Разпространява се безплатно

Брой 3, август 2016 г.

Недка Василева, кмет на с. Цонево:

Пречиствателната станция на
Цонево трябва да бъде завършена

Интервю на 2 стр.

Общината осигури топъл обяд на
100 нуждаещи се жители
3 стр.
Да почистим Мусала

Уважаеми съграждани,
През 1969 г., по време
на мандата на Киро Георгиев, Дългопол е обявен
за град. Щастлив съм, че
днес като негов наследник имам честта да Ви
поздравя с празника на
града.
Изразявам също своята благодарност и признателност за доверието и подкрепата, които
ми оказахте. Надявам се
да работим заедно за
развитието на нашия
красив град.
На всички свои съграждани и гости пожелавам здраве, успехи и
празнично настроение.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Георги Георгиев

Представители на общинска администрация, съветници и кметове от Община
Дългопол откликнаха на инициативата на радио „Тангра мега рок” и Института за
ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН за почистване на връх Мусала от
строителни отпадъци. На 30 юли заедно с останалите доброволци те участваха в
мащабната акция, а след това имаха удоволствието да се насладят на най-високия
рок концерт правен в Европа. В шоуто участваха групите „Д2” и „Од Крю”, които
пяха само на 40 метра под върха.

ФГ
„Детелина“
грабна
среброто на
фестивала
„Тараклъка
пее и танцува“
3 стр.
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Недка Василева, кмет на с. Цонево:

Пречиствателната станция на
Цонево трябва да бъде завършена

– Г-жо Василева, колко
хора живеят в с. Цонево,
колко от тях са в младежка
възраст. Как се развива
селото?
– По последните данни в
селото по постоянен адрес
живеят 2779 жители, но с настоящ адрес те са 2345. Разликата, която се получава, се
дължи на факта, че това са
хора с двойно гражданство
регистрирани постоянно
тук, но от години живеят в
Турция. В младежка възраст
не са много. Младите хора
търсят препитание в града.
Повечето жители на селото
са над средната възраст и
пенсионери. В училището
ни, което е до VIII клас, учат
около 300 деца. Имаме и
целодневна детска градина.
В Цонево живеят българи,
турци и роми.
– Какво работят хората
тук?
– Повечето то тях пътуват
и работят във Варна и други
населени места. Безработицата в селото по принцип
е висока. Регистрирани в
Бюрото по труда са 160
човека. Но трябва да имате
предвид, че повечето от безработните вече се отказаха
да се подписват в бюрото по
труда, защото по една или
друга причина не могат да
се класират по програми
за заетост. Работата, която
може да се осигури в селото, е много малко. Преди
години имаше доста повече
работа. Сега остана една
земеделска кооперация и
арендатори. При тях има
по няколко човека, които се
трудят. Работещи има в горско стопанство, в кариерата
„Сини вир“, в „Напоителни
системи“, в няколкото дърводелски цехове, които са
на наша територия.
– А язовир „Цонево“
не дава ли също някакъв

поминък на хората?
– В Дебелец има доста
къщи за гости. Преди няколко години се оформи статутът на комплекса. Може да
се каже, че добре се развива.
Но има и още възможности
– преустройват се старите
къщи, строят се нови.
– Вие вече сте била един
мандат кмет на Цонево.
Какви са приоритетите Ви
през втория мандат? Как
смятате, че трябва да се
развива селото?
– Водопроводът на селото
е за смяна. Едва след като
това стане, трябва да се
оправи инфраструктурата.
Тя е в много окаяно състояние. Почти всички улици са
разбити. Селото е построено
върху наклон и при дъжд
водата, която идва от Балкана, се стича към долната
част на селото. А по пътя си
завлича асфалта от улиците
и ги разрушава. Единствено
миналата година малко се
пооформи главната улица.
Преди години се направи
само главен колектор, започна и строеж на пречист-

вателна станция, но всичко
замря. Не е завършена канализацията. Изкопа се главен
колектор от горната част,
Яворово, както го наричаме,
до долния край, там където е
започната, но не завършиха
пречиствателната станция
и си остана така. Накрая
всичко се затлачи…
– А каква е перспективата да бъде завършена пречиствателната станция?
– Обещава се, но дали
изобщо някога ще има средства по европейски проекти
и дали ще може и нашето
село да се включи в тях,
никой не може да каже. В
момента приоритетни са
проектите за селища с от
5 до 10 хиляди еквивалент
жители, а ние сме по-малко,
както казах в началото на
разговора ни. Преди време се говореше, че ако яз.
„Цонево“ стане за питейни
нужди, може и при нас нещата да се получат. Пак преди
няколко години построиха
нова помпена станция към
язовира, но не се наложи
да се взима питейна вода от

него. Явно водата, която Варна и областта взема от яз.
„Камчия“, е достатъчна. Но,
за съжаление, просто на този
етап не могат да се осигурят
достатъчно средства, за да
се завърши пречиствателната станция в селото.
Имаме обаче уверението
на кмета на общината Георги Георгиев, че сградата
на читалището, в която се
помещава и кметството, ще
бъде ремонтирана основно.
Изготвени са проектите, с
които общината ще кандидатства по европейските
програми за този ремонт. В
момента зрителната зала на
читалището е в много лошо
състояние, покривът тече, не
е правен никакъв сериозен
ремонт през последните години. Имаме и много хубава
спортна база – зала и стадион, но и тя вече стана за
основен ремонт. Има нужда
да се изгради и физкултурен
салон в училището. Нуждаем се и от още едно крило
за детската градина.
– Имаше ли обекти в селото, които са включени в
капиталовата програма на
община Дългопол за т.г.?
– Тази година нищо за
Цонево не е включено.
– А какво бихте предложила за включване в
програмата за 2017 г.?
– Най важна е инфраструктурата на селото, можем да
започнем с поетапен ремонт
на улиците. Но първо трябва
да бъде обновена водопроводната мрежа към тях!
– А каква дейност развиват читалищата в селото?
– Имаме две читалища,
които се помещават в една
сграда. Едната певческа
група е към НЧ „Кирил и Методий“, квартал „Яворово“, а
другата към НЧ „Пробуда“.
Имаме и група за народни
танци „Ракла“.
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Общината осигури топъл обяд
на 100 нуждаещи се жители
Община Дългопол спечели проект по Оперативна програма за храни и/
или основно материално
подпомагане - Фонд за
европейско подпомагане
на най-нуждаещите се
лица 2014-2020 г.
На 25 юли г. кметът
на община Дългопол Георги Георгиев и Нина
Димитрова - началник
отдел БФСД, подписаха
договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ във връзка
с подадено и одобрено
проектно предложение
на общината по процедура BG05FMOP001-3.002
„Осигуряване на топъл

обяд - 2016“ с наименование „Осигуряване на
топъл обяд в община
Дългопол“.
Проектът е на стойност
63 503 лв. Той допринася
за постигане общата цел
на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите
в бедност лица чрез подпомагането им с храни
с оглед преодоляване
на основно материално
лишение.
В проекта са включени
100 нуждаещи се жители
от гр. Дългопол.
Всички дейности следва
да приключат не по-късно
от 30.04.2017 г.

ФГ „Детелина“ грабна среброто на
фестивала „Тараклъка пее и танцува“
Третият събор на българското фолклорно богатство
се проведе на 9 и 10 юли
т.г. в с. Градище, община
Левски. В него се включиха
над 200 състава от певци,
танцьори и разказвачи. Нашата фолклорна група „Детелина” към читалище „Н. Й.
Вапцаров” – гр. Дългопол,
също участва. Председател
на журито беше Димитър
Христов – директор на ансамбъл „Българе”, а членове
– преподаватели от великотърновския и пловдивския
университети. Всички те
бяха много взискателни,
а съставите много добри,
затова се гордеем много,
че нашата група спечели
сребърен медал с песните
и обичая „Жътва”.
Калушка Василева
ръководител на групата
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Решения на Общински съвет - Дългопол
Продължение от бр. 2
11. Докладна записка от инж. Емурла
Емурла – и. д. кмет на община Дългопол, относно: Назначаване на независим финансов одит на „Медицински
център І –Дългопол” ЕООД.
Вносител: инж. Емурла Емурла – и.
д. кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК „Финанси и бюджет”
12.Докладна записка от инж. Емурла
Емурла – и. д. кмет на община Дългопол, относно: Предоставяне на иглолистен дървен материал от общински
горски фонд.
Вносител: инж. Емурла Емурла – и.
д. кмет на община Дългопол
Докладчик: Камен Иванов – тл.
специалист ТУКРП
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
13.Докладна записка от инж. Емурла
Емурла – и. д. кмет на община Дългопол, относно: Осигуряване на дърва
за огрев на ветераните от войните от
община Дългопол.
Вносител: инж. Емурла Емурла – и.
д. кмет на община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов - гл.
експерт ОЗГ
Становище: ПК „Здравеопазване и
социални дейности”
14.Докладна записка от Злати Златев – председател на ОбС - Дългопол,
относно: Формиране и дофинансиране
на маломерна паралелка – ІХ клас за
учебната 2016 – 2017.
година в СОУ „Климент Охридски”
гр.Дългопол.
Вносител: Злати Златев – председател на ОбС – Дългопол
Докладчик: Александър Александров - общински съветник
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности“.
15.Докладна записка от Злати Златев – председател на ОбС - Дългопол,
относно: Отпускане на допълнителни средства към бюджета на СОУ
„Климент Охридски” гр. Дългопол.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС – Дългопол
Докладчик: Александър Александров-Общински съветник
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности“
и ПК”Финанси и бюджет”
16.Докладна записка от Маринка
Иванова – общински съветник, относно: разпореждане с общински имот
частна собственост – аптека, находяща

се в партерният етаж на жилищен блок
в УПИ VIII, кв.24 по плана на с. Цонево.
Вносител: Маринка Иванова – общински съветник
Докладчик: Тодорка Панайотова нач. отдел УТОС
Становище: Председателски съвет
17.Докладна записка от Георги
Георгиев – кмет на община Дългопол,
относно: заявления за еднократна
помощ.
Вносител: Георги Георгиев - кмет на
Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК „Здравеопазване и
социални дейности”
По точка първа от дневния ред, станя ясно, че няма постъпили питания он
граждани в канцеларията на съвета.
По точка втора от дневния ред,
ОбС реши:
10-2.Приема информация за организацията по подготовката на училищата
и ЦДГ за учебната 2016 / 2017 година.
По точка трета от дневния ред, ОбС
реши:
10-3.Приема предоставената информация за организацията на дейността по опазване на
селскостопанската продукция.
По точка четвърта от дневния ред,
ОбС реши:
10-4.Приема предоставената информация за организацията на дейността по снабдяване на
населението с отоплителни материали.
По точка пета от дневния ред, ОбС
реши:
10 –5-1.Изменя чл.22, ал.5 от Наредба №11/25.03.2016г. на Общински
съвет-Дългопол за определяне и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на
община Дългопол, като добавя нова
т.5 – „Деца с доказана инвалидност
от ТЕЛК”.
10 –5-2. Изменя чл.22, ал. 2, т. 5
от Наредба №11 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на
община Дългопол, както следва :
„със степен на инвалидност от ТЕЛК
над 50 % – ОТПАДА и чл.22, ал. 2, т. 5 от
Наредба №11 придобива следния вид:
„За дете, което се отглежда в семейство
с друго дете с трайно увреждане”.
№10 –5-3. Изменя чл.22, ал. 4 от
Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени

на услуги на територията на община
Дългопол, както следва : „и за всяко
следващо дете ” – ОТПАДА, като
се ДОБАВЯ следващо изречение „За
трето, четвърто и следващо дете от
едно семейство такса не се заплаща” и
чл.22, ал. 4 от Наредба №11 придобива
следния вид: „Когато децата са повече
от две от едно семейство, таксата се
заплаща в пълен размер за първото и
в размер на 50% за второто дете. За
трето, четвърто и следващо дете от
едно семейство такса не се заплаща”.
По точка шеста от дневния ред,
ОбС реши:
10 – 6. Чл.30 от Наредба № 11 /
25.03.2016 г. на Общински съвет –
Дългопол за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община
Дългопол се променя както следва:
-т.7.1 става т.8.1 – Издаване на
заповед за допълване на издадено
разрешение за строеж (чл.154, ал.5
от ЗУТ) – 50 лв
-въвежда се нова т.7.1 – Издаване
на разрешение за строеж или основен
ремонт на обекти на техническата
инфраструктура (на улични проводи
– водопровод, канализация, топлопровод, газопровод, ел.кабели, улично
осветление, съобщителни и
информационни кабели и др.), както
и съоръженията към тях – 150 лв.
-въвежда се нова т.7.2 – Издаване на
разрешение за строеж на обекти за възобновяеми и алтернативни енергийни
източници (фотоволтаични системи
иветрогенератори) – 100лв/мгвч.
-т.8 – Презаверяване на разрешение
за строеж (чл.153, ал.3 и ал.4 от ЗУТ) –
50% от таксата по т.7, т.7.1, т.7.2.
По точка седма от дневния ред,
ОбС реши:
10-7.1.Общински съвет - гр.Дългопол разрешава изработване чрез
възлагане и за сметка на заинтересуваните лица изработване на проект за
изменение на ПУП-ПР на с.Медовец
общ.Дългопол обл. Варна в частта
си на УПИ І-252 и ІІ-255 в кв.1 и УПИ
І-255 в кв.39, по начина указан в скицата-предложение, като частично да
отпадне проектираната улица между
кв.39 и кв.1 (минаваща през имот
с идентификатор 47620.501.229 от
кадастр. план, представляващ част
от УПИ І-252 в кв.39), предаваемите
части към УПИ ІІ-255 в кв.1 и към
УПИ І-230 в кв.39 да отпаднат и границите на УПИ І-252 да се поставят в
съответствие с имотните граници на
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имот с идентификатор 47620.501.229
заснети в кадастр. план, като до него
се проектира улица-тупик. Съгласно
чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не
подлежи на оспорване.
2.Решението да се разгласи по реда
на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ с обявление,
което да се постави на определените
за това места в сградите на Община
Дългопол и Кметство –с. Медовец и да
се публикува на интернет страницата
на общината и същото да се впише
служебно в регистъра на общинската
администрация съгласно чл.5, ал.5
ЗУТ.
По точка осем от дневния ред, ОбС
реши:
10 – 8.1. Дава съгласие да се приложи регулационния план на гр.Дългопол
обл.Варна в частта си на УПИ ХVІІ-322
в кв.82, като за предаваемата към него
общинска част с площ 19 кв.м. (представл. част от имот с идентификатор
24565.502.2088 от кадастралната
карта – улица) кметът на общината да
сключи с Васил Петров Петров предварителен договор за прехвърляне на
собственост по пазарни цени.
2. Упълномощава кмета на Община
Дългопол да възложи на лицензиран
оценител изработване на пазарна
оценка на предаваемата част, като
разходите по изготвяне на оценката
се поемат от заинтересуваното лице
- Васил Петров Петров.
По точка девет от дневния ред,
ОбС рши:
10-9.1 . Приема Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014 - 2020
г. за 2015 г.
По точка десет от дневния ред,
ОбС реши:
10 – 10.1.Отменя съществуващата
структура на Общинска администрация Дългопол и дейностите към нея,
считано от 1.8.2016 г.
2. Създава:
- Отдел „Техническо обслужване
и управление на човешките ресурси“
-Звено „Вътрешен одит“
3.Увеличава:
-Числеността на отдел „ГРАО“ с 0,5
щатни бройки;
-Числеността на дейност „Други
дейности по икономика“ с четири щатни
бройки“;
-Числеността на дейност „Спортни
бази и спорт за всички“ с две щатни
бройки.
4.Намалява и прехвърля:
-Една щатна бройка от отдел БФСДУЧР в отдел ТОУЧР.
5. Преименува:
-отдел БФСДУЧР в отдел БФСД.
6. Завишава числеността на об-

щинската администрация от 164,5 на
173 бройки,
считано от 01.08.2016 г.
7.Одобрява, считано от 01.08.2016
г. нова структура на Общинска администрация Дългопол, съгласно Приложение №1.
8. Дава съгласие кмета на община
Дългопол да прави вътрешни промени, в рамките на утвърдената обща
численост.
По точка единадесет от дневния
ред, ОбС реши:
10-11.1.Общински съвет Дългопол
възлага на Георги Георгиев - кмет на
община Дългопол да предприеме процедура по назначаване на независим
финансов одит на
„Медицински център -1“ ЕООД
Дългопол.
2. Упълномощава кмета на община
Дългопол да сключи договор с независим финансов одитор по реда на
глава „Трета“ от Закона за независим
финансов одит.
По точка дванадесет от дневния
ред, ОбС реши:
10 – 12.1. Предоставя на Стефан
Златев Янакиев от с. Боряна – от
Общински горски фонд - 5 (пет) м3
плътна средна иглолистна дървесина
за ремонт на покрива на къщата
си.
2. Възлага на кмета на община
Дългопол да предприеме съответните
действия за изпълнение на настоящето
решение.
По точка тринадесет от дневния
ред, ОбС реши:
10 – 13.1. Общински съвет Дългопол
дава съгласие да бъдат осигурени и
доставени безвъзмездно по 5 м3 пр.
дърва за огрев от гори - общинска
собственост на ветераните от войните
от община Дългопол, съгласно списък, неразделна част от настоящето
решение;
2. Дървата да бъдат доставени до
домовете на ветераните от войните,
находящи се на територията на община
Дългопол;
3. Възлага на Кмета на общината и
го упълномощава да извърши необходимите законосъобразни действия по
изпълнение на решението.
По точка четиринадесет от дневния
ред, ОбС реши:
10-14.1. Утвърждава маломерна
паралелка в ІХ клас от 14 ученици –
непрофилирана подготовка.
По точка петнадесет от дневния ред,
ОбС реши:
10 – 15.1. Не дава съгласие да бъдат
предоставени 25 000 лв. допълнителни средства към бюджета на СОУ
„Климент Охридски” гр. Дългопол за
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извършване на належащи ремонти.
10 – 15. 2. 1. Дава съгласие да бъдат
предоставени 12 500 лв. допълнителни средства към бюджета на СОУ
„Климент Охридски” гр. Дългопол за
извършване на належащи ремонти.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на решението.
По точка шестнадесет от дневния
ред, ОбС реши:
10-16.I. Да се открие процедура за
продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот - частна общинска
собственост а именно: Аптека с площ
от 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/ находяща се в партерният
етаж на жилищен блок в УПИ VIII,
кв.24 по плана на с. Цонево с начална
тръжна цена в размер на 5700.00лв. /
пет хиляди и седемстотин лева / без
включен ДДС.
II. Одобрява предложената пазарна оценка в размер на 5700.00лв. /
пет хиляди и седемстотин лева/ без
включен ДДС за имот частна общинска
собственост - Аптека с площ от 37 кв.м.
/тридесет и седем квадратни метра/
находяща се в партерният етаж на
жилищен блок в УПИ VIII, кв.24 по
плана на с. Цонево.
III. Възлага на Кмета на Общината и
го упълномощава да извърши продажба на горепосочения недвижим имот
по реда и условията на Наредба за
реда за придобиване и управление и
разпореждане с общинско имущество
на ОбС-Дългопол, като спази следните
задължителни условия:
1. Минимална конкурсна цена 5700.00лв. /пет хиляди и седемстотин
лева / без включен ДДС.
2. Цена на конкурсната документация в размер на - 120.00 лв.
3. Квалификационни изисквания към
участниците - притежаване на правоспособност за продажба на лекарствени
средства.
4. Задължителни конкурсни условия
– да не се променя характера и предназначението на обекта в срок от 10 /
десет / години от датата на сключване
на договора за продажба.
При неспазване на условието договора за продажба се прекратява и заплатената продажна цена от купувача
се задържа като неустойка в полза на
община Дългопол.
5. Депозит за участие в размер
на 10% от началната тръжна цена
се внася по набирателната сметка
на община Дългопол в Банка ЦКБ
АД до 16 ден от датата на обнародването на решението в „Държавен
вестник”.
Следва
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Литература

Отпечатаха трето
издание на роман
на Анчо Калоянов
В чест на 140-годишнината от Априлското въстание
издателство „Хермес”отпечата трето – юбилейно издание, на книгата на проф.
Анчо Калоянов „Димитър
Злочести и Войводата Патрев”.Калоянов е автор на
редица други книги:
„Последното жито на
лятото” – 1970 г.; „Селищна
могила” (новели); „Димитър Злочести и Войводата
Патрев” (първо издание)
- 1978 г.; „Седмият живот”
(сборник разкази) - 1981
г.; „Престолнина” (есета)
- 1985 г.; „Див огън” (исторически роман”) - 1997 г.,
„Девети” (роман).
Научните му интереси и
публикации са в областта
на фолклора и митологи-

ПРОГРАМА

за празника на Дългопол
26.08. – петък

17:00 – Представяне на книгата на професор Анчо
Калоянов – “Димитър Злочести и Войводата Патрев”
Място – Заседателна зала на Общински съвет
21:00 – Лятно кино – „Операция Шменти Капели” български игрален филм, комедия
Място - градски площад

27.08. – събота

10:00 – Конни състезания
Място - Хиподрум, гр. Дългопол
18:00 – Юбилейна футболна среща по повод 30 години от завоюването на сребърни медали от отбора на
„Камчиец Дългопол” (деца) на Републикански турнир
„Футболна смяна- 1986г.”
Място - Градски стадион, гр. Дългопол.
19:30 – Празничен концерт на любителски колективи и
индивидуални изпълнители от община Дългопол – пред
Народно читалище „Н. Й. Вапцаров” гр. Дългопол

28.08. – неделя

ята. Съставител е на два
сборника с народни песни –
„Добър юнак с добра коня” и
„101 песни за морето”, както
и много други публикации.

10:00 – Международен турнир по борба за деца, момчета и момичета, под патронажа на Община Дългопол
Място - градски парк
18:00 – Представяне на селскостопанска техника от
земеделски производители.
Кулминация на празника – музикална програма и
почерпка, осигурени от земеделските производители.
Място – градски площад

Приятелски мач
На 22 юли в Спортния
комплекс в с. Аспарухово се проведе футболна
среща между отборите на
общинските администрации
на Ветрино и Дългопол.
Нашият отбор, подкрепян
от местните фенове, успя
да вземе предимството в
свои ръце и поведе с голяма преднина в резултата. В
крайна сметка, отчитайки,
че мачът е приятелски и че
сме домакини, резултатът бе
изравнен. След срещата гостите разгледаха комплекса и
бяха очаровани от спортните
съоръжения в него.

се издава от
Общинска администрация – Дългопол
гр. Дългопол, обл. Варна
ул. „Георги Димитров“ №105

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП:
Мариана Николаева – зам.-кмет, Юлияна Манолова – секретар
МКБППМН, Хари Касабов – редактор
Тел: 0517/22-185
ПРЕДПЕЧАТ: „Медиа бокс“ ЕООД, ПЕЧАТ: „Алфа дизайн“ ООД
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За учебната 2016/2017 г.
НУ „Иван Вазов” предлага:

• Задължително избираема подготовка –
Музика – народно пеене, народни инструменти
(гайда, гъдулка, кавал, тамбура);
• Задължително избираема подготовка –
Солфеж;
• Задължително избираема подготовка –
Хореография (народни танци);
• Задължително избираема подготовка –
Математика;
• Свободно избираема подготовка –
Английски език;
• Немски език;
• Хореография.

И още:

• Начално образование при целодневно
обучение от 8:00 до 16:30 часа;
• Уютни класни стаи;
• Интересни методи на обучение;
• Възпитание в спортен дух, тренировки по
тенис;
• Активно участие в извънкласни форми;
• Наличие на ученически стол и кухня, в която
се приготвят закуските и обядите на учениците;
• Възможност и предоставяне от ресурсно
подпомагане и работа с логопед;
• Активен Wi–Fi, занимания в компютърен
кабинет;
• Здравословни условия на обучение и труд,
оборудван медицински кабинет и целодневна
медицинска грижа;
• Образователни екскурзии;
• Всяко дете получава шанс да изрази своята
индивидуалност.

