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Разпространява се безплатно
Издание на ОДК Каварна

Четирима абитуриенти се разделиха с усмивки, 
но и с мъничко тъга, с любимия Общински детски 
комплекс. Виолета Стоянова, Людмила Киорогло, 
Весела Димова и Христо Харизанов са дългогодишни 
наши възпитаници, участвали са в множество изложби и 
конкурси, носители са на различни награди.

Трите дами посещават Школа „Керамика" още от 
първи клас и не са прекъсвали приятната си дейност до 
завършване на училище. А Людка, Вили и Ицо са част и от 
Клуб „Журналист", още от неговото създаване.

Директорката Евдокия Енчева връчи на 
зрелостниците специални грамоти и подаръци – 

керамични пана с лични послания. 
Завършващите пожелаха на оставащите 
деца в комплекса да продължат да творят с 
ентусиазъм, защото извънкласните 
занимания са полезни, зареждащи и 
вълнуващи. Младите хора, както и 
присъстващите на тържеството техни 
родители, благодариха на учителите от ОДК 
за грижите и топлото отношение през 
годините.

От името на децата – възпитаниците на най-
усмихнатото учебно заведение, говори 
Сами, братчето на Вили. Той гордо заяви, че 
ще продължат да работят с много жар и 
идеи, а на завършващите напомни никога да 
не се отказват да следват своите мечти. И им 
напомни още веднъж да идват в ОДК всеки 
път, когато се връщат в Каварна.

Клуб „Журналист"

АБИТУРИЕНТИТЕ НА ДЕТСКИЯ КОМПЛЕКС

Спечелихме поредни награди от национален конкурс
Две деца от Клуб „Журналист" към ОДК – Каварна 
извоюваха награди от IV Национален журналистически 
конкурс за ученици „Гео Милев" , организиран от 
Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно 
развитие и Къща – музей „Гео Милев".

В надпреварата участваха 108 млади журналисти 
с 145 творби, пет ученически вестника на хартиен 
носител  и  осем издания в електронен 
вариант. Деца и младежи от 20 населени 
места от 16 области, млади журналисти от 
13 клубни форми при центрове за 
личностно развитие и извънкласни 
форми, занимаващи се с обучение по 
журналистика,  училища и други 
институции, се представиха със свои 
творби и издания. Младите журналисти 
бяха разделени в две възрастови групи: 5-
7, 8-12 клас.

Нашият колега – петокласникът 
Ге о р г и  П е т ко в  бе  к л а с и р а н  от  
компетентно жури на трето място в раздел 
„Художе ствено – публицистични 
жанрове" за материала си „Да избереш 

Каварна". Гого с много емоция писа за бесарабска 
българка, избрала да работи в Каварна. Яна Якимова от 
седми клас получи поощрителна награда за спортното 
интервю „Зад всеки голям успех стоят години работа". 
Грамота бе присъдена и на Десислава Якимова – 
ръководител на клуба ни.

Атанас Белчев
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изисквания, като едно от тях е разрешение на 
Инспекцията по труда" – обясни госпожа Даскалова.

Процедурата по наемането на непълнолетни лица 
изглежда по следния начин: работодателят трябва да 
извърши оценка на риска, на който ще бъде изложен 
непълнолетния. Трябва да се преценят факторите на 
влияние на работната среда. На база направената оценка 
работодателят трябва да предприеме и мерки, които да 
осигурят на непълнолетния здравословни и безопасни 
условия на труд. Процедурата обхваща и извършването 
на обстоен медицински преглед. За да може да се стигне 
до успешно сключване на трудов договор с непълнолетно 
лице, навършило 16-годишна възраст, е необходимо 
работодателят да получи разрешение от Изпълнителна 
агенция „Главна дирекция по труда". За случаите, когато 
лица, подлежащи на задължително основно обучение или 
продължаващи своето средно образование, се наемат по 
време на учебната година, трябва да бъде представена и 
служебна бележка за началото и края на учебните занятия 
от учебното заведение, където учи лицето.

С оглед възрастта на назначеното лице за 
работодателя възникват и допълнителни права, като 
например да уведомява родителите на непълнолетния за 
рисковете в работата или при възникване на евентуални 
проблеми, да осигури на непълнолетния работа при 
намалено работно време, а именно – 35 часа за седмица, 7 
часа за ден, да създава на непълнолетния работник 
условия за професионалната му квалификация, да 
осигури ежегодни медицински прегледи, да осигури 
платен годишен отпуск с минимален размер от 26 работни 
дни.

Данина Димова

Лятото е сезон, през който учениците не само се 
забавляват и ходят на плаж. Доста от подрастващите 
търсят работа, с цел да изкарат свои собствени пари, за да 
подпомогнат родителите си или просто да придобият опит, 
който би им послужил в бъдеще. Макар на пръв поглед да 
изглежда лесно, намирането на работа е доста сложно и е 
съпроводено от куп изисквания. А след откриването на 
временна професия, идват и множество други трудности: 
недоспиването, липсата на почивка, невъзможността за 
летни забавления и липсата на време за приятели и 
семейство. Секторите, в които най-често се наемат 
ученици на работа, са главно в сферата на туризма: 
готвачи, помощник - готвачи, сервитьори, бармани, 
рънъри, миячи, пикола и администратори. Благодарим за 
изчерпателната информация, която получихме от 
директорката на Бюрото по труда в Каварна Таня 
Даскалова. 

Често срещано изискване при наемането е 
владеенето на чужд език – най-вече английски. А най-
много работни места за подрастващи има в затворените 
комплекси в нашия район. Някои от тях предлагат платени 
стажантски програми с възрастово ограничение над 17 
години. Сезонните свободни работни места бяха 
представени скоро на трудова туристическа борса, с цел 
пряка връзка между работодатели и търсещи.

„Когато започваш работа за първи път, е добре да 
знаеш, че трудовото законодателство в България определя 
минимална възраст за постъпване на работа от 16 години. 
Според закона, работата на младите хора (от 16 до 18 
годишна възраст) не трябва да е тежка, опасна и вредна за 
здравето. За лица под 16-годишна възраст има особени 

Лятото – време и за работа

Първа лятна ваканция
Нашите  най-ма лки  колеги  от  клуба  –  

първокласниците, споделиха мисли и емоции за първата 
си лятна ваканция. Те с нетърпение чакаха тя да започне и 
са планирали доста забавления. Пожелаваме им да 
намерят време за всички свои летни мечти. Ето техните 
мнения:
Димитрия Христова:  Ваканцията е времето, в което си 
почиваме от училище. Искам да прекарам лятото на село. 
Там ще си играя с четирите ни кучета. А когато ми е топло, 
с моята сестра  и братовчедките ми, ще се къпем в 
надуваемия басейн и ще се забавляваме. Ще ходя на море, 
а може мъничко и да уча.
Стефания Георгиева: Лятната ваканция е да не сме на 
училище три месеца. Искам да ходя на море и да ям 
сладолед. Не ми се четат книги и не ми учи таблицата за 
умножение. Обичам да съм при баба в Камен бряг. Тя ще 
ми готви много вкусна храна, а вечер ще играя до късно с 
децата от селото. 
Мартин Османов: Искам да имам едно много хубаво 
лято! Желая да ходя на море, на „Плувно лято" и на лятна 
занималня. Не искам никой да е болен, за да мога да 
изпълня всичко, което съм планирал. Мечтая да посетя 
различни места и да науча нови факти. Надявам се 
ваканцията да не ми омръзне, да свършат болестите и 
войната!

Йоана Георгиева: На почивка и на море мечтая да бъде 
моята първа лятна ваканция. Аз много обичам да 
пътувам. Хубаво ще е да посетя градове, където никога 
не съм ходила. Представям си, че всичко ще бъде много 
интересно, забавно и изпълнено с пътешествия. Ще 
опитам да наредя и моя диамантен гоблен, за който 
нямам време, когато сме на училище.
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Евтино и леснодостъпно вещество стана 
„модерно" в последно време. Диазотният оксид, 
известен и като райски газ, се използва в хирургията и 
зъболечението като вид упойка. Тази статия е с цел да 
информираме и предпазим родителите и децата от 
коварното вещество! 

Когато този газ се ползва с цел забавление, 
вдишването му води до еуфория, неосъзнаване на 
реалността и взрив от емоции. Това продължава средно 
от 2 до 5 минути и може сериозно да увреди възрастните 
и особено децата. Симптомите  са различни, но пряката 

Райският газ може 
да ви вкара в ада

опасност се състои в невъзможност да изпълняваме 
ежедневни дейности като слизане по стълби или 
пресичане на улица, защото не можем да преценим 
разстоянията.  Така ставаме опасни не само за себе си, 
но и за околните.

Много често използващите това вещество 
получават халюцинации,  психоза, както и усещане, че 
някой или нещо ги подтиква към самоубийство. 
Силният световъртеж, подуването на корема, гаденето 
и повръщането са други симптоми.

Ако подрастващите са дишали райски газ могат 
да вдигнат висока температура, да проявят силна умора 
и затруднения в дишането, нерядко се появяват тъмни 
петна /хиперпигментация/. Бъдете особено бдителни, 
ако вашият наследник не може да пази равновесие в 
изправено положение, ако започне неконтролируемо 
да изпуска урина или ако му се  влоши речта. 
Коварното забавление уврежда имунната система, 
забавя пулса и води до пристрастяване, а краят може и 
да бъде фатален.

Докато подготвяхме този материал, ние  - 
младите журналисти, намерихме много използвани 
опаковки от вредното вещество, получихме и сигнали 
от разтревожени родители. Призоваваме всички да 
бъдат бдителни и отговорни!

Гого Петков

Мисълта да играеш някого, когото не познаваш, е 
едновременно плашеща и интригуваща – това се усеща, 
когато стъпиш пред прожекторите. Постепенно свикваш 
със сцената и страхът се превръща в любопитство да се 
вмъкнеш в тънкостите на театъра. Аз - Петя и моят приятел 
Косьо се предизвикахме, като се включихме в това 
начинание. От няколко месеца участваме в пиесата „Гняв", 
продуцирана от Красимир Ранков. 

Да се впуснеш в такова приключение не е никак 
лесно.  Действаме много усърдно и съчетаваме работата 
със забава. В театъра се запознахме с много хора, които с 
времето се превърнаха в наше ново семейство. След 
няколко месеца репетиции началното притеснение да 
излезем на сцена, е почти изчезнало.

Д а  с е  о т п у с н е ш  в  н о в и я  ко л е к т и в  е  
предизвикателство. Въпросът не е просто да кажеш текста, 
който ти е предоставен. Изисква се много емоция, баланс 
на чувства и малко лудост. 
        Едно от най-трудните неща са монолозите, защото 
там трябва да заинтригуваш публиката, както и колегите 
си. А сцената носи различни емоции. Някои хора се радват, 
други притесняват… а за нас е откъсване от реалността, 
мечти, които можеш да сбъднеш, сблъскване на различни 
вселени и характери. Всичко това прави удоволствието 

още по-хубаво. Трудното учене на реплики се 
съчетава с шеговитите коментари на режисьора. 
Благодарение на това успяваме да разпуснем, докато 
репетираме. Той подбужда интереса ни и не ни 
притиска да работим постоянно. 

Каним Ви да се потопите в атмосферата на 
пиесата „Гняв", която ще играем скоро на каварненска 
сцена! Очакват Ви бурни емоции!

Петя Тодорова
Константин Късов

Предизвикани от театъра

снимка: Дария Димитрова



Брой 25,юни 2022

стр.4

призовавам, особено когато сте на 
пътя или карате екстремно, да имате 
ръкавици и каска – тя спасява животи. 
С в е т л ь о :  А  ко и  м е с т а  Н Е  
препоръчвате на колоездачите?
Бате Жоро: През лятото движението 
е много интензивно и има рискови 
участъци, в които стават много 
инциденти – такъв е пътят за 
Българево. Главният път за Шабла и 
Балчик също е много опасен. 
Автомобилите се движат с доста 
висока скорост и за съжаление в 
България няма достатъчно добра 
култура за пазене на колоездачите.

Винаги трябва да се движите 
внимателно, спазвайки правилата. 

Напомням и още нещо, което не трябва да забравяте - 
че когато пресичате на пешеходна пътека, трябва да 
слезете от велосипеда и да го бутате през платното. 
Защото колелото е превозно средство, а пътеката е за 
пешеходци.
Светльо: Какво трябва да знаем, когато купуваме 
колело?
Бате Жоро: Трябва да сте наясно какво ще правите с 
него – дали просто ще го карате за удоволствие или 
професионално. Важно е и къде ще го използвате – в 
града, в планината или ще се спускате екстремно. 
Велосипедът трябва да е подбран за вашата възраст и 
анатомия. Най-добре е да Ви консултира 
професионалист, а не да си го купувате сами. 
Естествено, важен е и бюджетът. Препоръчително е да 
се качите и да пробвате, защото всичко на теория може 
да е добре, но да не ви пасне.

Бате Жоро препоръча, ако ще караме 
екстремно, да имаме точен велосипед за това. Зависи и 
къде ще практикуваме – в планината или ще скачаме 
на рампи.

Той поясни, че каварненският велоклуб 
организира различни карания по интересни 
маршрути. Има трасета с различни дължини, в 
зависимост на участниците. Осигуряват се водачи и 
придружаващ автомобил с части и инструменти, който 
може да се използва и за медицинска помощ. 
Информация за това се качва в профила на клуба във 
Фейсбук. Велопоходите са добър начин и за 
опознаване на природата и историческите 
забележителности в нашия край.

Интервюто проведе и обработи:
Светослав Червеняков

Гостувахме при Георги Георгиев, по-известен в 
Каварна като бате Жоро. Той е собственик на 
велосипеден магазин и е истинска енциклопедия на 
колоезденето. Разговаряхме за безопасното, 
екстремно и атрактивно каране на колело, чухме 
ценни съвети и научихме забавни факти. 
Светльо: Как се отразява карането на колело?
Бате Жоро: Проучванията сочат, че колоезденето е 
един от най-хармоничните спортове, той развива 
всички мускули на тялото. Много хора мислят, че 
става дума само за въртене на педали, но всъщност 
изобщо не е така. Спортът е подходящ за хора на 
всякаква възраст. Предимството пред бягането и 
ходенето е, че не се натоварват ставите. 
Светльо: Кои са най-добрите места за колоездене в 
Каварна?
Бате Жоро: Каварна е равен и удобен за целта град. 
Навсякъде може да се кара, даже и по близките 
черни пътища, ако велосипедът е пригоден за това. 
Преди две години нашият клуб направи няколко 
велоалеи. По-подготвените могат да карат и до 
морето.

Важното е да не се превишава скоростта и да 
се спазват мерките за безопасност. В тази връзка 

Колоезденето – полезно и безопасно

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


