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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Ние сме в крак с всички новости и последни тенденции,
можем да намерим решение за всеки проблем и имаме

избор за всеки вкус.
Посетете нашия магазин и склад, за да се уверите в

любезното и бързо обслужване, разнообразния асортимент

и ниски цени на строителни продукти и дървен материал.

ПАЗАРУВАНЕТО ПРИ НАС Е ИСТИНСКО

УДОВОЛСТВИЕ

ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЩЕ ОСТАНЕТЕ ДОВОЛНИ!

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

На 20 октомври 2012
г. в читалище „П.Хи-
лендарски” Балчик се
проведе ХІІ първенс-
тво за световната ку-
па Гранд при „Диони-
сополис” . С този фо-
рум може би се затва-
ря годишният спортен
календар от такъв
ранг. Всичко това се
осъществи с щедрата
финансова помощ на
Община Балчик и
спортен клуб „Апо-
лон” и е с най-голям
награден фонд в Евро-
па, според думите на
водещия състезанието
Николай Рашков.
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В двете дисциплини
„Фигура” и „Физика”
участваха 12 състеза-
телки. От първата: Де-
сислава Николова, Га-
лина Кънчева, Симона
Бойкова,  Ан-Д жи /
Ани Георгиева/,Ан-
жела Баракова, Марти-
на Петрова, Катя Сла-
вова, Жаклин Георги-
ева, всички от Бълга-
рия. Във втората дис-
циплина: Ана – Мария
Звонка  /Рум ъния/ ,
Франка Кал /Италия/,
Луиза Бони /Италия/,
Магдалена Христова /
България/.

Жури в състав: Яни-

слав Тачев /гл.съдия/,
почетен гражданин на
Балчик от 1997 г.; Де-
нислав Ангелов, Пе-
тър Георгиев, Краси-
мир Киряков, Полина
Павлова. Технически
секретар инж.Десис-
лава Тачева, комен-
дант Петър Лилов.

Участничките демон-
стрираха своите качест-
ва с волни съчетания във
вечерен тоалет и по
бански костюм. В кате-
гория „Физика” задъл-
жителните пози бяха:
двоен бицепс отпред,
двоен бицепс  отзад,
гърди встрани, корем-
но-бедрен мускул, би-
цепс встрани.

Убеждаваме се , че то-
зи вид спорт не е само
демонстрация на обем
от мускули, дадени от
природата като надаре-
ност, но преди всичко е
труд – продължителен,
всеотдаен, всераздаващ
се във всичките му фор-
ми. Ненапразно летецът
–пилот Екзюпери възк-
ликва пред света: „Позо-
рен труд няма, има по-
зорни дела!”.

/Продължава на стр. 4/
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“ÁÈÃ ÁÅÍ” ãð. Áàë÷èê
ЗАПОЧВА КУРСОВЕ по

ИСПАНСКИ, АНГЛИЙСКИ,

НЕМСКИ ЕЗИК, КОМПЮТРИ

и по програмата „Аз мога повече“
Организира курсове и по румънски,

френски, руски, гръцки и др. езици.
ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ

Тел: 0579 7-20-17; 0886 563216; 0896 310535
/1-1/

На 9 юни, т.г. в гр. Варна
се проведе кастинг-състеза-
ние за определяне на квоти-
те за ученици от Североиз-
точния регион на България.
В надпревара с още 2 учи-
лища -от Добрич и Силист-
ра, 5-членният отбор на
СОУ “Христо Ботев” в ли-
цето на дванадесетокласни-
ците Александър Трифо-
нов, Петър Морянов, Калин
Боянов, Калин Демирев и
Денис Сюлейман, спечели
престижно квота от 24 уче-
ници и двама ръководители
за посещение на Европейс-
кия парламент в Страсбург
по програма “Евроскола”

В края на миналата учеб-
на година, петимата побе-
дители организираха нов
конкурс за набиране на ос-
таналите членове на група-
та. Право на участие имаха
ученици от 9 до 12 клас. След
обективно и оценяване и
класиране, беше сформира-
на 24-членната квота и име-
ната на участници бяха изп-
ратени официално в ЕП.

През настоящия месец, от
8 до 16 октомври, учениците
от групата, заедно с други
учители и екскурзианти, се
насладиха на незабравима ек-
скурзия в Европа. Най-важ-
ната част от нея бе денят 11
октомври, в която учениците
представиха училището, гра-
да и държавата във финала на
Евроскола в Страсбург. След
проверката на входа и закус-
ката в ресторанта на ЕП, мла-
дите парламентаристи се от-
правиха към пленарната зала
на парламента. Домакините

на програмата Евроскола на-
станиха по случаен принцип
участниците на местата на ре-
алните европарламентаристи.
Всичко останало беше напъл-
но правдоподобно - всички
имаха легитимни карти за гла-
суване, право на вот, микро-
фон за изказване на позиция-
та и най-важната част - слу-
шалки за превод на официал-
ните езици на ЕС. Официал-
ната програма започна с дву-
минутно представяне на от-
борите-участници. Презента-
цията на СОУ “Христо Бо-
тев” беше една от най-атрак-
тивните, защото за пръв път в
ЕП, вместо традиционната
фонова музика, прозвуча до-
бруджанската гайда в ръцете
на Калин Боянов - ХII клас.
Представяне на града, учили-
щето и България направи Ка-
рина Димова - ХII клас. След
изреждане на всички участ-
ници, програмата продължи
с въпроси и отговори за уст-
ройството, дейността и бъде-
щето на Европеския съюз и
Европа. Въпроси имаха пра-
во да задават всички учени-
ци, а отговорите баха давани
от тримата организатори на
мероприятието, служители на
ЕП. След двучасов дебат, ид-
ваше ред на забавната част от
деня - състезанието “Евроиг-
ра”. Целта на играта бе да сти-
мулира и провокира между-
националната комуникация и
сближаване. По време на обя-
да, на всяка маса бяха доста-
вени по няколко папки. На гър-
ба на всяка папка, учениците
трябваше да съставят отбори
от по 4 човека, задължително

от различни националности.
Вътре в папките имаше въп-
роси на всички езици от ЕС,
което провокира комуника-
ция между голяма част от
младите парламентаристи.

След обяда, учениците,
предварително разделени на
6 групи според въпроса, ко-
ято ще дискутират, се отпра-
виха към заседателните зали
на парламента. В рамките на
2 часа, под ръководството на
служителка от европарламен-
та, всяка група трабваше да
избере говорител и предсе-
дател. Говорителят в послед-
ствие имаше задачата накра-
тко да представи групата, а
председателят - да изнесе до-
клада и отговори на въпроси
от страна на учениците в пле-
нарната зала. След като деба-
тираха и оформиха основни-
те точки и предложения на
съответната група по тема-
та, парламентаристите се от-
правиха към заседателната
зала на парламента. Там все-

ки председател изнесе докла-
да си, останалите имаха пра-
во на вот, а накрая всеки гла-
сува - “За”, “Против” или
“Въздържал се” за приемане
на доклада. В последствие 5
от 6 доклада бяха успешно
приети с мнозинство.

Парламентарният ден за-
върши с финала на състеза-
нието Евроигра, изнасяне на
знамената на всички държави
от говорителите и химна на
Европейския съюз. С незаб-
равими спомени и впечатле-
ния останаха всички, а в сле-
дващите дни групата продъл-
жи заслужената си екскурзия
из Европа.

Екипът на в-к “Балчиш-
ки телеграф” пожелава на
всички ученици от СОУ
“Христо Ботев” попътен
вятър във всички начина-
ния. Нека успехът продъл-
жи да ги следва и да предс-
тавят достойно училището
и града ни.

Ерсин ИСМАИЛОВ




