
ЕВРОДЕПУТАТЪТ ОТ ГЕРБ/ЕНП ЕМИЛ РАДЕВ ПОСЕТИ СУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ 

 

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП 

Емил Радев посети СУ „Димитър Талев“ 

по повод традиционната „Седмица на 

четенето“, която се провежда в 

училището, предаде кореспондентът на 

Радио „Фокус” – Варна. Евродепутатът 

посети няколко специализирани учебни 

стаи – компютърен кабинет, сензорна стая 

за работа с деца със специални 

образователни потребности, както и 

учебен кабинет с интерактивна дъска. 

Директорът на училището Весела 

Панчева запозна госта с международната 

дейност на "талевци". Училището си 

партнира с повече от 100 европейски училища по различни проекти и програма на Европейския 

съюз (ЕС). От своя страна гостът разказа на учениците от 6-ти клас за работата на Европейския 

парламент (ЕП) и по-конкретно за дейностите, насочени към младежта.  

„За мен е огромна чест да съм тук сред вас. Винаги се радвам когато видя едни млади 

хора, които с удоволствие се обучават и още повече се радвам, когато са осигурени такива 

прекрасни условия за учениците. Бих казал, че това, което виждам тук, надхвърля нивото на 

обикновеното, средно европейско училище. Виждам, че използвате всички възможности, които 

ви предоставя европейската солидарност и проектите. Виждам, че има един много мотивиран 

екип от учители в това училище, защото, повярвайте ми, някъде има възможности, но те просто 

не се използват, защото, може би, много трудно навлизат новите технологии, но това е бъдещето. 

Тук ние виждаме едни малки будни деца, които пък използват тези технологии вече много по-

добре даже и от нас. Много се радвам, че има такава техника и въпросът тук е, че тези млади 

хора могат да достигнат до огромна информация, благодарение на новите технологии“, заяви 

Емил Радев.  

Той отбеляза също, че в момента ЕП се бори да отпаднат таксите за роуминг и 

младите хора да имат достъпност от всяка една точка на Общността и до всякакъв вид 

информация. Евродепутатът говори и за различни идеи, свързани с използването на определени 

достижения в ЕС. Една от интересните идеи, които се обсъждат, е да бъде въведена безплатна 

карта за жп транспорт за младежи след 18 години, за да им се даде възможност да пътешестват 

из Европа и по този начин да я опознаят. Емил Радев отбеляза също, че би било прекрасно, ако 

възпитаниците на СУ „Димитър Талев“ и всички техни български връстници се възползват от 

възможностите на Общността за обучение и обмен. Той отговари на въпроси, зададени от 

ученици, а в края на визитата Емил Радев дари 200 образователни книги и ръководства за 

учители, издадени от Европейския парламент.  

 


