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Близо до заседател-
ната зала видяхме запа-
зен оригинала на пър-
вата българска консти-
туция, както и портре-
тни снимки на хората,
които са били пряко
свързани с този парла-
мент. Непосредствено
до сградата на бивше-
то НС се намира и тър-
новският затвор, който
учениците посетиха и
разгледаха с неочакван
интерес. Там отново
ни разказаха фрагмен-
ти от историческото
минало, след което ус-
пяхме да разгледаме
различните отделения
на затвора. В най-нис-
ката му част се нами-
раше залата за мъче-
ния, в която с невероя-
тни звукови ефекти бе
пресъздадена сцена от
тогавашните затворни-
чески наказания. Чух-
ме доста интересни
факти, като например,
че тук са лежали видни
български четници, ка-
кто и Апостола на сво-
бодата – Васил Левски.
Последва свободна
програма, в която уче-
ниците и ръководите-
лите се разделиха на 2
групи. Част от тях ре-
шиха да посетят Търно-
вската крепост – „Ца-
ревец”, а останалите
предпочетоха разходка
по центъра на града.
Макар че се наложи да
изкачват стръмните
пътеки на крепостта,
групата, предпочела да
я посети, в никакъв
случай не остана разо-
чарована. Красивите
зидове, легендарната
Балдуинова кула, както
и многобройните ос-
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танки от средновеков-
ния град, излъчваха ве-
личие и могъщество. В
късния следобед бяхме
настанени в уютен хо-
тел в комплекса „Арба-
наси”, където да си по-
чинем от изморител-
ния, но ползотворен
ден.

На следващата сутрин
отпътувахме за настоя-
щата българска столица
– София, където по про-
грама в 11 часа, бе зап-
ланувано да присъства-
ме на петъчния парла-
ментарен контрол. При-
стигайки в центъра на
града, съзряхме внуши-
телната сграда на храм-
паметник „Св. Алексан-
дър Невски”, както и па-
метникът на Цар Осво-
бодител, посветен на
император Александър
ІІ, разположен непосре-
дствено пред парламен-
та. И ето че дойде дъл-
гоочакваният момент –
посещението на българ-
ския парламент. След
проверката на входа се
насочихме на втория
етаж, където се намира
балкона на залата на НС
за посетители и гости.
Влязохме и заехме кул-
турно местата си. Сега
имахме невероятната
чест да видим отблизо
парламентаристите, ко-
ито сме гледали само по
телевизията. С влизане-
то си заварихме речта на
Иван Костов, председа-
тел на партия ДСБ. Сил-
но впечатление ни нап-
рави въздействащата
реч на бившия минис-
тър-председател – Сер-
гей Станишев. Но безс-
порно най-висок инте-
рес предизвика лично-

стта на г-н Бойко Бори-
сов, министър-предсе-
дател на РБ, който във
всеки един момент на-
мираше подобаващ от-
говор за представители-
те на опозицията. В пле-
нарната зала присъства-
ха и министърът на об-
разованието, младежта
и науката – г-н Сергей
Игнатов, г-жа Маргари-
та Попова – министър
на правосъдието, г-н
Цветан Цветанов – ми-
нистър на вътрешните
работи, както и посла-
никът на САЩ в Бълга-
рия – Джеймс Уорлик.
За реда на изказванията
в парламентарния конт-
рол за грижеше лично г-
жа Цецка Цачева, пред-
седател на НС. След края
на заседанието се срещ-
нахме с народните пре-
дставители – г-н Свето-
мир Михайлов  и г-
жа Ваня Донева. Те ни
приеха и почерпиха в
една от заседателните
сгради на парламента и
искрено се поинтересу-
ваха от устройството,
дейността и целите на
УП, както и от пробле-
ми, касаещи лично об-
разователната и извън-
класната заетост на уче-
ниците в Община Бал-
чик. На тръгване си на-
правихме обща сним-
ка пред парламента, за-
едно с народните пре-
дставители – г-н Ми-
хайлов и г-жа Донева.
Всички останаха безк-
райно удовлетворени
от посещението, а ня-
кои от нас поискаха да
станат истински парла-
ментаристи след вре-
ме. Но едно е сигурно
– ако всеки от нас при-

еме присърце поста,
задълженията и отго-
ворностите си в УП, то
след време може да
стане достоен депутат
на НС.

След обяд в София
отпътувахме за Балчик.
Всеки ученик бе запе-
чатал в съзнанието си
незабравимите момен-
ти от това ползотворно
пътуване, в което съче-
тахме невероятната ек-
скурзия до столиците
на българската държа-
ва – София и Търново
с изключително ценна-
та среща с НС. Но мога
да направя поне един
извод за себе си – ако
до преди време прев-
лючвах канала с отег-
чение след като видя
петъчния парламента-
рен контрол, то сега
бих наблюдавал с инте-
рес отново и отново
НС, помнейки, че съм
присъствал поне вед-
нъж в пленарната зала.
От името на УП-Балчик
искам да благодаря на
Община Балчик и лич-
но на г-н Стефан Пав-
лов – председател на
ОбС, за невероятната
възможност, която ни
предоствавиха и отли-
чната организация на
посещението.

Вярвам, че ние учени-
ците дълго ще помним
тези дни и се надяваме
след време отново да
влезем по червения ки-
лим на българския пар-
ламент.

Ерсин Исмаил – IX клас
- Член на комисията
„Връзки с Общината и
евроинтеграция” при
УП - Балчик

Изборите се проведоха на 12 юни. Гласувяха 134 човека, от тях 4 бюлетини бяха недействителни, 54
бяхя за ДСБ и 76 за СДС. Комисията върна 25 човека, тъй като регистрацията им не беше в Балчик.
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На 11 юни  по покана на  МО на БСП се проведе отворен семинар  на тема
„Как се прави предизборна кампания”. Първият модул бе на тема „
Предизборна кампания-етапи и реализация” с лектор Нидал Алгафари. Той
разясни на участниците какви са основните етапи  за една предизборна
кампания, както методи и подходи  за нейната реализация. Нагледно Алгафари
представи примери и похвати използвани в предишни предизборни кампании
от неговата практика, които представляваха интерес за присъстващите.

Преподавателката  от СУ ”Климент Охридски” -  Ия Петкова  се спря по-
задълбочено на ефективността от „Управление на проекти  през призмата на
предизборната кампания”. С тест и нагледни материали  тя успя да убеди
присъстващите в необходимостта от проектирането на проекти  и ролята на
екипност при изпълнение им.
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На 1 юни 2011 г. бе
официално открита Де-
тска градица „Братя
Мормареви” – филиал
на ДУК № 2. На търже-
ството присъстваха гра-
ждани, гости на града,
директори на училища и
детски градини. То бе
уважено от Николай Ан-
гелов, кмет на Община
Балчик, депутата от БСП
Петър Димитров, зам.-
кметове на Общината,
началници от ОбА Гали-
на Неделчева и Сава
Тихолов, общински съ-
ветници.

Красимира Тодоро-
ва, директор на обнове-
ната детска градина по-
здрави присъстващите
и благодари на кмета и
Общината за средства-
та, вложени за изграж-
дането на този прекра-
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сен детски кът. Кметът
Н.Ангелов в поздрави-
телното си слово разка-
за за усилията, положе-
ни, за да бъде открита
градината. Искрен ак-
цент в словото му бе, че
Балчик е приказен град,
но на пиедестал тук об-
ществото е издигнало
„нейно величество клю-
ката”, от което градът гу-
би като социална атмо-
сфера и туристическа
дестинация. Депутатът
П.Димитров разказа
колко усилия му е кос-
тало да се пренасочат
средствата за изгражда-
не на детската градина и
пожела децата да се въз-
питават в обич към ро-
дината, за да не се сме-
ни националния химн
„Мила Родино” с емиг-
рантския „Я, кажи ми,

облаче ле бяло”.
Програмата, която

изнесоха децата беше
разнообразна – песни,
поздравления, стихче-
та, народни танци, танц
на мажоретките. А тан-
цът на малките жабче-
та от детските ясли пре-
дизвика умиление. Го-
стите получиха подаръ-
ци – картини, изобра-
зяващи белия ни град.
Кметът подари лап топ
и принтр на децата и по-
жела здраве, професи-
онални успехи, а на
гражданите – по-малко
враждебност, повече
позитивизъм и добро-
та. Детската градина
отвори врати, за да при-
еме гостите, които бър-
заха да се насладят на
новия интериор.
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