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        В този брой ще четете
        
      - Бяла американска пеперуда
                                                повече на 4 страница

  - Административни услуги предлагани от    

Общината                              повече на 3 страница                                     

                                                       

Временно действаща група ”Любознайко” 
към Детски комплекс-Смядово.

  Сформира се през  месец юли, с продължителност 4 
учебни седмици , от 02.07.07г до 27.07.07г.
Обхваща деца , които им предстои да бъдат ученици  в 
І-ви  клас.
Заниманията се провеждат  по 4 часа на ден и се водят 
от детските  учителки Илияна Стойчева и Светла 
Кайкова .
  В групата се записват деца по желание, след подадено 
Заявление от родител до директора на ДК.
                                                                   продължение на 2стр.

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 20.06.2007г. 
от 09.30 часа в Конферентна зала на Общинска 
администрация  се проведе заседание на Общински 
съвет – Смядово при следния
                
                                    ДНЕВЕН РЕД
1. Промяна в транспортната схема в Община Смядово
2. Продажба чрез търг на УПИ ІІІ – 29, кв.5 по плана на  
гр Смядово. 
3. Продажба чрез търг на УПИ І – 29, кв.5 по плана на 
гр.Смядово
4. Продажба чрез търг на УПИ ХІ – 62, кв.7 по плана на 
с. Ново Янково.
5.Предоставяне на мери и пасища за ползване от 
земеделски стопани, притежаващи селскостопански 
животни
6.Определяне на представител на община Смядово 
в общото събрание на акционерите на “МБАЛ – АД”
 - Шумен .
7.Даване на становище за опрощаване  на дължими 
държавни вземания .
8.Докладни и питания.
                                                                                                                                                           Смядово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

ЦАРИ БЕЗНАКАЗАНА ВАНДАЛЩИНА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА СМЯДОВО

    Уважаеми съграждани, това не са картини от 
някой филм, а снимки направени от наш колега  
които доказват за пореден път вандалските 
постъпки на наши съграждани които не са 
съгласни с местното самоуправление и рушат 
безразборно всичко на територията на града ни.
 Първата снимка от ляво на дясно показва 
грозната сеч на липа която са намира на 
центъра, а другата снимка документира липсата 
на решетката на една от всичките дъждовни 
шахти. Но темата не свършва до тук.....
  На следваща снимка служител на реда 
констатира отново чупене на клони но този път 
на вишна тъй като сега е сезона за беритба и 
едва ли не е позволено да правим каквото си 
поискаме. На фона на тези грозни картини и 

заповедите който публикуваме на страниците на 
Общински седмичник “Смядово” за забрана за 
бране на липов цвят и вишни  става ясно, че  са 

безсмислени наредбите и действията на общинска 
администрация. Но това както и да е....ето още един 
фрапиращ момент, На няколко пъти бяхя крадени 
металните капаци на шахтите  по улиците :”Васил Ле-
вски”, “Качица”, Христо Ботев” и др. които нямат 
голяма нузматична стойност за този който ги краде, 
но за Общината струват прекалено много и не можем 
да си позволим лукса да се хвърлят пари на вятъра.
                                                                      Още на 2 стр.
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Последен звънец удари  за всички нас, 
учители и ученици , които  бяхме заедно през 
учебната 2006-2007година.
       Последен звънец за тези ,  които преди 
осем години прекрачиха за първи път прага на 
родното училище. Към тях , осмокласниците     
от    ОУ  
,, Христо Ботев „ – село Янково,отпр  авяме 
най – сърдечни пожелания . Да обновяват 
света , в който живеят, с младежкия си 
ентусиазъм и с благородните си пориви . Нека  
неразделни спътници в живота им бъдат 
упоритостта   и оптимизма , защото им 
предстои да изграждат сами бъдещата си 
съдба.
                                        
                           НА ДОБЪР ПЪТ !
                                                           К. Йовчева 
                          Директор на ОУ с. Янково                       

     НА ДОБЪР ПЪТ !

До г-жа Маргарита Киранова 
КМЕТ на Община Смядово

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО 
от сем. Димитрови гр.Харманли 

ул. ,,Ал. Стамболийски „ 4 тел. 0373 2259
 

   Изказваме нашата голяма благодарност към Вашите съграждани ,
Дельо Пенев Делев –полицай , Румен Маринов и неговата съпруга

за оказване на помощ.
  На 3 юни претърпяхме авария с нашия автомобил-повреди се двигателя и 
изтече маслото. И двамата сме пенсионери и не не сме вещи в тази насока 
Помощ потърсихме в близката бензиностанция , където продавачката беше 
изключително любезна и извика на помощ Румен Маринов и неговата 
съпруга, корто в продължение на около 2 часа отстраниха повредата. 
Автомобила беше готов за път и за голяма наша радост се появи и г-н 
Дельо Пенев Делев-полицай, който беше така добър да ни покаже и изведе 
по пътя от Вашия град за да се приберем. Много рядко се случва вече 
такова човешко отношение и именно поради тази причина изказваме 
нашата ГОЛЯМА благодарност към тези хора и им пожелаваме много 
здраве и дълъг живот . 
Гордеем се , че във Вашия край има такива достойни хора .

БЛАГОДАРИМ ВИ !

Временно действаща група ”Любознайко” 
към Детски комплекс-Смядово

 Родителите и децата се запознават с Правилника за  
вътрешния ред на ДК, Учебната програма и Правилника за 
безопасност, като се изисква  да ги спазват. Децата се водят в 09.00 
часа  и се вземат от родителите в 13.00ч..
Осигурява се закуска  в 11.00 ч..
Целта е:
 У детето да се формират емоционално-познавателни отношения 
към бъдещата му, нова, социална позиция на ученик.В груповата 
работа, детето  изпитва желание за сътрудничество, чрез 
включване в достъпна съвместна дейност. Съпреживява с другите 
и се стреми да им доставя радост. Стимулират се детските, 
естетически преживявания, творчески умения и способности.
Разширява се личния му  опит.Програмата по която се обучават 
децата - бъдещи първокласници включва:
 Затвърдяване на  звуковете и  откриването им в думи.
 Комбиниране звукове в срички.
 Решаване на  елементарни  кръстословици.
 

Съставяне на кратки разкази.
Самостоятелно преразказване  и драматизиране на  познати 
литературни произведения.
Затвърдяване на   знанията за числата от 1 до 10.
Прости аритметични действия. 
Самостоятелно съставяне на  задачи.
Затвърдяване  знанията за геометрични фигури-комбиниране и 
преобразуване.Затвърдяване на   знанията за числата от 1 до 10.
Прости аритметични действия. Самостоятелно съставяне на  
задачи. Затвърдяване  знанията за геометрични фигури-
комбиниране и преобразуване.Изобразителните дейности са 
любими за децата, те отразяват обекти от действителността. Умело 
съчетаване на  материали и техника на изобразяване.Отразяване 
на  емоционално,оценъчно и естетическо отношение към 
действителността.В колективната дейност децата  се съобразяват, 
зачитат вижданията, интересите  и предпочитанията на останалите
 

Многообразният материал в конструктивно-техническата дейност 
привлича детските интереси Децата обследват и анализират 
детайлите на различните модели
С предоставения им конструктивен,природен, подръчен материал 
пресъздават ситуации от обкръжаващия ги свят.
На децата се дава възможност за задоволяване на техните 
интереси, потребности и желания.
С много ентусиазъм те изпълняват любими песни и танцуват в 
ритъм. С интерес наблюдават  по-големите деца, които се 
занимават с компютри, тенис на маса, рисуване и др. Любими 
занимания  за всички са спортните  в двора на Детски комплекс.

 
Срок за записване – до 02.07.2007 год. в сградата на Детски 
комплекс, ул. „ Априлско въстание” №9, тел:29-47.

ЦАРИ БЕЗНАКАЗАНА ВАНДАЛЩИНА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА СМЯДОВО 

                                                                                     продължение от 1 стр.

  На пръв поглед няма разлика 
между двете снимки които ви 
представям. Това е входа на 
СОУ Смядово на който вече му 
липсва парапета защото някой 
е преценил че няма нужда от 
него и отстранен по най зверски 
начин. Няма да се учудя ако 
един ден бъде и открадната 
оградата щом посегнаха на 
парапета що да не се махне и 
оградата. Не бяха  подминати 
току що засадените цветя в 

градинките пред музейния 
комплекс и около читалището 
които очевидно са премахнати 
нарочно.
 Скъпи съграждани, мисля че 
не е това начина да показваме 
недоволството си от местното 
самоуправление и по този 
начин да се руши Общинското 
имущество което реално 
принадлежи на всички нас. От 
посещения в други населени 
места останах с много добри 
впечетления също и 
отношението на хората и по 
начина по който самите те 
пазят и съхраняват населеното 
си место - чисто и непокътнато 
за радост на всички които са на  
територията му.

  Затова нашия апел е: Да не рушим, а пазим това което 
имаме независимо че, живеем прекалено бедно защото по 
този начин вредим не на някой друг а на самите себе си!  
Нека Смядово да остане чисто и непокътнато градче което 
поне малко да има Европейски вид.                                
                                                                                                                          Ст. Шайков 
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(4) Административно-технически услуги – 
деловодство
1. Издаване на УП-2 и УП-30 за пенсиониране  
2. Издаване на удостоверения от общ характер 
3. Заверка на копия от документи 
4. Издаване на удостоверения за регистрация на 
настоятелствата 
5. Нотариални заверки на документи (в общини, 
където няма действащ нотариус) 
6. Нотариални заверки на копия от документи .
7. Издаване на служебна бележка за отработени 
дни по чл.9 от ППЗСП 

(5) Култура и образование
1. Регистрация на местните поделения на  
изповеданията в Република България в общинския 
регистър на вероизповеданията 

      (6) Селско стопанство
1. Учредяване на право на ползване върху 
земеделски земи от общинския поземлен фонд
2. Регистрация на собствениците на пчели и 
пчелни семейства 
3. Регистрация на собствениците на пчелни 
семейства на подвижно пчеларство 
4. Издаване на свидетелство за собственост на 
пчелни семейства 
5. Издаване на разрешение за настаняване на 
временен пчелин 
6. Издаване на разрешение за преместване на 
временен пчелин  
7. Издаване на удостоверения за собственост на 
регистрирани кучета 
8. Издаване на удостоверение за собственост на 
едър рогат добитък 
9. Издаване на регистрационен картон на 
собственици на ППС с животинска тяга 
10. Издаване на удостоверения за регистрация на 
тютюн и разпределение на квота на 
тютюнопроизводители 
11. Заверяване на декларации за засети площи от 
земеделски производители.
12. Издаване на Констативен протокол за 
нанесена щета на селскостопанско имущество, 
съгласно ЗОСИ 
13. Заверка на анкетни карти на земеделски 
производители 
14. Отдаване под наем на земеделска земя 
общинска собственост 
15. Замяна на общинска земеделска земя със 
земеделска земя, собственост на физически или 
юридически лица 
16. Издаване на документи от имотните регистри 
за земеделска собственост 

        (7) Административни услуги – туризъм, 
търговия, транспорт
1. Издаване на разрешение за търговия с продукти 
от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки 
2. Издаване на разрешение за търговия с тютюн и 
тютюневи изделия 
3. Категоризация на заведения за хранене и 
развлечения 
4. Категоризация  на средства за подслони и места 
за настаняване 
5. Заверка на дневници (регистри) за покупка и 
продажба на черни и цветни метали и 
производните им 
6. Издаване на разрешение за търговия на открито 
7. Заверка на хотелски регистър 
8. Издаване на стикер с холограмен знак  за 

таксиметров превоз на пътници 
9. Заверка на маршрутни разписания за автобуси, 
обслужващи линии от републиканската и областна 
транспортна схема 
10. Съгласуване и възлагане на маршрутни 
разписания за специализиран превоз на пътници 
11. Издаване на разрешение за поставяне на РИН 
(рекламно-информационни носители) и РИЕ 
(рекламно-информационни елементи) на общински 
терени 
12. Издаване на удостоверение за регистрация на 
пункт за дестилация на ферментирали плодови 
материали за производство на спиртни напитки 
13. Издаване на временно разрешение за удължено 
работно време на заведения за хранене, развлечени, 
настаняване и търговия 

         (8) Административни услуги – екология
1. Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на 
дървета и храсти в регулативните черти на 
населеното място
2. Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на 
дървета и храсти извън регулативните черти на 
населеното място 
3. Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на 
дървета и храсти под режим на особена закрила 
4. Издаване на разрешения на физически и 
юридически лица за извозване на строителни 
отпадъци – безплатно, след заплащане на такса за 
депониране:
- за земни маси от жилищно строителство, изкопи за 
подземни комуникации, пътно строителство 
- за строителни отпадъци 
- за други неопасни отпадъци 
5. Проверка и отговор на жалби, молби и 
предложения на граждани, свързани с проблеми по 
опазване на въздуха, водите, почвите, околния шум и 
ограничаване вредното въздействие на отпадъците 
върху околната среда 
6. Проверка и отговор на жалби на граждани, 
свързани с проблеми по отглеждане на домашни 
животни в жилищната територия 
7. Издаване на удостоверения за култивиране на 
лечебни растения 
8. Издаване на позволително за бране на лечебни 
растения на територии, които са общинска 
собственост 
9. Предоставяне на обществен достъп на комплексни 
разрешителни, инвеститорски предложения и ОВОС 
10. Маркиране на отсечени дървета 
11. Издаване на удостоверение за маркиране на 
дървесина, добита по чл.131 б от ПП на Закона за 
горите 
12. Издаване на удостоверение за превоз на 
дървесина, добита по реда на ЗОСИ 
13. Издаване на становища по проекти и 
инвестиционни предложения 
14. Издаване на удостоверение за наличие на 
нанесени имуществени щети  на граждани 
вследствие на бедствия и аварии 
15. Издаване на разрешение за депониране на 
строителни отпадъци и земни маси върху общински 
терени 
16. Издаване на разрешение за премахване на 
дървесна растителност (Наредба № 1 на МТРС от 
10.03.1993 година за опазване на зелената 
растителност) 

        (9) Административни услуги – местни данъци и 
такси
1. Приемане и обработване на декларации за 

облагане с годишен данък върху недвижими имоти за 
новопостроени или придобити по друг начин имоти на 
територията на общината, съгласно чл.14 от ЗМДТ 
2. Приемане и обработване на декларации за 
облагане с данък върху нежилищните имоти, 
придобити от фирми и предприятия, съгласно чл.17 
от ЗМДТ 
3. Приемане и обработване на декларация за имот, 
който е основно жилище на лице с намалена 
работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл.25, 
ал.2 от ЗМДТ 
4. Приемане и обработване на декларации за 
облагане с данък върху наследствата, съгласно чл.32 
от ЗМДТ 
5. Приемане и обработване на декларации за 
облагане с данък при придобиване на имущества, 
съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ 
6. Приемане и обработване на декларации за 
облагане с данък върху превозни средства, съгласно 
чл.54 от ЗМДТ 
7. Приемане и обработване на декларации за 
освобождаване на такса за сметосъбиране, 
сметоизвозване и за обезвреждане на битови 
отпадъци 
8. Приемане на декларации за определяне на такса 
смет, според количеството на битовите отпадъци
9. Издаване на удостоверение за декларирани данни 
(декларирано движимо и недвижимо имущество) 
10. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 
недвижим имот 
11. Издаване на удостоверение за платен данък върху 
превозни средства 
12. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 
незавършено строителство 
13. Издаване на удостоверение за платен данък върху 
недвижими имоти и такси за битови отпадъци 
14. Издаване на удостоверение за платен данък върху 
наследство 
15. Издаване на дубликат от подадени данъчни 
декларации 
16. Издаване на дубликат от квитанции за платени 
данъчни задължения
17. Издаване на удостоверение за наличие или липса 
на задължения по ЗМДТ (чл.87,ал.6 ДОПК)
18. Искане за прихващане или възстановяване на 
недължимо платени данъци, такси, глоби и 
имуществени санкции на основание чл.129, ал.1 
ДОПК 
19. Данъчни консултации 
       
 (10) Обредни дейности
1. Сключване на граждански брак и именуване 
2. Извършване на тъжен ритуал 

  В голямята си част услугите са безплатни, а 
тези с определена от Общински съвет Смядово такса 
– минимална, съобразена с категорията на общината
. Услугите можете да заявите в Центъра за 
информация и услуги, които се помещава на 
партерния етаж в сградата на администрацията. За 
облекчение на гражданите за всеки вид услуга се 
предоставя бланка по образец с описаните 
необходими документи за предоставяната услуга, 
като по желание може да бъде изпълнена като 
обикновена или експресна.
   В следващите броеве на информационния 
седмечник ще Ви запознаем с цените на услугите и 
ще разясним и другите канали за достъп, които 
Общинска администрация Смядово предлага – по 
електронен път, чрез сайта на общината – 
www.smiadovo.bg

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ОБЩИНАТА
  Продължение от предния брой

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда на 

инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии 
(ПМС 59/2003г. /ДВ, бр.25/)

ОБЩИНА СМЯДОВО
О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и обществеността на Община Смядово, че 
е изготвен технически проект:  „Подмяна водопровод от ОК 106 до ОК 

90 с.Кълново”
Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ - Шумен, ул.”Съединение” №71, ет.4; тел.: 054 / 5 49 13
Община Смядово, пл..”Княз Борис І” № 2; тел.: 05351 / 2033; 2808, 

вътр.123

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни 

предложения за строителство, дейности и технологии 
(ПМС 59/2003г. /ДВ, бр.25/)

ОБЩИНА СМЯДОВО
О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и обществеността на Община Смядово, че е 
изготвен технически проект:  „Канализация на ул. Каблешков”,ул. Ген.Скобелев 

ул.’Симеон Велики”, ул. Цар Калоян”, ул. Черковна”, ул. Г.Бенковски”, „Апр. 
Въстание”.

Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ - Шумен, ул.”Съединение” №71, ет.4; тел.: 054 / 5 49 13

Община Смядово, пл..”Княз Борис І” № 2; тел.: 05351 / 2033; 2808, вътр.123
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ЛЮБОПИТНО

    РСРЗ-Варна , отд. гр. Шумен Ви 
уведомява че на 07.06.2007 г. е установено 
изплюване на гъсениците от I-во 
поколение . 
   През 2006 г. беше  наблюдавана  висока 
плътност на неприятеля и в Шуменска 
област беше обявен каламитет .
    Неприятеля е многояден вид и напада 
повече от 230 растителни вида . От тях 
предпочита най – вече черницата и 
остролистния клен . Среща се често и в 
крайпътни насаждения , паркове, алеи , 
отделно растящи дървета , по крайнините 
на горите, в полезащитните пояси и в 
отделни неголеми горички, откъдето се 
разпространява и напада овошни градини 
–ябълки, сливи , череши и др. Гъсениците 
вредят като нагризват лисната маса. До 

Защита при земетересения

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Неговата 
продължителност не е голяма, но последствията са тежки. На територията на нашата страна 
най-опасните сеизмични зони с възможен максимален магнитуд седма степен по Рихтер са: 
Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската. Земетресенията 
са природни бедствия, които не могат да бъдат предотвратени. За недопускането на човешки 
жертви и тежки материални загуби, държавните органи предприемат мерки, свързани с 
антисеизмичното строителство, спазване на строителните норми, създаване на готовност за 
адекватно реагиране и за ликвидиране на последиците. Не трябва обаче да забравяме, че 
правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо.
Какво трябва да правим при земетресение?
При сеизмично спокоен период:
• Вкъщи трябва да имате поставени на удобно място фенерче, транзистор, чантичка за 
документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, свирка, по една топла 
дреха за всеки, резерв от храна и вода. 
• Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на 
високи места. 
• Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове. 
• Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети. 
• Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че 
при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите. 
• Подгответе план за поведението на всеки член от вашето семейство. 
При усещане на първия трус:
• Не трябва да напускат жилището, училището и изобщо сградата, в която се намират, 
освен ако бихте могли да излезете на открито за около 10 секунди. 
• Заемете най-безопасното място в сградата - под рамката на вратата, близо до 
вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло. 
• След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не 
хуквайте към асансьорите и стълбите. 
• Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи. 
• Ако трусът ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте. 
• В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство 
След преминаването на първия трус:• Изключете електричеството, газта и водата. 
• Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата. 
• Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор. 
• Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора.

                                                                                                                                               Смядово

 

пета възраст живеят в общи паяжинни 
гнезда , а по късно се разпълзяват . 
Възрастните гасеници са кадифено-кафяви 
и силно окосмени. При силно нападение 
могат да предизвикат пълно обезлистяване 
на дърветата. Борбата е най-успешна 
преди разпълзяване на гъсениците е се 
води по два начина:
Механичен начин – изрязват се 
нападнатите клонки и се изгарят. 
Химично третиране – може да се проведе 
при силно нападение
   За борба в парковете и алеите на 
населените места да се използват 
биоинсектициди  на база Бацилус 
турингиензис /продукти Дипел ВП и Дипел 2 
Х в доза 0,1%/.                           

Бяла американска пеперуда

  РУБРИКА “ВАШИТЕ ВЪПРОСИ”
 
 Уважаеми съграждани, напомняме ви 
че  в общински седмичник  “Смядово” 
стартира новата рубрика “Вашите 
въпроси”. Тук е мястото, където може 
да задавате въпросите си към нас, а 
отговорите ще получавате в 
следващия брой. Вашите въпроси 
подавайте в писмен вид на адрес:  
Смядово, пл. “Княз Борис І” №2, 
Община Смядово  или  на 
 e-mail:obshtina_smiadovo@abv.bg
                     за рубрика  

“Вашите въпроси”.

                                     ДЕЦА ЗА ПРИМЕР
  
  Историята на семейството на Айсел и Исмаил Алиосман от с.Риш 
започва така.... Семейството е многодетно под грижите на двамата 
родители живеят техните три деца – Абил 10 годишен, Емял 7 
годишна и Исмаил 5 годишен. Абил  е ученик в четвърти клас на 
ОУ”Васил Априлов” с. Риш, а Емял и Исмаил посещават детската 
градина редовно от навършването си на две годишна възраст.
 Преди две години родителите купуват собствена къща и 
заживяват заедно със свойте три деца. За да изхранват 
многодетното си семейство Айсел и Исмаил започват работа в 
завода за кабели в с. Люляково обл.Бургас, на около 50 км. от с.
Риш. Родителите работят на три смени и пътуват с специализиран 
превоз до работното място .
  И трите деца изпращат сутрин мама и татко на работа в 4,00 часа 
и започват своята работа. Баткото Абил облича малките и ги 
подготвя за детската градина. Но до посещението на детската 
градина има 2-3 часа. Емял  - средното дете измита двора пред 
къщата, Исмаил най- малкият дава храна на зайците, а Абил най – 
големият изпраща овцете на паша и завежда малките Емял и 
Исмаил до детската градина. Вечер идва да ги вземе и работата се 
повтаря отново. Но докато се върнат мама и татко от втора смяна 
– 24 часа, трите деца нахранват животните, приготвят вечеря, 
баткото Абил ги измива облича пижамите и ги приготвя за сън. На 
следващият ден започва всичко отначало. Това е ежедневието на 
едно обикновенно семейство в село Риш. Вероятно има и други 
като тях. Споделете го. 
Възпитанието на децата започва в най – ранна възраст. В детската 
градина ЦДГ” Щастливо детство” с.Риш тези прекрасни и 
трудолюбиви деца развиха свойте първи умения и навици, 
научиха се да се трудят. По – късно училището доразвива тези 
качества. Но от особено голямо значение е семейната среда.      
Благодаря Ви Айсел и Исмаил, че отгледахте и възпитахте тези 
прекрасни деца.

          ПРОСТО ДЕЦА ЗА ПРИМЕР!!!
                                  

 Мария Вичева 
                             Директор на ЦДГ”ЩАстливо детство”с. Риш


