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В днешно време частните уроци са един добър 
начин за „стимулиране" на учениците и припечелване на 
най-често необлагаеми пари. Въпреки непосилните суми, 
дори финансово затруднени родители, са принуждавани 
да изпращат децата си, за да получат някакво образование. 

Ясно съзнаваме, че темата няма да се хареса на 
голяма част от читателите ни – учители, но поемаме риска 
да я развием, защото проблемът касае стотици 
подрастващи, както и техните майки и бащи. Може би това 
е схемата, в която имаме огромен шанс да попаднем, и в 
нея са замесени голям брой хора и институции.

ПРИЧИНИТЕ:
Основната причина според нас е, че образованието 

в училище не е на необходимото ниво и в час не можем да 

До Сребърната чешма в близко време ще има и 
мост. Добрата новина съобщи господин Димитър Димов, 
заедно с ученици от Центъра за подкрепа за личностно 
развитие в Каварна. Придобивката ще бъде над 
рекичката до една от най–известните чешми в града ни. 
На мостчето ще  има беседка с маса и пейки.

Приятелите ни от Центъра гостуваха в ОДК на  
специална благотворителна акция, която организирахме 
в тяхна чест. Заедно с нашите майки и баби приготвихме 
домашни вкусотийки, с които посрещнахме момичетата 
и момчетата. Началото на взаимоотношенията ни бе 
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научим това, което ни е нужно. Това се случва, защото 
част от учителите не са достатъчно компетентни или не 
могат да предадат знанията си по подходящ начин. 
Някои преподаватели не успяват да въдворят ред в 
класната стая и тогава дори най-добрият урок се 
обезсмисля.

Не са редки ситуациите,  в които се 
фаворитизират определени ученици, а други биват 
нарочвани. Съществуват и казуси, когато учители 
целенасочено не дават необходимите знания на 
възпитаниците си в час, за да ги „поканят" на частен 
урок.

Не на последно място са децата на амбициозни 
родители, искащи техните наследници да станат по-
умни от връстниците си. Не са изключение 
тийнейджъри, който искат да надградят знанията си от 
училище.  

НАЙ-РИСКОВИТЕ КАТЕГОРИИ:
Обикновено най-масово се ходи на уроци, когато 

предстоят изпити. Дори и да няма нужда, част от 
родителите пращат децата си да потвърдят знанията им. 
Някои от учителите сами подсказват, че учениците  
имат нужда от допълнително обучение. Възрастовите 
граници за частни уроци все повече падат и не са 
изключение деца от начален курс да ходят  на 
индивидуални уроци, дори това става масова практика. 
Напоследък дори малчугани, които тепърва ще 
постъпват в първи клас, ходят на частно обучение.
        

Излишни разходи или допълнителен доход?

поставено, когато те, заедно с господин Димов, 
преобразиха цялостно района около Сребърната 
чешма. Възпитаниците на ентусиазирания учител и 
множество доброволци успяха да сътворят 
привлекателно място, а ние отразявахме процеса и 
резултатите от него.

Тийнейджърите са имали два  варианта за 
именуване на моста. Първото предложение е било 
,,Мостът на влюбените", но е надделяло името 
,,Мостът на дружбата". Идеята е била да се увековечи 
приятелството помежду ни.

Клуб „Журналист"

Правят мост и го именуват на нас
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Софка Стоянова се занимава над 20 години с 
лечение и профилактика на всякакви видове животни 
/домашни и дори някои застрашени/ в Община Каварна. 
При голям интерес от наша страна протече интервюто с 
д-р Стоянова, която освен добър специалист, се оказа и 
изключително интересен събесдник.
Кое е най-трудното във Вашата професия?
Д-р Стоянова:  Животните са безсловесни и трябва да се 
доверявам на думите на стопаните, които невинаги са 
обективни. Понякога се скриват част от „провиненията" 
на  любимците, което може да промени диагнозата. 
Разкажете ни момент от Вашата практика, която 
никога няма да забравите.
Д-р Стоянова:  Има ситуации, в които търпението и 
професионализмът ми са били поставени на изпитание. 
Спомням си колко  трудно убедих  един господин, че 
кучето му трябва да бъде оперирано след тежко раждане, 
защото в противен случай нямаше да има поколение. 
Радвам се, че успях.
Какво съветвате децата и възрастните, които искат 
домашен любимец?
Д-р Стоянова: Необходимо е да имаме пространство и 
условия, освен това трябва да сме сигурни, че никой от 
семейството не е алергичен към даденото животно. 
Препоръчително е то да е на млада възраст - 40-50 дни, до 
2 месеца, за да успеят да го обучат, както при малките 
деца. Трябва да се изградят навици за хранене, 
изхождане и цялостно държание. За съжаление, 
понякога стопаните са безотговорни, когато допускат да 
дават храна от масата на любимците си, докато се хранят. 
Това води до проблеми в поведението им и те стават в по-
зряла възраст нервни и капризни. Профилактиката и 
ваксинирането са задължителни.
Д-р Стоянова, Вие имате ли домашен любимец?
Д-р Стоянова: Имам котарак, който се казва Бандит, 
защото прави много бели, освен това папагали, риби, 
костенурки, гугутки, гълъби, паун.
Кои са най-честите грешки, които допускат 
стопаните?
Д-р Стоянова: Честите грешки са в отношение на 
храненето. Животните не могат да кажат, че са се 
нахранили. Яли са колкото им е необходимо, независимо, 
че част от храната е останала. Стопанинът си мисли, че 
яденето не се е харесало на животното и му предлага 
нещо друго. От любопитство, то отново яде и резултатът 
е затлъстяване.

Друга грешка, че не се отделя нужното време за 
дресиране на животните. И много важно: никога не 
забравяйте, че вие сте шефът на вашия домашен 
любимец, а не той на вас! Животните, които живеят на 
глутници в природата, имат водач – алфа мъжкар; когато 
си вземете домашен любимец, той очаква да разбере кой 
е водачът вкъщи и на кого трябва да се подчинява.
Как предразполагате пациентите си?
Д-р Стоянова: Подходът трябва да е плавен и бавен, със 
спокоен тон и ако е куче или котка, да му позволим да ни 
подуши, за да види дали има опасност. Ако се 
страхуваме, тялото ни отделя по-голямо количество 

Ветеринарният доктор – лечител
на животните, лечител и на хората

адреналин, животното надушва  риск и става агресивно. 
Желателно е пациентите да са обучени, но не винаги е 
така. Дори когато спазвате тези правила, имайте едно 
наум и си оставете място за бягане .
Кои са най-трудните животни, които сте лекували?
Д-р Стоянова: Пациентите са трудни, когато стопаните 
са страхливи и неуверени.
Помагала ли сте на екзотични животни?
Д-р Стоянова: Дааа! На папагали, хамстери, 
костенурки, таралеж, катерица и щъркел. 
Като помагате на животните, имате ли усещането, че 
помагате на техните собственици?
Д-р Стоянова: Определено да! Когато си вземем 
домашен любимец, ние се привързваме към него и 
животното става неразделна част от семейството. Щом се 
разболее, реагираме така, все едно страда наше дете. 
Идвайки при ветеринар за консултация, мое задължение 
е да успокоя стопаните, защото ако собственикът е 
притеснен, той не може да се погрижи адекватно за 
животното.

Най-голямата награда за мен е да видя радостта, 
особено в очите на деца, че техният домашен любимец е 
излекуван!

Въпросите зададе Симона
Над интервюто работиха: Георги, Василис, Бела,

Константин, Мила, Ники, Ицо

д-р Софка Стоянова – ветеринарен лекар
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Шестгодишният Самуил Стоянов иска да стане 
ветеринарен лекар. Той обясни, че е избрал тази 
професия, защото обича животните и иска да им помага. 
„Животните са много добри, мили и щедри, разрешават 
да си играеш с тях и искам да ги лекувам" допълни 
усмихнатият първокласник.

На нашия въпрос как ще разбере, че едно 
животно има нужда от помощ, бъдещият лекар 
отговори, че независимо от факта, че пациентите му 
няма да могат да говорят, той ще ги прегледа и ще 
разбере от какво страдат. Според него домашните 
любимци се лекуват по-лесно от хората, защото са по-
добри. 

Малчуганът има собствена „клиника" у дома, 
направена от баща му. Татко му е приспособил шведска 
стена, шкаф и покривка, а малкият ветеринар има богата 
колекция от медицински инструменти: слушалки, 
лампа, огледало, инжекции, кремове и „скалпели". 
Доктор Стоянов сподели своя досегашен опит – той е 
излекувал доста от своите играчки. Особено горд е, че е 
извадил заседнала вафла от гърлото на Розовелка – 
плюшена котка. Помогнал е и на кученцето Мъкси, 
което си е наранило лапичката.

Сами има куче и три котки, за които се грижи. 
Мечтае си обаче да има нов домашен любимец – заек. 
Интересно е, че няма животно, от което да го е страх и е 
готов да лекува всеки, който има нужда.

Люда и Мила
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 ЦЕНИ:
Нашето проучване за Каварна сочи, че цените 

започват  от 8 лв. и стигат до 28 лв. за един час. Най-често 
учениците и техните родители не получават никакъв 
документ за дадените пари. Редки са случаите, но все пак 
ги има, в които преподаватели издават фактури.

   ЧАСТНИ ШКОЛИ:
 В нашия град има няколко частни школи, в които 

правилата са ясни и предварително уточнени. В началото 
на всяко обучение, независимо в група или 
индивидуално, се фиксират цената и сроковете.     

МНЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ:  
Потърсихме информация от директорите на три 

каварненски училища: Атанаска Костова – ръководеща 
ПЗГ „Тимирязев", Радка Илиева – директор на ОУ 
"Йордан Йовков" и Емил Андонов – директор на СУ „Ст. 
Караджа". Шефовете на учебните заведения казаха, че 
нямат информация учители от техните колективи да дават 
частни уроци на възпитаниците си. Те обясниха, че 
учителите до 10 октомври на всяка учебна година 
попълват декларация за това до директора.

РЕШЕНИЯ:
Предлагаме учителите да си вършат съвестно и 

качествено работата, а отговорните институции да 
налагат нужния контрол. Съветваме родителите да се 
доверяват повече на преподавателите, а учениците да се 
опитат да извлекат  максимум от часовете. 

Клуб „Журналист"

Бъдещият ветеринар

Частните уроци – схема 
за учители и родители

Пробация? Какво е това?
Ако сте над 14 години, можете да бъдете осъдени 

на пробация, но само ако преди това сте минали през 
Местната комисия за борба с противообществени прояви 
на малолетни и непълнолетни. 

Пробацията е вид наказание за извършени 
престъпления. То е наложено в България от 1-ви януари 
2005 година. Oзначава поставяне на изпитание и 
изпробване, т.е. държавата решава, че за определено 
деяние, което дадено лице е извършило, е по-добре то да 
остане в обществото, да се грижи за семейството си, да 
ходи на работа, да има социални контакти, отколкото да 
престоява в затвора. Целта на пробацията е чрез оставане 
в обществото, осъденият да предприеме, с помощта  на 
пробационните служители, промяна в собственото си 
поведение. Ако осъзнае това, след изтърпяване на 
наказанието, службата се разделя с него. Ако обаче това 
не се случи, провиненият може дори да влезе в затвора – 
обясни ни Милена Бончева - инспектор четвърта степен 
Пробационна служба, звено Каварна и председател на 
Пробационен съвет с район на действие Районен съд – 
Каварна.

Самуил Стоянов
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Госпожа Бончева ни разказа, че пробацията 
включва шест различни мерки, като първите две са 
задължителни: регистрация по настоящ адрес 
(задължителни подписи в определени дни) и периодични 
срещи с пробационен служител. Следващите мерки се 
изпълняват, само ако изрично са постановени от Съда, а те 
са:  ограничения в свободното предвижване - забрана за 
посещаване на определено място, включване в курсове за 
квалификация или програми за обществено действие, 
поправителен труд и безвъзмезден труд. 

При изтърпяване на една четвърт от пробацията, 
осъденият може да бъде облекчен  и наказанието му да 
бъде намалено. Решението се взема от Пробационен 
съвет. 

Според инспектор Бончева има ефект от 
пробацията (все пак това наказание е със 100-годишна 
световна история), тъй като провинилият се не влиза в 
затвора, а запазва социалните си контакти.

„С непълнолетните се работи по специална 
програма за подрастващи, а на децата под 16 години 
Наказателният  кодекс забранява налагането на 
безвъзмезден труд" – завърши инспекторът.

Мила, Люда, Вили

„Публична" тайна е, че тийнейджърите в Каварна /и 
само/ се събират по строежи и съмнителни сгради. 
Тенденцията е от последните години, когато възникна 
бум в строителството и останаха доста незавършени 
обекти. Като притегателен център действат и изоставени 
постройки, покриви и сгради. 

 Опитахме се да обобщим причините, ето някои от 
тях:

· От любопитство;
· Обикновено няма възрастни; 
· Стипендията е малка и парите за заведения не 

стигат;
· Мястото става за пушене, пиене или „друсане";
· Ползват се вместо хотелски стаи;
· Понякога има красива гледка;
· Да се гонят и да играят криеница;
· Удобно е както за уединение, така и за големи 

компании;
· Някои „филмирани" тийнейджъри проверяват 

терена за духове и други екзотични създания;
· Стават яки снимки.

Повечето от родителите изобщо не предполагат 
къде ходят техните деца и какви рискове крият 
посещаваните места. Полицията обаче знае част от 
обектите, но обикновено не успява да контролира 
случващото се там. Проверките са епизодични и 
обикновено без резултат.

Нашите връстници осъзнават опасностите, но 
рискът вместо отказващо, им действа по-скоро 
стимулиращо. Доста момичета и момчета знаят, че 
няма сериозни наказания, а други се чувстват готини, 
надхитряйки полицията. Не са рядкост инцидентите, 
разказват се множество истории за счупени зъби, 
крайници, носове, натъртвания и навяхвания.

Независимо от тръпката да се ходи по тези места, 
винаги имайте едно на ум, че следващата злополука 
може да случи на вас или на ваш приятел.

Гошо, Вили, Василис

Издание на ОДК - Каварна, Клуб „Журналист“ 
с ръководител Десислава Якимова

Можете да се свържете с нас на място 
в Общински детски комплекс
ул “Ал. Стамболийски“ № 2

тел.;0570/8 25 75 
или на страницата ни във Facebook 

Клуб Журналист - ОДК - Каварна

Отговорни редактори на броя: 
Мила Василева и Георги Веженов

Фотограф: Константин Късов

ЗАЩО ДЕЦАТА ОБИЧАТ ДА ХОДЯТ 
ПО СТРОЕЖИ И ОПАСНИ СГРАДИ?
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