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Драгомир Димчев е доказателство, че мечтите се 
сбъдват, когато ги преследваш. От 2012 г. амбициозният 
младеж се занимава професионално с фотография и видео 
заснемане. Дълго време работи за телевизионни предавания в 
национален ефир като „Горещо“, „Дикoff“, „Ничия земя“; 
снима много музикални видеа, документални филми и 
късометражно кино. Споделя, че сферата на изкуството е доста 
пъстра и интересна, но изисква и големи усилия. 
 „През 2018 г. с моя приятел и колега Петър Димов от 
Българево решихме да създадем нещо наше и да започнем да 
работим за себе си. Така се роди фирмата ни „DarkWhite-
Vision“ – обяснява Драго. Попитахме го какво е за него родният 
му град. „Каварна! Ако не беше този град, тази среда и хората, 
които срещнах израствайки, сега нямаше да съм това, което 
съм. Каварна е моето детство и място, свързано с толкова много 
приключения и хубави спомени. А морето е нещото, което 
обичам безкрайно и без което не мога да живея!“ – вълнува се 
усмихнатият младеж.

Поискахме да научим тайната на успеха му. Но се оказа, 
че тя е съвсем проста. Драго дължи своите постижения на 
много усърден труд, образовайки се постоянно и забранявайки 

си фразата „Не мога!".
Естествено, не липсват и трудности. Една от тях е 

влизането му в НАТФИЗ. Искайки промяна, той записва 
второто си висше образование „Филмово и телевизионно 
операторство" в класа на проф. Венец Димитров. Но броят за 
специалностите в катедра „Екранни изкуства"  е ограничен. 
Само 8 човека, от които оператори, режисьори, фотографи, 
сценаристи, монтажисти. Почти всички кандидати са току-
що завършили гимназия, докато Дражко /както го наричат 
приятелите/  вече има едно висше зад гърба си и изпитва 
угризения, че едва ли не заема мястото на някой младеж.  

Този, който открива потенциала му е именно проф. 
Димитров и каварненското момче получава шанса да учи под 
негово ръководство. В Академията той среща много 
интересни хора,  създава контакти и завързва приятелства.

След това е лесно да открие своя път. Прави това, 
което обича, а именно филмово изкуство.

Споделя, че неговият най-голям успех е израстването 
му като личност и много обича да пътува. Според него 
еднообразието убива твореца. Всяко едно малко постижение  
е една голяма стъпка напред, всяко начинание обогатява. 

Когато все още бъдещият оператор е  работил в 
каварненското читалище, приятелят му Влади е казал нещо, 
което той никога няма да забрави, защото е миродавно за 
целия му живот: „В едно читалище не чакаш да ти кажат 
каква работа да свършиш, тук винаги има работа, просто 
трябва да я видиш“! От този момент нашият събеседник сам 
е поел инициативата да „случва" нещата в живота си.

Нашият събеседник завинаги ще помни сниманията 
с професор Овчаров на Перперикон. Сбъдната мечта за 
Драго е и да работи за „National Geographic“. През 2018 г. 
прекарва  месец в Америка, а веднага след това две седмици в 
Шри Ланка. Той си обещава, че някой ден отново ще се върна 
там. Снима кратки документални филми за изследователи на 
документалния канал,  личности - постигнали много в 
живота си. Идеята е да се покаже на младите хора, които от 
ранна детска възраст са потънали в своите телефони и не 

От Каварна до Шри Ланка 
Мечтите се сбъдват

Продължава на 2 стр.

Преди дни един от най-активните журналисти в нашия 
клуб – Георги Веженов представи част от поетичното си 
творчество пред възпитаници от Професионална земеделска 
гимназия “Климент Арк. Тимирязев”. 

Събитието бе организирано от класните ръководители 
на осмите класове и се проведе в галерия “Христо Градечлиев”. 
Младият автор прочете част от своите стихове, като това беше 
част от творческата среща на децата с изкуството. Децата и 
учителите останаха възхитени от таланта му, като го 
аплодираха бурно, тъй като са рядкост младите хора, 
занимаващи се с поезия, особено в Каварна. 

Освен литературното четене, Станимир Енев – 
каварненец, занимаващ се с различни видове изкуства, показа 
свои проекти.

Присъстващите си обещаха нови срещи и съвместни 
дейности.

Мила Василева

Наш колега представя свои стихове
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Какво се случва с новогодишните обещания

Ще започна да спортувам! След празниците без 
сладко! По-малко ще цъкам на телефона и ще чета повече 
книги! Ще си намеря ново гадже и ще приключа сегашната си 
токсична връзка! Стягам се и си оправям успеха! Ще спра да 
закъснявам и ще си навивам алармата за пет минути по-рано! 
Ще спра да се „отварям" на учителите! Няма да се карам с 
родителите си!

Това са само част от обещания, които традиционно си 
даваме в началото на новата година. Мина около месец и 
очакваното неспазване на обещанията се задейства. Доста 
хора започнаха да ходят на фитнес, направиха си стотина 
снимки и след първата мускулна треска се отказаха. Въпреки, 
че преживяването в залата е приключило, селфитата 
продължават да стоят в социалните мрежи и все още остава 
самозаблуждението, че спортуването ще бъде подновено 
незнайно кога.

Освен хубавите спомени от коледните празници, си 
запазихме и по някое килограмче от отрупаните трапези. 
Заричането, че ще ограничим поне част от най-вредните 
храни (или поне сладкото), се оказа илюзия, също като 
мечтата ни за снежна зима. Трябва да признаем, че някои хора 
все още издържат на заобикалящите ги вкусни изкушения, но 
доста си останаха със залепените спомени по себе си. Ако пък 
така се чувствате добре, няма нужда да надскачате лимита си. 
Дори и без новогодишно обещание, никога не е късно да 
започнете да се храните здравословно.

 Всички сме си казвали, че е време да оставим 
настрана виртуалния свят и да се потопим в този на книгите. 
Въпреки заобикалящата ни техника и неспиращите известия 

Продължение от 1 стр.
забелязват заобикалящия ги свят, че можеш да постигнеш 
много с труд и упоритост. За фотографа - оператор срещата с 
колегите му професионалисти е била изключително 
вдъхновяваща. 

На въпроса кое е неговото следващо предизви-
кателство, младежът отговаря, че приключва два проекта от 
миналата година и работи по два нови. С групата JEREMY 
стартират работа по новото им видео, което мислят да снимат 
в началото на февруари около Каварна. 

„Мечтите са нещото, 
което ни държи на 
крилете на вятъра“ – 
Драго цитира Ричард 
Б а х  и  н е г о в о т о  
п р е к р а с н о  
произведение „Чайката 
Д ж о н а т а н  
Л и в и н г с т ъ н " .  
„Предполагам ,  че  
всеки от вас поне 
в ед н ъ ж  е  п р оч е л  
увлекателния разказ за 
чайката, която е имала 
мечта да преодолее 
стереотипите на своя 
вид и да бъде нещо 
повече, някъде там, 
където времето и 
пространството са 
рушими понятия. Та 
по стъпките на младия 

Джонатан Ливингстън, имах мечти, но и смелостта да ги 
сбъдвам. Нещото, което не спирам да правя е да мечтая, това е 
една сила, която може да те отведе навсякъде, стига да 
поискаш."

Дани Димова

от Фейсбук, може би е дошъл момент историите и поезията да 
заемат мястото им поне за малко. Ако гледаме реално на нещата, 
на този, който обича да чете, не му трябва такова обещание, а на 
страстно привързаните към технологиите, едва ли ще им е 
лесно да изпълнят подобна задача.

Сигурно сте се питали къде грешите или каква е 
причината да сте сами. А може и да сте се чудили дали тези 
кофти отношения, в които сте в момента, могат да бъдат спасени 
или ще е по-добре да се разделите с неподходящото гадже. Едва 
ли сте единствените, обещали си за новата година нещата да са 
различни. Времето тече и сложната ви връзка става още по-
сложна, но вие продължавате да си я влачите.

Като наближи краят на срока се сещаме за спазване на 
обещанията, свързани с училище. След един бърз поглед на 
"Школото" осъзнаваме колко малко време има и колко много 
оценки трябва да оправяме. Реакцията на почти всички е 
еднаква: „Опааа". Започваш да четеш и пишеш, и накрая 
осъзнаваш защо са новогодишните обещания - да се 
нарушават… 

Голяма част от учениците системно закъсняваме за 
училище, при това не само за първия час. Въпреки, че всички 
имаме безумно голям брой аларми, ставането винаги се оказва 
непосилно трудно. Гласовете в главата ни сутрин се бият за 
надмощие - да стана или да поспя още пет минути. За доста от 
нас, докато битката тече, вече сме натрупали поредното 
отсъствие. 

А родителите ни, които се надяват, че ще се превърнем в 
мечтаните възпитани и уравновесени деца, сигурно повече от 
нас искат да си спазим обещанието, че няма да се караме с тях. 
Но действителността е малко по-различна – тийнейджърските 
ни изпълнения продължават и през 2020 година. Дразним се от 
възрастните, чувстваме се неразбрани и скандалите избухват 
със страшна сила. Е, после сме наказани, но промяна почти не 
се забелязва.

Да ни извинят всички, които са удържали на думата си и 

стриктно се придържат към набелязаните цели. Възхищаваме 

им се и ги поздравяваме!

Дали пък не е по-добре да не даваме крайни обещания и 

да се чувстваме заложници на някакъв списък от непосилни 

ангажименти?! В 

крайна сметка  

краят на годината 

не е край на света 

и винаги можем да 

променим нещо в 

живота си. Но ко-

гато и ако решим, 

а  н е  з а щ о т о  

януари се сменя с 

декември…

Вили 

Стоянова

„Задължителното“
селфи във фитнеса

Поредната уникална
фотография на Драго
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Голяма част от днешните 
тийнейджъри са абсолютни 
непукисти и не се интересуват от 
нищо, често дори и от самите 
себе си. Някои са прекалено заети 
да „живеят живота си" в най-
близкия клуб, други пък рискуват 
толкова  много  виртуа лен  
прогрес, ако решат да отделят 
очите си от дисплея, а трети са 
заети с неотложни дейности в 
социалните мрежи. Просто 
хората не могат да си позволят да 
з а г ъ р б я т  т е з и  в а ж н и  
ангажименти.

Може да се изненадате, 
но всъщност това не са всички 
тийнейджъри. Да не повярва 
човек! В тази статия ще пиша точно за това. Ще използвам за 
пример 17-годишния Емануил Стефанов, ученик от Земеделската 
гимназия в Каварна. Той не пуши,съвестен ученик е и по всички 
критерии може да се впише в графата „добро дете".

Тъй като е с ромски произход, Емо се е изправял срещу 
дискриминацията и е успявал да се пребори с всяко препятствие, 
както са го учили неговите родители. И майка му, и баща му са 
инвалиди. Често изречения като предното започват със „За 
съжаление…". Моето обаче е различно.  Защото тези хора са го 
научили на толкова много и ако не бяха те, това дете нямаше да е 
така добро!

Емо има малко по-различни задължения от тези на 
повечето десетокласници. Тийнейджърът не влиза в магазините да 
си купува така безценните за връстниците му енергийни напитки, а 
за да пазарува за вкъщи. Вместо да кара родителите си да минават 
непосилно дългото за тях разстояние до най-близкия, приспособен 
за хора с увреждания магазин, грижовният син участва активно в 
пазаруването. Помага им и при придвижването, дори знае по-добре 
от социалния асистент как да се грижи за тях, по думите на неговия 
горд татко. И дори да ви изглежда трудна грижата за двама 
инвалиди, тя изобщо не представлява проблем за Емо, защото за 
него семейството е най-важно. Той може постоянно да тича по 
задачи, но никога не се изморява, защото усмивките на неговите 
родители му дават сила.

Сигурно сте чували колко е „прекрасен" ромския 
манталитет - ровене по контейнерите, сватби на ранна възраст, 
липса на родолюбие, кражби, агресивно поведение и другите 
„чудни" явления, които влизат в пакета „циганин". Всъщност 
момчето, за което ви говоря, няма нищо общо с тези определения. 
Той е израснал в съвсем различна среда. Родителите му имат много 
приятели българи и са се докоснали до хубавите християнски 
примери. „С какъвто се събереш, такъв ставаш" – така е бил 
възпитаван  и от малък е подбирал обкръжението си. Никога не е 
бил от проблемните деца. За баща му, родината е важно нещо, не 
харесва названието „ром", нарича си се циганин, но е българин по 
душа. Учи сина си на патриотизъм от съвсем ранна възраст. Не 
пропускат отбелязването на нито един официален празник. С две 
думи (добре де, малко повече) – героите от ромското семейство са 
по-големи родолюбци от голяма част от българите.

Нашият събеседник споделя, че семейството му е това, 
което му дава сили и му разкрива правилната посока, в която да се 
развива. Мечтае да завърши Техническия университет във Варна, 
за да е близо до техните, а в по-далечно бъдеще – да си създаде IT 
компания и едно уютно музикално студио в нашата малка Каварна.

Още ли мислите, че младите хора нямат бъдеще?!

 Георги  Веженов 

Самуил Стоянов

Всички знаем, че такива неща все започват отнякъде, но при 
мен не беше така, аз започнах отникъде. Десетки пъти са ме питали 
,,Защо?,, а аз нямах отговор. Това бе и причината - ЕДНО ГОЛЯМО 
НИЩО.

Винаги съм се опитвала да бъда перфектна и почти ми се 
получаваше, но и аз, като останалите хора, правя грешки. Винаги 
съм имала отлични оценки, опитвах се да се държа добре с всички, да 
изглеждам така, сякаш всичко е наред, дори и да не беше. Вписвах се 
навсякъде и никъде. Животът ми винаги е бил един и същ. Знаех, че 
имам нужда от промяна. Там и сбърках.

Не си спомням как точно се случи. Последният ми спомен е, че 
лежа болна вкъщи и гледам филм. В продължение на седмица само 
закусвах и вечерях. Вечерята беше задължителна, защото баща ми си 
беше вкъщи. Понякога дори се преструвах, че спя. 

След около месец вече усещах онова ужасно чувство в корема, 
но не като си влюбен, а друго - че извършваш нещо ужасно. Усещах 
го всеки път когато преглъщах, затова реших за изхвърлям всяко 
погълнато нещо.

Баща ми пръв забеляза. Постепенно усетиха и други. 
Ситуацията вече се беше задълбочила. Коментари по темата не 
липсваха.

Бяха минали няколко месеца и не беше по-различно. Всички 
около мен се опитваха да разберат какво ми е, но аз пазех своята 
тайна.

Един ден в класа ни се чу, че ръководителката на танцовата ни 
трупа ще избере определени хора, които да представят града и 
държавата ни в Русия. Аз бях една от тях. От години не бях 
посещавала майчината ми страна и бях много щастлива от 
предстоящото пътуване.

   В момента, в който слязох от самолета, реших, че няма да 
проваля тази седмица. Всичко мина чудесно, успях да се отпусна, 
запознах се с много различни хора и обиколих интересни места. Но 
най-хубавата част беше откриването на фестивала. Емоциите, 
танците, всичко. Беше неописуемо!

Но когато се върнах тук, в България, станах същото съсипано 
момиче. Не говорех с никого, почти не се усмихвах… 

Дойде денят, в който нашите разбраха. Великден. Както винаги 
прекарах поне 10 минути, изхвърляйки изяденото. Майка ми ме чу. 
След това разговорът ни беше изпълнен с много сълзи, както и 
очаквах. За пръв път видях баща ми да плаче. Това вече преля чашата.

Родителите ми откриха един психолог от Варна. Още от първата 
ни среща той като че ли погледна нещата през моите очи. В 
продължение на месеци го посещавах всяка седмица. Лечението ми 
не беше лесно, никак дори. Виждах страха в очите на майка ми и 
баща ми. Те ме следяха зорко, но въпреки това, не ме ограничаваха от 
ежедневните ми занимания.

През цялото време изпитвах чувство на вина и се тревожех, че 
те може би никога повече няма да ми се доверят. Съжалявах за 
болката и сълзите, която виждах в очите им. Но точно това ме 
мотивираше през цялото време. Трябваше да се справя – ако не 
заради мен, то заради тях.

Когато всичко свърши, сякаш бях нов човек. Не исках да гледам 
назад.

Единствената разлика от преди и след е, че вече не се старая да 
съм перфектна. Усмивката ме е естествена и изразявам мнението си 
открито. Позитивността е неизменна част от ежедневието ми. 

Доста се колебах, дали да споделя историята си, но се надявам, 
че мога да помогна на някого, а може би и на себе си в труден момент. 
Дълго време се опитвах да забравя, но сега осъзнавам, че 
преживяното ми напомня, че мога да се справя с всички трудности, с 
които се сблъсквам.

Промених се, но към по-добро и обичам това!
Бел. ред.: Материалът е по действителен случай.

 

НЕ/ВЪЗМОЖНА ПОБЕДА

Един за всички, всички за един! 
Историята на едно семейство



Брой 16, октомври 2019

стр.4

Клуб по бойни спортове „Калиакра" е един от младите 
спортни клубове в град Каварна. Това обаче сякаш все повече 
амбицира спортистите да тренират усилено и да се доказват 
ежедневно. Резултатите са налице и статистиката е 
категорична: девет световни, шест вицесветовни, седем 
европейски, пет вицеевропейски титли и шест купи от 
европейски и световни първенства. В тези числа не влизат 
множеството републикански, регионални и местни награди. 
Въпреки това, славата не е заслепила младите таланти, те са 
целенасочени и щом постигнат своя цел, се стремят към 
следваща. За тях мечтите са нещо бъдно и несигурно и целите 
са това, което следват упорито. Те ги мотивират, а от загубите 
се измъкват по-борбени и готови за победа.

Всичко започва през есента на 2005 
година, когато група ентусиасти основават първообраза на 
спортния тим. Повярвали са във възможностите Карате, този 
забулен в мистика и традиции спорт, да има бъдеще в градче 
като Каварна. Привържениците са неколцина, а трудностите 
много – да се открие подходяща зала, да се убедят родителите, 
че това е стойностно и възпитателно занимание за 
подрастващи, да се намерят желаещи деца, както и да има 
нужното финансиране. 

Първите успехи идват чак след две години 
на международен турнир в Силистра - разказва с вълнение 
треньорът Ариф Арифов. Той сподели още как в самото 
начало всяка една отбелязана точка е била повод за гордост. 
Началото е трудно, били са нужни усилени тренировки и 
отдаденост, за да се докаже младият отбор. 

Основна роля има сенсеят (титла, показваща уважение в 
източните страни, използва се също като синоним на учител в 
бойните спортове) – той стои в основата на изграждане на 
силния характер и отборния дух и този, който трябва да 
вдъхновява и да дава пример. С тази задача Арифов се справя 
повече от добре, защото освен професионалния подход, който 
доказва през годините, основната му дейност е изключително 
отговорна – той е полицай. Интересно е как успява да съчетае 
полицейската работа, която няма точно фиксирано работно 
време с дългите и натоварващи тренировки, без да пречи 
едното на другото. 

Имало е момент, в който треньорът е обмислял 
оттегляне от полицията, за да се отдаде изцяло на призванието 
си, а именно – спортът, тъй като събиранията в залата са често 
прекъсвани от спешни случаи. „Истината е, че с времето човек 
се научава да балансира и да доказва на себе си, че може да се 
справи с няколко дейности наведнъж, стига да има желание" - 
споделя той.

В момента тренировките за напреднали са всеки ден, 
включително събота и неделя, понякога дори и два пъти 
дневно. Обикновено са късно вечер, за да не пречат на 
училищните дейно сти.  Въпреки това  броят  на  
практикуващите бойни изкуства прогресира и към днешна 
дата каварненският клуб е с най-много деца и възрастни, 
активно спортуващи в цялата община.

Карате учи на дисциплина, самоконтрол и уважение. 
Това доказват младите надежди във всяко състезание, в което 
се включат. Често се случва няколко състезатели от една 
възрастова група от клуба да се съревновават един срещу друг. 
В тези моменти сенсей Арифов ги насърчава да бъдат 
спортсмени и който и да победи, да се радват и да се 
подкрепят. На него също не му е лесно, тъй като трябва да 
остане безпристрастен и да покаже еднакво отношение към 
всички свои ученици. 

Спортът е много повече от стериотипа, който се налага – 
той е метод за изграждане на силен дух, умения за работа в 
екип и чувство за справедливост. Карате набира все повече 
популярност в България, като от залите ежедневно излизат 
хора, учещи се да съберат всички тези качества в себе си. А 
каварненският Клуб по бойни спортове „Калиакра" е 
доказателство, че дори от малко градче, могат да израснат 
големи шампиони!

Мила Василева

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 
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Фабрика за шампиони

Новият български език
Случвало ли ви се е да попаднете в ситуация, в която ви 

говорят на български, но вие сте сякаш от друго измерение? Не 
разбирате голяма част от думите, чувате нещо, което не ви носи 
никакъв смисъл. Както всичко останало, така и езикът ни се променя. В 
него навлизат все повече нови думи, които стават част от ежедневието, 
като повечето от тях са заимствани от социалните мрежи. Затова 
понякога имаме чувството, че ни трябва преводач.

Ако родителите ви не знаят какво е „кежуъл", можете да им 
кажете, че това е жаргонна дума за небрежност и най-често се използва 
за спортно – елегантен стил. А когато децата ви описват като „крийпи", 
знайте, че те имат предвид „страшен". Синоним на тази дума е „скери".

Не само тийнейджъри, но и по-малки момичета и момчета 
следят така популярните блогъри и влогъри, станали 
„вайръл"/популярни/ в последно време. Обясняваме: блогър е човек, 
който води интернет дневник и го споделя с аудиторията си, а 
влогърите създават подобно съдържание, но в клипове. Когато това се 
случва в платформата „YouTube", те са ютюбъри. По-специално, 
хората, вдъхновяващи своята аудитория в социалните платформи и 
даващи им съвети, се наричат инфлуенсъри. В YouTube 
пространството, а и не само, са доста нашумели така наречените 
подкастове - разговори между хора на „важна" тематика, нещо като 
радиопредаване, но разликата е, че не е на живо.

Много баби в днешно време прекарват време в социалните 
мрежи и са наясно с понятия като „лайквам" (харесвам), „ловвам" 
(харесвам със сърце) и „шервам" (споделям). А когато някой ви праща 
съобщение, което само виждате, но не отговаряте, то тогава се казва, че 
го „сийнвате". Вече във Фейсбук има функция за „донейт". Ако 
желаете да помогнете на бедстващи сирачета или за потушаването на 
пожарите в Австралия, можете да го направите, като дарите средства 
от вашата лична банкова сметка.  

Можем да продължим този материал с още доста думи и 
изрази, но ще спрем, тъй като списъкът с новости е неизчерпаем. 
Важното е да се разбираме с околните и да не изпадаме в комични 
ситуации.

Клуб „Журналист"


