
Кражби са най-честите прес-
тъпления, които се извършват от 
малолетни и непълнолетни граж-
дани на територията на Варна. Това 
стана ясно от думите на Анелия 
Станкова, обединяващ инспектор 
Детска педагогическа стая (ДПС) 
към Областна дирекция „Поли-
ция” – Варна.  За децата кражбата 
е най-лесният начин да си набавят 
средства и да си закупят неща, до 
които иначе нямат достъп. „Пове-
чето обаче не са наясно, че всъщ-
ност са наказателно отговорни”, 
обръща внимание Станкова. В 
България такива деца се връщат в 
правия път чрез Закона за борба 
срещу противообществените про-
яви на малолетни и непълнолетни. 

Мерките, които им биват налагани, 
варират от смъмряне до ежесед-
мични сесии с обществен възпита-
тел, а най-крайната е изпращане в 
интернат. До нея в повечето случаи 
се стига след решение на Варнен-
ския районен съд. В България има 
няколко такива интерната. Един-
ственото средно учебно заведение 
за момчета се намира в Ракитово, 
а момичетата обикновено отиват 
в Подем. Полицейските статисти-
ки сочат, че за 2018 г. се наблюдава 
понижаване броя на престъплени-
ята, извършени от деца в морската 
столица. Ръст има при противооб-
ществените прояви.

„Вниманието и любовта вкъщи 
и загрижеността на учителите в 

училище са ключови за развитието 
на младежите в примерни члено-
ве на обществото”, казва Анелия 
Станкова.

Даница КОСТОВА

Безплатно месечно издание на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна бр. 3, година I, април 2019 г.

www.odk-varna.com, 
Facebook.com/odkvarna

Анелия Станкова:

Сн. Емилиян ЯЛЪМОВ
(Четете на стр.3)

ДОКОСНАХМЕ СЕ ДО 
МАГИЯТА НА ТЕЛЕВИЗИЯТАКРАЖБИ СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, 
ИЗВЪРШВАНИ ОТ МАЛОЛЕТНИ
Вниманието и любовта вкъщи са ключови за развитието на младежите в примерни 
членове на обществото, смята полицейската инспекторка 

БЛАГОДАРНОСТ
Екипът на вестник „НахОДКи”, безплатно месеч-

но издание на ЦПЛР – Общински детски комплекс, 
гр. Варна, изказва своята благодарност към всички, 
които даряват средства за излизането на печатното 
ни издание. За този брой най-голямото дарение бе 
в размер на 150 лв. То бе направено от г-н Борислав 
Кралев, компютърен специалист. 

Всеки, който желае, може да дари средства за из-
лизането на вестник „НахОДКи” по банков път по 
сметката на ОДК - Варна, както и в кутията за даре-
ния, разположена в сградата на ОДК на ул. „П. Кара-
велов” 3А.

Сн. Емилиян ЯЛЪМОВ

КРАСЕН НИКОЛОВ:
ШАХЪТ 
ОБЛАГОРОДЯВА 
ЧОВЕШКАТА 
ЛИЧНОСТ

ДИМИТЪР ЯЛНЪЗОВ:
УЧА МЛАДИТЕ 

АКТЬОРИ ДА 
БЪДАТ ИСКРЕНИ 

НА СЦЕНАТА
Четете на стр. 2

Често учениците, особено тий-
нейджърите, критикуват въвеж-
дането на униформи в училищата. 
Причина за това са моделите на об-
леклата, които не съответстват на 
вкусовите предпочитания на под-
растващите. Други противници на 
униформеното облекло изтъкват, 
че то възпрепятства изграждането 

на индивидуалния характер и стил 
на учениците. Фактът, че само една 
ученическа риза струва приблизи-
телно 25 лв., е друг аргумент срещу 
униформите в училище.

Носенето на униформа не е за-
дължително в българските учи-
лища. През последните няколко 
години обаче доста родни школа 

решиха да се върнат към тази тра-
диция, изтъквайки, че така всички 
ученици ще са равни. 

Училищната униформа спома-
га и за формиране на чувството за 
принадлежност у учениците, израз 
е на уважението им към образова-
телната институция. 

Радина УЗУНОВА

Ние, репортерите на 
вестник „НахОДКи“, гос-
тувахме на Регионалния 
телевизионен център във 
Варна към БНТ, заедно с 
нашата редакторка г-жа 
Магдалена Маркова. Гид 
в света на новините и те-
лекомуникацията ни бе 
Светлана Ганчева - теле-
визионен журналист и 
продуцент на предаването 
„Знание БГ „. Тя детайлно 
ни разясни всички проце-
си, които се преминават, 
до цялостното изготвяне 
на един материал. Запозна 

ни и с историята на теле-
визионния център. Сед-
нахме на столовете в сту-
диото, откъдето се предава 
на живо. Застанахме и зад 
професионалните камери. 
Беше ни дадена възмож-
ност да задаваме всякакви 
въпроси. Това бе една на-
истина вълнуваща среща 
с професионалистите от 
РТВЦ по проект, иниции-
ран от Емилиян Ялъмов, 
журналист с богата прак-
тика и консултант на на-
шето периодично издание.

Ивет РАДАНОВА

УЧЕНИЦИ: УНИФОРМИТЕ НЕ ОТГОВАРЯТ НА ВКУСОВЕТЕ НИ



Ученици с лидерски 
качества от VII СУ „Най-
ден Геров” във Варна вече 
се учат да преодоляват 
конфликтни ситуации, 
да комуникират в среда-
та си и да се подготвят за 
ролята си на бъдещи по-
мощници на своите съу-
ченици при разрешаване 
на спорни въпроси. Това 
заяви пред вестник „На-
хОДКи” Светла Банова, 
педагогически съветник 
в училището. Обучение-
то се извършва в специ-
ално „Ателие за социал-
ни умения, медиация и 
решения”.  В него вече са 
проведени шест занятия. 

Обучението е по про-
ект, който е част от уси-
лията на МОН да се даде 
възможност на повече 
ученици да посещават 
извънкласни дейности. 
В проекта са включени 
деца от осми до десети 
клас. Това са членовете 
на ученическия съвет, 

които са лидери сред 
съучениците си, уточ-
няват от ателието. „Цел-
та е чрез интерактивни 
методи на преподаване 
да се усвоят такива ком-
петентности, които на 
първо време да бъдат 
полезни на самите тях 
да се справят с предиз-
викателствата на еже-
дневието”, каза Банова. 
След по-продължително 
и задълбочено обучение 
тези младежи и девойки 
ще бъдат в основата на 
ресурс от ученици-меди-
атори, които ще могат да 
помагат на съучениците 
си във всекидневната им 
комуникация с родите-
лите и учителите, с други 
ученици, в решаването 
на личните им проблеми, 
правенето на личните им 
проекти, постигането на 
личните им цели, смята 
педагогическият съвет-
ник. 

Необходимостта от 

такива обучени кадри 
е очевидна, като се има 
предвид, че в училището 
има около 1400 ученици, 
отбелязват от ръковод-
ството. 

В България има закон 
за медиацията, който 
е част от европейската 
политика на държавата 
ни, но културата за ре-
шаване на конфликти по 
извънсъдебен път се въз-
питава и формира посте-
пенно. „Чрез обучението 
в този клуб разчитаме 
да „отгледаме” такъв тип 
училищна култура, че 
след време, когато уче-
никът навлезе в реалния 
живот на възрастен, той 
вече ще го има като кул-
тура на поведение и ще 
знае, че споровете могат 
да бъдат решавани чрез 
медиатори, по извънсъ-
дебен път”, подчерта г-жа 
Банова.

Волен САВОВ

- Г-н Николов, кога за първи път се 
докоснахте до шахматната игра?

- За десетия ми рожден ден, баща ми 
ми подари шахматни фигури. Това ме 
изненада много. Бързо бях обсебен от 
тази нова за мен игра. Шахът съдържа 
дълбок смисъл в себе си. Целта на играта 
представлява единоборство между два 
интелекта. 

- Расте ли интересът към тази игра?
- С течение на годините и появата на 

технологиите интересът към шаха на-
раства. Играта се подмладява. През по-
следното десетилетие най-силен беше 
интересът от страна на десет и дванаде-
сетгодишните. Сега най-младите шах-
матисти са на възраст от шест години. 
Най-естественото средство за развитие 
на детската личност е игровият модел. 
Шахът е много близък до урочната сис-
тема и облагородява човешката личност. 
Той е съчетание на наука, спорт и из-
куство. Всяко дете, което се докосне до 
него, открива свой нов свят.  Децата го 
възприемат не само като игра, но и като 
средство за получаване на нови знания. 
Шахматистите се различават от своите 
връстници с по-бърза мисъл и добра 
концентрация. Те са по-разсъдливи и 
възпитани от останалите. Шахът разви-
ва логическото мислене и вземането на 
оптимални решения. Много талантливи 
българчета постигат изключителни ус-

пехи на световни и европейски първен-
ства. „Шахът е миниатюра на живота“, 
както казва световният шампион по шах 
Емануил Ласкин.

- Какви качества трябва да притежа-
ват шахматистите?

- Един шахматист трябва да е търпе-
лив, да умее да разсъждава и предвижда 
ходовете на противника. Колкото повече 
взема участие в състезания, толкова на-
предъкът му е по-голям.

- Момчета или момичета повече ха-
ресват играта?

- Обикновено интересът на момче-
тата към играта е по-засилен от този на 
момичетата. Желанието им за изява е 
голямо и са силно мотивирани. От дру-
га страна момичетата ги превъзхождат 
с типични за нежния пол качества. Едно 
момиче, което тренира усилено, може 
да постигне по-големи успехи от тези на 
момчетата, защото  конкуренцията при 
момичетата е по-малка. Полът не е тол-
кова определящ, колкото страстта и мо-
тивацията за игра.

- Как гледате на идеята за турнира по 
шах, който организира на 7 април т.г. 
вестник „НахОДКи”?

- Наистина е страхотна находка. До-
бра възможност за изява на млади та-
ланти. Моите ученици ще се включат с 
удоволствие.

Милица ИВАНОВА

бр. 3, година I, април 2019 г.

АКТУАЛНО

Красен Николов:

ШАХЪТ 
ОБЛАГОРОДЯВА 
ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ

Той е съчетание на наука, спорт и изкуство, допълва 
председателят на Шахматен клуб „Варна”

УЧЕНИЦИ УСВОЯВАТ УМЕНИЯ ЗА 
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

ВАРНА Е ГРАДЪТ С НАЙ-МНОГО 
ТЕАТРАЛНИ ШКОЛИ

Виолета Тончева:

Дуалното обучение 
дава по-добра бъдеща 
реализация на ученици-
те. Това заяви пред в-к 
„НахОДКи” инж. Мирчо 
Данеков. Той е препода-
вател по учебна практи-
ка в ПГГСД ,,Николай 
Хайтов“. Това е и първо-
то училище във Варна, в 
което е въведено дуал-
ното обучение.

То представлява сис-
тема, в която учениците 
изучават общообразо-
вателните предмети три 
дни в училище, а два 
дни работят във фирми. 
Фирмите сключват до-
говор с училището и се 
назначават наставници 
на децата. Учители също 
минават за проверка и 

дават разяснения, ако 
има въпроси. Попълва 
се документация и на-
края се нанася оценка. 
„Дуалното обучение 
позволява на учениците 
да се запознаят с профе-
сията в работна среда. 
Това им дава по-добра 
представа за тяхната бъ-
деща реализация”, отбе-
лязва инж. Данеков. Има 
случаи, при които уче-
ници остават на работа 
във фирмата, в която са 
се обучавали и продъл-
жават да се развиват. По 
време на дуалното обу-
чение учениците полу-
чават  и символично за-
плащане, стана ясно още 
от думите на инженера.

Моника ЖЕЛЯЗКОВА

„Варна е градът с най-мно-
го театрални школи в Бъл-
гария - сценичните изкуства 
са част от културата на гра-
да и тази голяма традиция 
се предава от поколение на 
поколение.” Това заяви пред 
в-к „НахОДКи” Виолета Тон-
чева, PR Manager на Театрал-
но-музикален продуцентски 
център Варна. Варненската 
опера, основана през 1947 г. 
от Петър Райчев, утвържда-
ва Варна като международ-
на оперна дестинация чрез 
изданията на „Опера в Лет-

ния театър”. Варненската 
детско-юношеска опера при 
Общински детски комплекс 
- Варна отбеляза през 2018-а 
своята 25-годишнина, а Вар-
ненският драматичен театър 
„Стоян Бъчваров“, една от 
водещите театрални трупи 
у нас, ще отбележи своята 
100-годишнина през 2021 
г., става ясно още от думите 
на пиар мениджъра. „Тези 
факти говорят недвусмисле-
но за добрите традиции, кои-
то култивират у младите хора 
отношение към сценичните 

изкуства още от най-ранна 
възраст. В изкуството младе-
жите търсят същото, което 
търсят и техните родители – 
отговори на въпросите, кои-
то ги вълнуват за любовта, 
приятелството, за всички ва-
жни неща в живота и за него-
вия смисъл”, споделя Виолета 
Тончева.

(Очаквайте интервю с PR 
мениджъра на ТМПЦ – Ва-
рна Виолета Тончева в след-
ващия ни брой )

Стефани АНГЕЛОВА   

ИНЖ. МИРЧО ДАНЕКОВ: ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 
ДАВА ПО-ДОБРА БЪДЕЩА РЕАЛИЗАЦИЯ 



Живяло някога в мо-
рето едно раче. То се каз-
вало Оли. Рачето било 
много самотно, защото 
нямало приятели. Но 
един ден решило, че иска 
да има поне един един-
ствен приятел.

Същия следобед то 
срещнало една риба, коя-
то търсела нещо за ядене 
и търчала напред-назад, 
завирайки глава в пясъ-
ка.

– Извинете… Извине-
те, госпожо.

Изведнъж рибата 
спряла да търчи на-
пред-назад и впила по-
глед в Оли.

– Какво искате, мла-
дежо? – любезно попита-
ла рибката.

– Ами, чудех се… 
дали…

– Моля Ви, говорете 
по-бързо, имам работа 
да върша. – гласът на ри-
бата звучал леко изнер-
вен.

– Ами, чудех се дали 
не искате да станете 
моя… моя приятелка. – 
отвърнало срамежливо 
рачето.

– Аз Ваша приятелка? 
– изкикотила се рибата. 
– Вие сте грозен, ходи-
те бавно назад и имате 
големи тромави щипки! 
А пък аз съм красива, 
елегантна, грациозна и 
скромна.

Рибата се обърнала и 
отново започнала да за-
равя глава в пясъка, а ра-

чето се скрило под една 
скала и заплакало. 

Не след дълго то ви-
дяло как една огромна 
рибарска мрежа се спус-
нала и уловила безброй 
риби. Сред тях то забе-
лязало рибата, с която 
говорило преди малко. 
Мрежата започнала бав-
но да се вдига нагоре. 
Оли, без да мисли, се 
втурнал към мрежата. В 
нея той изрязал толкова 
голяма дупка, колкото 
да излязат рибите. Кога-
то рачето спасило всич-
ки морски обитатели от 
мрежата, те му благода-
рили. А рибата, която го 
обидила, казала:

(следва)
Божидара ЙОТОВА

На 33 км. от Варна, до 
с. Неофит Рилски, на 22 
юни 2019  г. ще отвори 
врати най-мащабният ис-
торически комплекс в Ев-
ропа. Инвестицията е на 
стойност 50 млн. евро и 
е на „Исторически парк“ 
АД с инициатор и изпъл-
нителен директор Ивелин 
Михайлов. Окончателно 
целият обект трябва да 
бъде завършен до 2022 г. 
и ще предложи на посе-
тителите си интерактивно 
пътуване до 10 000 години 
назад във времето. Пред-
видени са две заведения, 
конна езда, стрелба с лък, 
уроци по фехтовка, както 

и много други, сред които 
отделен детски кът. Дос-
тъпът до обекта ще става 
посредством входна такса 
или с различни нива на 

клубни карти. За момента 
са пуснати в лимитирани 
с ерии „Златна карта“ и 
„Семейна карта“.

Маргарита СЛАВОВА

- Г-н Ялнъзов, разкажете  какво представлява 
„Вълшебната завеса”?

- Това е третата театрална формация в ЦПЛР – ОДК, 
гр. Варна. Тя се отличава с практикуването на игрови 
театър. Учим се да откриваме и използваме гласовете 
си правилно, но поставяме акцент върху овладяването 
на актьорската психофизика и езика на тялото. Един от 
първите ни спектакли е „Ние мушмороците”, по стихо-
ве на Виктор Самуилов – автор, който добре разбира 
детската логика.  

- Какво е да работите с толкова млади хора и на 
какво се стремите да ги научите?

- Не е лесно сам със 70 деца, разделени в четири гру-
пи. Психологията на сегашното поколение е коренно 
различна от тази на всички преди тях. Децата днес се 
нуждаят от непрестанна динамика и постоянното пре-
доставяне на нова, различна и забавна информация за 
театъра. Аз ги уча на въображение, а всъщност те ме ка-
рат аз да развивам своето, за да се опитвам всеки път да 
задържа вниманието им. Всички деца са индивидуални. 
Някои идват тук, за да се забавляват, понеже ние пеем, 
танцуваме, а с по-малките имаме и пантомима, в която 
те се учат да боравят с въображаеми предмети.  Опит-
вам се да науча всички да бъдат искрени на сцената. Да 
не се преструват, а да вярват в себе си. Ако те си вярват 
и публиката ще им вярва. 

- Какви събития ви предстоят?
- Тази година съм си поставил задача с всяка група 

да направим по един спектакъл. С най-малките все още 
се учим на основата, докато с втора група подготвяме 
„Фолклорни шеги и закачки”. Предстоят ни също и 
представленията  „Да живеят приказките” и „Как писар 
Тричко не се ожени за царкиня Кица с китка накитена” 
от Никола Русев. Работим и по моноспектакъл с участи-
ето на най-голямата участничка в школата ни – Христи-
на Колева. Той се нарича „Мартин, Данчо и майка им” и 
негов автор е Камен Донев.

Александър ГАБРОВСКИ
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ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

Кино Стихотворение

ДО 2022 Г. ЗАВЪРШВАТ НАЙ-МАЩАБНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИ КОМПЛЕКС

РазказПланове

РАЧЕТО, КОЕТО НЯМАЛО ПРИЯТЕЛИ

ДИМИТЪР ЯЛНЪЗОВ:

УЧА МЛАДИТЕ АКТЬОРИ ДА БЪДАТ ИСКРЕНИ НА СЦЕНАТА

 ЕЛИЦА МАТЕЕВА: 
ЛАРС ФОН ТРИЕР ПОСТОЯННО МЕ РАЗБИВА С ФИЛМИТЕ СИ

С Христина Колева работим по моноспектакъл на Камен Донев, казва още ръководителят на Театрална студия „Вълшебната завеса” при ОДК

ЛЮБОВТА

Проста любовта е, 
както всичко най-велико, 
крие се във хилядите мънички неща,
дето прави онзи, който истински обича,
по-слънчев, за да бъде за другия света.

Тя е притеснение,
грижа и тревога.
Някога е жажда, глад или пък студ,
себе си ще жертва в името на другия, 
без да иска нищо, без да сее смут.

Тя е съвършена,
вижда красотата,
без да забелязва недостатък и порок,
не защото, знаеш, говорят, че е сляпа –
тя просто наблюдава през погледа на Бог.

Деница РУСЕВА

ШКОЛИ НА ОДК СЕ ПОДГОТВЯТ 
ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

Школите по православни хрис-
тиянски традиции и ценности 
(ШПХТЦ) към ЦПЛР - Общински 
детски комплекс, гр. Варна, се под-
готвят за Великденските празници. 
Тече усилена работа по реализация-
та на редица събития, като например 
открити уроци в детските градини, 
презентация за хляба в Духовно-про-
светния център „Св. Архангел Миха-
ил”, концерт в ОУ „Св. Иван Рилски“, 
участие във Великденския крос и 
конкурс „Възкресение Христово“.

Конкурсът „Възкресение Христо-
во” се организира с цел приобщаване 
на подрастващите към християнски-
те ценности и статутът му може да 
бъде видян на сайта на ОДК-Варна 
www.odk-varna.com.

 Йоана АТАНАСОВА

До 4 април във Варна 
тече за пети път бутико-
вото издание за кино „5 и 
1|2 скандинавски визии за 
култура“. За същността му 
разговаряме с Елица Ма-
теева – артистичен дирек-
тор на форума.

- Г-жо Матеева, защо 
избрахте културата на 
Скандинавието като по-
вод за  „5 и 1|2 скандинав-
ски визии за култура”?

- За мен европейската 
версия на Япония са  Шве-
ция, Дания, Норвегия, 
Исландия, Финландия – 
държави, в чийто мини-
мализъм на живеене съм 
влюбена.  Шведите имат 

ИКЕА, Бергман, Абба, 
Пипи Дългото чорапче, 
финландците Нокия, умна 
образователна система, 
Туве Янсон. Датчаните тъ-
гуват с принц Хамлет, рад-
ват се  на хюга, а Ларс фон 
Триер постоянно ме раз-
бива с филмите си. Ибсен, 
Едвар Григ, Ян Гарбарек 
са типични норвежки по-
стижения. Бьорк, елфите и 
тринадесетте Дядо Коледа 
са исландско изобретение. 
И всичко това окъпано  в 
светлината на  северното 
сияние! Не е ли красиво?

- Какво ще се случи до 
края на форума? 

- Сътресение , защото 

ще  има  панорама от твор-
би на щурия датчанин 
Ларс фон Триер. Киното 
на Триер е потребно на 
хора, които вярват в Бог, 
но не могат да се справят 
с бесовете си. Тотален арт, 
колекциониращ страхове, 
прошка и чудовища.

- Кой е най-големият 
фалстарт  за изданието 
през  тези пет години?

- Елица Матеева. 
- А най-големият успех?
- Публиката, която  се е 

отказала от пуканки и не е 
забравила да изключи те-
лефона си. 

Мария ИВАНОВА 



РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП:

Редактор: Магдалена МАРКОВА
Репортери: Милица ИВАНОВА, Катерина ДОБРЕ-
ВА, Стефани АНГЕЛОВА, Маргарита СЛАВОВА, 
Деница РУСЕВА, Александър ГАБРОВСКИ, Волен 
САВОВ, Калина ТОПАЛОВА, Радина УЗУНОВА, 
Даница КОСТОВА, Моника ЖЕЛЯЗКОВА, Йоана 
АТАНАСОВА, Ивет РАДАНОВА.
Предпечат: Георги ГЕОРГИЕВ
Коректор: Даниела НЕДЕВА
Консултант: Емилиян ЯЛЪМОВ
Адрес: гр. Варна 9000, ул. „П. Каравелов” №3/А, тел. 
0878/ 126 046, 0878/ 362 025
Е-mail: vestnik_nahodki@abv.bg

Третото издание на 
„Фестивалът на шевица-
та”, което е насрочено за 

септември т.г., ще посрещ-
не гости от близо и далеч 
в Белослав. В програмата 

на форума ще присъстват 
български народни танци, 
фолклорни песни, показ-
ване на ритуали, свърза-
ни с плодородието като 
„Еньова буля“, „Бабуване“, 
„Ладуване“, „Прощъпул-
ник“, „Златна ябълка“. В 
почивките са предвиде-
ни разходки с корабчето 
„Белла“. Не само гостите, 
но и жителите на „Малка-
та Будапеща“, както е на-
ричано градчето, ще могат 
да се насладят и на излож-
би на носии, различни ра-
ботилници и представяне 
на везбата. 

През 2017 г. за първи 
път в Белослав, на около 

двадесет километра от Ва-
рна, се проведе „Фестива-
лът на шевицата“ като то-
гава мероприятието про-
дължи един ден, но от 2018 
г. се провежда в рамките 
на два дни. 

Организатори на съби-
тието са Славян Стоянов, 
Дима Тодорова, председа-
телят на читалище „Съз-
нание 1926“  – Росен Гацин, 
заедно със съдействието 
на Община Белослав, като 
тяхната цел е да съхранят 
българското и да напом-
нят колко красива, значи-
ма, интересна и актуална е 
шевицата.

Катерина ДОБРЕВА

Грандиозен кон-
церт-спектакъл за 12 
май т.г. подготвя ЦПЛР 
– Общински детски ком-
плекс, гр. Варна, научи 
в-к „НахОДКи”. Съби-
тието ще събере на една 
сцена стотици деца от 
школите по изкуства на 
емблематичната извъну-
чилищна образователна 
институция. „Спектакъ-
лът ще бъде под наслов 
„Молитва за децата на 
България”. Негов дома-
кин ще е основна сцена 
на Театрално-музика-
лен продуцентски цен-

тър – Варна”, отгърна 
предпремиерно завесата 
на продукцията нейни-
ят режисьор Димитър 
Ялнъзов. Сценограф на 
спектакъла ще е Тодор 
Игнатов. Началният час 
на представлението е 18. 
Подготовката за съби-
тието е започнала още в 
началото на тази година. 
Всяка седмица се про-
веждат нарочни срещи 
на екипа за доизпипване 
на детайлите по органи-
зацията и провеждането 
на културното събитие. 

НахОДКи

В България също е въз-
можно да успееш, смята 
носителката на титла-
та „Мис Варна” за 2017 г.

Моника Драгнева е роде-
на във Варна, зодия Телец. 
Тя е един от най-популяр-
ните модели край морето. 
През 2017 г. Моника стана 
носител на короната в кон-
курса ,,Мис Варна”, който 
се проведе в новооткри-
тата развлекателна зона 
на пристанището. Тогава 
Драгнева впечатли журито 
с чар, грация и перфектни 
мерки.

- Г-це Драгнева, къде сте 
завършили своето образо-
вание?

-  Възпитаник съм на На-
ционалното училище по из-
куствата ”Добри Христов” 
във Варна. Там завърших с 
профил „Китара”. В момен-
та изучавам право във Вар-
ненски свободен универси-
тет „Черноризец Храбър”.

- В България или чуж-
бина искате да се реали-
зирате? Какъв съвет бихте 
дали на младите хора?

- Желанието ми е да се 
реализирам в България и 
то по специалността, която 
сега изучавам. Нека млади-
те хора да вярват в себе си. 
Тук също е възможно да ус-
пееш. Не е необходимо да 
напускат страната ни. 

-  Модата или правото 
вземат превес сега? 

- В момента има някакъв 
изграден баланс. Успявам 
да отделя време и на двете. 
За в бъдеще обаче опреде-
лено ще се отдам изцяло на 
правото.

- Много млади момиче-
та посягат към драстич-
ни диети, за да приличат 
на любимите си модели. 
Някои дори заболяват от 
анорексия. 

- Според мен, всеки чо-
век е красив сам по себе си. 
Всеки има своя чар и из-
лъчване. Желанието на вся-
ка цена да приличаш на ня-
кого, да му подражаваш, е 

напълно безсмислено. Нека 
младите момичета бъдат 
преди всичко себе си.

- Колко езика знаете?
- Руски, английски и нем-

ски.

- Какви са хобитата Ви?
- Модата е на първо мяс-

то. След нея са музиката и 
киното.

Калина ТОПАЛОВА

XXII издание на „Дано-
ниада” – единственият по 
рода си футболен турнир за 
деца до 12-годишна възраст, 
ще събере отбори от цяла 
Североизточна България 
във Варна през май т.г.. Това 
стана ясно от думите на Би-
сер  Бъчваров, ръководи-
тел на школа „Футбол” при 
ЦПЛР – Общински детски 

комплекс, гр. Варна. Пър-
вите два отбора се класират 
за втория етап на турнира, 
който е в София. Победите-
лят от столицата пък зами-
нава за финалите, които ще 
се играят в Барселона. Те ще 
са подчинени на 100-годиш-
нината на „Данон”. 

Школа „Футбол” при 
ОДК печели „Данониада” в 

София през 2008 г. и пред-
ставя България на фина-
лите, които са се играли в 
Париж. Бисер Бъчваров се 
занимава с футбол от 37 г. 
През 1983 г. се запознава с 
Христо Стоичков. Три годи-
ни по-късно Камата раздава 
автографи на възпитаници-
те на Бъчваров във Варна. 

Калина ТОПАЛОВА
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РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА ПОСРЕЩА 
ГОСТИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ В БЕЛОСЛАВ

ОДК ПОДГОТВЯ 
ГРАНДИОЗЕН КОНЦЕРТ-
СПЕКТАКЪЛ ЗА 12 МАЙ

ЗАДАВА СЕ ,, ДАНОНИАДА“

МОНИКА ДРАГНЕВА:

НЕКА МЛАДИТЕ ХОРА ДА ВЯРВАТ В СЕБЕ СИ

Сн. Емилиян 
ЯЛЪМОВ

Сн. VFG

Сн. Личен архив


