
територията на общината.Увеличи се

броят на детските площадки в Общината

с такива каквито има във всеки европей-

ски град. Осветени бяха и най-отдалече-

ните квартали. С всички извършени

строителни дейности през годината

община Ардино все повече започва да

придобива европейски вид“, заяви в отче-

та си Ресми Мурад.

Той посочи, че през отчетния период уси-

лията на Общината са били насочени

основно към подобряване на техническа-

та и социална инфраструктура, за което

са  подготвени и внесени редица проекти

по различни национални програми и про-

грами, финансирани от Европейския

съюз. Като значими през годината той

посочи проектите за повишаване на енер-

гийната ефективност и използване на въз-

обновяема енергия в общински сгради и

локални отоплителни системи в

Многопрофилната болница за активно

лечение и СУ „Васил Левски“.

Подобряването на достъпа до основни

социални и здравни услуги в община

Ардино за постигане на независимост и

социална интеграция за възрастни и хора

с увреждания, изработването на общ уст-

ройствен план за територията на община

Ардино. Той изказа благодарност за доб-

рото взаимодействие с общинския съвет

и подчерта, че извършеното през изтича-

щата 2017 година, както и всичко напра-

вено от началото на мандата е предпос-

тавка и през следващата година да про-

дължи работата за решаване на основни-

те проблеми на гражданите.

„Искам да изкажа моята благодарност

към всички Вас затова, че ми вярвате и ме

подкрепяте в усилията ми да управлявам

честно, прозрачно и почтено община

Ардино. Най-отговорно ви обещавам, че

ще направя всичко зависещо от мен и от

ръководената от мен администрация да

оправдая това доверие”, заяви в края на

своя отчет Мурад. 

месеч но изда ние  на общин ска адми ни стра ция  и общин ски  съвет - Арди но

Òâîÿò âåñòíèê!
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а поредна година кметът на община

Ардино Ресми Мурад отчете дей-

ността на администрацията за 2017

г. пред обществеността на Ардино и

определи изминаващата година като

успешна за работата на общинските влас-

ти. Събитието се проведе при голям инте-

рес  в салона на читалище „Родопска

искра”. Присъстваха много граждани,

представители на бизнеса, неправител-

ствени организации, общински съветни-

ци, кметове на населени места.

„През текущата година на територията на

Общината бяха реализирани много про-

екти от местно значение, като особено

внимание привличат инфраструктурните

проекти, с реализацията на които се

обнови и подобри не само облика на град

Ардино, но и на селата разположени на

Ресми Мурад с отчет пред ардинци: 

Благодаря, че ми вярвате и ме
подкрепяте в усилията ми да
управлявам честно и прозрачно!
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Îò÷åò çà äåéíîñòòà íà
îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ Àðäèíî

çà 2017 ã.
Óâàæàåìè Àðäèíöè,

В духа на установената през годините традиция, за пореден път
заставам пред Вас, за да отчета това, което аз и моят екип успяхме
да реализираме или по една или друга причина не успяхме да изпъл-
ним, да чуя вашите оценки и  предложения. Като кмет на община,
избран от листата на ДПС, подхождаме отговорно за администра-
тивно, правно и информационно обслужване на населението и юри-
дическите лица; териториално и селищно устройство; финансово -
стопанска дейност и управление на собствеността и други делегира-
ни от държавата функции в областта на образованието, културата,
здравеопазването и социалните дейности.

Водещи правила в дейността на общината са принципите: отго-
ворност, публичност и прозрачност, работа за благото на хората,
създаване на условия за по-добър живот и осигуряване на предпо-
ставки за добър инвестиционен климат в общината.

Административното обслужване на институции, физически и
юридически лица се извършва на принципа на т.н. „едно гише”. 

За отчетния период са предоставени общо 9017 административ-
ни услуги.

Общият брой на обработените актуализационни съобщения в
Национална база данни „Население” към момента е 6045 броя. 

През месец Март бяха организирани и проведени предсрочни
Парламентарни избори, за безпроблемното им протичане на терито-
рията на общината, съществена роля изиграха и служителите на
общинската администрация.

Като важен успех в работата на администрацията отчитам т.н.
„цифровизация” на  регистрите на населението за цялата община. 

Липсата на жалби и сигнали за лошо обслужване или отказ за
обслужване, неприемливо поведение на служителите е добър ате-
стат за работата им. 

Óâàæàåìè ñúãðàæäàíè,

Основният „Закон” по който общината провежда своята полити-
ка, а аз като кмет на общината изпълнявам своята Програма за упра-
вление на община Ардино през мандат 2015 - 2019 година е
бюджетът на общината.

С решение № 205/27.01.2017 година на ОбС-Ардино беше приет
бюджетът на общината  в размер на 8 438 242 лева, от които за държав-
ни дейности - 4 303 804 лева и за местни дейности - 4 134 438 лева.

От страна на Министерство на финансите, бюджетът на общи-
на Ардино бе актуализиран и към края на м. ноември достига 
10 220 881 лева.

Общото изпълнението на местните приходи в община Ардино
към 30.11.2017 година е в следните размери:

1. Имуществени данъци в т.ч.:
Патентен данък, данък недвижими имоти, данък върху превозни

средства, данък - дарения и безвъзмездно предоставяне, туристиче-
ски данък, други данъци:

- план за 2017 г.  -  441 000 лв.
- изпълнение за 2017 г. - 469 550 лв.  (106.47 %)
2. Неданъчни приходи от:
1. Собственост (наеми на имущество,  наеми на земя):
- план за 2017 г. - 110 000.00 лв.  
- изпълнение за 2017 г. - 98 303.00 лв.  

2. Общински такси (за ползване на детски градини, пазари, тър-
жища, за добив на кариерни материали, за битови отпадъци, адми-
нистративни технически услуги, други общински такси):

- план за 2017 г. - 529 000.00 лв.  
- изпълнение за 2017 г. - 487 932.00 лв.  
3. От продажби на общинско имущество:
- план     - 400 000.00 лв.  
- изпълнение  - 420 494.00 лв.  
4.От глоби, санкции и други неданъчни приходи:
- план          - 20 000.00 лв.  
- изпълнение  - 21 763.00 лв.  
5. От внесен ДДС:
- план за 2017 г. - - 30 000.00 лв.  
- изпълнение за 2017 г. - - 92 786.00 лв.  

Всичко приходи:
- план за 2017 г. - 1 570 000.00 лв.  
- изпълнение  - 1 500 578.00 лв. 

Изпълнението на разходите по функции към 30.11.2017 г. и съот-
ветно процентното им изпълнение спрямо актуалния годишен план
е, както следва:

- Общи държавни служби  -    1 911 000 лева  - 88 %
- Отбрана и сигурност       -          94 000  лева - 73%
- Образование                    -     2 263 000 лева - 82%
- Здравеопазване                -         173 000 лева - 91%
- Социални дейности         -          631 000 лева - 102%
- Жил. строителство и БКС -    3 302 000  лева - 51%
- Почивно дело, култура  -          255 000  лева - 87%
- Икон. дейности и услуги -         365 000  лева - 50%
Изпълнението на поименния списък за капиталови разходи за

2017 година е, както следва:
Приходи:
Общо план:  - 3 745 325,36 лв.
- изпълнение за 2017 г. - 1 439 660,75 лв. 
Информация за разходите за реализиране на Поименния списък

ще представя по-нататък в отчета си.
По сметката за средствата от ЕС на националния фонд за ОП

„Човешки ресурси” са постъпили средства в размер на 549 000 лева
за проектите: „Независим живот” (30 броя лични асистенти и 30 броя
домашни помощници), „Приеми ме” - (5 броя приемни родители),
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„Предоставяне на интегрирани социални
услуги за устойчиво ранно детско развитие и
активно социално включване в община Арди-
но”  (22 души специалисти), „Топъл обяд“ -
250 броя потребители, „Активни“ (6-месечна
трудова заетост на 15 броя екскурзоводи и 15
броя озеленители - младежи до 29-годишна
възраст, преминали предварително обучение).

По сметката на общината са постъпили 
40 000  лв. за обект „Аварийно-възстанови-
телни работи на долен скат от път в с. Китни-
ца-Горна махала“, финансиран от фонд
„Солидарност“.

Неразплатените разходи на общинска
администрация Ардино към момента са в раз-
мер на 860 000 лева, от които 235 000 лева
просрочени.

През годината на община Ардино е извър-
шен един финансов одит от страна на Сметна
палата за заверка на ГФО за 2016 г. и ревизия на
разходите на ДОО за периода от 01.01.2013 г. 
до 30.09.2017 г. 

ГФО за 2016 г. е заверен без резерви. 
Ревизията от НОИ приключи с ревизион-

на записка за корекции в подадените Декларации 1 и 6.
Отдел „МДТ“ организира администрирането и събирането на

местните данъци и такси. Изпълнението към 15.12.2017 г. на прихо-
дите от местни данъци и такси  за 2017 година е 885 хил.лв. при 
866 х.лв. план. За предсрочното изпълнение на плана на отдела
важно значение изигра проведената кампания за изпращане на
напомнителни писма (над 500 бр.) към данъкоплатците със закъсне-
ли и просрочени плащания над 500 лв. 

Оценката за работата на служителите е положителна. Намален е
в значителна степен субективния фактор при обслужването на да-
нъчнозадължените лица на гишетата на отдела. Вече над 98 % от
декларациите за превозните средства се обработват автоматизирано
чрез автоматична връзка между КАТ и нас. Затова и събираемостта
на местните данъци и такси е увеличена.

Задълженията по ЗМДТ вече се плащат освен при гишетата на
отдела и с ПОС терминал за заплащане чрез банкови карти, чрез
офисите на „Изипей“ АД - гр.София, която има над 2200 каси в цяла
България, чрез станциите на  „Български пощи” АД и чрез клонове-
те на Банка „ДСК“.

През годината са сключени 488 договора за отдаване под наем
на земеделски земи, от които за ниви - 254 договора и за пасища и
ливади 234 договора. Приходите от тях са в размер на 90000 лв.

Приходите  от отдадените под наем общински имоти - жилищни
и нежилищни са 98  303 лв.

Общата сума на продажбите по ЗОС, включително и продажба
на дървесина от общински гори  възлиза на  420 000 лв.

Предоставените услуги на граждани, свързани с ползване на
общински жилищни и нежилищни помещения, общински терени,
добиване на дърва и дървен материал, извършване на търговска дей-
ност, транспортна дейност и производствена дейност са над 1000.

Óâàæàåìè Àðäèíöè,

Първостепенна задача на  общинското ръководство  е създаване
на условия за водене на качествен учебно-възпитателен процес и
постигане максимални резултати в училищата и детските градини.

През учебната  2017/2018 година в община Ардино функциони-
рат 6 общински училища  (5 ОУ и СУ), 3 ДГ и 1 ЦПЛР - ОбДК. В
учебните и детски заведения се обучават 631 ученици и 232 деца,
разпределени в 45 паралелки и 14 групи. С  Решение № 249 от
23.05.2017 г. на Общински съвет - Ардино училището в с. Бял извор
е преобразувано в Основно училище, поради намаляване броя на
учениците. Със статут на „Защитени училища“ са две училища - ОУ
„А.С.Макаренко” с. Боровица и ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Г.
Прахово, а в списъка на „Средищните училища“ са включени 5 учи-

лища; СУ ”Васил Левски” гр. Ардино, СУ
”Христо Смирненски” с. Бял извор, ОУ ”А. С.
Макаренко” с. Боровица, ОУ „Отец Паисий“
с.Жълтуша и ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”
с. Г.Прахово.

Във всички учебни заведения  организа-
ция на обучението е в едносменен режим, а
организацията на учебния ден е целодневна. 

Полагат се максимални усилия за органи-
зиране на задължителното обучение до 16-
годишна възраст. 

Във всички образователни институции
има функциониращи здравни кабинети, като
пет медицински лица  по утвърден график
обслужват всички детски градини и училища.
Осигурено е също така столово хранене на
децата и учениците. 

В общината е създадена добра организа-
ция за транспортното обслужване на децата,
учениците и учителите. 

Основни проблеми, които съпътстват
образователния процес в общината през
последните години са:

• Намаляването на броя на децата и учени-
ците, поради съществуващите демографски и социални проблеми;

• Функционирането основно на слети паралелки в училищата в
селата;

• Ежедневно извозване на учениците от населените им места до
средищните и защитени училища и детски градини;

• Невъзможност за отделяне на 5-6 годишните деца в самостоя-
телни подготвителни групи в селата.

• Непокриването с ЕРС на делегираната от държавата дейност
фонд „Работна заплата“ на персонала в детските градини и учили-
ща, поради което се забавя изплащането на заплатите на персонала.

КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - 2017 ГОДИНА
На територията на община Ардино функционират 20 читалища,

регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска
цел и Закона за читалищата, като сдружения с идеална цел. Същите
развиват културно-просветна дейност в няколко направления:

- библиотечно обслужване на населението;
- художествена самодейност; културно- масова работа.
Културният живот в общината се организира по Календарен

план, който ежегодно се приема от Общински съвет - Ардино с уча-
стието на читалищата, училищата, детските градини и Център за
подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР).

Традиционни културни прояви са:
- Културни празници на град Ардино;
- Селищни празници на с. Млечино, Чубрика, Горно Прахово,

Башево, Боровица, Сухово, Падина, Жълтуша и други.
Общинска администрация Ардино, съвместно с културните

институции организира честването на националните празници,
бележити дати и годишнини.

Значими културни прояви за 2017 година:
Многобройни са мероприятията, в които взеха участие самодей-

ните колективи, школи и самодейци при Народно читалище  „Родоп-
ска искра -1921 г.”.

Женската фолклорна група „Родопчанка” с ръководител
Светла Карамитева. Участие има в благотворителни концерти, в
общинските празници на културата. Спечелиха златен медал на фол-
клорните празници в с. Полковник Серафимово.

Детската вокална група „Звънче” с ръководител Ергюн
Алиосманов.  Активни участници в общоградските чествания и кон-
церти на 3-ти март и 24-ти май. Класираха се на първо място на
общинския кръг и на трето място в областния кръг на конкурсите 
„Букет 2017/2018“

Оркестърът за турски фолклор - Концертни прояви в община-
та и в областта , в с. Фотиново, общ. Кирково, в с. Горно Прахово и
по време на Курбан байрама в гр. Ардино, съвместно с новосформи-
раната женска група за турски народни песни. на стр. 4
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от стр. 3
Танцовата група „Фолк ритъм Балканика” - участие в благо-

творителни концерти. Завоюва първо място в гр. Свиленград. 
Участие на Празника на розата в гр. Казанлък и в национален тан-
цов фестивал в гр. Пазарджик.

В рамките на Майските културни празници се организира Меж-
дународен симпозиум на тема: „Сабахаттин Али и литературата в
България и на Балканите“. Организатори на събитието бяха община
Ардино, Обществения съвет за опазване на културното наследство и
фондация „Турска литература в Кипър, на Балканите и Евразия“ 
с подкрепата на Министерството на културата.

Деня на българската про-
света и култура и на славян-
ската писменост 24 - май беше
честван със стихове, песни и
танци на детски, училищни и
читалищни групи. 

На традиционните есенни
културни празници на град
Ардино се събраха стотици
хора от цялата страна , както и
гости от чужбина, за да праз-
нуват заедно. Сред официал-
ните гости бяха кметът на поб-
ратимената община Нилюфер,
г-н Мустафа Бозбей, зам.-
кметът на побратимената
община Картал - Истанбул,
почетния гражданин на Арди-
но Решат Айдън.   

В Общинския музей - Ардино бе представена Иновативна пре-
зентация за опазване и представяне на културното наследство в
община Ардино в Европейските дни на наследството 2017 г. (м. сеп-
тември).

В общинския музей в гр. Ардино, общината съвместно с читали-
щата през месец октомври беше представена стихосбирката на
Рамазан Улусой от с. Горно Прахово, живущ в гр. Бурса.

В навечерието на 1-ви ноември - Ден на будителя - община
Ардино и Държавен архив - Кърджали представиха книгата „Бъл-
гари и турци въстават срещу Ньойския диктат  (1919-1923 г.)“ от
Вълчо Златилов, което се проведе отново в Общински музей -
Ардино.

Съвместно с НЧ „Лъч“ с. Горно Прахово и кметство с.Горно
Прахово организираха тържествено беше отпразнувана 80 годиш-
ният юбилей на педагога-краевед Раиф Ешреф.

На 24.12.2017 г., само след два дни, предстои да се проведе и
Възпоменателен митинг в с. Млечино. Още от сега искам да ви
поканя да участвате. 

СПОРТНА ДЕЙНОСТ
На територията на общината спортната и туристическата дей-

ност се организира от Спортен клуб по тенис на маса „Юнак -
2005”; Футболен клуб „Юнак ”; Клуб спорт с ученици „Алада”;
Клуб по борба „Вардар”- с. Горно Прахово; Туристическо друже-
ство „Белите брези”. От 1998 година функционира спортен клуб по
бойни изкуства „Да дао”.

Общинската субсидия за спортна дейност за 2017 година е 
35 000 лева.

Ардино е с традиции в тениса на маса. В дневния ред на клуб-
ното ръководство с председател Светослав Сашев и треньорите Бей-
хан Емин и Гюлвер Шерифова, неотменно остават двете основни
цели: развитие и масовизиране на тениса на маса и постигане на
високи успехи по примера на предишните поколения.

Тенисистите от СКТМ „Юнак 2005“ от Ардино отново се класи-
раха на призови места във финалния етап на Националния турнир
по тенис на маса „Млад олимпиец“ за купата на България до 12
години в гр. Свищов.

При момичетата абсолютен първенец на „Млад олимпиец”
стана 12-годишната Цветелина Георгиева, която извоюва първото

място и в трите турнира от надпреварата за купата на България. 
На трето място се класира 10-годишната Сиделя Мутлу, а на чет-
върто Дилек Юсеинова.

При момчетата 12-годишният Нурхан Халилходжа успя да спе-
чели бронзовото отличие. 

На Държавно отборно първенство по тенис на маса за деца до 12
години в гр. Свищов, представителният отбор на момичетата на
СКТМ „Юнак 2005“ от Ардино в състав: Цветелина Георгиева,
Дилек Юсеинова, Вероника Кехайова и Сиделя Мутлу отново се
представи отлично в отборната надпревара и за втора поредна годи-
на спечели шампионската титла. 

Във финалната среща спе-
челиха всичките си срещи и
класираха на трето място.
Отборът на момчетата също се
класира на престижното трето
място в България. 

През годината момчетата
и момичетата от СКТМ 
„Юнак - 2005” спечелиха
общо 41 медала, от които:18-
златни, 8 - сребърни и 15 -
бронзови.

Това достойно поколение
за пореден път показа, че имат
блясково бъдеще в тениса на
маса. Момичетата с играта си
доказаха, че са с класа над
връстниците си.  Всички ние

се гордеем  със състезателите на клуба. 
Позволете  ми от мое и ваше има да благодарим на състезател-

ките и треньора на СКТМ „Юнак 2005“ г-н Бейхан Емин (Майкъла)
за тези техни успехи. 

През месец май за първи път проведе маратонът „Дяволски мост
- Ардино“ , в надпреварата взеха участие над 80 състезатели от раз-
лични краища на страната. Надпреварата беше посветена на Между-
народния ден на предизвикателството и 17 -ти май  Ден на българ-
ския спорт и професионален празник на работещите в сферата на
спорта. Основен спонсор на мероприятието беше г-н Евгени Смир-
нов управител на военно-спортен клуб „LASERWAR Balkans”.
Изказваме му огромна благодарност за спомоществователството.

Също през месец май баскетболистите от СУ „Васил Левски“
взеха участие в 16-я  Международен спортен фестивал, който се
организира от побратимената ни община Нилюфер, гр.Бурса. Мом-
четата се класираха на 2 място като на финала отстъпиха от много
силния и висок отбор на Украйна.

В истински празник за малки и големи се превърна третият
Международен футболен турнир за ветерани в Ардино. Тази година
надпреварата бе в памет на дългогодишния футболист от близкото
минало Никола Тодоров (Кольо Джама) и протече при изключител-
но голям интерес с участието на четири отбора. Състезанието бе под
патронажа на кмета на общината Ресми Мурад.

Детския футболен отбор на „Юнак“ с президент и треньор
Метин Мустафов стана областен първенец във формата на първен-
ството по „Футбол 5“  за деца (родени 2008 -2009 г.), а Ивайло Тене-
киджиев голмайстор на групата.

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА АРДИНО ПРЕЗ 2017 г.
В община Ардино в съответствие с чл.36 от Правилника за при-

лагане на Закона за социално подпомагане към настоящия момент
функционират следните социални услуги:

- Личен асистент - 30 души;
- Домашен помощник - 30 души;
- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - 20 души;
- Защитено жилище - 10 души;
- Приемна грижа - 8 приемни семейства и 5 настанени;
- Обществена трапезария (Топъл обяд) - 250 души, 
а от началото на 2018 г. - 1300 души;
- Център за обществена подкрепа. По Оперативна програма
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„Развитие на човешките ресурси”, процедура „Ранно детско разви-
тие” в процес на реализация е проект „Предоставяне на интегрира-
ни социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно
социално включване в община Ардино” - 430 деца. Организират се
образователни, социални и здравни услуги за деца от 0 - 7 години 
и техните родители.

Като местна дейност изключително полезна е дейността на
функциониращият „Клуб на пенсионера и на лицата с увреждания”
в гр. Ардино.

С решение на Общински съвет - Ардино е приета Стратегия за
развитие на социалните услуги в община Ардино (2016 - 2020 г.).

Ежегодно с плана за развитие на социалните услуги се уточня-
ват броя, вида, капацитета на социалните услуги, които функциони-
рат и тези, които ще бъдат открити закрити и/или преструктурирани
с източници за финансиране и  ресурсно обезпечаване.

Óâàæàåìè ñúãðàæäàíè,

Друго основно задължение на общината е свързано с под-
държането на добрия и приветлив вид на населените места на
територията на общината.То се изразява в организиране на сме-
тосъбирането и извозването на ТБО до областното депо, орга-
низация по почистване на обществени места, паркови зони,
зелени площи и междублокови пространства, както и поддържа-
не на цветни площи. Обхватът на услугата по сметосъбиране и
сметоизвозване покрива почти на 100% населените места в
общината.

Себестойността на 1 тон отпадък, транспортиран до Више-
град - Кърджали е 120 лв. от които 60 лева са такси и отчисле-
ния.  Поради тези причини се обръщам към жителите на общи-
ната за полагане на съвместни усилия за намаляване на отпадъ-
ците. Отделяне на хартията, органичните и строителните отпа-
дъци и други.

Óâàæàåìè äàìè è ãîñïîäà, 

Строителството и териториалното селищно устройство на
общината заема важно място
в работата на Общинската
администрация. 

През текущата година на
територията на Общината
бяха реализирани много про-
екти от местно значение, като
особено внимание привличат
инфраструктурните проекти,
с реализацията на които се
обнови и подобри не само
облика на град Ардино, но и
на селата разположени на
територията на общината. 
Увеличи се броят на детските
площадки в Общината с
такива каквито има във всеки
европейски град. Осветени
бяха и най-отдалечените квартали. С всички извършени строител-
ни дейности през годината община Ардино все повече започва да
придобива европейски вид.

През настоящата година беше открита и новата автогара в
гр. Ардино, която е една ценна придобивка за населението.

І. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи
бяха реализирани:

Изграждане на местни пътища в град Ардино, Башево, Богати-
но, Брезен, Голобрад, Млечино, Правдолюб, Търносливка - 
354 969,00 лв.; 

Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Ардино,
Бял извор,  Горно Прахово, Еньовче, Китница, Светулка, Седларци,
Синчец, Срънско, Хромица: -  план - 267 501,14 лв., изпълнение - 
62 590,85 лв.

Изграждане на подпорни стени в Ардино и Падина: 29 516,00 лв.
Водоснабдяване в Ахрянско, Родопско, Търносливка, Бистро-

глед, Боровица: план - 87 155,00 лв., изпълнение - 33 363,00 лв.
Предстои реализиране на голям инвестиционен проект за целта.

Изграждане на канализации и ремонт на канализационни
шахти в Ардино: 162 552,00 лв.

Ремонт на физкултурен салон на ПГ „Христо Смирненски”:
план - 39892,41 лв., като всеки момент ще приключи.

Ремонт на сградата на кметството в Русалско: 24 0070,00 лв.
Разширение на градски парк „Нилюфер”: 8 000.00 лв.
ППР: 22 634,00  лв. 

ІІ. От постъпления от продажба на нефинансови активи:
Изграждане на „Дом на покойника” в Мусево: 23 185,00 лв.

Предстои завършването му.
Съфинасиране на проекти: план - 29 435,00 лв.
Реконструкция и рехабилитация на улици в Ардино: 
28 936,00 лв.
Водоснабдяване в Долно Прахово, Чернигово, Търна, Родопско,

Ахрянско, Търносливка: план - 118 567,00 лв., изпълнение -
51 957,00 лв.

Ремонт на обществени сгради в Гърбище, Синчец, Чубрика,
Ябълковец: план - 35494,00 лв., на кметствата в Седларци и Сухово -
24 862,00 лв.

Изграждане на автогара Ардино: 13 944,00 лв.- проектиране.
Изграждане на калдъръм и ремонт на беседка при Дяволски

мост: 51 454,00 лв.
ППР: 72 198,00 лв.

ІІІ. От средствата за зимно поддържане и снегопочистване: 
Закупуване на високопроходим автомобил за придвижване 

при зимни условия и бедствени ситуации на стойност 37 000 лв.

ІV. Преходен остатък от капиталови разходи от 2016 г.:
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Ардино,

Боровица, Гърбище , Жълтуша, Левци, Ленище, Падина, Чубрика:
301 858,00 лв.

Изграждане на вътрешна
водопроводна мрежа в Млечи-
но: 432 820,00 лв.

V. Целеви трансфер с ПМС
са получени средства за:  
Реконструкция и рехабили-
тация на улична мрежа в
Азманлар, Бистроглед, Весе-
линово, Млечино, Искра,
Теменуга: план - 450 000,00 лв.
Укрепване на скат с подпорна
стена в кв. Горичево: план -
391 000,00 лв., изпълнение -
16 436,00 лв.
Ремонт и рехабилитация на
улична мрежа на територията
на община Ардино: план - 

500 000,00 лв., изпълнение - 0,00 лв.

VІ. Финансиране от други международни програми:    
Енергийна ефективност в сградата на МБАЛ „Ардино“: 

158 381.27 лв. 
С всички извършени строителни дейности през годината общи-

на Ардино все повече започна да придобива европейски вид.
С наличната механизация са извършени работи по подръжка на

общинската пътна мрежа, подравняване на основата на пътя, балас-
триране на местни пътища и др.

През отчетния период усилията на Общината бяха насочени
основно към подобряване на техническата и социална инфра-
структура, за което се  подготвиха и внесаха редица проекти по
различни национални програми и програми, финансирани от
Европейския съюз, както следва: на стр. 6
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от стр. 5

ПРЕЗ 2017 г. СЕ РЕАЛИЗИРАХА 
СЛЕДНИТЕ ПРОЕКТИ:

1. Проект „Повишаване на енергийната ефективност и
използване на възобновяема енергия в общински сгради и
локални отоплителни системи на „МБАЛ-Ардино” ЕООД и
СОУ „Васил Левски” в гр. Ардино, община Ардино”, финанси-
ран от Министерството на икономиката и енергетиката по мярка
1: Мерки за енергийна ефективност от Програма BG04 „Енергий-
на ефективност и възоб-
новяема енергия“ на
Финансовия механизъм
на европейското иконо-
мическо пространство
2009-2014 на стойност
488 229,01 лева.

2. Проект „Вът-
решна водопроводна
мрежа на с. Млечино,
община Ардино”,
финансиран от Държав-
ния бюджет съгласно
П о с т а н о в л е н и е
№ 192/29.07.2016 г. на
Министерски съвет за
отпуснати финансови
средства за обекта на
стойност 614 072,45 лв.

3. Проект „Подоб-
ряване на достъпа до
основни социални и здравни услуги в община Ардино за
постигане на независимост и социална интеграция за
възрастни и хора с увреждания”, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за без-
възмездна финансова помощ „Независим живот” на стойност
469 865,28 лв.

4. Проект „Модернизация на съществуващата материална
база за предоставяне на социалната услуга „Защитено жили-
ще” в гр. Ардино, община Ардино”, финансиран от Фонд
„Социална закрила” към МТСП на стойност 29 758,80 лв. като
10% от стойността е съфинансиране от общината.

5. Проект „Ремонт на сградата на кметство с. Ленище,
община Ардино”, финансиран по Проект „Красива България”
към МТСП, Мярка 01- “Подобряване на обществената среда в
населените места” на стойност  77 318,00 лева, като 50% от стой-
ността е съфинансиране от общината.

6. Проект „Детски кът - с. Боровица” по Национална кампа-
ния „За чиста околна среда - 2017г.”, финансиран от ПУДООС към
МОСВ на стойност 9 995,20 лв.

7. Проект „Изработване на общ устройствен план за тери-
торията на община Ардино”, финансиран от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.

8. Проект „За младите хора на Община Ардино - нашето
настояще и бъдеще“, финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финан-
сова помощ  „Активни” на стойност 274 257, 57лв.

ВНЕСЕНИ ПРОЕКТИ, 
ОЧАКВАЩИ СВОЕТО ОДОБРЕНИЕ:

1. Проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация
на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на
Община Ардино”.

2. Проект „Строителство, реконструкция и/или рехабили-
тация на нови и съществуващи общински пътища, ъглова
станция - Седларци - Жълтуша-Мангана”.

3. Проект „Строителство, реконструкция и/или рехабили-
тация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръже-

нията и принадлеждостите към тях, в гр. Ардино, община
Ардино”. 

4. Проект „Реконструкция и ремонт на Народно читалище
„Родопска искра - 1921 г.” гр. Ардино, община Ардино”.

5. Проект „Обновяване на условията за ефективно функци-
ониране на НЧ „Климент Охридски 1950“, с. Боровица, общи-
на Ардино“.

6. Проект „Подобряване условията за ефективно функцио-
ниране на НЧ „Родопска Искра  1961“, с. Жълтуша, община 
Ардино“. 

7. Проект „Подобряване условията за ефективно функ-
циониране на НЧ
„Прогрес - 1956 г.“, 
с. Ябълковец, община
Ардино“.
8. Проект „Подкрепа за
социално включване
на лица от уязвими
групи в община Арди-
но чрез социално пред-
приемачество”, внесен
по Оперативна програ-
ма „Развитие на човеш-
ките ресурси”на стой-
ност 279 207, 00 лв.
9. Проект „Подкрепа за
предприемачество”,
внесен по Оперативна
програма „Развитие на
човешките ресурси” на
стойност 391 000 лв.
Община Ардино уча-

ства като партньор на Фондация „Фаундърс“.

Óâàæàåìè ñúãðàæäàíè,

Местното самоуправление е правото и реалната възможност за
населението  на общината да участва в управлението чрез избра-
ните органи на местната власт Общински съвет, кмет на община и
кметове на кметства.

Считам, че през отчетения период между кмета на общината
и Общинския съвет имаше много добро взаимодействие. На
заседания на Общински съвет са обсъждани и приемани реше-
ния, свързани с изпълнението на бюджета на общината, актуали-
зиране на местните данъци и такси, кандидатстване с инвести-
ционни проекти по Оперативните програми на Европейския
съюз, управлението на общинската собственост, водоснабдява-
нето и благоустрояването на населените места, поддържането на
изградената общинска пътна мрежа, отдаването на общинските
земи под наем, приемане на ПУП, утвърждаване на училищната
мрежа, финансово подпомагане на социално слаби лица, приема-
не на планове и програми. 

Искам да изкажа моята искрена благодарност към общински-
те съветници за тяхната подкрепа. 

И накрая разбира се искам да изкажа моята благодарност
към всички Вас затова, че ми вярвате и ме подкрепяте в усилия-
та ми да управлявам честно, прозрачно и почтено община
Ардино. 

А аз най-отговорно ви обещавам, че ще направя всичко зави-
сещо от мен и от ръководената от мен администрация да оправдая
това доверие.

Благодаря Ви от сърце.

Áúäåòå çäðàâè, ðàäîñòíè è óñïåøíè!
Âåñåëè ïðàçíèöè! Äî íîâè ñðåùè!

град Ардино, 22.12.2017 г.



• Ocak 2018 • 

Ardino (Eğridere) Belediyesi, Turizm Bakanlığı tara-
fından düzenlenen En İyi Avrupalı Mükemmel
Destinasyonlar (EDEN)-Seçim Yarışması’nda pres-

tijli ödül ile ödüllendirildi. Ardino, az bilinen kültür turizmi
destinasyonlarına ilişkin ulusal yarışmaya katılan

Bulgaristan'daki 31 belediye arasından seçilen beş destinas-
yon arasında yer aldı.
Ödül, Grand Hotel Sofya’da gerçekleştirilen ödül töreninde
Turizm Bakan Yardımcısı İrena Georgieva tarafından Ardino
Belediye Başkanı Resmi Murat’a sunuldu. 

Ardino Belediyesi, turizm
alanında ödül aldı 
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Belene mağduru Rıfat YAĞCI:
Bir daha asla, bir daha asla dokunmayin
dilimize, dinimize ve de ismimize!
Sevgili hemşerilerim, kıymetli misafirler, çok değerli dava arka-
daşlarım!
Yıllar boyu bizler bu meydanı 1 mayıs’larda, 9 eylül’lerde doldur-
duk, bu meydanda bir araya geldik. Ancak öyle bir buluşma var
ki, bu meyadanın bir meydandan çok, bir umudu yeşerten simge,
bir anıt olmasına neden oldu.
Biliyorsunuz çeşme kültürümüzde önemli bir yapıdır, her çeşme-
nin de bulunduğu yere, adına göre anlamı vardır. İşte aramızdaki
bu çeşme de, 1984’te bu meydanı dolduran insanların, yani sizle-
rin,bizlerin umudunu yeşerten çeşmedir. Gelip geçtikçe, geçenler
bir kepçe su içtikçe o yıllar unutulmasın diye…
Bizler bugün bu meydanda, bu çeşmenin başında 33 yıl öncesi

anmak için toplandık: 24 aralık 1984. Dönemin kömünist rejimin
Bulgaristan türklerine yönelik asimilasyon kampanyasına karşı,
ilk direniş anısına… Şehitlerimizi anmak, kahramanlarımızı alkış-
lamak, o günleri anlatmak için buradayız.
Bulgaristan türklerine yönelik baskılar 1984 yılından çok daha
önceden başlamıştı. Önceleri dilimize ve dinimize müdahale etti-
ler, daha sonra ise geleneklerimize… Bir yıl varki 1984, sonbahar
ayları, komünist rejimin kuklaları isimlerimizi değiştirmeye kal-
kıştılar. Geceleri köyler basılıyor, zorla isimler değiştiriliyor ve
karşı gelenler akla hayale gelmeyecek işkencelere maruz bırakılı-
yordu. Yaptıkları zulüm ve işkencenin şahidi olmasın diye bu
akşam bir köyde 2-3 aile, yarın ise başka birinde 3-5... 
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Ardino Belediyesi, prestijli ödülü alan Güney
Bulgaristan'daki tek belediyedir. Yarışmayı kazanan desti-
nasyon Yanol Belediyesi oldu. Onun ardından gelen dört
belediye ise Mezdra, Ardino, Dragoman ve Çavdar’dır. 
Ödül töreni kapsamında Ardino Rodopska İskra Halk
Toplum Merkezi çatısı altındaki Rodop Folklor Grubu ise
Ardino İlçesi’nde folklor geleneklerini canlandırdığı kısa
bir müzik programı sundu. 
Ardino Belediyesi, geçen yıllarda Bölgesel Kalkınma
Programı kapsamında Şeytan Köprüsü’ne giden yolun
rehabilitasyonu ve  yeniden yapılandırılmasının yanı sıra
köprünün restorasyonu ve konserve edilmesine ilişkin
kapsamlı bir proje gerçekleştirdi. Yeni 4-5 km’lik yol yapı-
mından başka Kartal Kayalıkları Trak Tapınağı’nın ve
Ardino’daki Baruthanenin restorasyonu, konservasyonu,
donatımı ve tanıtı-
mı yapıldı. Ayrıca
Ardino Belediye
Müzesi binası da
onarıldı.
2017 yılının sonun-
da Şeytan
Köprüsü’nde bulu-
nan barınak ve
kameriye yenilen-
di. Köprüye geçiş
için kaldırım yapıl-
dı ve Ortaçağ’da
kalma köprü tama-
men aydınlatıldı.
Ziyaretçiler artık
Ş e y t a n
Köprüsü'nün gece
manzarasının tadı-
nı da çıkarabilirler.
Belediye Müzesi
bünyesinde Turist
Bilgi Merkezi

bulunuyor. Burada ziyaretçiler gerekli bilgi ve hizmetleri
alıyor. Bisikletler ve kayak, promosyon malzemeleri ve
çeşitli hediyelik eşyalar sağlanmaktadır.
Ardino Belediyesi, 2018 yılında da turizmi geliştirme
çabalarını sürdürecektir.
Ardino İlçesi sınırları içinde antik dönemlerin ve kültürle-
rin maddi izleri korunmuştur. Ardino’nun güneyinde eski
antik yol boyunca Traklar’ın erişilmeyen yerde bulunan
taş kütlelerine 100 civarında dinsel amaçlı anıtsal nişlerin
oydukları gizemli “Kartal Kayaları” adlı doğa harikası
görülebilir. Kartal Kayaları, yürüyüş turizmi ve fotoğraf
çekmeyi sevenlerin merakını uyandıracak bir yer.
Ardino’nun sembolü haline gelen Şeytan Köprüsü, ülkede
16.yüzyılın başında Sultan 1. Selim’in emriyle inşa edilen
en etkileyici mimari şaheserler arasında bulunuyor.
Köprüye asfaltlı bir yol ve turistlerin kullandığı ekolojik
bir yol uzanıyor, maceraperestler için ise bisiklet turu da
düzenleniyor. Köprünün bulunduğu çayın boyu piknik
yapmak, güneşlemek ve balık avlamak için ideal bir yer. 
Belite Brezi Turistik Kompleksi, akciğer hastalıkları ve
alerji hastalıklarının tedavisi için uygun koruma altında
olan doğal beyaz huş ağacı ormanıdır. Burası milli önem
arz eden bir tatil yeri ilan edilmiştir. 
Ardino İlçesi sınırları içinde daha “Krivus”, “Kaleto” ve
“Patmos “adı verilen Ortaçağ kaleleri bulunuyor. Lübino
(Ömerler) köyü topraklarında Davidovo çayı ve Arda
nehirleri arasında eskiden doğal buzdolabı olarak kullanı-
lan Hladilnika Mağarası bulunuyor.

Ardino Belediyesi, turizm
alanında ödül aldı 
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Halkımız ise evlerine giremiyor, genç, yaşlı, çoluk çocuk
dağlarda yaşıyordu. Soğuk kış gecelerinde üşümemek için orman-
larda kulübeler yapılıyor, kuyular kazılıyor ve oralarda kalınırdı.
Bizler ise halkımız bu acı ve istirap dolu durumdan nasıl kurtulaca-
ğını tartışıyor, sık sık toplanıp durum değerlendirmeleri yapılıyor,
halkımız baskın yemesin diye geceler boyunca nöbet tutuyorduk.
Çember daralıyor, sinirler geriliyordı iyice, çare bulmalı, dur deme-
liydik.
23 Aralık 1984 Pazar günü “Birlikten güç doğar” parolasıyla toplu-
ca hareket
etme kararı aldık. Akşamüzeri köyümüzden 20 kişi ve Tosçalı’dan
bizlere katılan 7-8 arkadaşımız, Hallar köy meydanında açıkhava
toplantısı yaptık ve tarihi bir karar aldık. Bir miting yapacaktık,
barışçıl bir miting. Bütün köye haber yaydık. Birkaç dakika içerisin-
de 300 kişi köy meydanında toplandı ve kararımızı bildirdik: Ertesi
sabah yani 24 Aralık 1984 sabahı erkenden yollara çıkıp Sütkesiği
meydanında toplanacaktık.
Burada netice alamazsak Kırcali,
orada da olmazsa Filibe’ye yürü-
yecektik. Çıktık bir kez bu yola,
yoktu bu işin dönüşü, sesimizi
duyurana kadar devam edecektik.
Ancak MVR işbirlikçileri de boş
durmuyordu, bu nedenle çabuk
hareket etmek zorundaydık. Aynı
gece; Hallar’dan ve Tosçalı’dan
birer grup kendi köylerini haber-
dar ettiler. Bizler ise köyümüzden
15 kişi ve Tosçalı’dan gelen arka-
daşlarımız ile beraber
Karamustafalar, Çıraklar, Happollar, Dedeler, Mıstavacıklar,
Yusufpaşalar, Amatlar’da tek tek gezdik evleri. Civar köylere de
haberciler gönderildi. 23 Aralık gecesi, üstümüzü sırılsıklam eden
kar yağışına rağmen sabahın 4’üne kadar dolaştık köyleri... 
24 Aralık 1984 sabahı saat 6’da Hallar meydanındaydık. Yediden
yetmişe herkes buradaydı ve koyulduk yollara.Yol boyu katılan
diğer köy sakinleri ile birlikte gücümüze güç katmış ilerliyorduk.
Mırsallar Sırtı’ndan ardıma baktığımda, on binler çıkmıştı yollara,
adeta bir mahşer kalabalığı... Gözlerim yaşardı. Bütün yoldaşlarımı-
zın yüzlerinde gülümseme, bir mutluluk vardı. Zalimler karanlıkla-
ra dost olup geceleri saldırıyordu zulüm dolu pençeleriyle halkımı-
za. Bizlerse karanlıklara inat ve şiddetten uzak barışçıl bir miting
yapacaktık. Tek düşüncemiz Jivkov rejimine dur demekti. Tek hede-
fimiz dilimize, dinimize ve ismimize dokunma demekti. Tek amacı-
mız bu meydana gelmekti. Bu meydan bizim için bir hedefti. Bu
meydan bizim için özgürlük demekti. 
Sokmadılar bizleri bu meydana, 100 metre kala önümüzü kestiler.
Tanklarla ve tüfeklerle üzerimize geldiler. Silahlar patladı.
Acımasızca saldırdılar, ezdiler bizi, sanki düşman vardı karşılarında,
sanki isyan bastırıyorlardı. Bizlerse isyan etmedik, devlete başkal-
dırmadık. Sadece dilimize, dinimize ve de ismimize dokunma
dedik. 
Hatırlıyorum, cebimde Jivkov zaliminin de imzaladığı Helsinki
İnsan Hakları Bildirgesinin bulunduğu resmi gazete vardı. Mitingte
okuyacaktım onu. Ancak onlarca yaralı vardı. Babamı da yarala-
mışlardı, alnı yarılmıştı, yüzü kanlar içindeydi. Babamla ilgilen-
mem gerekiyordu. Arkadaşıma uzattım gazeteyi. Bak burada ne
yazıyor diye haykırıyordu arkadaşım karşısındaki polise. O gün,

burada Sütkesiği’nde hepimiz dövüldük, ezildik, ancak kıvılcım
parlamıştı bir kez. Meşaleyi biz yaktık ve de devam etti Killi,
Mestanlı, Cebel, Kırcaali’de. Bizler onbinlerdik, yüzbinler olduk
ve de milyonlar... 
Bu direnişler barışçıl direnişti. Bulgaristan türklerinin onurunu
koruyan bu direnişleri sağlayan, hapis ve sürgünleri göze alan ve
hatta göçlerle yerinden yurdundan edilen; ancak, türk olmaktan
zerre kadar taviz vermeyen kahramanlarımızı buradan kutluyor ve
bu dava uğruna şehit düşenlere Allah’tan RAHMET DİLİYORUM.
Onları unutmadık, unutmayacağız da. Bu direnişler sonrasında 517
kahraman Belene toplama kampına gönderildi. Nice işkence ve
hapis gününden sonra da Bulgaristan’ın farklı bölgelerine sürgün
edildiler. Bunlar haricinde 1000 kişi hapis ve sürgünlere gönderildi. 
1984-1989 yılları arasında 20’ci yüzyılın en büyük insanlık trajedi-
lerinden birinin yaşandığı Bulgaristan’ da 1,5 milyon türk isimleri
değiştirildi. Mayıs-Eylül 1989 döneminde 400 bin, sonraki dönem-

lerde de 400 bin daha olmak üzere
toplam 800 bin kişi zorunlu göçe
tabi tutuldu.
Bulgaristan türkleri isimlerinden
vazgeçmedikleri için özgürlükle-
rinden alıkonuldular, hapis ve sür-
günleri yaşadılar. Evlerinden ve
ülkelerinden edilerek zorunlu
göçe tabi tutuldular. Bu insanlar
sadece ana yasal hakları olan ana
dillerini konuşmak, örf ve adetle-
rini sürdürmek, dini ibadetlerini
yerine getirmek ve türk gibi yaşa-
mak için mücadele ettiler. Tüm

bunlara rağmen: Devlet yetkilileri „Bulgaristan türkleri kendi istek-
leriyle kendi kökenini bulmuşlardır” dedi ve bu olaya “Soya Dönüş
(VIZRODİTELEN PROTSES)” adını verdi. Sorarım size;
Yüzbinlerce insanımız Türkçe konuşmaktan dolayı ceza ödediği, 
Nerdeyse herkesin dayaktan geçirildiği silah zoruyla isimlerini
değiştirmek zorunda bırakıldığı nasıl bir soya dönüştü bu?
Aynı devlet yetkilileri 800 bin kişinin yerinden yurdundan edildiği
zorunlu göçe ise Büyük seyahat (GOLYAMATA EKSGURZİYA)
dedi. Sorarım size; 800 bin insanın malını mülkünü bırakıp gidece-
ği nasıl bir seyahattır bu?
1984-89 yılları arası Bulgar devleti Bulgaristan türklerinin bu yapı-
lanlara yok etmeye çalıştı. Komünist rejim türk azınlığını yok saydı,
ancak ne acıdır ki Bulgaristan türkleri halen gözardı ediliyor, halen
bir yabancıymış gibi davranılıyor. Bizler Müslümanız türküz, ancak
Bulgaristan Cumhuriyeti’nin birer vatandaşıyızç
Evet, bunca zulüm ve eziyetten sonra bizler bugün yine bu meydan-
dayız, siyaset sahnesinin değil, özgürlük, barış ve türklük mücade-
lesi rüzgarlarının estiği bu meydanda; 33 yıl önce direndiğimiz bu
meydanda, özgürlük meydanında. Şehitlerimizi anmak, kahraman-
larımızı alkışlamak, acı ve ıstırap dolu o günleri anlatmak için, unu-
tulmasın diye. Bizler o günleri unutmadık, unutmayacağız da.
Halkımız bu zulmün hesabını mutlaka soracaktır…
Evet, bugün bizler bu meydandayız. 33 yıl önceki bu meydanda,
özgürlük mücadelemizin anısına… Özgürlük ümidimiz olan bu
meydanda haykırmak için: Bir daha asla, bir daha asla diye. Ve de
haykırıyoruz hep beraber: „Bir daha asla, bir daha asla dokunmayın
dilimize, dinimize ve de ismimize!“ 

24 Aralık 2017, Mleçino (Sütkesiği)

Belene mağduru Rıfat YAĞCI:
Bir daha asla, bir daha asla dokunmayin
dilimize, dinimize ve de ismimize!
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Güner ŞÜKRÜ

Türkiye Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na bağlı eski Bursa
Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü
ve Bursa Sevgi Korosu Şefi Meltun
Kadıoğlu’nun 91 yaşındaki annesi
koca çınar Fatma Kadıoğlu (Ardino
(Eğridere) İlçesi’nin Svetulka
(Çandır) köyünden), 12 kasım
2017 yılında acımasız grip hastalı-
ğına yakalanarak (farenjit) hayata
gözlerini yumdu.
Meltun Kadıoğlu ve kardeşi Mecit
Kadıoğlu, 30 aralık 2017 yılında
annelerinin vefatının 
52’ nci dolayisiyla Mevlidi-Şerif
okuttular.
Meltun Kadıoğlu, rahmetli annesinin vefatının 52’ nci
günü için düzenlediği mevlidi şerife, iştirak eden herkese
teşekkürlerini sundu. 
Bende rahmetli Fatme nenemize Allah’tan rahmet, seven-
lerine başsağlığı, okunan Mevlidi-Şerifin de Allah katında
kabul olmasını diliyorum.
Hatırlıyorum bıldır sene şubat ayında rahmetli Fatme
neneyle facebook üzerinden görüşmüştük. Bana çalışma
ve yaşam hayatının önemli anılarını anlatmıştı. 1989 yılın-
da Bulgarlaştırma süreci sırasında Türkiye’ye zorunlu göç
esnasında evini, yurdunu terk edip, bilinmezliğe yol almak
zorunda kaldığını belirtmişti Fatma nine, “Artık 27 yıldır
Türkiye’de yaşamama rağmen sürekli sıla özlemi çekiyo-
rum ve son bir kez geldiğim yere tekrar gitmek istiyorum”
demişti.
Fatma Kadıoğlu, “Bursa’ya ailemle birlikte çok az bagaj-
la geldik. Bulgaristan’da gün doğumundan gün batımına

kadar tütün tarlalarında çalıştığı-
mız için burada beni bekleyen çok
işten korkmadım. İlk baştan yev-
miye karşılığında sebze tarlaların-
da çalıştım, daha sonra çeşitli res-
toranlarda bulaşıkçılık yaptım.
Bulgaristan bana çalışmayı öğretti.
Şimdi bir ev sahibiyim” diye anlat-
mıştı. 
Fatma Kadıoğlu, 3 Şubat 1927 tari-
hinde Svetulka köyünde tarımla
geçinen yoksul bir ailede dünyaya
geldi. Küçük yaştan beri tütüncü-
lükle uğraşan ailesiyle birlikte tar-
lalarda çalıştı. 19 yaşında evlendi.
1999 yılında vefat eden eşi Rıfkı
Kadıoğlu ile birbirine çok kaynaş-

tılar ve çocuklarını büyük sevgi ve özveri ile büyüttüler.
Dört kız, iki oğul, on torun ve on üç torun çocuğuna sahip.
Şu anda hepsi Türkiye’de ikamet ediyor. 
Fatma nine, Svetulka köyü tarihinin canlı tanığıdır. Hala
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ü hatırlıyor. İstanbul’da çalışan dedesi Osman
Çavuş’un Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra
memleketine geri döndüğünü anlatmıştı. 
3 Şubat 2017 yılında 90 yaşını dolduran Fatma nine,
doğum gününü en yakınları-kızları Muradiye, Nuriye,
Kalbiye ve oğulları Meltun ve Mecit, gelinleri, torunları
ve torun çocukları ile birlikte kutladığını ifade etmişti. 
Rahmetli Fatma ninenin oğlu Meltun Kadıoğlu, “Benin
annem her zaman çalışkan biriydi. Şimdi artık zor hareket
ediyor, ama hala neşeli ve canlı. Herkes iyiliksever oldu-
ğu için ona karşı saygı duyuyor. Umarım gelecek yıl da
annemin doğum günü sofrasında tekrar buluşuruz” diye
ifade etmişti. 

Meltun ve Mecit Kadıoğlu, rahmetli
anneleri için Mevlidi-Şerif okuttular

Ardino Emekliler Kulübü üyeleri: Kulüp, bizim ikinci evimiz
Ardino (Eğridere) Emekliler Kulübü, kasabanın yaşlıları
için ikinci bir ev gibidir. Kulüp odası çiçeklerin yeşillikle-
ri içinde rahat ve sıcak bir yerdir. Masaların üzerinde
temiz ve yeni masa örtüleri görülü-
yor. Odanın bir tarafında oturan
erkekler iskambil, satranç ve domino
oyunları oynuyorlar, bayanlar ise
gazete okuyup, 20 stotinkaya aldık-
ları çay-kahve yudumluyorlar. 
Ardino’da toplumun önde gelen
isimlerinden Yordanka Ayanova,
“Belediye Başkanı Resmi Murat’ın
şahsında Belediye yönetiminin saye-
sinde kendimizi kısmetli hissediyo-
ruz ki, sohbet edeceğimiz ve gazete okuyabileceğimiz bir

yerimiz var. Burası benim yalnızlığı aştığım ikinci evim”
diye ifade etti. 
Valya Serafimova, “Emekliler Kullübü’nü sık sık ziyaret

ederim. Orada arkadaş ve tanıdıklar-
la görüşüp, onlarla düşüncelerimi ve
anılarımı paylaşıyorum” dedi. 
Kulübün sorumlusu Elfide Yakup,
yeni masa örtülerinin Koşullar Şirke-
ti Sahibi Korkut Numa tarafından
bağışlandığını belirtti. 
Emekliler Kulübü Yönetim Kurulu
adına Emekliler Kulübü Başkanı
Güner Mümün, bağış için Korkut
Numa’na sağlık, mutluluk ve uzun

ömür dilekleriyle içten teşekkürlerini sundu.
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Ñåçãèí Áàéðÿì âðú÷è 
áëàãîäàðñòâåíî ïèñìî 
íà êëóá „Ëàçàðâàð Áàëêàí“

Îáùèíñêèÿò ñúâåò íà Á×Ê â Àðäèíî ñå îò÷åòå
Годишно общо събрание на Общин-
ския съвет на БЧК в Ардино се про-
веде в общинската заседателна зала.
Основните акценти бяха насочени
към отчетния доклад на местната
организация за 2017 г. година и
плана за работата през 2018 г. 
Гост на събранието бе Жана Чакърова-
Шукерска, директор на Секретариата
на ОС на БЧК в Кърджали.
Председателят на местната организа-
ция инж. Мехмед Алиев запозна при-
състващите с дейността на БЧК на
територията на общината през текуща-
та година. От отчета стана ясно, че
първата година от мандат 2016 - 2020 г.
е успешна, тъй като са изпълнени
основните цели от плана за изминава-
щата година. За най-значим успех бе
изтъкнат създаването на младежка
организация на БЧК в СУ „Васил Лев-
ски” град Ардино, където в клуб „От
сърце” членуват 16 млади хора с коор-
динатор Димитрина Карамфилова. 

„Вие сте земен човек,
с голямо сърце, готов
да помогне на всеки.
Надявам се още дъл-
ги години да бъдем
заедно и да помагате
на хората“. 
С тези думи председа-
телят на Общинския
съвет в Ардино Сезгин
Байрям изказа благо-
дарности на управите-
ля на Военно-спорт-
ният клуб „Laserwar
Balkans” (Лазарвар Балкан) Евгений Смирнов за многобройни-
те му социални ангажименти и доброволчески инициативи. От
името на местния парламент, общинската администрация и бол-
ничното настоятелство на местното лечебно заведение Сезгин
Байрям връчи на Евгений Смирнов благодарствено писмо.
„2017 годинa ще се запомни с Вашата системна и последовател-
на спомоществователна дейност в Ардино. Станахме свидетели
на поредната дарителска дейност, като предоставихте климатик
за нуждите на местната болница. Изразяваме нашата най-сър-
дечна благодарност за благородната Ви мисия, която без съмне-
ние има определен принос за разрешаването на острите социал-
ни проблеми в социалната сфера. Надяваме се нашите добри
взаимоотношения  да продължат и в следващите години“, се
посочва в благодарственото писмо на председателя на общин-
ския съвет Сезгин Байрям и кмета на общината Ресми Мурад.

Инж. Алиев уточни, че по Оперативна
програма за храни и/или основно мате-
риално подпомагане 1127 лица от
община Ардино са получили помощ
във вид на хранителни продукти.
В края на своя отчет председателят на
БЧК в Ардино благодари за внимание-
то и грижата от страна на Общинската
администрация в лицето на кмета
Ресми Мурад, на кметовете на кмет-
ства и доброволците.
Отчетът за дейността на общинската
организация бе приет единодушно.
Делегатите на събранието приеха план

за дейността на Ардинската червено-
кръстка организация за 2018 година.
Основните акценти в плана са разши-
ряване и разнообразяване на социал-
но-помощната дейност, както и раз-
спространение на знания и изграждане
на умения за справяне с бедствени
ситуации.
„Ръководството на ОС на БЧК в Кър-
джали оценява работата на Общин-
ската организация и нейното ръко-
водство в Ардино като иновативна,
многообразна и със своя собствен
облик. Благодарности за инициативи-
те на младите червенокръстци от
новосъздадения клуб „От сърце“,
заяви в своето приветствие директо-
рът на Секретариата на ОС на БЧК в
Кърджали Жана Чакърова - Шукер-
ска. Тя поздрави общинската органи-
зация на БЧК в Ардино за организи-
ранта кръводарителска акция през
май и я оцени като нагледен пример
за спасен човешки живот.

Áëàãîòâîðèòåëíà èíèöèàòèâà
â Àðäèíî çà äåöà, íàñòàíåíè
ïðè áëèçêè è ðîäíèíè
За трета поредна година Мариана Коджаманова организи-
ра благотворителна инициатива за децата, настанени в
семейства на близки и роднини на територията на община
Ардино. Тя е дългогодишен приемен родител и член на
Националната асоциация за приемна грижа и съпричастна
към съдбата на децата в нужда.
По традиция бе организирана среща с децата и семействата,
които ги отглеждат. Гост на събитието бе директорът на Дирек-
ция „Социално подпомагане“ в Ардино Зюлфие Ибрямова.
Малчуганите полу-
чиха дрехи, обувки,
играчки по свой
избор, а семейства-
та им - хранителни
продукти за една
празнична трапеза,
осигурени от мест-
ни бизнесмени.
Мариана Коджама-
нова изрази спе-
циални благодарности към хората от бизнеса, без които тази
идея нямаше да стане реалност. Поздрави ги за тяхната
щедрост и отзивчивост и им отправи сърдечни пожелания за
здраве, късмет и просперитет.
Бизнесмените от Ардино, които се включиха в благотворител-
ната инициатива са „Ашк - МЛ”, ЕТ „Ашкън”, „Добруджа”
ООД, „Метобилдинг” ЕООД, „Моллов” ООД, ЕТ „Осетия - 92”,
„Панорама - 2000”, ООД - Евгин Мехмед; „Пепино - 79” ООД,
„Родопчанка” ООД, ЕТ „Ружди”, ЕТ „Шенел” и ЕТ „Шен”.
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Ìàëêè êîëåäàðè ñóðâàêàõà
ìåñòíàòà âëàñò â Àðäèíî

Äåïóòàòúò îò ÄÏÑ Àäëåí Øåâêåä îðãàíèçèðà
ïðèåìíè çà ãðàæäàíè îò Àðäèíî, Ïàäèíà è Æúëòóøà

Êîëåäíî òúðæåñòâî ñå ïðîâåäå â àðäèíñêàòà äåòñêà ãðàäèíà „Áðåçè÷êà“

Народният представител от ДПС Адлен
Шевкед проведе изнесен приемен ден в
Ардино, Падина и Жълтуша. Десетки
жители от трите населени места поиска-
ха съдействие за решаване на различни
проблеми. Най-често задаваните въпро-
си, които жителите поставиха пред депу-
тата от ДПС бяха свързани с осигуряване
на трудовата заетост на младите хора,
проблеми със здравеопазването в малки-
те населени места, безработицата, нуж-
дата от икономическа и социална стабил-
ност в региона. Гражданите споделиха и
проблемите си с осигуряването на паси-
ща за животните, опита да се вдигне
рязко минималния осигурителен праг на
земеделските производители. Изразиха
задоволство от факта, че ДПС защити
техните искания и в Бюджета на страната
за 2018 г. минималният осигурителен
праг на земеделските стопани ще бъде
350 лева, а не предвиденият от управля-
ващите праг равен на 480 лева. Други
проблеми, които притесняват хората бяха

32 коледари - първокласници от СУ „Васил Левски“ в Ардино с
ръководител Севда Костадинова от клуб „Приказен свят“ поздра-
виха общинските съветници и кметския екип на общината, преди
началото на последното за 2017 година заседание на местния пар-
ламент. Малчуганите, с коледарски геги, облечени в народни
носии и нахлупени с калпаци, откриха сесията с наричания и
изпълниха залата на общинската администрация с надежда и
коледно настроение.Коледарите сурвакаха ръководството на
общината, начело с кмета Ресми Мурад, председателя на общин-
ския съвет Сезгин Байрям и местните парламентаристи за здраве,
берекет, късмет и благополучие. 
От името на местната власт, кметът Ресми Мурад, благодари за хуба-
вата програма на коледарите и техните ръководители. Той пожела
най- красивата Коледа на децата и много големи подаръци под елха-
та.Всички деца получиха от общината шоколадови лакомства.

В дневния ред на последното за 2017 година заседание на Общин-
ския съвет бяха включени 12 точки. Местните парламентаристи
приеха програма за развитие на читалищната дейност на терито-
рията на общината през следващата година. Дадоха съгласие за
учредяване на Сдружение за хуманно отношение към безстопан-
ствените кучета и за членство в Сдружението за решаване на общи
въпроси и за постигане на цели от взаимен интерес с регионално
значение.

Ñ ìíîãî ìóçèêà, ïåñíè è òàíöè ïðåìèíà òðàäè-
öèîííîòî Êîëåäíî-Íîâîãîäèøíî òúðæåñòâî â
äåòñêà ãðàäèíà �Áðåçè÷êà� â Àðäèíî. Òúðæå-
ñòâîòî ïîä íàäñëîâ �Çèìíà ïðèêàçêà�  áå ïðå-
èçïúëíåíî ñ ìíîãî ðàäîñò, êîåòî ñúçäàäå ïðåä-
ïðàçíè÷íî íàñòðîåíèå. Äåöàòà ïîä ðúêîâîä-
ñòâîòî íà ó÷èòåëêèòå Àéøåí Àëèåâà, Äèàíà
Õàäæèåâà, Òåìåíóæêà Êàðàìèòåâà, Àéñåë
Åìóðëà, Êàïêà Áîòåâà è Íàäÿ Õàäæèåâà ïÿõà,
òàíöóâàõà, èãðàõà è ðåöèòèðàõà ñòèõîâå. 
Ìîíîñïåêòàêúëúò �Æèòåíàòà ïèòêà� íà äúëãî-
ãîäèøíàòà àêòðèñà Öîíêà Òî÷åâà êúì Ìóçè-
êàëíèÿ òåàòúð â Äîìà íà êóëòóðàòà â Êúðäæàëè
çàñëóæåíî îáðà îâàöèèòå êàêòî íà ìàë÷óãàíè-
òå, òàêà è íà òåõíèòå ó÷èòåëè.

Â ãðàäèíàòà äîéäå è Äÿäî Êîëåäà, êîéòî äîíå-
ñå ìíîãî ðàäîñò è ïîäàðúöè çà âñè÷êè äåöà.
Òîé ñïîäåëè, ÷å å äîøúë îò Ëàïëàíäèÿ è å îñòà-
íàë ñèëíî âïå÷àòëåí îò ÷óäåñòíî èçïúëíåíèòå
ïåñíè è òàíöè.

Àêòðèñàòà Öîíêà Òî÷åâà è àêòüîðúò Þêñåë
Åñèí ïîäíåñîõà ñâîèòå èñêðåíè ïîçäðàâëåíèÿ
êúì öåëèÿ ó÷èòåëñêè åêèï íà ÄÃ �Áðåçè÷êà� çà
ëþáîâòà è âñåîòäàéíîñòòà èì êúì äåöàòà.
È òàçè ãîäèíà Îáùèíà Àðäèíî îñèãóðè ëàêîì-
ñòâà çà âñè÷êè äåöà, à êìåòúò Ðåñìè Ìóðàä ãè
ïîçäðàâè, êàòî èì ïîæåëà äà áúäàò çäðàâè,
óñìèõíàòè è äà èãðàÿò íà âîëÿ. 
Òúðæåñòâîòî ïðèêëþ÷è ñ ðàçðÿçâàíåòî íà äâå
òîðòè, îñèãóðåíè îò  Õàêèìå Ñàäóëîâà îò Àðäèíî. 
Äèðåêòîðúò íà ÄÃ ,,Áðåçè÷êà� Êúéìåò Ìþìþí
áëàãîäàðè íà ðîäèòåëèòå è íà Îáùèíñêîòî
ðúêîâîäñòâî çà îêàçàíàòà ïîäêðåïà ïðåç ãîäè-
íèòå, êàòî èì ïîæåëà íîâàòà ãîäèíà äà âëåçå â
äîìîâåòå èì ñ íàäåæäà, ðàäîñò è ëþáîâ.

лошото състояние на Републиканската
пътна мрежа в региона и съществува-
щият сериозен проблем със снабдяването
с дърва за огрев. 
Депутатът Адлен Шевкед пое ангажи-
мент да съдейства за решаването на
поставените проблеми и да запознае
хората с резултата от предприетите дей-
ствия.
„Винаги идвам с удоволствие в Ардин-
ския край. Това е поредната среща с

избиратели от региона. Преди това бях в
Крумовград и Момчилград и виждам, че
хората се нуждаят от по-чести срещи с
народните представители от ДПС. Про-
блемите, които споделят са идентични,
независимо от кой край на областта са
хората. ДПС предприе политика на чести
и регулярни срещи с избирателите на
територията на цялата страна, за да
разясни политиката си и да се вслуша в
болката  и радостта на хората“, коменти-
ра след приемния ден Адлен Шевкед. 
Адлен Шевкед е зам.-председател на
Комисията по икономическа политика и
туризъм. Член е и на парламентарната
комисия за наблюдение на приходните
агенции и борба със сивата икономика и
контрабандата.
На изнесения приемен ден присъстваха
още областния лидер на ДПС Изет
Шабан, кметът на община Ардино Ресми
Мурад и заместникът му Наско Кичуков,
председателят на общинския съвет
Сезгин Байрям.
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Çàêëþ÷èòåëíà êîíôåðåíöèÿ ïî ïðîåêò „Çà ìëàäèòå
õîðà íà Îáùèíà Àðäèíî - íàøåòî íàñòîÿùå è áúäåùå“
Заключителна конференция по проект
BG05M9OP001-1.002-0062 „За младите
хора на Община Ардино - нашето настоя-
ще и бъдеще” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020, процедура BG05M9OP001-1.002
„Активни” се проведе на 06.12.2017 г. в
заседателната зала на общината. Проце-
дурата се осъществява с финансовата
подкрепа на Инициативата за младежка
заетост и Европейския социален фонд. 
На конференцията присъстваха кметът на
община Ардино Ресми Мурад и заместни-
кът му Изет Шабан, председателят на
общинския съвет Сезгин Байрям, ръково-
дителят на проекта Наско Кичуков, кме-
тове, кметски наместници на населени
места. Тук бяха още Хафизе Чауш,
Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ
Ардино-Джебел”, Йорданка Андреева,
ръководител на Фондация „Разпростране-
ние на знание и социални дейности - Ави-
цена” гр. Смолян, които са партньори по
проекта.

Ръководителят на проекта Наско Кичуков
отбеляза, че основната цел на проекта е бил
активиране и интеграция в заетост на мла-
дежи от 15 до 29 г. възраст от територията
на община Ардино, които не са обхванати в
образование, обучение, заетост, включител-
но не са регистрирани, като безработни в

дирекция „Бюро по труда”.
„По време на изпълнение на проекта бяха
идентифицирани 45 неактивни младежи,
от които 15 бяха обучени и преквалифи-
цирани в професия „Екскурзовод”,  а 15
обучени и преквалифицирани в професия
„Озеленител”. След, което същите бяха
назначени на трудов договор на работа в
Общинска администрация – Ардино за
срок от 6 месеца”, заяви ръководителят
на проекта.
Кметът на община Ардино Ресми Мурад
заяви, че това е поредният успешен реа-
лизиран проект, който е насочен към най-
младите хора, които имат нужда от под-
крепа в началото на своята кариера.
„Ръководството на общината ще продъл-
жава да търси финансиране за проекти,
насочени към младите хора. Целта ние е
тези проекти да бъдат с по-голяма
продължителност, за да придобият повече
трудови навици, които безспорно са
нужни за усъвършенстването им“, заяви
Ресми Мурад.

Îáùèíà Àðäèíî ñ ïðèç â îáëàñòòà íà òóðèçìà
Община Ардино бе отличена с престижна
награда в конкурса „Най-добри европей-
ски ЕДЕН дестинации”, организиран от
Министерство на туризма. Тя е класира-
на сред 31 общини в България, които
участваха в националния конкурс за
малко позната дестинация за културен
туризъм и е сред избраните пет дестина-
ции. Кметът Ресми Мурад получи отли-
чието, което му бе връчено от зам.-мини-
стъра на туризма Ирена Георгиева, на
официална церемония, състояла се поне-
делник в „Гранд хотел София” .
Община Ардино е единствената от Южна
България, която получава високото отли-
чие. Дестинацията победител е община
Ямбол, а четирите подгласници са община
Мездра, община Ардино, община Драгоман
и община Чавдар. 
По време на церемонията по награждаване-
то фолклорната група за родопски песни
към Народно читалище  „Родопска искра” в
Ардино изнесе кратка програма, с която
пресъздаде традициите на фолклора в
община Ардино.
През годините община Ардино реализира
мащабен проект по Оперативна програма
„Регионално развитие”, който включваше
реконструкция и рехабилитация на пътя за
Дяволския мост, както и реставрация и кон-
сервация на самия мост. Освен новата 4-5 км

пътна отсечка е извършено реставриране,
оборудване и експониране на тракийското
светилище „Орловите скали” и Барутчий-
ницата в Ардино, ремонтирана е и сградата
на Общинския музей.
В края на 2017 година бе реновиран засло-
нът-беседка на Дяволския мост. Изграден
бе калдъръм за подход към моста, а целият
средновековен мост бе осветен. Сега посе-
тителите могат да се насладят и на нощния
изглед на Дяволския мост.
В сградата на общинския музей функцио-
нира посетителски информационен център.
Тук посетителите получават необходимата
информация и услуги. Предоставят се вело-
сипеди и ски, рекламни материали и най-
различни сувенири.
Община Ардино ще продължава да полага
усилия за развитието на туризма и през

настоящата 2018 година.
На територията на община Ардино са запа-
зени материални следи от древни епохи и
култури. Южно от Ардино по протежение
на стария античен път могат да се видят
загадъчните „Орлови скали” - стотина
отвесни каменни ниши с култово предназ-
начение, издълбани на недостъпно място
по времето на траките. Орловите скали са
предизвикателство за любителите на пеше-
ходния туризъм и за фото снимки.
Символът на Ардино Дяволския мост е
сред най-впечатляващите архитектурни
шедьоври у нас, построен в началото на 16-
ти век по заповед на султан Селим първи.
До него водят асфалтиран път и туристиче-
ска екопътека, а за търсачите на силни усе-
щания се организира тур с велосипеди.
Бреговата ивица е идеална за пикник, плаж
и риболов.
Туристическият комплекс „Белите брези” е
естествен резерват на белокора бреза, под-
ходящ за лечение на белодробни и алергич-
ни заболявания. Обявен е за курорт с
национално значение.
На територията на родопската община се
намират още средновековните крепости
„Кривус”, „Калето” и „Патмос”. А в земли-
щето на Любино, между Давидовска река и
река „Арда” се намира природната забеле-
жителност „Хладилника”.
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Ïîëîæèõà íîâ àñôàëò 
ìåæäó Ãúðáèùå è Òåìåíóãà

Îãðîìåí ãëèãàí îòñòðåëÿ Àëòúíåð 
îò Ëîíäîí â ïîñëåäíèÿ ëîâ çà ñåçîíà

Положен е нов асфалт на най-
разрушените участъци от 
6-километровата отсечка меж-
ду ардинските села Гърбище
и Теменуга. Това съобщи
кметът на Теменуга Ерджан
Мурадов. Трасето е асфалти-
рано със средства от бюджета
на общината.
„Това е едно голямо събитие за
нашето село. Благодарни сме на
общината, че обръща особено
внимание на малките населени
места. От десетилетия чакахме
да се асфалтира черният път.
Особено през есенния и зимния
сезон участъкът беше непрохо-
дим, образуваха се огромни
коловози и буци лед, които
години наред разбивахме, за да
можем да преминаваме нормал-
но", заяви Ерджан Мурадов. От
името на всички жители на
Теменуга той поздравява ръко-
водството на общината в лицето
на кмета Ресми Мурад и област-

Гюнер ШЮКРИ
Поредна слука споле-
тя ловната дружинка
от ардинското село
Млечино по време на
последния излет за
сезона. Младият ав-
джия Алтънер Дур-
мушев, който живее
и работи в столицата
на Англия  - Лондон,
успя да повали с един
изстрел 250-килограмов глиган. 
Ловците са били по пусии в местността „Каракаш“ край Левци.
Изведнъж кучетата се разлаяли. Глиганът-звяр, ненадейно  изско-
чил недалеч от пусията, на която бил Алтънер Дурмушев. Той
вдигнал американската си карабина, стрелял от 150-170 метра и
повалил хищника с един-единствен изстрел. Глиганът е първият  за
тази година. Алтънер  получи поздравления и пожелания за още
по-големи ловни успехи.
„Щастлив съм, че в рамките на един месец отстрелях два огромни
глигана. Най-ценното в случая не е само големината на глигана, но
и неговите бивни, които са над 25 сантиметра. Тепърва ще закараме
бивните в Държавното горско стопанство в Ардино, за да ги оценят,
но наистина това е уникален трофей“, разказа Алтънер от Лондон.
Припомняме, че в края на миналата година, на същото място,
Алтънер отново повали с един-единствен изстрел огромен глиган.

ния лидер на ДПС Изет Шабан,
че изпълнявт поетите ангажи-
менти към избирателите по бла-
гоустрояването на населените
места.

липсата на вода в чешмите си,
особено през летния сезон. В
момента населеното място се
водоснабдява от резервоари от
местността „Догру“, заяви
кметът Ахмед Емин.

Ëå÷åáåí êëàñè÷åñêè ìàñàæ, 
êîéòî ðåëàêñèðà è òîíèçèðà 
òÿëîòî, ïðåäëàãàò â ìíîãîïðîôèë-
íàòà áîëíèöà çà àêòèâíî ëå÷åíèå
â Àðäèíî. Êàáèíåòúò íà ìëàäèÿ
ñïåöèàëèñò Êÿçèì Õàéðóëà 
ñå íàìèðà â ïúðâèÿ åòàæ 
íà ëå÷åáíîòî çàâåäåíèå.
Çàïèñâàíèÿòà ñå ïðèåìàò íà òåëå-
ôîí: 0877 068 166. Ðàáîòè âñåêè
äåëíè÷åí äåí îò 10 äî 15 ÷àñà.

МЕЖДУНАРОДНА АСАМБЛЕЯ 
„ЛИТЕРАТУРНА ЕВРОПА”

и
Общинска администрация - Ардино

ОБЯВЯВАТ:

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

ОРФЕЕВА ЛИРА
Литературното състезание е за нови, непубликувани творби -
поезия и белетристика. Ще се приемат до три стихотворения,
както и до два разказа или фейлетона с обем до три стандартни
страници (по 1800 знака).
Ще бъдат раздадени следните награди:
1. Три първи награди (за стихове. разкази, фейлетони) по 200 лв.
2. Три втори награди по 150 лв.
3. Три поощрителни награди по 50 лв.
4. Награда на Кмета - тайна.
Конкурсът е явен и без възрастови ограничения. Творбите ще се
приемат на адрес: billyto@gmail.com 
Участниците, освен произведенията си, следва да изпращат и
трите си имена, пощенски адрес и телефон за връзка. Вписва се и

За конкурса „Орфеева лира”.
Приемането на творбите ще приключи на 31 март 2018 г. 
Отчитането и връчването на наградите ще се извърши в курорт-
ния комплекс „Бели брези“ край Ардино на 24 май 2018 г. по
програма „Майски културни празници“ в община Ардино. 
Литературната надпревара ще се проведе под егидата на Кмета
Ресми Мурад.
За справки и информация - тел.: 0883 477 529 - Христо Станчев 

Асамблея „Литературна Общинска админи-
Европа - Кърджали страция - Ардино

1 700 метра 
нов водопровод 
в Чернигово

Лечебен масаж предлагат 
в ардинската болница

От името на местните жители
на ардинското село Чернигово
кметът Ахмед Емин изказва
искрените си благодарности
към ръководството на общината
в лицето на кмета Ресми Мурад
за изцяло подновената остаряла
вътрешна водопроводна мрежа
на селото с обща дължина 1 700
метра. „От дълги години чаках-
ме да се обнови вътрешната
водопроводна мрежа. В Черни-
гово по постоянен адрес живеят
над 300 жители, които от десе-
тилетия търпят неудобството от



ÄÍÅÂÍÈÊ 15Àðäèíñêè ãëàñ, ßÍÓÀÐÈ 2018

Ìþìþí Áåêèð èçëèçà â çàñëóæåí îòäèõ
Кметът на община Ардино Ресми
Мурад и областният председател на
ДПС Изет Шабан  връчиха благодар-
ствено писмо на дългогодишния главен
готвач на ардинската болница Мюмюн
Бекир по повод пенсионирането му.
„Повече от 40 години от Вашия
съзнателен живот е отдаден в служба
на здравеопазването. Благодарение
на Вашата всеотдайност беше
постигнато немалко за организиране
на рационално и здравословно хране-
не на пациентите. Вашите усилия за
спомоществователство и организира-
не на дарителски кампании за подпо-
магане на болницата ще останат за
пример на младото поколение”, се
казва в писмото на Ресми Мурад и
Сезгин Байрям. От името на Общин-
ската администрация, Общинския
съвет и болничното настоятелство те
изразяват най-сърдечните си благо-
дарности на Мюмюн Бекир за уси-
лията, които е полагал през годините
за просперитета и съхраняването на
болницата в Ардино.

„Пожелаваме Ви крепко здраве,
щастие, семейно благополучие и заслу-
жен отдих”, се посочва в благодарстве-
ното писмо на Ресми Мурад и предсе-
дателя на Общинския съвет Сезгин
Байрям.
„В процеса на всички обществено-по-
литически събития от началото на 1990
година до сега, немалък принос имате
и Вие, не само като редови член на
ДПС. Не е имало политическо събитие
в историята на Общински съвет на
ДПС-Ардино, където да не е имало
Ваше участие и активно включване”,
се казва в писмото на областния лидер
на ДПС инж. Изет Шабан.

Празничен Коледно-новогодишен кон-
церт подариха за поредна година на
ардинци любителски художествени
състави от местното читалище „Родоп-
ска искра”, СУ „Васил Левски” и дет-
ските градини от града. Салонът на
читалището се оказа тесен, за да побе-
ре всички, дойдоха хора от няколко
поколения. Най-малкият гост бе осем-
надесетмесечната Мелин, която бе
дошла заедно с майка си Ширин Мех-
мед, а най-възрастният - 82-годишният
Назиф Садеттин. Сред присъстващите
бяха кметът на общината Ресми Мурад,
председателят на общинския съвет
Сезгин Байрям. Ораганизатор на про-
явата бе местното читалище „Родопска
искра”. 
Изпълненията на групата за автенти-
чен фолклор „Родопчанка” с ръководи-
тел Светла Семерджиева и танцова
формация „Фолк ритъм Балканика” с
хореографи Валентина и Мирослав
Кайджиеви създадоха много настро-
ение в препълнения салон. 
Малчуганите от детските градини

„Слънце” и „Брезичка” дариха на
публиката вълнуващи и оригинални
танци, красиви песни. В програмата с
много голямо желание се включиха
още детската вокална група „Звънче” с
ръководител Ергюн Мюмюмнов. 
На сцената излязоха и децата от Центъ-
ра за подкрепа на личностното разви-
тие (ЦПЛР) с ръководител Светлана
Карамфилова.
За празничното настроение на присъ-
стващите се погрижиха още артистите,
танцьорите и певците на СУ „Васил
Левски”. Пиесата „Коледарчета“ на
театрално студио „Приказен свят“ с
ръководител Севда Костадинова обра
аплодисментите на присъстващите.

Член е на ДПС още от самото създава-
не на партията през 1990 година. Дълги
години е бил председател на Местния
съвет на ДПС в кв. „Диамандово“,
посочват от партията. Общински
съветник е от листата на ДПС в разпо-
редителния орган на Ардино в периода
от 2011 до 2015 година.
Мюмюн Бекир е завършил е техникума
по обществено хранене в Кърджали.
След казармата, започва да работи като
готвач в Смолян и Мадан. През пролет-
та на 1977 година е назначен за главен
готвач на болницата в Ардино. До пен-
сионирането си работи в лечебното
заведение.
„Почти целият ми трудов живот мина
тук. Все още си спомням, че започнах
работа в петъчен ден (6 май 1977 г.), и
се пенсионирах отново в петъчен ден
(29 декември 2017 г.). Работил съм с
много лекари и медицински персонал.
Всички бяхме като братя и сестри,
подкрепяхме и се уважавахме“, раз-
казва Мюмюн Бекир, който се радва
трима внуци.

Òðàäèöèîíåí Êîëåäíî-íîâîãî-
äèøåí êîíöåðò â Àðäèíî

Ïîðåäíî äàðåíèå 
çà íóæäèòå íà 
Çàùèòåíîòî æèëèùå 
â Àðäèíî
За поредна година управителят на хотелски
комплекс „Планински изглед“ в ардинското
село Ябълковец Милена Чобанова дари 2
броя единични легла с матраци и столове за
нуждите на лицата, настанени в Защитено-
то жилище за хора с умствена изостаналост
в Ардино. 
От името на целия екип, управителят  на
социалната услуга Елван  Исмаил поднася
най-сърдечни благодарности към благород-
ния жест на Милена Чобанова. Тя даде уве-
рение, че предоставеното дарение ще се
използва само и единствено за осигуряване
на по-добри битови условия за живота и
здравето на настанените лица в Защитеното
жилище.
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ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÅÍ ÅÊÈÏ:
Ãþíåð Øþêðè, Êåìàë Àëèåâ,
Àçèñ Ìóðàä, Àëïåð Ñàìè

Êîîðäèíàòè çà âðúçêà ñ ðåäàêöèÿòà:
6750 Àðäèíî, óë. �Áåëè áðåçè� ¹ 29 ll e-mail: ardino@abv.bgÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀ ÑÅ ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!

�Àðäèíñêè ãëàñ� å ìåñå÷íî äâóåçè÷íî èçäàíèå 
íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ è Îáùèíñêè ñúâåò - Àðäèíî

За първи път община Ардино отличи
15-те най-успешно представили се
спортисти за 2017 година и трите най-
добри отбора в града. Церемонията по
награждаване се проведе по време на
традиционния коледно-новогодишен
концерт. Класацията бе подредена
след електронно гласуване в сайта на
общината и коефицентно точкуване на
базата на постиженията на спортисти-
те през 2017 година.
Отличието Спортист на 2017 г на
община Ардино бе присъдено на Цве-
телина Георгиева с 598 точки, която е
състезател по тенис на маса в местния
клуб „Юнак“. Тя е републикански
шампион на индивидуално до 12 годи-
ни, шампион на България по двойки,
шампион на България по смесени
двойки, шампион на националния тур-
нир „Млад олимпиец“ до 12 години и
на трите етапа. Републикански първе-
нец по тенис на маса на отборно до 12
години, републикански шампион
индивидуално и отборно на Учениче-
ските игри 5-7 клас.
Втори в класацията е Вероника
Кехайова с 448 точки, а трети в призо-
вата тройка стана Сиделия Мутлу с
408 точки, и двете състезателки по
тенис на маса. 
Призьорите получиха статуетки и гра-
моти от кмета на община Ардино
Ресми Мурад. 
При отборното класиране първото

ещи да се занимават
със спорт, че може и
тук в Ардино да се
подготвят шампио-
ни, да се печелят
медали“, с тези
думи Ресми Мурад
се обърна към мла-
дите надежди на
Ардино. И им бла-
годари за положени-
те усилия и пос-
тоянството, с което
извоюват много-
бройните отличия и
медали и прославят
Ардино.

Останалите спортисти, които бяха
номинирани получиха почетни гра-
моти.

Öâåòåëèíà Ãåîðãèåâà å Ñïîðòèñò íà ãîäèíàòà â Àðäèíî

място бе присъдено
на СКТМ „Юнак“
(момичета), с тре-
ньор Бейхан Емин.
На второ място се
наредиха момчета-
та на СКТМ „Юнак
. А детският футбо-
лен отбор на „-
Юнак“ с треньор
Метин Мустафов се
класираха на трето
място. Те също бяха
наградени със ста-
туетки и грамоти от
кмета на общината Ресми Мурад.
„Вашите отличия и медали са отговорът,
който давате на всички млади и жела-

Новогодишната томбола на
ардински супермаркет донесе на
Красимир Мишуров чисто нов
32-инчов плазмен телевизор
„Тошиба”. 36-годишният воен-
нослужещ във военното форми-
рование в Смолян се оказа най-
големият късметлия сред много-
то участници за голямата награ-
да. Печелившите билет бе изтеглен от случаен клиент. Щастливецът
получи наградата от собственика на фирмата Евгин Мехмед.
„За първи път в живота си печеля най-голямата награда в томбола.
Още не мога да повярвам, че имаме семеен късмет”, заяви Краси-
мир Мишуров. Той сподели, че през ден-два е пазарувал от супер-
маркета всички необходими хранителни продукти за вкъщи.
„В новогодишната томбола на супермаркет „Панорама 2000” уча-
стваха всички клиенти, които при всяко свое пазаруване са направи-
ли покупки за над 20 лева“, каза управителят на фирмата Евгин
Мехмед. Той уточни, че Боби Шехов от Ардино е спечелил кухнен-
ски комплект, а Христо Узунов кухненски пасатор.

Кметът на ардинското село
Ахрянско Джабит Еминов
изразява своята и на мест-
ните жители благодарност
към кмета на Ардино
Ресми Мурад и председа-
теля на Общинския съвет
Сезгин Байрям, за изграж-
дането на уютен кът за отдих в района на Ахрянско и Родопско със
средства от бюджета на общината.
„Сега много местни жители и гости на района ще се любуват на
хубавия изглед от новоизградената беседка към град Ардино“, заяви
кметът на Ахрянско.

Ñèìâîëúò íà îáùèíà Àðäèíî - Äÿâîëñèÿò
ìîñò âå÷å å îñâåòåí ïðåç íîùòà. Ñåãà
ïîñåòèòåëèòå ìîãàò äà ñå íàñëàäÿò è íà
íîùíèÿ èçãëåä íà Äÿâîëñêèÿ ìîñò. Â êðàÿ íà èçìèíàëàòà ãîäèíà ïðè-
êëþ÷è ðåìîíòúò íà áåñåäêàòà. Èçãðàäåí áå êàëäúðúì çà ïîäõîä êúì
ñðåäíîâåêîâíèÿ ìîñò.

Êðàñèìèð îò Àðäèíî ñïå÷åëè
ïëàçìåí òåëåâèçîð îò òîìáîëàòà
íà ñóïåðìàðêåò

Îáùèíà Àðäèíî èçãðàäè íîâà áåñåäêà
êðàé Àõðÿíñêî

Äÿâîëñêèÿò ìîñò âå÷å å 
êðàñèâî îñâåòåí ïðåç íîùòà


