първо място в 
направление „Вестници на 
хартиен носител” от Сед-
мия национален конкурс 
„Григор Попов”, който се 
организира от Министер-
ството на образованието 
и науката, РУО – Разград 
и Центъра за ученическо 
техническо и научно раз-
витие в града. От конкур-
са екипът на „НахОДКи” 
получи също специалната 
награда на Клуб „Репор-

Идеята е тези приказки да 
бъдат издадени в книж-
ка.“, заяви пред вестник 
„НахОДКи“ Радослав Же-
лев,  училищен библио-
текар в Средно училище 
„Любен Каравелов“ - Ва-
рна. Отделно трите учи-
лища са работили и по 
други инициативи, които 
са свързани с рожденията 
на писатели, стана ясно 
още в разговора с библи-
отекаря. „Маратонът на 
четящите хора“ се прове-
де за 17-а поредна година 
в Регионална библиоте-

ка „Пенчо Славейков“. 
По традиция маратонът 
стартира на 23 април, 

Световен ден на автор-
ското право. 

НахОДКи

тери”. Добромира Митова 
спечели втора награда в 
раздел „Очерк”, а Даница 
Костова стана трета в раз-
дел „Коментар”. От името 
на редколегията наградите 
в Разград получиха редак-
торката Магдалена Мар-
кова и Емилиян Ялъмов, 
консултант на вестника. 

Второто национално 
признание за вестник „На-
хОДКи” дойде от Първия 
национален конкурс за 
ученическа журналистика 
„Гео Милев”, който се про-
веде в Стара Загора. Там 
изданието получи поощ-
рителна награда в раздел 
„Вестник на хартиен но-
сител”.



Георги Кючуков-възпитаник на ВА „Звездни струни“ 
в момента ръководи  вокалната формация. Жасмина 
Станчева, възпитаничка на ДФА „Българче“, днес хоре-
ограф на подготвителния състав на ансамбъла.

От ВДЮО - Лорина Камбурова – актриса, Лилия 
Илиева - сопран, играе в стил мюзикъл в оперите в цяла 
Българи, Весела Янева - сопран, играе в Софийска дър-
жавна опера

Много от балерините на Татяна Костова и Бистра 
Бъчварова са приети да продължат образованието си в 
престижни балетни училища в чужбина.

Почти всички деца, преминали през школите на 
ЦПЛР-ОДК, след това учат в престижни университети 
и имат успешна реализация в живота.

ска и психологическа подкрепа, гражданско образова-
ние и лидерски умения, при спазване на цялата норма-
тивна уредба за системата на образованието. 

ЦПЛР - ОДК ИМА РАЗРАБОТЕНА ЦЯЛОСТНА 
СТРАТЕГИЯ  ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2020 ГОДИНА 

Общинският детски комплекс е място, където детето 
в действителност е в центъра на образователния про-
цес. Тук то има право на избор. Тук то разгръща своята 
индивидуалност и има възможност за личностна из-
ява и творчество. Тук то има право да бъде различно, 
да бъде оценявано като личност, да бъде партньор на 
учителя си. Тук може свободно да пита и търси отгово-
ри, да открива истини за света, за собственото си място 
и възможности. При нас прави първите си самостоя-
телни крачки по пътя си. Тук при нас решава какъв да 
стане. Тук при нас то става гражданин.

- Центърът е с дългогодишна история. Трудно ли се 
съхраняват традициите?

- През 2018 г. ние тържествено отбелязахме 65-го-
дишната история на комплекса и установихме, че има 
състави, които са основани със създаването на Пионер-
ския дом през 1953 г., като Детски хор „Добри Христов“. 
С 45-годишна история е ДЮТ „Златното ключе“, близо 
60-годишна е историята на ДФА „Българче“, тази годи-
на ще отбележим 55 години от създаването на ВА „Сре-
бърни звънчета“. Лесно се пазят традициите, когато има 
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- Госпожо Николова, опишете накратко ОДК?
- ЦПЛР - ОДК е институция в системата на образова-

нието за осигуряване на обща подкрепа за развитие на 
интересите и способностите, компетентностите и изя-
вата на децата и учениците от 5- до 18-годишна възраст 
в областта на науките, технологиите, изкуствата и спор-
та. При нас се обучават над 2600 деца от почти всички 
училища на територията на Варна.

ОДК е на пряко подчинение на община Варна и РУО 
- Варна. Финансира се със средства от държавния и 
общинския бюджет. В тази си взаимовръзка ОДК осъ-
ществява общинската политика за предоставяне на за-
нимания по интереси на децата и юношите от Варна, 
тяхното кариерно ориентиране, дейности по превенция 
и преодоляване на проблемното поведение, педагогиче-

МОНКА НИКОЛОВА: ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ       КОМПЛЕКС Е МЯСТО, 
КЪДЕТО ДЕТЕТО  Е В ЦЕНТЪРА НА       ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
ПРИЕМЪТ В ОДК СТАВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ. ПОРТАЛЪТ ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕН ДО 31 АВГУСТ, КАЗВА ОЩЕ ДИРЕКТОРЪТ НА ЦПЛР 

приемственост между поколенията учители. Те са тези, 
които пазят паметта, наградите, историите и ги преда-
ват на по-младите учители.

- Кои известни личности са били възпитаници на 
школите?

- Преди няколко години проведохме научно-прак-
тическа конференция на тема „ Ролята на обучението 
в школите на ОДК за личностното израстване и кари-
ерното ориентиране  на децата“. За съжаление не сме 
водили обща статистика за професионалната реализа-
ция на нашите деца, но със сигурност мога да кажа, че 
стотици от тях са превърнали хобито си в професия - 
артисти, певци, спортисти, компютърни специалисти, 
професионални танцьори, балерини, писатели, журна-
листи, политици, хореографи…

ЩЕ ОТБЕЛЕЖА НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ

От  ДЮТ „Златното ключе“  са тръгнали актьори-
те: Мариян Янев, Стефан Мавродиев, Мариус Донкин, 
Стефан Денолюбов, Кръстю Лафазанов, Христо Чеш-
меджиев, Стоян Дойчев, Иво Аръков, Миела Топалова; 
режисьорите: проф.Пламен Марков, Галин Стоев, Васи-
лена Радева, Максима Боева, театроведи, кинорежисьо-
ри, оператори, с които се гордее българският и световен 
театър! 

 От Куклен театър „Палечко“ тръгва Тихомир Три-
фонов, а днес е вече учител театрално изкуство в ОДК. 

- Кои са най-ценните отличия, които са завоювани 
през годините?

- За 26-годишната си история от 1993 г. насам, ко-
гато се  създава  първият експериментален комплекс 
под името „Общински детско-юношески комплекс” /
ОбДЮК/,  са завоювани от нашите възпитаници сто-
тици хиляди награди от национални и международни  
конкурси, фестивали и състезания. 

ОДК Е УДОСТОЯВАН ДВА ПЪТИ С НАГРАДА 
“ВАРНА“

Много от учителите са носители на престижни на-
гради - Монка Николова, Бистра Бъчварова, Магдалена 
Маркова, Татяна Костова са носители на най-голямата 
награда в системата на образованието – награда „Нео-
фит Рилски“. Юлия Недева и Сия Папазова са носители 
на награда „Варна“. Варненската детско-юношеска опе-
ра и Детски хор „Добри Христов“ получиха Златна лира  
от Съюза на българските музикални и танцови дейци, 
а през 2018 г. ВДЮО и Почетния знак на кмета. ДФА 
„Българче“ е удостоен със званието „ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕН“  от националната секция на ЦИОФ-България. 
Татяна Костова е носител на престижната награда на 
МОН «Константин Величков»  за «Принос в работата с 
ученици с изявени дарби» през 2017 година . Със „Злат-
на муза” за най-добър хореограф в България бе удосто-
ена Бистра Бъчварова от съюза на хореографите. Почти 
няма учител в ОДК, който да не е получил признание 
от организаторите на конкурси, фестивали, образова-
телни форуми и за труда си и да не е  награждаван с 
дипломи и грамоти.

Варненска детско-юношеска опера винаги се представя пред препълнени зали

Кръстю Лафазанов е един от многото известни ак-
тьори, които са тръгнали от ДЮТ „Златното ключе“.

Детски фолклорен ансамбъл „Българче“ пази родните 
традиции



 Порталът ще бъде отворен от 1 юни до 31 август 2019 г. Там, където има много 
голям брой подадени заявления, ще се проведат кастинги, прослушвания, събесед-
ване с децата. Всеки родител трябва да следи информацията в платформата, където 
ще получи потвърждение дали детето е прието. До 15 септември трябва да са готови 
списъците на школите със старите и новоприетите деца. Ако има свободни места, 
системата ще бъде отворена за втори път между 15 и 20 септември. С предимство се 
приемат учениците, които са посещавали школите през предходната година.

- Какви са целите, които си поставяте за учебната 2019/2020 г.?
- Най-голямата ни цел е да превърнем ЦПЛР – ОДК в модерна институция, с нов 

подход към деца и родители, отворена за съвместни дейности и проекти с  институ-
ции и организации, и най-вече с варненските училища и детски градини, за да бъдем 
заедно  в процеса на възпитание и личностно израстване на  съвременното дете. 

МНОГО МИ СЕ ИСКА  ОДК ДА СТАНЕ  МЕТОДИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА 
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

 в областта на работа с даровити и талантливи деца за Варна и региона.

Снимки: Емилян ЯЛЪМОВ
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Детски хор „Добри Христов“ е носител на редица престижни отличия

МОНКА НИКОЛОВА: ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ       КОМПЛЕКС Е МЯСТО, 
КЪДЕТО ДЕТЕТО  Е В ЦЕНТЪРА НА       ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

- Каква е равносметката Ви за изтичаща учебна година?
- Отчитаме поредната учебна година, наситена с изключително богата учебна, ор-

ганизационна, творческа, научна и спортна дейност в изпълнение на целта, която 
сме си поставили, а именно: Създаване на условия за личностното развитие на де-
цата в гражданското общество, изграждане на тяхната нравствена, правна, научна, 
познавателна, естетическа, физическа, здравна и психологична култура, развитие на 
творческото мислене и способности, трудови умения, навици и професионални ин-
тереси. 

Само през 2018 г. са получени общо 398 престижни награди – гран при, първи 
места, специални награди от общински, национални и международни конкурси. В 
края на учебната година ще отчетем и резултатите за първото шестмесечие на 2019 
г., където се очакват още много награди. 

 
- Защо родителите предпочитат да запишат децата си в ОДК?
- Авторитетът, който завоюва  ОДК в системата на образованието във Варна, е 

безспорен и всеки родител, който  мечтае за успешна реализация на своите деца, се 
насочва към нас. Обучението няма задължителен характер и е напълно безплатно. 
Качеството е на много високо ниво  и 

ВСЕКИ УЧИТЕЛ СЕ СТРЕМИ ДА РАЗВИЕ ПОТЕНЦИАЛА НА СВОИТЕ 
УЧЕНИЦИ

да им  вдъхне вяра и увереност в способностите им, да им предаде своя опит, за 
да могат да станат  самостоятелни, успешни и ненадминати в това, което правят. Но 
много е важно родителите да  се съобразят с наклонностите и  желанията на децата, 
като оставят настрана собствените си амбиции. Това е залог, че в бъдеще детето ще 
намери своето място в живота и ще се чувства удовлетворено. 

- С колко школи разполага ОДК в момента?
- 30 са школите, които развиват дейност в ОДК, разпределени в три направления 

„Наука“, „Изкуство“ и „Спорт“, като най-много са художественотворческите съста-
ви. Всяка от школите е уникална по своята същност. Това се дължи на много факто-
ри. На първо място  за ефективността на работата в ОДК и реализацията на възпи-
тателните възможности има личността на учителя. Личност с висока теоретична и 
професионална подготовка, социално активна, отличаваща се със съвременен стил 
на научно-педагогическо мислене и прилагане в практиката. Всеки учител работи 
по авторска програма и това дава възможност той да се съобрази с интересите на 
децата, с нивото им на подготовка. Във всяка една школа са създадени традиции и 
учениците се възприемат като една общност, като едно семейство.  

- Кога и как стартира приемането на нови деца?
- От няколко години приемането на децата и учениците в школите става по елек-

тронен път чрез платформата, която е качена в сайта на ОДК. Всяко дете има право 
до две школи, има посочени и  възрастови граници. Преди да попълнят заявлението 
си,  

РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С УСЛОВИЯТА 
ЗА ПРИЕМ

Куклен театър „Палечко“ на сцената на ФКЦ

Монка Николова, директор 
на ЦПЛР - Общински  

детски комплекс, гр. Варна

Малките изпълнители от Вокален ансамбъл „Сребърни звънчета“



Моника Желязкова е 
родена във Варна. Учи в 
ПГГСД „Николай Хай-
тов“ със специалност ин-
териорен дизайн. Желяз-
кова е 12-и клас.

- Как и защо се реши-
хте да издадете книга?

- Стихосбирката „Къ-
дето морето докосва 
брега“ е моята детска 
сбъдната мечта. Идея-
та за книгата се роди от 
желанието ми, след като 
завърша гимназията, да 
оставя следа след себе си. 
Книгата събира произ-
ведения, написани през 
последните три години в 
ЛК „Касталия“. В нея са 
отразени моите емоции и 
много лични преживява-
ния. „Есенно море“ е пър-
вото ми стихотворение и 
то спечели и първата моя 
литературна награда. За-
главието на книгата изра-
зява любовта ми в личен 
план и тази към морето. 
За мен те са неразривно 
свързани.

- Имало ли е момент, 
в който сте искали да се 
откажете от писането?

 - Да, защото като 
всеки писател съм губи-

ла своето вдъхновение. 
Дори имам написано сти-
хотворение, посветено 
на тази тема. Моята муза 
идва и си отива. Но писа-
нето за мен е страст и да 
спра да пиша означава да 
спра да живея!

- Как възприемате ли-
тературата?

- Изпитвам респект 
към всички писатели, за-
щото те ни дават шанса 
да се докоснем до други-
те светове, да погледнем 
на света по различен на-
чин. За мен литературата 
е нещо, без което човек 
не може да живее. Тя е 
навсякъде. Писането е 
страст, развитие, удо-
волствие.

- Планирате ли да из-
дадете друга книга?

-За момента нямам 
тази готовност, но пла-
нирам да издам книга в 
следващ, по-зрял етап от 
живота ми, когато вече 
ще съм съзряла жена. 

- Имате ли любим ци-
тат? А любим писател?

- Любимият ми цитат 
е на Панайот Марков. В 
един от неговите разкази 
той казва, че не първата 

любов е последната, а по-
следната е първата. 

- Какви са предизви-
кателствата и радостите 
от това да бъдеш писа-
тел?

- Предизвикателствата 
са да преодолееш  себе 
си, да си истински. За мен 
най-голямото предиз-
викателство бе да издам 
книгата. А радостта е ин-

тересът  към моето твор-
чество.

- Какво пожелавате на 
себе си и на своите чита-
тели?

- Пожелавам си да про-
дължа да творя, а на мои-
те читатели да не спират  
да четат, книгата да им 
хареса и да дадат отзиви 
за нея.

Ивет РАДАНОВА 
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Литературен клуб и 
младежки медиен център 
„Касталия“ към ЦПЛР 
– Общински детски ком-
плекс, гр. Варна представи 
своя годишен алманах. Той 
е озаглавен „Докосване до 
Касталия“. Десетото по-
ред издание се срещна със 
своите почитатели и чита-
тели в Концертната зала на 
Младежки дом – Варна  на 
20 април. Откъси от кни-
гата поднесоха  младите 
актьори от ДЮТ „Златно-
то ключе“ Ивет Раданова, 
Веселина Скопчанова и 

Елица Горанова.
Алманахът съдържа 

част от творбите на над 40 
от членуващите в литера-
турния клуб автори. Сред 
тях има успешни млади 
хора с престижни про-
фесии, студенти, тийней-
джъри и деца, които все 
още посещават начално 
училище. 

Дизайнът на корицата 
е изготвен от Свилена Ба-
букчиева, възпитаничка 
на НУИ „Добри Христов“ 
и член на ЛК „Касталия”.

Йоана АТАНАСОВА

ЦПЛР – Общински детски ком-
плекс за поредна година спечели първа 
награда на Варненския карнавал, кой-
то се проведе  на входа на Морската 
градина. Отличието е за цялостното 
представяне на колектива. Карнавалът 
т.г. записа рекорден брой участници. 

На сцената се появиха 1500 изпълни-
тели и колективи от различни региони 
на България, както и от чужбина. За 
първи път бе записано участие и на  
представители от Северна Македония. 
От ОДК на тема „Филмови герои” за-
едно с ръководството участие взеха 

възпитаници и преподаватели от арт 
школите ,,Импресия“ и ,,Палитра‘‘, ли-
тературен клуб,,Касталия‘‘, филмовата 
школа,,Братя Люмиер‘‘, фотографска 
школа,,Позитив‘‘ и школата по кон-
струиране  ,,Сръчни ръце‘‘. 

Калина ТОПАЛОВА

бр. 4, година I, юни 2019 г.

КУЛТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ЛК „КАСТАЛИЯ” 
ПРЕДСТАВИ СВОЯ 
ГОДИШЕН АЛМАНАХ

ОДК ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА СПЕЧЕЛИ ПЪРВА 
НАГРАДА НА ВАРНЕНСКИЯ КАРНАВАЛ

УЧЕНИЦИ ОТ 15 УЧИЛИЩА 
ИГРАХА ШАХ ЗА КУПАТА 
НА ВЕСТНИК ,,НАХОДКИ“

Кирил Атанасов и Григорий Смирнов са големите по-
бедители от Първия ученически шахматен турнир за на-
градите на вестник „НахОДКи”. Двамата получиха златни 
купи и медали. Подгласници на Кирил станаха Венцислав 
Иванов и Никола Петров със сребърен и бронзов медал, а 
при по-големите - Живко Вълков и Борис Господинов зае-
ха второ и трето място. Турнирът се проведе в Младежки 
дом, последван от демонстрационна партия по градински 
шах, която се игра в двора на ЦПЛР – Общински детски 
комплекс, гр. Варна. В състезанието се включиха повече от 
50 ученици от 15 варненски училища. Подаръци имаше за 
всички участници, благодарение на финансовата подкре-
па от Община Варна. За състезателите в демонстрацион-
ната среща имаше и ваучери за покупки в книжарница. 

Маргарита СЛАВОВА

т.г. записа рекорден брой участници. едно с ръководството участие взеха Калина ТОПАЛОВА

МОНИКА ЖЕЛЯЗКОВА:
СТИХОСБИРКАТА „КЪДЕТО МОРЕТО ДОКОСВА 
БРЕГА” Е МОЯТА СБЪДНАТА ДЕТСКА МЕЧТА


