
Клуб по спортни танци 
 „ ЕЛЕГАНС „ Силистра 

Член на Българска федерация по 
спортни танци 



  Началото на дейността на клуба е поставено 
през 1995 г., като клас по Спортни танци към 
ДШИ при НЧ “ Доростол”до 1999 г. 

През 2002 г., по идея на Пламен Славов 
и група ентусиасти, 
е регистрирано 
СНЦ КСТ “Елеганс”. 



                                       В клуба танцуват 
                                       деца от 5-18 год., 
                                       като през годините 
                                       техния брой 
                                       надхвърля 500. Част 
  от тях са картотекирани като състезателни 

двойки. Първите от тях са Гергана Михалева 
  и Георги Антонов, Веселина Гинова и 

Светлозар Славов, Христина Димитрова и 
Виктор Трендафилов и др. 



КСТ “Елеганс” съвместно с БФСТ и Община Силистра е 
организатор на Национални турнири по спортни танци 
в града, които се превръщат в традиция след 2006 
година. 



   Първите успехи не закъсняват, за които има принос  гост-
треньорът на клуба Николина Минчева. С нейната подкрепа 
успяват и постигат своите успехи  двойки като Гергана 
Михалева и Мартин Николаев, Калина Георгиева и Йордан 
Цонев, Десислава Иванова и Емил Ангелов, Ивета Иванова и 
Дамян Симеонов, Веселина Гинова и Светлозар Славов. 



   През 2007 г. по препоръка на Николина Минчева, в 
клуба бе привлечен младият треньор Калоян 
Иванов, който спомогна за още по-голямото 
израстване на двойките на КСТ “ Елеганс”. 



                                  
 
                                                                                                                            Не закъсняват и успехите. 
                                Още през 2008г.    
                                             двойката 
                                       Адриана Ангелова и 
                                    Илия Добрев 
                                  стават 
                                    абсолютни шампиони 
                                  на България 
                                            при 9 годишните. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Следват 14 абсолютни титли на България за 
Адриана и Или, които се превръщат  във 
всеобщи любимци на публиката. 



                       Успехите 
     на Адриана и Илия 
                  продължават и на 
  международно ниво. 
Призови класирания на 
   Международни турнири в 
Италия, Словения, Испания, 
     Полша, Словакия, Румъния 
                        Сърбия и др. 
                                                         На силните първенства на 
                                                              Австрия във Виена , 
                                                         Германия в Щутгарт и 
                                                       Блякпул във Великобритания 
                                                            те са на стълбицата 
                                                                            на победителите. 



Адриана Ангелова 
            и Илия Добрев са 
     представители 
на България 
на Световните първенства 
през 2013 и 2014 година 



                                                 Последователи 
                                            на Ади и Илия са 
                                                новите двойки 
                                             на клуба. 
                                            Те следват техния 
                                            пример и 
          се стремят 
да постигнат 
техните успехи. 
 



 Това e историята   
                           на първите ни 
                                                 13 години! 
 
                  Ние продължаваме напред!!! 
 
  За следващите 
                   130 години 
                                 други  
                                       ще напишат повече!!! 



 
 
 
 
    Автор: Пламен Славов – 
                                треньор на КСТ” Елеганс” 
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