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Разпространява се безплатно
Издание на ОДК Каварна

Ние - децата от Клуб „Журналист" смятаме, че войната е 
безсмислена и застрашава живота на милиони. Според 
нас, не е нормално през XXI век да се избиват невинни 
хора и да се случват подобни сражения. Предлагаме Ви 
мненията на част от малките журналисти:
Таня, IV клас: Аз мисля, че не трябва да се разваля 
детството на милиони момичета и момчета!
Дария, IV клас: Умират много невинни хора и се 
разрушават домовете на милиони семейства. Това не 
може да продължава и трябва веднага да спре!
Ива, IV клас: Най-страшното е, че по време на война 
умират и деца.  
Йоана, I клас: Аз съм против войната, защото умират 
невинни хора и се разрушават техните домове.
Дими, I клас: Двете държави трябва да се разберат, за да 
има мир и да няма убити хора.
Стефи, I клас: По-хубаво е да има мир, а не война, за да 
има на земята повече щастливи и усмихнати хора!
Ати, IV клас: Войната се отразява зле финансово дори 
на нас – българите. Съветвам политиците от НАТО да 
седнат на една маса и да измислят какво ще правят с 
конфликта. #No War!
Хриси, IV клас: Трябва войната веднага да се спре, за а 
могат хората да живеят нормално и щастливо!
Димана, IV клас: Не може през 2022 година да има 

война! Това ни връща в годините назад, а в света се 
случват толкова много нови изобретения.
Гого Петков, V клас: Не трябва да има война, защото тя 
се отразява много зле на всички, а хората трябва да са 
радостни. Вярвам, че политиците ще седнат и ще се 
разберат.
Денис, V клас: Войната вреди на хората психически, 
физически и икономически, страх ме е това да не се случи 
и при нас. Тъжно ми е за хората, които напускат родината 
си, за да се спасят.
Георги Ставрев, IV клас: Политиците да не водят война, 
а да се разберат помежду си!
Светльо, IV клас : Дори да не разбират войната, малките 
деца винаги ще помнят това, което се случва в момента. 
Призовавам възрастните да пазят децата!
Настя, IV клас: Аз живея в България, но съм от руски 
произход. Не искам този кошмар да се случва на малките 
деца, които живеят в Украйна. Те наистина преживяват 
това, което ние гледаме по телевизията и на клипчета. 
Имам роднини, които живеят там и те дълго време нямаха 
възможност да напуснат държавата. Леля ми и братовчед 
ми изоставиха дома си и потърсиха спасение в Молдова. 
Политиците, които предизвикват война, не искат 
мнението на народа си и това води до излишни вражески 
конфликти.

НЕ НА ВОЙНАТА !

Да избереш Каварна
„Дойдох в България, защото корените ми ме 

върнаха тук" – това сподели на вълнуваща среща в Клуб 
„Журналист" детската лекарка Елена Булгар, избрала да 
работи в Каварна. Бесарабската българка ни разказа, че е 
научила нашия език от своите дядовци и баби, които са 
се преселили в Молдова по време на турското робство. 
Когато тя идва в нашата родина, среща доста езикови 
трудности, защото българският, който говори, е доста 
архаичен. Но това я амбицира да се усъвършенства и 
трябва да отбележим, че сега събеседничката ни 
използва изключително правилен изказ. Докторката ни 
разказа, че съпругът и също има български корени. 
Историята на фамилията му, която и тя носи, идва от 
прякор в семейството „булгар" – българин. 

Лекарката идва за пръв път в родината ни, заедно 
със своята майка. „Първото нещо, което мама направи, 
беше да целуне земята на нашите предци" – разчувства 
се лъчезарната дама. Първоначално работи в други 
градове, но в последствие е избрала място, близо до 
морето. 

Сподели, че още от малка е искала и е знаела, че 
ще стане лекар. „Избрах да лекувам деца, въпреки че 
това е една от най-трудните и нископлатени 

специалности в медицината. Имах възможност да избера 
друга специалност, но не го направих, защото 
педиатриатрията е моята мисия" – коментира тя.

Д-р Булгар изпитва пълно удовлетворение от 
своята работа и казва, че всеки пациент за нея е важен. 
„Всеки ден за мен е празник и постижение" – допълва тя. 
Най-тежките и случаи са свързани с лечението на деца с 
наследствени и ракови заболявания. Тогава тя, както и 
нейните колеги, се чувстват безсилни, когато няма 
лечение на тези болести, когато науката не може да 
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място, всичко, което ме впечатли, може да се превърне в идея за 

стихотворение. 

Данина: Колко време Ви отне написването на 

„Пазителка на мечтите"?

Детелина: Стихотворенията, които са събрани в 

книжата, са написани за приблизително десет месеца. 

Първоначално не мислех да бъдат издавани, но те събираха все 

повече внимание в социалните мрежи. Доста хора ме питаха 

кога смятам да ги събера в стихосбирка.  Радвам се, че тя стана 

факт точно на Игнажден, защото за мен това е символично. 

Данина: Писала ли сте по-големи по обем съчинения?

Детелина: Пиша разкази, но обикновено са кратки. Но 

няма как да намеря време за по-голямо произведение, защото 

писането изисква тишина, а покрай мен има постоянен шум. 

Данина: Какво е писането за Вас – хоби или нещо 

повече?

Детелина: То е удоволствие. Не мога да го нарека 

просто хоби. В него аз влагам време и усилия, но също и много 

си желание.

Данина: Кога намирате време да пишете?

Детелина: По всяко време. Ако имам идея, но не и 

възможност да я пресъздам на момента, записвам първите 

няколко думички и продължавам, когато мога. Предпочитам да 

съм на тихо и точно затова обикновено пиша рано сутрин или 

късно вечер. Понякога са нужни само няколко минутки за 

раждането на едно стихотворение.

Данина: Губила ли сте вдъхновение си, в следствие на 

което сте спирала да пишете?

Детелина: Не пиша от толкова дълго време и не съм 

преставала за повече от няколко часа.

Данина: Какви послания отправяте към читателите 

си?

Детелина: Всяко стихотворение си има различно 

послание. Общата посока, която аз чувствам в творчеството си 

е към добротата, към мечтите, към нуждата да бъдем свободни 

да мечтаем, да сбъдваме мечтите си и да творим!

„Приятели, вярвайте

в своите мечти, 

че те ще се сбъднат.

Бъдете добри!

Надеждите правят

света ни красив, 

а кой не копнее

да бъде щастлив?"

Данина Димова 

В нашия малък град Каварна има много таланти. 

Детелина Белчева е писател, създава стихотворения и разкази, с 

които радва своите почитатели. Първото интервю, което тя даде, 

беше за вестника ни „Голямо междучасие", после са последвали 

още нейни медийни изяви, научихме от поредния разговор, 

който проведохме с талантливата дама.

Родом от крайбрежното градче, тя се мести да живее в 

морската столица Варна, за да осъществи своята кариера. Пише 

стихове от съвсем малка, а с времето не спира да твори. Наскоро 

излезе нейната първа стихосбирка ,,Пазителка на мечтите". 

Благодарни сме, че подари на клуба ни екземпляр от книжката с 

поезия.

Данина: Кога написахте своето първо стихотворение и 

кое беше то?

Детелина: Написах го, когато бях втори или трети клас. 

Като дете обичах да се катеря по дърветата. И един ден, както си 

бях качена на един клон, ме осени идея. Гледах как пъпчиците по 

дърветата поникват и в главата ми изникнаха два стиха. Слязох и 

побързах да ги запиша в тетрадката си. Щом се прибрах у дома, 

написах и следващите два, въпреки че за тях ми отне повече 

време. За жалост, не помня името на стихотворението, но беше 

посветено на пролетта.

Данина: Кога открихте любовта си към творчеството?

Детелина: Не е било в точно даден момент. Не мисля, че 

изобщо съм осъзнавала, че обичам да творя. Просто го знаех. 

Винаги съм се занимавала с изкуство. 

Данина: Успявате ли да съчетавате творчеството и 

професията си и ако да – как?

Детелина: Самата ми професия е творческа. Имам 

малка рекламна агенция, в която се занимавам с графичен 

дизайн, а също и с изработката на изделията, като целият процес 

е основан на творческа дейност. 

Данина:  Откъде черпите идеите за своите 

произведения?

Детелина: Всяко нещо, всеки човек, всяка случка или 

Пазителката на мечти

помогне…
Ако има в Каварна малчугани с по-редки 

заболявания, лекарката ги праща на специфични 
изследвания, които не се правят в каварненската 
болница. Тук е мястото да отбележим, че Ати от нашия 
клуб специално благодари на д-р Булгар за помощта, 
която тя е оказала за оздравяването на неговата 
сестричка.

„Войната в Украйна се отразява на всички, 
включително и на децата" – категорична е педиатърката. 
„Малките са по-адаптивни, но тази ситуация, както и 
COVID, оказва влияние върху психиката им". Тя, както и 
всички български медици, са готови да се отзоват, ако 
дете се нуждае от медицинска помощ.

Д-р Елена Булгар доказва, че няма невъзможни 
неща и когато човек има желание, може да постигне 
всичко, независимо от възрастта си. За да са здрави 
децата, трябва да бъдат усмихнати, да са задружни, да си 
помагат, но да запазят своята индивидуалност – това са 
препоръките на нашата нова приятелка!

Георги Петков и клуб Журналист
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Съвсем скоро едно ромско момче ще стане 
строителен инженер. Това е Емил Колев, завършил с 
отличие езиковата паралелка на СУ „Стефан Караджа" и 
посещавал много форми в Общинския детски комплекс 
в Каварна. Той ни разказа, че е учил упорито и е участвал 
в много олимпиади, като на повечето от тях е достигал 
областни кръгове. Емо е бил и в школите по керамика, 
пирография, изобразително изкуство и работа с 
природни материали. 

„Тези извънкласни занимания много ми помагат, 

Интеграцията е постижима 
с много труд и желание

докато уча  в  университета"  –  коментира 
третокурсникът. 21–годишното момче, сподели че има 
дете и съпруга, която го подкрепя в начинанията му. 
„Формулата за успех е много труд и много  учене!" – 
категоричен е той.

Емил е имал възможност да учи и работи в 
чужбина, но е избрал без никакво колебание да остане 
в България и конкретно  в Каварна. Паралелно с 
ученето в университета, той подготвя стартирането на 
собствен бизнес. Предстои му да открие обществена 
пералня.

Всичко това е доказателство, че интеграцията е 
възможна, ако имаш желание. Младежът е даван като 
пример от доста ромски родители, за да продължат 
техните деца образованието си. „Благодарен на 
учителите си, както на майка ми и баща ми, защото без 
тях нямаше да стигне до тук!" – с уважение споделя 
Емо.

Радваме се, че имахме възможност да 
популяризираме добрия пример за успешна 
интеграция. Пожелаваме на Емил Колев да продължи 
развитието си и да вдъхновява още деца!

Петя Петрова

„Успехът е постижим с много труд, дори и без 
особен талант. Подготовката е дълъг период и отнема 
години, а победата е само награда за всички вложени 
усилия и лишения. Изследване сочи, че да станеш добър в 
някоя сфера, са необходими минимум 10 000 часа 
упражнения, което е приблизително 10 години занимания" 
– това обясни Ангел Ленков, личен треньор на Ивет 
Горанова, с когото тя стана олимпийска шампионка по 
карате. Той гостува в Каварна и проведе изненадваща 
тренировка с възпитаниците на Клуб по бойни спортове 
„Калиакра".

Яна: Какви качества трябва да притежава един 
спортист, за да постигне голям успех?

Ангел Ленков: Първото и най-важно нещо е 
бойният дух, състезателят трябва да е много постоянен, 
упорит, търпелив и накрая всичко е къртовски труд с 
години, докато успееш да се реализираш и да не се 
отказваш. Талантът е малка част, всичко е тежка работа.

Сенсей Арифов: Имало ли е моменти, когато сте 
искали да се откажете?

Ангел Ленков: Няма състезател и треньор, които 
да не са искали да се откажат поне веднъж, но за да 
постигнеш мечтите си, трябва да продължиш, колкото и да 
е трудно.

Сенсей Арифов: Кога Ви е било най-трудно?
Ангел Ленков: Винаги е най-трудно накрая! 

Винаги! Тогава напрежението е най-голямо, очакванията 
на състезателя тежат и треньорът трябва да намери начин 
психически да го настрои. Фината настройка е най-

сложна.
Яна: Как Вие с Ивет Горанова направихте тази 

настройка?
Ангел Ленков: Много е важно да не се прави 

на самото състезание, всичко трябва да е проиграно 
преди това в залата. Ако сте се подготвили достатъчно 
добре психически, тактически и емоционално, ще 
бъде лесно. Трябва да тренирате на 150%, за да 
постигнете успех. Ако дадете от себе си само 50% и си 
мислите, че там можете да се надскочите, това няма да 
се случи. 

Игор: Как се постига такова високо ниво и 
какво още желаете?

Ангел Ленков: С боен дух, постоянство, дори 
и със спортна злоба.  За да вземеш такъв голям медал, 
като олимпийския, трябва предварително да имаш 
много успехи. Не можеш от нищото да станеш 
шампион. Зад успехите на всеки състезател, стои 
работата на цял екип хора, които са работили години.

Желая Ивет, както и други български 
състезатели, да завоюват световни отличия.

Яна: Как повлия олимпийската титла на Вас и 
на Ивет?

Ангел Ленков: Направи ни щастливи и 
двамата. Щастието го виждаме и когато разговаряме 
със случайни хора и с наши приятели. Голяма част от 
тях са плакали от радост. Този многогодишен труд не е 
бил напразно! Чувстваш се полезен, че си зарадвал 
някого!

Яна Якимова

Зад всеки голям успех стоят години работа
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Внимание!!!
Телефонни мошеници

Всички сме чували за телефонни измами, но даже 
не предполагаме какви са мащабите на тези схеми. В 
последно време е много популярен един от начините, а 
именно молба за услуга. За разлика от повечето хора, 
хакерите са наясно, че мобилните оператори предлагат 
опция за пазаруване онлайн от собствената ни сметка. 
Измамниците искат от нас да им изпратим код, който сме 
получили на имейл, съобщение или във Вайбър. 
Благодарение на него, те могат да се възползват от 
услугата. Кредитът, който ни се предоставя от 
комуникационната компания е 200-300 лева, а при 
превишаването му, сме длъжни да платим и глоба от 100 
лева.

Схемата действа в няколко посоки. Най-често някой 
иска „помощ" за смяна на парола си във Фейсбук. Много 
деца пък получават код, който трябва да изпратят и в 
замяна на това ги очаква възнаграждение във видеоигра. 
Опасността съществува дори и за хората, които не 
използват социални мрежи. Те получават обаждане, с 
което им е съобщено, че печелят парична сума, но и от тях 
се изисква да кажат, получен код.

Призоваваме Ви да не откликвате на призива на 
крадците! Обикновено те са много настоятелни в 
действията си, но най-доброто решение е да блокирате 
номера или профила, от който Ви търсят. Родителите, 
които не са сигурни в действията на децата си в подобна 
ситуация, могат да забранят непоисканата услуга за 
пазаруване на кредит към мобилния оператор.

Публикуваме реални снимки от кореспонденцията 
на член от нашия клуб, когото хакерите опитаха да 
измамят.

Светослава Янкова

Четвъртокласникът Самуил Стоянов, който 
посещава и Клуб „Журналист", е създател на филма 
„Ледени наследници". Към момента произведението 
все още не е публично, но ние – малките журналисти 
сме от първите зрители. Идеята на Сами е дошла през 
2020 година от филма „Наследниците", който той е 
гледал по канал „Дисни". Решава да включи 
плюшените си играчки в своето творение „Ледени 
наследници". Монтажът го прави сам, със специална 
програма, която неговият баща му е показал. Освен 
татко му, му помагат семейството и приятели. 

Научихме, че в произведението на нашия 
колега се разказва за животни от магичен свят, разкрит 
от момче. Всъщност това е самият автор. Така той 
сбъдва мечтата си да стане режисьор. Участват много 
герои, част от тях са: Розовелка, Флаундър, Иви, Кити, 
Дейна и Пуфи. Те имат суперсили и притежават 
уникални таланти. 

Сами продължава да работи по епизодите от 
своето начинание, не е решил колко сезона да има. 
„Филмът е предназначен не само за деца, но и за 
възрастни. Все още обмислям как да го разпространя" 
– допълни талантливото дете. 

Дияна Георгиева

Четвъртокласник 
създава филм

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

Можете да се свържете с нас на място 
в Общински детски комплекс

ул “Г.С. Раковски“ № 25
тел.:0570/8 25 75 

или на страницата ни във Facebook 
Клуб Журналист - ОДК - Каварна

Редактори на броя: Данина Димова и Петя Петрова
Фотограф:Константин Късов


