
 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕТСКА МУЗИКАЛНА СТУДИЯ  „ДО  РЕ  МИ” 
 

Детска музикална студия „ ДО РЕ МИ” е създадена през есента на 2005 година от 
Бонка и Пламен Скорчелиеви – висококвалифицирани музикални педагози, завършили 
Академията за музикално и танцово изкуство гр. Пловдив. Целта на ръководителите е 
откриване на талантливите деца на гр. Силистра и равиване на техните музикални и 
артистични възможности. Възпитаниците са на възраст от 5 до 18 години. 

Студията включва:  
• Вокална група „ДО РЕ МИ“  
• Индивидуално обучение  по пеене 

 

 

 

От създаването си до сега вокалната група участва в различни национални и 
международни конкурси и винаги печели награди: 

• Национален конкурс „Морски звезди”, Варна: 
2006 г – II награда 
2007 г. – I награда,  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Специална награда за Нова българска песен на Цветелина Панева 
• Международен фестивал „С песен и обич творим добро”, Пловдив: 

 2007 г. – III  награда   
2009 – две Първи награди – на професионалното и на детското жури  

• Международен фестивал „Слънце, радост, красота”, 
 Несебър 2009 г. – I  награда 

• Международен фестивал на изкуствата „Трикси”: 
Албена 2011 г. – Първа награда Лауреат /група/, 

II и III място за солистите Деница Добрева и Валерия Стоянова 
Албена 2012 г. – Първа награда Лауреат  за Свилена Георгиева 
Балчик 2012 г. – Втора награда Лауреат/група/, 

две Втори и две Трети награди Лауреат за Христина Христова, Деница 
Добрева, 



Свилена Георгиева и Валерия Стоянова 
Албена 2013 г. – Първа награда Лауреат, / група/ 

Специална награда за песен на Ем. Струнджев 
Албена 2014 г. – две Първи награди Лауреат за Христина Христова и Симон 
Цонева, 

Трета награда Лауреат за Рада Златева, 
Трета награда Лауреат за дуета Емили Джамбазова и Михаил Добрев     

• Втори национален конкурс за вокални групи „Хармония“ 2014 г.: 
Първа награда и Наградата на детското жури – за групата 
Трета награда и Наградата на детското жури за дуета Емили и Михаил 

• Международен фестивал „Музите”, Созопол 2009 и 2013 г. – Лауреати 
 

 

КОНКУРСИ В ЧУЖБИНА: 
• Международен конкурс „Shining Star“, Истамбул 2012 г.: 

              Свилена Георгиева – Първа награда 
• Международен конкурс „Carpathian Star“, Румъния 2012 г.: 

              Свилена Георгиева – Трета награда 
• Международен конкурс „Stars of Song“, Кампулунг, Румъния 2014 г.: 

14-годишната Христина Христова печели „ГРАН ПРИ“ 
• Международен конкурс „Stars of Jest v Prage“, Прага 2014 г.: 
      Симон Цонева – Първа награда 



      Христина Христова – Първа награда 
• Международен конкурс „Delfinul de Aur“, Мамая, Румъния: 
      Христина Христова – Лауреат 

 

ТЕЛЕВИЗИОННИ ИЗЯВИ: 
•  Групата и нейите солисти имат 11 Първи места в Детската телевизионна 

музикална класация „Супер 8“ по TV 7. 
• Участие в телевизионното предаване „Като лъвовете”: 
       Петър Скорчелиев и Деница Добрева 
• Участие във Финалните концерти на третия сезон на телевизионния формат „Х 

фактор“: 
       Христина Христова /SWEET 16 / 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

За  своята 10–годишна история Музикална студия „ДО РЕ МИ” има изнесени 
близо 30 самостоятелни концерта и стотици участия в различни мероприятия от 
общински,областен национален  и международен мащаб. Съставът е важна част от 
културния живот на гр.Силистра. „ДО РЕ МИ“ – това е утвърдена школа за вокално 
майсторство и качество на обучението на много високо ниво! 
 

 


