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ШКОЛА НА ОДК ГОСТУВА В БУДАПЕЩА ПО 
ПРОЕКТ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН КУЛТУРЕН ОБМЕН

АЛЕКСАНДРА ЗЛАТЕВА: ТЕАТЪРЪТ Е 
ПРИЮТ ЗА ИЗГУБЕНИ ДЕТСКИ ДУШИ 

ДВА АНСАМБЪЛА НА ОДК С 
БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КОНЦЕРТИ В БЕЛГРАД 
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Варненци представили танцови произведения от различни фолклорни области на България
Няколко благотвори-

телни концерта изнесоха 
по време на престоя си в 
Белград два от ансамбли-
те на ЦПЛР – Общински 
детски комплекс, гр. Ва-
рна. Това лято в Сърбия 
гостуваха Детски фол-
клорен ансамбъл „Бъл-
гарче“ и Вокален ансам-
бъл „Звездни струни“. 
Единият от концертите е 
бил в дом за стари хора. 
„Представихме се с реди-
ца танцови произведения 
от различните фолклорни 
области на страната ни“, 
заяви пред в-к „НахОД-
Ки“ Ирена Станева, ръко-
водител на ДФА „Българ-
че“. Поводът за престоя в 
Белград е голям между-
народен фестивал. „Ос-
вен от България, имаше 

участници още от Индия, 
Гърция, Румъния и Сър-
бия“, каза Станева. Вар-
ненци са били настанени 
в квартал „Раковац“. Там 
те са имали възможност 
да се запознаят с част от 
историята, традициите 

и обичаите на местното 
население, както и с раз-
витието на Белград. „Пъ-
туването за нашите деца 
е не само начин за изява, 
а и начало на множество 
нови чуждестранни за-
познанства и контакти“, 

смята Ирена Станева. 
В началото на септем-

ври двата ансамбъла на 
ОДК взеха участие и във 
фестивал, който се про-
веде в Паралия Катерини, 
Гърция.

 Маргарита СЛАВОВА

Александра Златева 
един от бисерите на теа-
трална школа „Златното 
ключе“ при ЦПЛР – Об-
щински детски комплекс, 
гр. Варна. Ръководител на 
школата е Сия Папазова. 
Алекс е сред носителите на 
колективната награда „Ва-
рна“ за постановката „Дра-
конът“. Това е само едно 
от многото й постижения 
в сферата на актьорското 
майсторство.

- Как си прекара лято-
то?

Цветно.
- Кои са най-значимите 

ти успехи през миналата 
година?

Обичах и бях обичана 
безмерно, а какво по-пре-
красно от това?

- Какво е чувството да 
работиш с Явор Гърдев по 
проект от такъв мащаб?

Вярвам, че целият сми-
съл на света се върти око-
ло точното време и място. 
Изключителна привилегия 
е, че успях да съм там, къ-
дето трябва да бъда, в точ-
ния момент, да се срещна 
с режисьор, който умее 
да работи с актьора, да го 
предизвиква да намира 
неподозирани от никого 
неща в него и да ги изкарва 
на показ. Магия е...

- Какво е театърът за 
теб?

Приют за изгубени дет-
ски души.

- А какво не е?

Не е и не може да бъде 
задължение.

- Ако можеше да проме-
ниш нещо в света, какво 
щеше да е то?

Щеше да е хубаво да сме 
малко по-добри, нали?

- Кой е любимият ти 
цвят?

Небесният.
- А любимата ти поста-

новка?
Трудно е да се докоснеш 

до най-съкровените части 
от човешката душа, а „Де-
белянов и ангелите“ успя-
ва.

- Какво да очакваме от 
теб през предстоящата го-
дина?

Нека да ни се случват не-
очаквани неща.

Александър  
ГАБРОВСКИ

Група ученици от шко-
лата по ГО ”ДМП- Евро-
пейски мост” към ЦПЛР- 
ОДК, Варна, бяха част от 
Международен културен 
обмен в Будапеща, Унга-
рия. Младите хора успяха 
да разгледат забележител-

ности на красивата унгар-
ска столица, да се разходят 
с корабче по Дунав, да из-
живеят емоции в котешко-
то кафене, да се докоснат 
и до величествената Вие-
на и какво ли още не. Но 
най-интересна беше сре-

щата им в гимназия „Атила 
Йозеф”. С техни връстници 
те  разговаряха за образо-
вателната система в Бъл-
гария и Унгария, разгле-
даха училището, което е 
едно от най-иновативните 
в Будапеща и с право го 

наричат ”училище на бъ-
дещето”, играха български 
хора, научиха своите нови 
приятели да играят право 
хоро. Младите европейци 
построиха още един мост 
на европейското единство.

НахОДКи

(Четете на стр. 3)

БЪЛГАРИНЪТ 
С „ОСКАР“ :
ВЯРВАЙТЕ В 
СЕБЕ СИ!

ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА: 
МОДЕРНОТО ИЗКУСТВО 
ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИНОВАТИВНО

Александра получава гра-
мота от Монка Николова, 
директор на ЦПЛР – ОДК, 

гр. Варна
Снимка: 

Емилиян ЯЛЪМОВ



„Никой не може да 
ограничи интересите ви. 
Винаги съм крадял миго-
ве, за да общувам с хора, 
на които се възхищавам. 
Избирайте си да общувате 
с хора, които ви променят. 
Тогава ще бъдете много 
щастливи и богати.” Това 
заяви на среща с възпита-
ници на школите на ЦПЛР 
– Общински детски ком-
плекс, Варна по-рано тази 
година журналистът и те-
левизионен водещ Георги 
Тошев.

Той разказа пред мла-

дите репортери от вестник 
„НахОДКи” за своята ра-
бота в медиите, за проек-
тите, по които работи и за 
интересните срещи, които 
е имал с популярни лично-
сти у нас и зад граница.

„Човек трябва да преце-
нява собствените си лими-
ти, а те идват от интереси-
те. Човек не може да знае 
всичко. Сега е времето да 
се намирате. Да се нами-
рате с хората, които най-
добре ви допълват във 
вашата работа”, посъветва 
още учениците Тошев.

От децата и директора 
на ОДК Монка Николо-
ва Георги Тошев получи 
за спомен книги с поезия 
и възпоменателна книга, 
проследяваща 65-годиш-
ната история на детския 
комплекс. Гостуването 
на Тошев в ОДК бе част 
от проект „Вдъхновява-
щи срещи“, иницииран от 
Емилиян Ялъмов, журна-
лист с дългогодишна прак-
тика и носител на награда 
„Варна“ в сферата на кул-
турата.

НахОДКи
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АКТУАЛНО

В рамките на Нацио-
налната програма за из-
пълнение на младежки 
дейности по чл. 10а от 
Закона за хазарта за 2019 
г. и с финансовата под-
крепа на Министерство-
то на младежта и спорта, 
фондация „Проджекта“ 
изпълнява проект „Modus 
vivendi - движението е 
живот“, който е насочен 
към трите най-ощетени 
от липса на здравословни 
навици и физическа ак-
тивност възрастови групи 
в страната: 15-18 г.; 19-24 г. 
и 25-29 г. За осигуряване-
то на ефективен инстру-
мент за постигането на 
положително въздействие 
върху целевите групи по 
проекта, през месец юли 
2019 г. се проведоха фо-
кус-групи с младежи на 
възраст между 15-29 г. 
Целта бе да се избере от 
различните възрасти по 
едно общо въздействащо 
мото за здравословен на-
чин на живот в следните 
три направления: I. „Раз-
витие на знания, нагласи 
и умения за здравословен 
начин на живот“, II. „Без-
опасно поведение“, III. 
„Избягване на рискови за 
здравето практики“. Като 
част от националната кам-
пания за привличане и на-

сочване на вниманието на 
младите хора към пробле-
мите, идващи от липсата 
на добра физическа ак-
тивност, вредни навици, 
опасно поведение и нез-
дравословен начин на жи-
вот, очаквайте да видите 
избраните слогани на те-
риторията на 6-те най-го-
леми региона в страната 
– Варна, Пловдив, Вели-
ко Търново, Русе, Бургас 
и София. В разпростра-
няваните клипове, ра-
дио-спотове, на билборди 
или върху фланелката на 
някой приятел още утре 
може да разпознаете ня-
кое от нашите и ваши из-
брани послания: „Силата 
е в теб“, „Днес промяната 
е в теб“, „Животът се дви-
жи, движи се и ти!“ (I); „Ти 
си важният!“, „Остатъкът 
от живота ти започва от 
днес!“, „Ти си силен, бъди 
независим!“ (II); „Подай 
ръка!“, „Рестартирай себе 
си!“, „Днес определя утре!“ 
(III).

Екипът на фондация-
та цели да създаде реална 
мотивация сред подра-
стващите, включително 
уязвимите групи сред тях, 
за трайно поддържане 
на здравословно мисле-
не и начин на живот чрез 
активно социално отго-

ворно поведение и про-
вокиране на интерес към 
прояви и инициативи със 
спортно - демонстрацио-
нен характер под общото 
мото: „Движи се малко и 
ще загубиш много!“ (ки-
лограми, средства, време, 
приятели, в т.ч. различни 
форми на зависимости 
и прояви на агресия). В 
рамките на проекта ще 
бъдат организирани чети-
ри вида информационни 
кампании с разпространя-
ване на рекламни и обучи-
телни материали за пови-
шаване на неформалното 
интерактивно образова-
ние сред младежките общ-
ности и насърчаването на 
здравословния начин на 
живот като модел на по-
ведение сред младежката 
аудитория, защото как-
то вие, така и ние знаем: 
Modus vivendi – движе-
нието е живот.

- Г-жо Тончева, имат 
ли младежите в днешно 
време интерес към театъ-
ра и операта и какво тър-
сят в една постановка? 

- Варна е градът с 
най-много театрални 
школи в България - сце-
ничните изкуства са част 
от културата на града и 
тази голяма традиция се 
предава от поколение на 
поколение. Варненската 
опера, основана през 1947 
г. от варненеца Петър Рай-
чев, утвърждава Варна 
като международна опер-
на дестинация чрез изда-
нията на „Опера в Летния 
театър“, Варненската дет-
ско-юношеска опера при 
Общински детски ком-
плекс Варна отбеляза през 
2018-а своята 25-годиш-
нина, а Варненският дра-
матичен театър „Стоян 
Бъчваров“, една от воде-
щите театрални трупи у 
нас, ще отбележи своята 
100-годишнина през 2021 
г. Тези факти говорят не-

двусмислено за добрите 
традиции, които култи-
вират у младите хора от-
ношение към сценичните 
изкуства още от най-ран-
на възраст. 

- Кои постановки са 
най-посещавани – има ли 
предпочитан жанр, тема-
тика, актьори? Навлизат 
ли нови пиеси, или се за-
лага на класиката? 

- Има публика за всич-
ки жанрове – от траге-
дията и психодрамата до 
ситкома, черната комедия 
или комедийния трилър. 
В оперното и балетното 
изкуство класиката защи-
тава челните си позиции, 
но напоследък мюзикълът 
печели огромна популяр-
ност. В репертоарните теа-
три, каквито са ДТ „Стоян 
Бъчваров“ и Държавна 
опера -Варна, се залага 
както на класическа, така 
и на нова българска и 
световна драматургия. В 
съвременните постановки 
жанровете често се 

преплитат, навлизането 
на модерните технологии 
също влияе върху 
изразните средства, така 
че за модерното изкуство 
най-важно е да бъде 
иновативно и адекватно за 
своето време. 

- Как можем да следим 
какво предстои в програ-
мата на театъра и опера-
та? 

- Следете out door 
рекламата на ТМПЦ 
-Варна, който обединява 
Варненския драматичен 
театър и Държавна опера 
Варна. Информация 
за нашите спектакли, 
мюзикъли и концерти ще 
намерите и в интернет на 
адрес:  www.dramavarna.
com, www.operavarna.com, 
във фейсбук страниците 
ни. Билети се предлагат 
online в eventim.bg или на 
касите на ТМПЦ и ФКЦ - 
Варна.

Интервю на  
Стефани АНГЕЛОВА

ЖУРНАЛИСТЪТ ГЕОРГИ ТОШЕВ В ОДК: ИЗБИРАЙТЕ 
СИ ДА ОБЩУВАТЕ С ХОРА, КОИТО ВИ ПРОМЕНЯТ

ПРОЕКТИ

MODUS-VIVENDI - 
ДВИЖЕНИЕТО Е ЖИВОТ

За тенденциите за посещаване на театър и опера в момента 
вестник „НахОДКи“ реши да се допита до Виолета Тончева, PR 
Manager на Театрално-музикален продуцентски център Варна - 
Държавна опера Варна и ДТ «Стоян Бъчваров». 

ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА:  
ЗА МОДЕРНОТО ИЗКУСТВО НАЙ-
ВАЖНО Е ДА БЪДЕ ИНОВАТИВНО 
И АДЕКВАТНО ЗА СВОЕТО ВРЕМЕ
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ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

Деница Русева е възпитаник на Първа езикова гим-
назия. Обича да чете и пише, занимава се със спорт и 
музика. През август представи първата си самостоятел-
на стихосбирка „Приказка за мечтатели”.

Младата авторка споделя, че мечтата определено 
играе значителна роля в живота ѝ и няма как да не я 
превърне в една от ключовите теми в своята поезия. 
Чрез творбите си цели да вдъхновява читателите, за да 
преоткрият мечтите и да се фокусират върху красивото 
във всичко, независимо пред какво изпитание ги поста-
вя животът. „Да докосна душите им и да им помогна да 
чуят вътрешния си глас.“ - мечтае поетесата.

Литературата присъства в професионалните й пла-
нове. Убедена е, че смисълът на съществуването на все-
ки един е да подобрява себе си и света, в който живее. 
Тя постига това чрез писането.

Вярва, че можем да намерим красотата навсякъде 
около нас, ако погледнем през очите на любовта. Ако 
носим в сърцата си  любов към живота и към света, в 
който живеем, ще намираме красивото и в най-малките 
неща.

Деница обмисля да напише следващата си книга в 
по-различен жанр. Ще има приключения, фантастика, 
а също и немалко от вечните мистерии, съществуващи 
по земите на България, които ще бъдат разгадани от 
двама герои, от които ще зависи бъдещето на света.

Милица ИВАНОВА

Първият български актьор, качил се на сцената на Оскарите, отправи своите съвети и пожелания към мла-
дите кинематографисти от кино школа „Братя Люмиер” при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. 
„Вярвайте в себе си. Вярвайте на мечтите си. Аз знам, че във всеки от вас има тръпка на страх. Страхът не е 
лошо нещо, докато не се превърне в паника. Страхът е вашето мерило за творчество. Той се превръща в пани-
ка, когато нямате самочувствие. Вие трябва да вярвате, че сте актьори”, заяви Димитър Маринов в специално 
видеообръщение от Калифорния. То бе прожектирано на премиерата на лентата „Децата и Госпожата”, която се 
състоя в галерия „Тереза Зиковска” във Варна по-рано тази година. 

НахОДКи

 Алманахът „Докосване до Касталия“ бе представен в тазгодишното издание на „Алея на книгата“. В него са 
включени творбите на част от младите автори в Литературен клуб и младежки медиен център „Касталия“ при 
ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Началото на едно от най-мащабните пътуващи събития е поста-
вено във Варна през 2010 г. На щандовете си то представя многообразието от български и чужди автори и техните 
заглавия. Всяка година „Алея на книгата“ се радва на многобройни почитатели. В това издание, освен алманаха,  
„Касталия“ направи премиера и на две дебютни стихосбирки: „Приказка за мечтатели“ на Деница Русева и „Къ-
дето морето докосва брега“ на Моника Желязкова. 

Елена ТОМАНОВА

 Това лято България 
стана част от един нов и 
грандиозен проект, про-
веждан от организация 
на име 360plus Leadership 
Collective, която дава въз-
можност на обещаващи 
млади хора с ограничени 
финансови възможности 
да се самоусъвършенстват 
и да се превърнат в уверени 
лидери, които ще направят 
позитивна промяна в све-
та. Проектът събира инте-
лигенти и активни младе-
жи от цял свят в Индия и 
им предоставя шанс да об-
менят опит и да завържат 
полезни контакти, докато 

се запознават с културата 
на една екзотична и напъл-
но различна от познатото 
за тях страна. Целта му е 
да ги изведе от зоната им 
на комфорт като ги пусне 
заедно в непознатото, да-
вайки им възможност да 
погледнат над проблемите 
на собствените си страни и 
общности от гледната точ-
ка на други национално-
сти, сравнявайки техните 
мислене и политика.

 Тази година Стефани 
Ангелова от Варна и Мони-
ка Митова от Благоевград 
бяха първите представите-
ли на България в този про-

ект. Всички разходи бяха 
поети от организацията 
– транспорт, изготвяне на 
документи, необходими 
ваксини и всякакви не-
предвидени финансови 
нужди.

  Програмата се проведе 
от 2 до 24 юли в три града – 
Мумбай, Ахмедабад и сто-
лицата – Делхи. Участваха 
ученици от девет страни: 
Америка, Мексико, Южна 
Африка, Мадагаскар, Ин-
дия, Непал, Либия, Сирия 
и България. Дейностите 
включваха уъркшопове за 
личностно развитие, съв-
местни дискусии и проек-

ти на актуални за различ-
ните страни теми, презен-
тации за културата на Ин-
дия и разглеждане на ней-
ните забележителности, 
опитване на традиционна 
храна, пресъздаване на 
празници и обичаи и общи 
занятия с индийски мла-
дежки организации, рабо-
тещи за разрешаването на 
основни проблеми както 
в страната, така и в света. 
Участниците се сдобиха 
с приятели от цял свят и 
завързаха полезни връзки 
на четири континента, ста-
наха по-независими и уве-
рени да изказват мислите 

си пред големи групи от 
хора, почерпиха опит от 
младежки организации за 
това по какви иновативни 
начини може да се постиг-

не промяна и се завърнаха 
в страните си мотивирани 
и вдъхновени за позитив-
но развитие!

НахОДКи

3-1 и 3-2 (обединени)

СТЕФАНИ ОТ В-К „НАХОДКИ“ ПРЕДСТАВИ БЪЛГАРИЯ В 
МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ И АКТИВНИ МЛАДИ ХОРА

ТВОРЦИ

ДЕНИЦА РУСЕВА ВЯРВА, 
ЧЕ МОЖЕМ ДА НАМЕРИМ 
КРАСОТАТА НАВСЯКЪДЕ 
ОКОЛО НАС

  АЛМАНАХ И ДВЕ ДЕБЮТНИ 
СТИХОСБИРКИ С ПРЕМИЕРА НА 
“АЛЕЯ НА КНИГАТА”

БЪЛГАРИНЪТ С „ОСКАР“ КЪМ МЛАДИТЕ 
ВАРНЕНСКИ КИНЕМАТОГРАФИСТИ: 
ВЯРВАЙТЕ В СЕБЕ СИ!
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КУЛТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Актрисата и телевизионен водещ Диана Любенова гостува в ЦПЛР – Общински детски комплекс - Варна, където се срещна с възпитаници и ръководители 
на школи. Пред децата от „Братя Люмиер”, „Касталия”, „Детски и младежки парламент - Европейски мост”, „Позитив” и младите журналисти от вест-
ник „НахОДКи” Любенова разказа любопитни моменти от своята професионална кариера. Една от най-запомнящите й срещи е била с Никълъс Кейдж. 
„За да станеш наистина успешен актьор е необходима дисциплина. Това е, което научих от моите преподаватели. На сцената трябва и да си добър партньор, защото театъ-
рът е работа екипна. Ако играеш сам за себе си и не се отваряш към всички останали, не се получава това колективно изкуство”, заяви Любенова. 

НахОДКи

Екип на БНТ2 от Варна започна снимките на доку-
ментална продукция, която ще бъде посветена на исто-
рията и работата в ЦПЛР – Общински детски комплекс, 
гр. Варна. Вече бяха проведени редица интервюта. На-
чалото бе поставено  с г-жа Монка Николова, дирек-
тор на ОДК (на снимката). Пред камерите застанаха и 
много от ръководителите на школи в комплекса, както  
техни изявени възпитаници. Очаква се продукцията да 
бъде завършена и излъчена в национален ефир в края 
на ноември т.г.

НахОДКи

Планирам да уча в САЩ или Германия и там ще иг-
рая в университетския или женския отбор на града, 
казва още състезателката на „Черно море – Одесос“

Михаела Ангелова учи  в Първа езикова гимназия с 
немски език и тази година ще бъде абитуриентка. Тре-
нира баскетбол от 11 години. Михаела е състезателка на 
„Черно море – Одесос“.

- Как се насочи към баскетбола?
- Майка ми като малка е тренирала баскетбол, но е 

трябвало да приключи, защото е била много натоварена 
с учене в гимназията. След това по-голямата ми сестра 
беше опитала, но не се оказа нейният спорт и тя спря. 
Докато още тренираше, идвах понякога с нея в залата, 
тогава бях още много малка и баскетболът ми допадна 
много. Когато станах втори клас вече бях достатъчно 
голяма и започнах да тренирам.

-Мислиш ли, след като завършиш, да се занимаваш 
още с този спорт?

- Да, планирам, след като завърша, да следвам в САЩ 
или Германия и там ще продължа към университетския 
отбор или към женския отбор на града.

-Какво да очакваме от теб и твоя отбор тази година ?
- Тази година ще играем към А група жени и може би 

ще ни е малко по-трудно, защото съставът ни е по-млад 
и имаме по-малко опит от доста от останалите отбори, 
но ще се борим с всички сили и ще дадем всичко от себе 
си, за да се класираме на първите места.

-Кой е мачът, който никога няма да забравиш ?
- Всеки мач остава в паметта ми с нещо определено.
-Помниш ли как протече първата ти тренировка?
- Да. Бях във втори клас и когато влязох в залата, 

открих, че другите момичета са по-големи от мен и 
по-опитни. Малко се стреснах, но това не ме отказа да 
се включа към тях. Всички бяха много мили и друже-
любни към мен и бързо се приобщих и завързах нови 
приятелства.

Имаш ли хоби? Какво обичаш да правиш през сво-
бодното си време?

 Освен баскетбола, в свободното си време обичам да 
излизам с приятели, да чета книги и да рисувам.

Калина ТОПАЛОВА

С подобрени лични рекорди във всички дисциплини 
се завърнаха от Световното първенство по пожаропри-
ложен спорт в Саратов състезателите от школа „Огне-
борец“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. 
Варна. Проявата се състоя в периода 11-15 септември в 
Русия. Двамата треньори изразиха задоволството си от 
достойното представяне на нашите младежи и девойки. 
Запознанството с други отбори е обогатило състезате-
лите ни както в професионален, така и в личен план. 
Спортистите споделят, че са се радвали на различни 
развлекателни занимания през свободното време. Те са 
благодарни и за невероятното старание и гостоприем-
ство от страна на организаторите на събитието. По вре-
ме на престоя си в Саратов огнеборците ни са обменили 
опит с представителите на Чехия, Русия, Словакия, Бе-
ларус и Латвия.

Карина ЦВЕТКОВА

АКТРИСАТА ДИАНА ЛЮБЕНОВА СЕ СРЕЩНА С ВЪЗПИТАНИЦИ НА ОДК

БНТ2 СНИМА 
ФИЛМ  ЗА ОДК

МИХАЕЛА АНГЕЛОВА: ЩЕ 
ПРОДЪЛЖА С БАСКЕТБОЛА И 
СЛЕД КАТО ЗАВЪРША

МЛАДИТЕ НИ ОГНЕБОРЦИ 
СЕ ЗАВЪРНАХА 
ОТ СВЕТОВНОТО 
ПЪРВЕНСТВО В САРАТОВ 
С ПОДОБРЕНИ ЛИЧНИ 
РЕКОРДИ


