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Разпространява се безплатно
Издание на ОДК Каварна

Живеем в ерата на технологиите. Тяхното 
използване се е превърнало в неделима част от 
ежедневието ни.  Едва ли има някой, който може да си 
представи света без тях. Без значение дали става дума за 
дете или възрастен, всички прекарваме огромна част от 
времето си пред дигитални устройства. Но за жалост не 
всеки е запознат с рисковете, до които може да доведе 
това.

Оказа се, че доста голяма част от децата в нашия 
клуб сърфират в Интернет, дори и без да имат мобилни 
телефони. Но за съжаление, те не са запознати с 
множество от опасностите. Често се случва да попаднат 
на рискови сайтове с неподходящо съдържание или да 
получат реклами от рискови програми, които могат да 
заразят техните устройства.

Разговаряхме с господин Сезен Анефи, който е 
управител в DIAMATIX. Това  е компания за 
киберсигурност, занимаваща  се изцяло с мрежовата и 
информационната защита в сферата на малкия и средния 
бизнес, както в България, така и в света. 

Данина: Каква е причината за множеството 
заплахи в социалните мрежи?

С. Анефи: Младите, както и хората от всички 
възрасти, използват множество приложения и сайтове, 
както за информация, така и за забавление. Но за жалост, 
както всичко останало и това крие своите рискове. 
Дигиталното пространство представлява една свободна 
среда. Това може би е главната причина. 

Данина: Кои са най-често срещаните рискове?

С. Анефи: Глобалните мрежи и тяхната 

анонимност крият твърде много опасности. Всеки може 
да се представи по най-разнообразни начини и под куп 
различни имена. Не можете да бъдете сигурни кой стои  от 
другата страна на екрана. Това може да доведе до куп 
непредвидими ситуации, от които вие да излезете 
потърпевши.

Данина: Какви правила за безопасност бихте 
препоръчали?

С. Анефи: Оценявайте правилно хората, с които 
общувате чрез Интернет! Избягвайте разговорите с 
личности, които са ви напълно непознати! Спазвайте 
възрастовите ограничения, защото са поставени там с 
причина! Онлайн общуването има своите предимства, но 
според мен, нищо не може да замени разговорите лице в 
лице. 

На мнението съм, че в учебния план трябва да 
бъдат включени специални часове, посветени изцяло на 
това как да се защитавате в Интернет. Там дебнат голям 
набор от заплахи, с които вие трябва да можете да се 
справите. Боравите с различните мрежи всеки ден. Те вече 
са част от живота ни. Трябва да бъдете образовани как да 
ги използвате, без да се чувствате застрашени.

Данина: Как най-добре можем да защитим 
акаунтите си?

С. Анефи: Използването на двуфакторната 
автентикация* е едно от основните правила, които трябва 
да спазвате при създаването на парола. Също така, 
недейте да използвате една и съща парола за акаунтите си 
в различни приложения. Съхранявайте своите кодове на 
безопасни и недостъпни места. При възможност ги 
сменяйте на всеки два - три месеца.
Данина: Към кого е най-правилно да се обърнем, ако се 
почувстваме застрашени? 
С. Анефи: Към органите на реда. Полицията е длъжна да 
се отзове на сигналите за интернет заплахи. Но на първо 
място, говорете със своите родители. Възрастните от 
друга страна трябва да бъдат по-отворени към своите 
деца. Трябва да създадат благоприятна среда, в която 
подрастващите да се чувстват удобно да споделят.          
1*Двуфакторна автентикация - допълнителен код, 
пръстов отпечатък  или друг вид добавка, която е нужно 
да въведете, освен потребителско име и парола, за да 
влезете в даден акаунт.

Тъй като темата е изключително важна, но е 
огромна и почти неизчерпаема по обем, си запазваме 
правото за продължение. Вие, нашите читатели, също 
можете да поставяте въпроси, на които господин Анефи 
ще отговори професионално.

Данина Димова

Дигитална хигиена
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В света винаги са настъпвали бедствия, някои от 
които с огромни мащаби и изключително тежки 
последици. Съвсем скоро, в непосредствена близост до 
нас, се случи една истинска трагедия – земетресение, 
от най-тежките по скалата на Рихтер, разтърси нашата 
южна съседка Турция. Над милиони хора останаха без 
дом и надежда. 

Всеки трябва да бъде информиран и подготвен 
за подобни ситуации. Не бива да подценяваме силите 
на природата и да разчитаме само на късмета си. Това е 
една от причините да поканим в нашия клуб г-жа Галя 
Великова - специалист в общинската администрация - 
Каварна, към нейните задължения спада и защитата 
при бедствия на населението. 

Тъй като нашият район е в силно земетръсна 
зона, попитахме доколко е рисково мястото, където 
живеем. Госпожа Великова обясни, че общината ни е в 
така наречената Шабленска земетръсна зона, като са 
възможни земетресения с магнитут от 7 и дори 8 по 
скалата на Рихтер. Последното такова земетресение е 
регистрирано през 1901 г. и е било  с магнитут 7,2 по 
Рихтер.

Зададохме въпроса дали подготовката в 
училище и другите образователни центрове е 
достатъчна. Госпожа Великова ни разясни, че в 
учебната програма са вписани пет учебни часа, 

Как мюсюлмани и християни се обединиха за 
подкрепа

Срещнахме с каварненския имам Рейхан Невзат 
Сали. Той е роден през 1975 година, женен, с едно дете. 
Работата му свързана с обслужване на мюсюлманската 
религия в нашия район. Това е човекът, който пръв 
организира в нашата община акция за оказване на помощ 
на пострадалите хора от земетресението в Турция. 

Сърдечно му благодарим, че се отзова на поканата 
ни, въпреки че стои далеч от медиите. Разговорът ни беше 
сърдечен и полезен. Той много достъпно ни обясни, че 
религиите трябва да обединяват хората и доброто е най-
смисленото нещо, което можем да направим.
Светльо: Защо решихте да помогнете?
Рейхан Сали: Всеки мюсюлманин трябва да е 
съпричастен към другите, независимо от религията. 
Първата работа, когато чуем, че някой е в беда, е да 
помогнем. Така показваме нашето отношение, заложено 
във възпитанието ни от малки. Много исках да бъда на 
място при пострадалите в Турция, за да бъда още по-
полезен.
Джансу: Кой беше инициатор? 
Рейхан Сали: Инициаторът съм аз. Имам група във 
Фейсбук с около 2000 души и там с едно писане, всички 
мюсюлмани можем да се организираме за различните 
каузи. Само като ги информирах и те се отзоваха. 
Материалната помощ събрахме за два дни, а паричната 
сума от 3500 лева - за три. 
Джансу: Само мюсюлмани ли се включиха в 
благотворителното начинание?
Рейхан Сали: Не, имаше и доста християни. Дори 
свещеник даде значителна парична сума, но уважавайки 
волята на дарителя, няма да споменавам името му. Хората 
бяха водени от сърцата си, без значение на тяхната вяра.
Дария: Колко души се включиха?
Рейхан Сали: Включиха се множество хора от квартал 
„Хаджи Димитър"- ромската махала на Каварна. Те бяха 
най-съпричастни  и веднага се отзоваха. Имаше такива, 
които и след изпращането на даренията, дойдоха да дават 
допълнително.
Светльо: Какви помощи бяха събрани?
Рейхан Сали: Помощите бяха от изцяло нови неща: 
пакетирани одеяла, дрехи, обувки, памперси и бебешки 
храни.
Дария: Със събраните пари, купува ли се нещо или се 
дарява сумата?
Рейхан Сали: Паричната помощ се превежда.
Джансу: Как бяха предадени парите?
Рейхан Сали : Аз лично ги занесох до секретаря, но не съм 
ходил в Турция, защото не съм толкова подготвен, а и 
нямаше как да ме пуснат.  
Настя: По какъв начин все още можем да помогнем?
Рейхан Сали: Ако искате да помогнете, в Каварна има 
пункт за даряване на помощи – дрехи, обувки и пакетирани 
храни. 

Джансу Ремзиева

Част от 
събраните помощи 
от Каварна
за пострадалите
турски райони

Каварненска помощ
за пострадалите в Турция

Защитени при земетресение
Съвети от експерт

продължава на 3 стр.
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„Професиона
лното ориентиране 
има изключително 
в а ж н а  р о л я  з а  
м л а д е ж и т е  в  
училищна възраст. 
Б ъ д е щ а т а  
р е а л и з а ц и я  н а  
учениците зависи 
от много фактори" – 
с тези думи започна 
разговорът ни с 
Таня Даскалова – 
директор на Бюрото 
по труда в Каварна. 
Тя ни разказа, че 

отношението към труда се е променяло, но работата 
продължава да заема най-смислената част от деня ни. 
Непрекъснатото развитие на технологиите дава силно 
отражение върху човешкия труд, някои професии 
изчезват и се появяват съвсем нови. Чрез работата се 
задоволяват жизненоважни потребности, тя е не само 
източник на доходи, но ни дава усещане за сигурност, 
възможности за общуване, използване и развитие на 
способностите ни.

През последните години е актуална тенденцията 
за обучение през целия живот. Все по-голямо значение 

 Изборът на професия е много важен

посветени на подготовката по време на природни 
бедствия. Два пъти в годината във всяко учебно 
заведение трябва да се провежда практическа 
подготовка и да има подготвен евакуационен план. 
Според нея този вид навици и инстинкти за 
самосъхранение трябва да бъдат изградени у децата от 
възможно най-ранна възраст.

А дали е достатъчна подготовката на възрастните, 
също е въпрос, който е доста важен. Специалистката 
обясни, че Общината е задължена да предава 
информация за поведение и действие при различните 
бедствия, чрез нейната интернет страница. Там се 
публикуват и плановете на спасителните екипи и 
пълната информация за Шабленската сеизмична зона. 

Питахме какви са рисковите и кои са най-
защитените места на нашата територия? Тя отговори, че 
местата, на които се съхраняват химикали и токсични 
вещества, които могат да предизвикат избухване или 
пожар, са най-опасни. Там, където се наблюдават 
свлачища и срутища, както и гъсто населените градски 
райони, далекопроводите и необезопасените сгради, 
крият огромен риск. Най-безопасни са тези, в които са 
изпълнени всички изисквания и норми на земетръсното 
строителство и които са в близост до открити места.

Разбрахме, че при земетресение не бива да стоим 
близо до стъкло, колони, рафтове, шкафове. В никакъв 
случай да не се използват асансьори. Трябва да се 
евакуираме по възможно най-бързия и спокоен начин, 
без да се предизвиква паника. Да застанем на открито 

пространство – далеч от сгради, а при възможност и от 
дървета. В подобна ситуация човешкият живот винаги е 
на първо място. И е най-важно е да опазим себе си и 
близките си и да оставим материалното настрана. 
Защото то е заменимо, но животът не е –  съветва 
експертката. 

 Във всеки дом трябва да има раница за 
оцеляване, която да съдържа вода, консерви, лекарства, 
удобни обувки, топли дрехи, фенерче на батерии, 
свирка и радио на батерии. На шест месеца комплектът 
трябва да бъде подновяван. Парите и кредитните карти 
винаги трябва да бъдат на удобно и близко място. Едно 
от първите неща, а може би и най-важното, е входната 
врата да се отвори при първите трусове, като по този 
начин се избягва риска от заклещване и оставане в 
безизходица.

Клуб „Журналист"

продължение от 2 стр.

продължава на 3 стр.

имат т. нар. „ключови компетентности": умения за 
общуване на роден и на чужди езици, инициативност, 
предприемачество, творчество… Трудът става все по-
квалифициран, което изисква образовани кадри. 

Госпожа Даскалова обясни, че изборът на 
професионална или профилирана паралелка е от 
особена важност. Университетът, в който ще продължим 
образованието си след това, също е от особено значение. 
Възрастта до 18 години е специална за професионална 
подготовката на младите хора, защото допуснати 
пропуски в този период, трудно могат да бъдат 
наваксани.

Ние, които присъствахме на срещата, зададохме 
доста въпроси. На наше питане дали децата трябва 
сбъдват неосъществените мечти на родителите си, 
лъчезарната дама отговори, че най-важното е да 
слушаме себе си и да следваме стремежите си. 
Поинтересувахме се дали е удачно да превръщаме 
хобитата си в професия, за което получихме препоръка, 
че това е добър вариант, за да ни бъде интересна 
бъдещата работа. Госпожа Даскалова ни посъветва да се 
концентрираме върху една дейност,  но ако 
предпочитаме, можем да съвместяваме няколко работи.

Получихме ценни съвети, касаещи непълнолетни 
ученици, които желаят да започнат работа. За целта е 
нужно разрешение от Инспекцията по труда, което се 
изисква от работодателя. Най-рано може да се започне 
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Моята майка е истински герой. Тя е родила три 
деца. Макар да изпитва трудности, никога не се 
оплаква, а се бори, докато не успее да ги превъзмогне. 
Винаги се старае да обърне внимание на мен и моите 
две братчета, да помогне, когато имаме нужда. 
Колкото и трудно да изглежда отстрани нашето 
отглеждане, тя се справя с лекота. Подкрепя ни във 
всички решения и ни насърчава.

Мама иска да имаме бъдеще, изпълнено с 
щастие, а не с тъга. Мисли ни доброто, затова гледа да 
направи така, че да постъпваме правилно. Тя има брат 
и сестра, за които тя е полагала грижи, но е 
категорична, че това не е повлияло на желанието й да 
създаде голямо семейство. От малка умее да се справя 
с трудности и да раздава обич, може би защото е най-
голяма от тримата.

Осъзнавам, че мама се е посветила на 
семейството си, а не на кариера и оценявам всичко, 
което е направила за нас! Нужен е индивидуален 
подход, за да възпитава мен и често непослушните ми 
братчета, но тя винаги го открива.

Диана Александрова

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
или на страницата ни във Facebook 

Клуб Журналист - ОДК - Каварна

Редактори на броя: Данина Димова и Джансу Ремзиева
Фотографи: К. Късов и В. Тсалис

работа на 16 години. На лицата под 18-годишна възраст 
се забранява тежка физическа и психическа дейност, 
както и такава, свързана с висок риск от трудови 
злополуки.

За да се трудим, задължително трябва да имаме 
сключен писмен договор, като непълнолетните могат 
да бъдат ангажирани до 7 часа дневно, извънредният 
труд е категорично забранен. А деца под 16-годишна 
възраст не могат да работят между 20.00 и 06.00 ч.

Тъй като лятото наближава, директорката на 
Бюрото по труда в нашия град напомни, че в 
институцията можем да намерим информация за 
свободните работни места, както и за обучения, в които 
можем да участваме. 

Игор Раскевич,, Георги Петков

Мама

Съвместен отворен прозорец 
към мистериите на вселената  

Уникални очила за виртуална реалност вече са 
налични в Историческия музей в Каварна. Те са закупени 
по Проект „Съвместен отворен прозорец към мистериите 
на Вселената". Инициативата е българо – румънска и е от 
последните дейности от начинанието. 

Всички, които желаят да разгледат по неповторим 
начин исторически обекти от  България и Румъния, могат 
да го направят с тази съвременна техника. Тези 
устройства ни пренасят в друго измерение, където със 
звук и картина може да получим атрактивна и достоверна 
информация. 

На разположение са  видеа, в които се обясняват 
връзките между миналото, настоящето и бъдещето на 
цивилизациите, техните астрономически наблюдения, 
отразили се на живота и вярванията им.  Имаме избор от 
шест туристически обекта – нос Чиракман, Калиакра, 
Яйлата, Мангалия, Констанца и Истрия.

Целта на проекта е да се популяризира туризма с 
нови технологии – обясни господин Пенко Георгиев, 
директор на Историческия музей в Каварна. Той 
допълни, че централно място във виртуалния тур 
„Произход" заема темата за вселената. „Днес ние сме тук, 
в Добруджа, дом на праисторически и съвременни 
космополитни хора – между останките от миналото и 
необятното бъдеще".

Клуб „Журналист"

Здрасти! Аз 
с ъ м  E ж ко .  
Ц я л а  з и м а  
съм спал и не 
с ъ м  с е  
хранел, и сега 
с ъ м  
и з г л а д н я л  
като за двама 
Ежковци. Ако ме видите в градината си, моля, сложете 
малко храна (сурово безсолно месо, кайма...) Обичам и 
котешки гранули, имам нужда и от вода. Не ми слагайте 
мляко - от него получавам стомашни проблеми и мога 
да умра от обезводняване. Ама съм глупавичък и като 
видя мляко, пия... Та - мляко не ми слагайте!
Не слагайте инсектициди или капани! Безвреден съм и 
помагам във Вашата градина, защото се храня с 
насекоми и охлюви, които атакуват зеленчуците Ви! 
Само дето го правя нощем и затова не знаете... Ама го 
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правя. През деня спя и ако съм си наред, няма да ме 
видите. Изляза ли да се разхождам през деня, значи или 
съм гладен, или болен. Тогава имам нужда от Вас. Моят 
вид изчезва... Помогнeте ми да остана жив!

Клуб „Журналист", информация от Интернет


