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Кметът Изет Шабан в Бурса:

Инвестирайте в родния си край!

в броя

Приложение на турски език - 7-10
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„Ако искаме да съживим Ардино, елате
и инвестирайте в родния си край! Това
трябва да го направим заедно! Имаме
огромни възможности и условия за
инвестиции в общината - налична
работна ръка с добра квалификация,
природни ресурси, редица данъчни
облекчения. Готови сме да подкрепим
всеки инвеститор, който избере нашата
община за свое производство, като
предлагаме добра материална база,
качествени услуги за бизнеса.“ Това
огласи кметът на община Ардино инж.
Изет Шабан по време на традиционната земляческа среща на ардинци в
Бурса.
В рамките на визитата си в Бурса, кметът Шабан проведе работни срещи с
Айдън Йълмаз, председател на сдружението за култура и сътрудничество
„Егридерелилер“ и с кмета на побратимената община Нилюфер Тургай
Ердем. Деловите срещи протекоха в
изключително
приятелски
дух.

Основните теми на разговорите бяха
разширяване на съвместното сътрудничество и реализирането на съвместни проекти. Взаимна бе увереността им, че добрите отношения
между тях ще продължаватт да се
развиват.
Делегацията от Ардино имаше възможност да разгледа и новооткрития
музей на покорителя - „Панорама
1326” в Бурса, който е един от найголемите панорамни музеи в света.
Гости и домакини посетиха гробовете
на дългогодишните председатели на
земляческото сдружение на ардинци
в Бурса Али Дурмаз и Ахмед
Кахраман.
Община Нилюфер е първата побратимена община на Ардино. В нея живеят
близо 500 хиляди души, като една
трета от тях са изселници от България
и други балкански страни. Взаимните
и ползотворни контакти между двете
общини продължават вече 24 години.

Ïîêëîí ïðåä ïàìåòòà è ñëàâàòà íà
Àïîñòîëà íà ñâîáîäàòà!
ÄÅËÎÂÈ ÑÂßÒ
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Íåêà èñòîðèöèòå ïîäêëàæäàò
îãúíÿ íà ñïîðà áåçêîíå÷åí
çà Àïîñòîëà âå÷åí
Ñïîðúò èì çà ìåí å èçëèøåí â Ëîâå÷ îáõîæäàì ñòàðèÿ êâàðòàë
è ìå íîñè íà ãðåáåíà íà
ñúçàêëÿòèÿ êîìèòåòñêè
È â äúõ, è â äóõ, è â ñïîìåíè æèâè
È â ìèñëèòå - ïðåëåòíè âîéíèöè ïðåîòêðèâàì äâå áëèçêè çåíèöè!
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Ñ äåëàòà cè Àïîñòîëúò
íà ñâîáîäàòà ñòàâà è
Àïîñòîë íà ñúðöàòà, êîéòî
ñ ïðèìåðà ñè èçòðèâà ñòðàõà,
è ñ êóðàæ, è ñ ïîñòîÿíñòâî
ñåå ñåìåíàòà íà íàäåæäàòà
è íà ëþáîâòà êúì îòå÷åñòâîòî.

Áðîäÿ èç Âàðîøà...

Íå ÷å å ëåêî äíåñ, íî íå ñå îïëàêâàì
Äðúçâàì, Àïîñòîëå, ãîâîðÿ íà „òè“, íî
íèòî ñúì ïúðâèÿ, íèòî ïîñëåäíèÿ
Ñëåä òåáå òðúãâàì çà âñè÷êî,
íà âñè÷êî ãîòîâ

Àç ñúì ìàëúê ÷îâåê è íèêúäå è íàâñÿêúäå íå ìîãà äà áúäà,
íî íà åäíî ìÿñòî, Àïîñòîëå, ñúì äëúæåí
Âðúùàì ñå îùå äíåñ â ìîÿ þã.

Ñàôôåò ÅÐÅÍ

„Майчиният език е един от най-важните стълбове на човешката идентичност. Те са три - религия, език и култура. Майчиният език е основното нещо, което всеки трябва да изучава и да знае“. Това заяви кметът на община Ардино Изет
Шабан в приветствието си по повод Международния ден на
майчиния език - 21 февруари. Той призова всички родители и
деца да се възползват и от малките възможности, които предоставя образователната нормативна уредба за изучаването на
майчиния турски език в училищата.

Самостоятелна изложба на акварел
подреди във фоайето на комплекс
„Подиум Давет“ в Бурса изявената
художничка Вилдан Юзкан, с корени
от ардинското село Сухово. Инициативата бе в рамките на традиционната
земляческа среща на ардинци в Бурса.
Представените в експозицията произведения пресъздават пейзажи от Родопите, живопис, портрети, натюрморти,
които са показани с топлота и лекота.

Àðäèíñêè ãëàñ, ÔÅÂÐÓÀÐÈ 2020
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Изет ШАБАН, кмет на община Ардино:
Държа механизацията да е ефективна. Тази
година сме отделили финансови средства, за да
закупим още един нов багер, както и две коли за
сметосъбиране и сметоизвозване.
Ние сме един екип и трябва да бъдем на висота,
за да продължим напред.
––––––––
Щилян УЗУНОВ, началник на
районно управление „Полиция“:
„През 2020 година изтича валидността на голям
брой български лични документи - лични карти,
паспорти, СУМПС, които са издадени в периода
2010 - 2015 г. Очакваме голям наплив от гражданите, живущи на територията на общината за
прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи. Създадена е организация и служителите са в пълна готовност. При
постъпили искания от страна на кметства сме
готови да изпратим мобилен екип, който да
приема заявления за издаване на лични документи
на живущите в съответните населени места.“
––––––––
Сейфи МЕСТАНОВ, началник на отдел
„Местни данъци и такси“:
„Тазгодишната кампания за събиране на данъци
и такси започна още през месец януари. Създаваме всички необходими улеснения за гражданите.“
––––––––
l Одобрен е първият общински проект за 2020 г.
по проект „Красива България“ за текущ ремонт и
внедряване на допълнителни мерки за енергийна
ефективност в ДГ „Брезичка“.
––––––––
Елван ГЮРКАШ, директор на офис на НАП Кърджали, запозна с промените в данъчното законодателство, касаещи земеделските производители.
Тя подчерта, че от тази година самоосигуряващите
се лица подават данъчните си декларации само по
електронен път. Това се отнася и за лицата, извършвали дейност през 2019 година като регистрирани
земеделски стопани и подавали в това си качество
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декларации за самоосигуряващо се лице.
„Очакваме значителен брой декларации да
бъдат подадени именно онлайн, защото знаете,
че по-голямата част от клиентите ни са земеделски производители и попадат в обхвата на
тази законова промяна. Ще разчитаме отново на
вашата помощ и през тази данъчна кампания,
както до сега, за да могат задължените лица да
подадат данъчните си декларации според новите
изисквания. Срокът за подаване на данъчните
декларации остава 30 април, но има промяна за
тези, които искат да ползват 5% отстъпка - за
тях срокът е удължен до 31 март (досега беше
31 януари) Отстъпката не може да надвишава
500 лв. и не може да се ползва, ако лицето има
неплатени данъци, осигуровки, глоби или други
задължения към бюджета.“
––––––––
Цвятко ЧОЛАКОВ, официален ветеринарен
лекар на територията на общината, разясни
новите изменения в Закона за ветеринарно-медицинската дейност у нас. Той подчерта, че съгласно чл. 51 от закона всички животновъди подлежат
на официална идентификация, а обектите да
бъдат регистрирани по чл. 137 от закона.
––––––––
Арх. Станислав ЛУКОВ, гл. архитект на
общината, разясни Наредба № 19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. Той отбеляза, че съгласно нея се
позволява да се застроява върху земеделски земи
свързани със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
––––––––
Сабиха АХМЕД, управител на „Европроекти“ - Кърджали, запозна с новите мерки по
Програмата за развитие на селските райони по
подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на
малки стопанства“, 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за
развитие на малки стопанства“ и подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“.

ÄÅËÎÂÈ ÑÂßÒ
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Жителите на Ахрянско
доволни от Джабит
„Нашият кметски наместник Джабит Еминов е добър стопанин и контактите му са ползотворни. Пожелаваме му да бъде все така всеотдаен и
човечен в работата си”. Така характеризират жители на село Ахрянско своя
кметски наместник Джабит Еминов.За
него пък е гордост да получава доверието на своите съселяни.
„В момента в Ахрянско постоянно
живеят над 100 души. Селото се
състои от четири махали - Дживанлар, Горна и Долна махала, Мекереджилер и Йонузлар. Местните хора се
занимават със земеделие и живот-

новъдство. Всяко домакинство има по
една-две крави. Пасища и ниви има
предостатъчно. Мъжете работят по
строежите в страната и чужбина.
Спестяванията си влагат за ремонт
на фамилните им къщи. А през летните месеци много изселници от Турция
пристигат със семействата си заради
чистия въздух и сред чудесната природа прекарват здравословни дни и
нощи. Местното училище е купено от
холандци“, сподели Джабит Еминов.
Той е роден през 1963 г. в Бял извор.
Завършил е СПТУ по автотранспорт в
Смолян. Женен е, има две дъщери.

Новият кметски
наместник на Голобрад

Назначен е нов кметски наместник на
село Голобрад. Това е 43-годишният
Шенол Байрам. Той има опит в организацията и ръководенето на дейности.
Роден е през 1977 година в Боровица,
но е израснал и живее в Голобрад.
„Съселяните ми ме познават много

добре и знаят, че ще работя с душа и
сърце за благото на жителите на селото“, сподели новият кметски наместник.
Позитивният Шенол ще работи за това
Голобрад да бъде едно чисто и уредено
село. Женен е и има две деца.

Закриха сезона с пищен купон

Ловците от ловно-рибарско сдружение „Белите брези“
в Ардино закриха сезона с пищен купон. Ардинските
авджии вдигнаха наздравица за успешно приключи-

Окичено дърво
с мартеници

Дърво в централната част на градския парк „облече“ своята
червено-бяла одежда. Идеята да украсят дървото с ръчно
изработени мартеници е на кръжочниците от Центъра за
подкрепа на личностното развитие.
Под ръководството на Мюзейен Юсуфова и Дамла Йорданова, децата от школите по изобразително изкуство и театър
покачиха градуса на предпролетното настроение.

лия сезон 2019/2020 година. Равносметка за свършеното направи председателят на сдружението Шахин
Байрамов. Наградени бяха дружините, отстреляли
най-много диви прасета и хищници. Награди имаше и
за отличииците, както и за най-добри ловни трофеи.

Вътрешните стени на джамията в Ардино
са украсени с класическа османска калиграфия на арабски език, с името на Създателя Аллах и Пратеника. Надписите са дело
на 52-годишния Мурад Демир от турския
град Коджаели.

È
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мам странно хоби - обичам да слушам легенди,
интересни и необичайни случки с хора от близкото
ни минало, разказвани често от
наследниците им. А когато
тези истории са от Родопите,
слухът ми е изострен до крайност. Нашите предшественици
са имали преживявания, достойни за холивудски филми.
Труден живот - войни, бедност,
недоимък.
Съседите ни на вилата в ... са
помаци - хора трудолюбиви и
със здрав морал, преселили се
преди много години от Родопите. Дошли в центъра на България, в подножието на Балкана, с едничката цел - да осигурят за себе си и потомците подобър живот. Държавата ни е
длъжник на тези хора. Тежка
карма носят те. След помохамеданчването по турско време
българската държава им смени
имената няколко пъти. И не ги
удостои с нужното внимание.
Затова и някои от тях трудно
приемат България за своя родина. И през различни периоди често са насочвали погледите си към Турция.
За един такъв момент от живота на семейството си ми разказа веднъж възрастната ми съседка. Тя обича да се застоява
при мен, защото и аз съм от
Родопите (само че от Източните), брала съм тютюн като нея
и познавам добре хала на хората от този край. Нейното
село Лисичек, община Баните,
било от две махали и наброявало около 70 къщи. Не знаеше дали днес то съществува
на картата на България. Тя
самата се гордееше с това, че е
ходила на училище в село,
което е на около 4 км от нейното, и всеки ден е извървява-

ÏÀÌÅÒ
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ла пеша това разстояние, без
да се оплаква. Минавали през
река по въжен мост, а през
зимата сняг, преспи. Затова с
право се възмущаваше от днешните ученици, които имат всички условия да учат, но не правят това с желание.
Та нейният баща на млади
години, заедно с други свои
съселяни и земляци, вероятно
в началото на Втората световна война, решават да потърсят
щастието си в Турция. И събират багажа си, натоварват го
на влака и право в Одрин. Турските власти ги настаняват в
една джамия. Всички вътре
били пришълци от България.
Баща º знаел малко турски. И
заедно с приятеля си чул как
охраняващият ги казал на друг
от стражата: „Довечера всички
под ножа!” Като разбрали какво ги чака, успели да избягат
при смрачаване и да се върнат
пеша до България. И повече
дума не издумали да се местят
в Турция.
И друг свой спомен, от най-неприятните, ми разказа вчера кака Рефия. Някъде около 1974 г.,

по нейни думи, е започнала
смяната на имената на помаците. По това време тя е била
млада работничка във фабрика
„Димитър Благоев“, Казанлък.
Един ден дошъл началникът
им и попитал дали има желаещи да отидат на море. Почивката трябвало да е организирана от предприятието, в което
работили. Тя си рекла: „Защо
пък да не отида?“ И влезли в
стаята на началника няколко
жени да се запишат. След тях
щракнал ключът. Те се развикали защо с тях постъпват
така, а им било отговорено, че
трябва да си сменят имената
с български. Подхвърлили им
някакъв именник и им казали
да си изберат имена. Жените
викали, пищели, но никой не
им обръщал внимание. Една от
тях казала, че за нищо на света
няма да си смени името. Спукали я от бой. Била цялата в
синини от ударите на милиционерите. Държали ги заключени цялата нощ. На сутринта
моята съседка си избрала име
и я пуснали.
Петина ПЕТЕВА
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Îáùèíñêè êîíêóðñ çà
íàé-îðèãèíàëíà ìàðòåíèöà

Над 138 мартеници оспорваха приза за „Най-красива и оригинална мартеница“ в общински конкурс,
организиран от Центъра за подпомагане на личностното развитие. В надпреварата се включиха деца и
ученици от 6 до 18-годишна възраст от СУ „Васил
Левски“ - Ардино, ОУ „Антон С. Макаренко“ Боровица, ОУ „Отец Паисий“ - Жълтуша, ДГ
„Слънце“ и ДГ „Брезичка“ - Ардино, ДГ „Мир“ Бял извор, Жълтуша, Падина.
Творенията на участниците бяха оценени в три
възрастови групи. Директорът на детския център
Мюзейен Юсуфова връчи награди и благодари на

участниците от всички общински училища и детски
градини за активното им участие в традиционния
конкурс.
Мартеницата е част от културното наследство
на България. Цветовете й символизират идващата пролет и възраждане на цялата природа,
духовна чистота, здраве и живот. За нея се разказват легенди, които стигат до времето на хан
Аспарух. С ръчно изработените мартеници българите окичват децата си, своите близки и приятели, домашните любимци, домовете си, а също
и своите гости.

88-ãîäèøíèÿò Ìþìþí Ñàäåòòèí îò Áîãàòèíî:

Доволен съм от “Топъл обяд” и се чувствам значим

„Общината и държавата мислят
за нас. Всеки ден от кухнята на
„Топъл обяд“ получавам супа,
основно ядене, хляб, и когато е
възможно плодове. Много е добра
храната и е разнообразна. Възползвам се от услугата от началото
на 2018 година. Доволен съм и се
чувствам значим! Надявам се услугата да продължи да се предоставя“. Това споделя 88-годишният
Мюмюн Садеттин от село Богатино.
Той е един от потребителите на
социалната услуга „Обществена
трапезария“ по проект „Осигуряване на топъл обяд на лица от уязвими групи в община Ардино“.
„Всеки календарен ден на терито-

рията на община Ардино се предоставя топъл обяд на общо 1 3000
потребители, във всички населени
места, които са определени в
сътрудничество с общинска дирекция „Социално подпомагане“. Проектът се финансира по Оперативна

програма за храни и/или основно
материално подпомагане, с финансовата подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и подкрепата на
Европейския съюз. Той е обезпечен
от държавата до края на месец февруари и община Ардино може да
поеме ангажимент дотогава“, сподели ръководителят на социалния
проект Севджан Карабекирова.
Кметът на община Ардино Изет
Шабан уточни, че за новия програмен период 2021 - 2027 година, ще
направят всичко възможно жизненоважната социална услуга „Обществена трапезария“, да бъде
реализирана отново на територията
на общината.

• Þubat 2020 •

Hazırlayan: Saffet EREN

Sabahattin Ali 113 yaşında
DOĞUM GÜNÜNDE ANILDI

(25 Şubat 1907 - 2 Nisan 1948)

Türk edebiyatının unutulmaz yazarı
Sabahattin Ali doğum gününde,
doğduğu yer olan Ardino’da anıldı.
Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen eserleri çok satanlar listelerinde yer almaya devam eden
Türk edebiyatının unutulmaz yazarı
Sabahattin Ali, doğum gününde
doğduğu yer olan Ardino (Eğridere)
kasabasında anıldı.

LANET OLSUN

Kendi çıkarlarını milletin çıkarlarından üstün tutanlara, kendi hak edilmemiş ekmeklerini yiyebilmekte
devam etmek için milletlerini kölelik
zincirleri, cehalet karanlığı, korku
uyuşukluğu içinde bırakmaya çabalayanlara LANET OLSUN...
Hiçbir fikre inanmadıkları için fikirlere, insanı insan eden duygulara
yabancı oldukları için insanlık sevgisine, herhangi bir şeyi bilip öğrenmeyecek kadar beyinsiz ve tembel
oldukları için bilgiye ve kitaba düşman olanlara LANET OLSUN...
Halkın arasına girecek, onlarla sarmaş dolaş olacak suratları olmadığı

için halkı hor görenler, her zaman ve
her yerde kendilerinden daha isabetli
davranacak ehliyette olan halk kitlelerini ahmak bir koyun sürüsü, yahut
düşüncesiz bir yığın sayanlara, halkın
dostluğuna da, düşmanlığına da kulak
asmayacak kadar gaflete düşenlere
LANET OLSUN...
İnsanların toplu halde yaşayabilmeleri
için ilk şart olan hak ve adalet kaidelerini bile kendi iğrenç arzularına alet ederek, aralarında yaşadıkları insan toplumunu korkunç bir düzensizliğe sürüklemeye çalışanlara LANET OLSUN...
Üzerinde yaşadıkları toprakları, boş
lakırdı ve gösterişten ileri geçmeyen

Düzenlenen
anma
töreni,
Sabahattin Ali’nin heykelinin
yanında gerçekleştirildi.
Ardino Belediye Başkanı İzet
Şaban, yazarın heykeline çiçekler
koyarak, anma törenine katılanlara Sabahattin Ali’nin anısını
daima yaşatacaklarını ifade etti.
Eserleri onlarca dile çevrilen ve
Bulgaristan’da
da
tanınan
Sabahattin Ali, 31 Mart
1948 sabahı yurt dışına
çıkmak
üzere
İstanbul’dan ayrıldı.
Ailesi ve arkadaşları bir
daha kendisinden haber
alamadı.
Ardino Belediye
Başkanı İzet Şaban,
yazarın heykeline
çiçekler koyarak, anma
törenine katılanlara
Sabahattin Ali'nin anısını daima yaşatacaklarını ifade etti.

akılsız, bilgisiz tedbirler ve tedbirsizliklere günden güne bakımsız,
verimsiz, perişan bir toprak yığını
haline getirenlere, o toprağın üstünde yaşayanları, oralarda eskiden
insan gibi yaşamış olan milletin hatırası için yüz karası olacak kadar
düşük seviyeler indirenlere LANET
OLSUN...
Kendilerini sattıkları devletin sözde
dostluğunu kendi milletine mazur
gösterebilmek için yurtlarına kavi ve
korkunç düşmanlar icat edenlere ve
memleketlerini yakın tehlikelere
sokmak
isteyenlere
LANET
OLSUN...
Sabahattin Ali, Markopaşa Yazıları
ve Ötekiler
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21 ŞUBAT - ULUSLARARASI ANA
DİLİ GÜNÜ KUTLANDI

Àðäèíñêè ãëàñ, ФЕВРУÀРИ 2020

Başkan İzzet Şaban, tüm ebeveyn ve çocuklara
ana dili öğrenimi konusunda çağrıda bulundu

Ardino’da 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Belediye salonunda düzenlenen müzik ve şiir dinletisinden oluşan
program, Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban’ın
himayesinde gerçekleşti.
Başkan Şaban, yaptığı selamlama konuşmasında,
“ Ana dili, insan kimliğinin en önemli dayanaklarından biridir. Kimliğin din, dil ve kültür olmak
üzere üç tane dayanağı vardır. Ana dilini herkesin
öğrenmesi ve bilmesi gereken en önemli şeydir”
diye kaydetti. Belediye Başkanı, tüm ebeveynleri ve
çocukları Bulgaristan’ın yasal çerçevesinin okullarda
KUTLAMADAN KARELER

ana dili öğrenimi konusunda sağladığı sınırlı imkanlardan yararlanmaya çağırdı.
Ardinolu çocuklar, seslendirdikleri şiir, şarkı ve dans
gösterileriyle ana dilleri hakkındaki bilgilerini sadece
bir telaffuz olarak değil, aynı zamanda dilin gramer
özellikleri açısından da sergilediler.
Program, Nesrin Hasan’ın seslendirdiği duygusal
“Gesi Bağları” türküsü ile başladı. Kasaba
Kültürevi’nin çatısı altındaki Damla Yordanova’nın
yönetmenliğindeki Çocuk Vokal Grubu, zengin
repertuvarında yer alan popüler Türkçe şarkılardan
“Nayino”, “Arkadaşım eşşek” ve “Hayat bayram
olsa” şarkılarını seslendirdi ve katılımcılardan büyük
alkış aldı. Ardino Lisesi ve Çocuk Gelişim Merkezi
öğrencileri, Mesut Hayrullov ve Aybeniz Salieva’nın
yönetiminde hazırladıkları ana dili ile ilgili şiirlerden
bir demet sundular.
Programın sonunda Ardino Belediye Başkanı İzzet
Şaban, programda yer alan çocukları ve öğretmelerini tebrik etti, güzel ve ilgi çekici bir program
hazırlamalarından dolayı memnuniyet duyduğunu
dile getirdi.

Mesut HAYRULLOV

DİLİMİZ
Türkçemiz! Bizim dilimiz bir çocuk denli saftır.
Arıdır. Durudur.
Bize dilimizi öğreten okul; kâinattır, doğanın
ta kendisidir.
Bak dinle, evladım! Günün doğduğu yöne
ne denir? Doğu!
Pek iyi, battığı yöne? Batı!
Suyun geldiği yere ‘yukarı’ deriz, gittiği
yere ‘aşağı’...
Bak işte, hilafsız hakikattan doğar bizim dilimiz,
Türkçemiz!
Tertemizdir. Kargaşasızdır.
Arılığında yücelik, duruluğunda sırlar gizlidir.
Ana dilimizi biliriz biz.
Her kişinin dili, anasından emdiği süt gibidir
o kişiye.
Hem helal, hem hayati.

Àðäèíñêè ãëàñ, ФЕВРУÀРИ 2020
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Zulmün Tuhaf
Benzerliği

SUYUN ÖTESİNDEN YAZILAR

Y

• Türk Edebiyatında Ömer Seyfettin kadar Bulgar toplumunu gözlemlere dayanarak irdeleyen başka bir yazar
yoktur

• Yüz yıl sonra sözde gelişmiş sosyalist demokrasisi ile
övünen ülkede Jivkov rejimi Türk azınlığa insanlıkla
bağdaşmayan baskılar uyguladı.

Mehmet Ş. ÇAVUŞOĞLU
irminci yüzyılın ilk yirmi yılında dil,
kuruluş, anlatım ve getirdiği konular
yönünden Türk öyküsüne çağdaş anlamda
değerler kazandıran Ömer Seyfettin asker kökenlidir. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra subay olarak Selânik’teki 3. Ordu merkezine atanır, oradan
Serez’e bağlı Yakorit adlı köyün sınır karakoluna
bölük komutanı olarak gönderilir (1909-1911). İki
yıl boyunca Balkanlar’daki Velmefçe, Pirlepe,
Osenovo, Pırbeliçe, Serez, İştip, Babina,
Demirhisar, Cumayıbâlâ, Razlık gibi sınır yerleşim yerlerinde çete takibatıyla uğraşır.
Askerlikten ayrılıncaya kadar kaldığı bu bölgede
çevresindeki asker, sivil kişileri yeteneğinin verdiği büyük yararlanma olanağı çerçevesinde gözlüyor. Türk Edebiyatında Ömer Seyfettin kadar
Bulgar toplumunu gözlemlere dayanarak irdeleyen başka bir yazar yoktur. Tuhaf Bir Zulüm,
Bomba, Hürriyet Bayrakları, Beyaz Lâle,
Nakarat vb. hikâyeleri Balkanlar’daki subaylık
izlenimlerinden izler taşımakta olup, öykü yazarı olarak ilk verimli evreye Yakorit yaşamında
ulaşmıştır.
Tuhaf Bir Zulüm hikâyesinin anlatıcısı tekil birinci kişidir (yazarın kendisi olabilir). Bulgaristan’da
en sevdiği yer Lajina’dır. Ilıca Banyo bahanesiyle
oradadır. Arkadaşı Koştanof namında meşhur sosyalisttir. Akşamları kasabanın dışına beraber gezmeye çıkar, Kurtova Dağlarının üzerinde tutuşan
bulutları seyrederler. Geceleri Çarşı meydanında
Dinko’nun Hanı’nda bira içmekle, iskambil oynamakla geçirirler. Bir pazar akşamı ikisi birlikte
aynı yere gelmiş olan eski komitacı ve diplomat
Kepazef’in odasına gideceklerdir. Sosyalist
Koşanof, Kepazef’in yaşamını kısaca anlatır:
Evvelâ ihtilâlci imiş. Sonra prenslikte Dahiliye
memuru olmuş. Daha sonra mebus. Birkaç ay da
Adliye Nazırlığı etmiş... İstanbulof’un aziz arkadaşlarındanmış... ”Ama bir gör, bak! Ne tip, ne

tip! Tam “Bay Ganyo.”
Ömer Seyfettin, bir dergide yayımladığı öykünün
dipnotunda Bay Ganyo’nun Aleko Konstantin’in
meşhur romanı olduğunu belirtmiştir. Odaya girdiklerinde Kepazef kendisine takdim edilen
Türk’e, “sen de mi sosyalistsin?“ diye sorar.
Cevabı Koştanof verir: “Hayır, o nasyonalisttir.“
Eski ihtilâlci ve diplomat Kepazef, Türklerde sosyalist de nasyonalist de bulunamayacağını, onların yalnızca taassup (tutuculuk) sahibi olabileceklerini söyleyerek bu zaafları yüzünden
Deliorman’ı nasıl terk ettiklerini anlatır. Kepazef
Deliorman
kaymakamı
iken
bölgeyi
Bulgarlaştırmak emeli ile Rumları katletmeyi
göze almıştır. Ama Türkleri oradan çıkarmak için
Makedonyalı bir aileye para verip domuz üretimi
yapmasını sağlamak yetmiştir. Domuzlar çoğaldıkça Türkler onların ayak bastığı yere uğramamak için İstanbul’a göç etmişlerdir. Türkler, dinî
inanışları gereği, domuzların arazide dolaşmasını
kendileri için zulüm saymış. Sosyalist Koştanof,
Kepazef’in anlattıklarının abartılı yönüne dikkat
çekse de yarısının doğru olabileceği olasılığı bile
Türk arkadaşını incitmiştir.
1880’lerde İstanbulov döneminde yapılan tuhaf
bir zulüm...
Yüz yıl sonra sözde gelişmiş sosyalist demokrasisi ile övünen ülkede Jivkov rejimi Türk azınlığa insanlıkla bağdaşmayan baskılar uyguladı.
Türk kökenli memurlara ek iş olarak domuz çiftlikleri kurdurup üretimi Müslümanlar arasında
yaygınlaştırmayı amaçladı. Türk çocuklarının
sünnet edilmesini, kurban kesmeyi, Türkçe
konuşmayı yasakladı. Artan Türk nüfusu anlaşma yoluyla Türkiye’ye gönderemeyince zorla ad
değiştirmeye, özümsemeye, sindirmeye, yok
etmeye kalkıştı.
Zulmün ne tuhaf benzerliğidir bu.
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10
Kim daha büyük

Àðäèíñêè ãëàñ, ФЕВРУÀРИ 2020

l F IK R AL A R l

Hoca’ya:
“Efendi” demişler, “padişah mı büyük, yoksa çiftçi
mi?”
“Çiftçi büyük elbet” demiş Hoca ve eklemiş: “Çünkü
çiftçi buğday yetiştirip vermezse padişah acından ölür.”

Gönlüm razı olmadı

Nasreddin Hoca, kasabadan Kur'an-ı kerim, tefsir ve
ilmihal gibi bazı kitaplar almış. Bir çuvala yerleştirmiş.
Çuvalı sırtına almış, eşeğine binmiş köyüne doğru gidiyor. Yolda Hoca’yı görenler:
“Bre Hoca, çuvalı niye kendi sırtına aldın?” diye sormuşlar.
“Ne yaparsın” demiş Hoca, “zavallı hayvan zaten benim
bütün kahrımı çekiyor. Kendi bindiğim yetmiyormuş
gibi çuvalı da ona taşıtmaya gönlüm razı olmadı.”

“A efendi” demiş karısı, “kendin çarıkçı demedin mi?”
“Anlasana işte” demiş Hoca, “nerede oturuyor demek
istedim.”
“Efendi, bugün sana ne oluyor?” demiş karısı. “Komşu"
dedin ya...”
Hoca birden sinirlenmiş:
“Aman be karı... Seninle de bir türlü konuşulmaz ki!”

Boğazından yakalayacağım

Nasreddin Hoca çaydan su almak için testisini daldırdığı sırada testi elinden kayıp derin suyun dibini boylamış. Hoca yerinden kımıldamadan bir an öylece kalakalmış. Oradan geçen bir tanıdığı sormuş:
“Ne bekliyorsun, Hoca?"
“Testi suya daldı da” demiş Hoca, “çıkınca boğazından
yakalayacağım.”

Güvercin siyaseti

İki emekli, güvercinlere yem atarken biri:
“Şunlara ne zaman yem versem siyasetçileri hatırlıyorum” demiş.
Diğeri sormuş:
“Neden?”
“Yerde dolaşırken elimizden yiyorlar, havalanınca kafamıza ediyorlar!”

Hanımla muhabbet

Hoca bir gün karısına:
“Hatun” demiş, “şu bizim komşu, çarıkçı, Mehmet ağanın adı neydi?”
“Kendin söyledin ya, efendi” demiş karısı, “Mehmet
ağa.”
“Canım, dilim sürçtü işte... Ne iş yapar diyecektim”
demiş Hoca.
l G Ü ZE L SÖ Z LER l

● Nasıl unuttuysan çocukluğunu ve kırılan oyuncaklarını, kırılan kalbini de öyle unutacaksın!

● Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından
rahatsızlık duymaz.

● Ağlamak, ruhun kanama şeklidir. Sargısı yok, çaresi
yok, sebebi var.

l D UV A R Y A ZIL A RI l

♦ Besle kargayı, hindi diye satarsın.
♦ Ölenle ölünmez, mirasına konulur.
♦ Hayvanları çok seviyorum, özellikle kızarmış
tavuğu.
♦ Erkekler park yeri gibidir, iyilerin hepsi kapılmıştır.
♦ Sakla samanı, inekler aç kalsın.
♦ Üzümünü ye, bağını yeme.

Àðäèíñêè ãëàñ, ÔÅÂÐÓÀÐÈ 2020
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Р Е Ш Е Н И Е № 32
Общински съвет - Ардино реши:
1. Приема бюджета на община Ардино за 2020 г. както следва:
1.1. По приходите в размер на 11 983 213 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности - 6 187 039 лв. и за местни
дейности - 5 796 174 лв.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 187 039 лв. в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на
5 842 048 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от държавни дейности от 2019 г.
в размер на 344 991 лв, разпределен по дейности.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 796 174 лв.,
в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 633 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 067 000 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 325 000 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на
1 340 900 лв.
1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване - в размер
на 307 500 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от местни дейности от 2019 г. в размер на 1 479 046 лв., разпределен по дейности, в това число с целеви характер 1 479 046 лв., от тях КР 1 266 659 лв.
1.1.2.7. Предоставен трансфер - съфинансиране по проект
Красива България - 36 466 лв.
1.1.2.8. Временни безлихвени заеми - 106 131 лв.
1.1.2.9. Временна финансова помощ - 55 000 лв.
1.1.2.10. Друго финансиране - отчисления по ЗУО - 150 000 лв.
1.2. По разходите в размер на 11 983 213 лв., разпределени
по функции, групи, дейности и параграфи, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на
6 187 039 лв., в т.ч.
1.2.1.1. за капиталови разходи - 25 000 лв.
1.2.1.2. за финансиране на поети ангажименти за осигуряване на устойчивост по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи чрез социално предприемачество” и проект „Обучения и заетост на територията на
МИГ Ардино - Джебел“ със средства от преходния остатък
от държавни дейности от 2019 г. - 115 632лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от
държавата дейности със средства от собствени приходи и от
изравнителната субсидия в размер на 120 000 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 5 796 174 лв., в т.ч.
2 991 093 лв. за капиталови разходи.
1.3. Приема програма за капиталовите разходи за 2020 г.
в размер на 3 016 093 лв., финансирани със бюджетни средства и със средства от ЕС в размер на 6 921 621 лв., като:
1.3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за
капиталови разходи в размер на 1 340 900 лв.
1.3.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с
приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи и други местни приходи в размер на 263 534 лв.
и съфинансиране по проект Красива България в размер на
36 466 лв.
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1.4. Приема числеността на персонала и разпределението на
плановите разходи за работни заплати през 2020 г., без звената прилагащи системата на делегирани бюджети.
1.5. Утвърждава разчета за целеви разходи и субсидии,
както следва:
1.5.1. Членски внос - 15 000 лв.
1.5.2. За поддържане договорните взаимоотношения с побратимените общини Нилюфер, Къркларели и Картал, Република Турция - 20 000 лв.
1.5.3. Помощи по решение на Общински съвет - 7 000 лв., в т.ч.
1.5.3.1. За подпомагане на даровити ученици и студенти 2 000 лв.
1.5.3.2. Помощи за погребения (превоз, дъски, ковчег) - 2000 лв.
l Индивидуален размер на помощта - 40лв., която се изплаща срещу представени препис-извлечение от смъртен акт,
разходооправдателен документ за извършен разход, служебна бележка от съответното кметство, че не е предоставена
друга помощ във връзка с погребението и удостоверение, че
лицето е социално слабо и няма близки и роднини.
1.5.4. Културни празници от общински характер - 25 000 лв.
1.5.5. Вестник „Ардински глас“ - 10 000 лв.
1.5.6. Подпомагане на издателска дейност - 3 000 лв.
1.5.7. Финансиране на участия от регионален и национален
характер - 7 000 лв.
1.5.8. Финансиране на общинска учителска спартакиада 1 000 лв.
1.5.9. Субсидии за:
1.5.9.1. читалища - 292 320 лв.
1.5.9.2. спортни клубове - 34 000лв.
1.5.9.3. организации с нестопанска цел - ТД „Бели брези“ 2 000 лв.
1.5.10. Упълномощава кмета на общината да договори
допълнителни условия, свързани с предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 1.5.9
1.6. Приема следните лимити за разходи:
1.6.1. Социално-битови в размер до 3% върху плановите
средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
1.6.2. За представителни цели - 18 000 лв., в т.ч.
1.6.2.1. за кмета на общината - 12 000 лв.;
1.6.2.2. за председателя на Общинския съвет - 6 000 лв.
1.7. Утвърждава поименен списък на лицата, заети във функция „Образование“, които имат право на транспортни разходи
в размер на 100% от стойността на действителните разходи.
2. Определя максималния размер на дълга, както следва:
2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2020 г.
- 2 млн. лв.
2.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени
през 2020 г. - 140 910 лв.
2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските
гаранции към края на 2020 г. - 1 млн. лв.
3. Определя максимален размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер до 12 млн. лв., като налични към края на годината - не
íà ñòð. 12
повече от 1 527 х. лв.

12

îò ñòð. 11

ÏÓÁËÈ×ÍÎÑÒ

4. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер до
20 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават - 5 091 х. лв.
5. Определя размера на просрочените задължения от 2019
година, които да бъдат разплатени от бюджета за 2020 година в размер на 242 248 лв. и размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година
в размер на 4 338 лв.
5.1. Приема план-график за обслужване на просрочените
задължения за 2020 година.
6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз в размер на 8 418 077 лв.
7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2020 г. и прогнозни показатели
за периода 2021 и 2022 г.
8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен
по бюджета на община Ардино.
9. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
9.1. В частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за разходите в рамките на
една дейност, с изключение на дейностите на делегиран
бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за
делегираните от държавата дейности и няма просрочени
задължения в съответната делегирана дейност.
9.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга,
без да изменя общия размер на разходите.
10. Възлага на кмета:
10.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпореди-
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Съгласно чл. 136, ал. 1 и 3 от Конституцията, общината е
основната административно-териториална единица, в
която се осъществява местното самоуправлението, и е
юридическо лице. Като такава тя има свои органи, собственост и самостоятелен бюджет. Общинският бюджет
представлява самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година,
той е документ за политиката на общината, чрез него се
осигуряват парични средства за финансиране на местни
и делегирани от държавата дейности. Местните бюджети
заемат важно място в социално-икономическото управление на страната. Те са материална основа за осъществяване на права, задължения и отговорности. Общинският бюджет е публичен и се контролира от населението чрез общинския съвет и от определените със закон
компетентни органи.
Оперативното управление на финансовия ресурс се организира от общинската администрация и се осъществява
от ръководителя на финансовия отдел под ръководството
на кмета и общинския съвет. Кметът е първостепенен разпоредител с бюджетните средства и със заповед определя
правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни
кредити от втора и трета степен, има право и да изменя
размера на бюджетните кредити за различните видове
разходи. Той се отчита пред общинския съвет за хода на
изпълнение на бюджета през шестмесечието и годината.
Разпоредбите за общинския бюджет са посочени в Закона
за местното самоуправление и местната администрация и
Закона за местните финанси. В общинския бюджет се акумулират приходите от местни данъци и такси, определени
със Закона за местни данъци и такси, субсидии от държавния бюджет и от собствени приходоизточници.
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тели с бюджет.
10.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
10.3. Да отразява служебно промените по общинския
бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства
от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на
дарителя/донора и с размера на преизпълнението на местните приходи да актуализира разходите в зависимост от
потребностите.
10.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни
организации и звена при нарушаване на бюджетната и
финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната система за финансово управление и контрол.
10.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от
Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния управляващ орган и на МФ.
11. Упълномощава кмета:
11.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета
на общината за текущо финансиране на одобрените по
бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на
делегираните от държавата дейности и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
11.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и
други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.
11.3. Да ползва временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет и набирателни
сметки на общината за авансово финансиране на плащания
по проекти до възстановяването им от управляващия орган.
11.4. Да разработва и възлага подготовката на общински
програми и проекти и да кандидатства за финансирането им
със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз, по национални програми, донори и от други
източници за реализиране на годишните цели на общината
за изпълнение на общинския план за развитие.
12. Задължава ръководителите на бюджетни звена,
финансирани от общинския бюджет да докладват ежемесечно за направените вътрешни компенсирани промени
по бюджетите им.
13. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане
на бюджета.
Р Е Ш Е Н И Е № 33
Приема програма за управление на община Ардино през
мандат 2019 - 2023 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 34
Приема изменение и допълнение на решение №137/
10.08.2016 г. на Общински съвет -Ардино, както следва:
В т. 2 текста „Дейност на Центъра за подкрепа за личностно
развитие - Ардино, а именно: развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Ардино“ се заменя с текста: „Определя дейността на Център за подкрепа на личностното развитие Ардино:
l развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Ардино;
l ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални
образователни потребности“.
В останалата си част решение №137/10.08.2016 г. на
Общински съвет - Ардино остава непроменено.
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Р Е Ш Е Н И Е № 35
Определя таксиметрова стоянка за 5 броя автомобили, разположени успоредно на тротоара от входа към читалище
„Родопска искра” след пешеходната пътека и стоянката да се
обозначи със знак Е 20 „Такси”.

Р Е Ш Е Н И Е № 36
1. Дава съгласие да се проведе процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от общинската
транспортна схема, както следва:
l Обособена позиция № 1 Боровица - Латинка с час на тръгване от с. Боровица 14.30 ч. и час на тръгване от с. Латинка
06.30 ч. Изпълнява се целогодишно и ежедневно.
l Обособена позиция № 2 Ардино - Ленище с час на тръгване от гр. Ардино 07.00 ч. и час на тръгване от с. Ленище
08.00 ч. Изпълнява се целогодишно и ежедневно.
l Обособена позиция № 3 Ардино - Ленище с час на тръгване от гр. Ардино 13.00 ч. и час на тръгване от с. Ленище
14.00 ч. Изпълнява се целогодишно и ежедневно.
l Обособена позиция № 4 Ардино - Гърбище с час на тръгване от гр. Ардино 15.15 ч. и час на тръгване от с. Гърбище
07.30 ч. Изпълнява се целогодишно и ежедневно.
l Обособена позиция № 5 Ардино - Теменуга с час на тръгване от гр. Ардино 15.15 ч. и час на тръгване от с. Теменуга
06.45 ч. Изпълнява се целогодишно и ежедневно.
l Обособена позиция № 6 Ардино - Ябълковец с час на тръгване от гр. Ардино 15.15 ч. и час на тръгване от с. Ябълковец 07.20 ч. Изпълнява се целогодишно и ежедневно.
2. В процедурата могат да участват физически и юридически лица, регистрирани като търговци, както и техни обединения, които притежават лиценз за извършване на превоз на
пътници на територията на Република България или лиценз
на общността и други документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови
нормативни актове, както и от ЗОП.
3. Общинският съвет делегира изпълнението на своите функции на кмета на община Ардино, като го оправомощава да
предприеме, всички правни и фактически действия по провеждането на процедурата, по реда на ЗОП, както и сключване на договор с определените за изпълнители кандидати.
Р Е Ш Е Н И Е № 37
Приема стратегия за управление на общинската собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 38
Приема годишна програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост за 2020 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 39
I. Открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - частна и публична общинска собственост, както следва:
1.Общинско нежилищно помещение, находящо се на
Общински пазар - Ардино, сектор „Б”, кв. 11 по ПУП на
града, първа зона, част от имот частна общинска собственост, с площ 24 кв.м., с предназначение за развиване на търговска дейност за срок от 3 години. Първоначална месечна
наемна цена - 79.20 лв. без ДДС.
2. Общинско нежилищно помещение, находящо се на
Общински пазар - Ардино, сектор Б”, кв. 11 по ПУП на
града, първа зона, част от имот частна общинска собственост, с площ 12 кв.м., с предназначение за развиване на търговска дейност за срок от 3 години. Първоначална месечна
наемна цена - 39.60 лв. без ДДС.
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е почти същия като предходния, с малки актуализации по
определени дейности и параграфи. Както обикновено, 50%
от дейностите в общинския бюджет са държавно делегирани - „Образование”, „Здравеопазване”, „Социални грижи”
и др. Останалите дейности са строго местни като „Чистота,
сметосъбиране и комунални услуги”, „Благоустрояване и
строителство” и т.н. Чуват се гласове от опозицията, че в
общинския бюджет няма активни мероприятия за подпомагане на местния бизнес. Бюджетната рамка не е механизъм за пряка помощ и намеса в стопанската дейност, но
индиректно чрез поносими данъчни ставки и предоставяне на добра среда за развиване на бизнес, посредством
общинските наредби, местните предприемачи могат да
разчитат на Общината. Бюджетният механизъм по принцип е консервативна система за провеждане на определена
политика, поради което възлагането на строително-ремонтните работи в размер на близо 1,5 млн. лв по Поименният списък за строителство за 2020 г. трябва да се осъществява по правилата за организиране на обществени поръчки, а не с пряко възлагане на местни фирми.
През настоящата 2020 г. очакваме, както обикновено,
периодични актуализации на общинската бюджетна
рамка с трансфери от централния бюджет, в съответствие с добрите взаимоотношения на местното самоуправление в Ардино с централната изпълнителна власт.
Азис МУРАД,
общински съветник

3. Общинско нежилищно помещение, находящо се на
Общински пазар - Ардино, сектор „Б”, кв. 11 по ПУП на
града, първа зона, част от имот частна общинска собственост, с площ 12 кв.м., с предназначение за развиване на търговска дейност за срок от 3 години. Първоначална месечна
наемна цена - 39.60 лв. без ДДС.
4. Общинско нежилищно помещение, находящо се на
Общински пазар - Ардино, сектор „Б”, кв. 11 по ПУП на
града, първа зона, част от имот частна общинска собственост, с площ 12 кв.м., с предназначение за развиване на търговска дейност за срок от 3 години. Първоначална месечна
наемна цена - 39.60 лв. без ДДС.
5. Общинско нежилищно помещение (в сграда на СУ „Васил
Левски” - Ардино), втора зона, с площ 112 кв.м., с предназначение за складово помещение за срок от 5 години. Първоначална месечна наемна цена - 134.40 лв. без ДДС.
6. Общинско нежилищно помещение - находящо се на първи
етаж в сградата на Общинска автогара - Ардино, кв. 26 по ПУП
на града, част от имот частна общинска собственост, с площ
20 кв.м., с предназначение за развиване на търговска дейност
за срок от 3 години. Месечна наемна цена - 66.00 лв. без ДДС.
7. Общинско нежилищно помещение - находящо се на първи
етаж в сградата на Общинска автогара - Ардино, кв. 26 по ПУП
на града, част от имот частна общинска собственост, с площ
20 кв.м., с предназначение за развиване на търговска дейност
за срок от 3 годин. Месечна наемна цена - 66.00 лв. без ДДС.
II. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за
наем със спечелилите търга.
Р Е Ш Е Н И Е № 40
I. Открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - частна и публична общинска собственост, както следва:
íà ñòð. 14
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ÏÓÁËÈ×ÍÎÑÒ

1. Общинско нежилищно помещение, находящо се на
Общински пазар - Ардино, сектор „А”, кв. 11 по ПУП на
града, част от имот частна общинска собственост, с площ
24 кв.м., с предназначение за развиване на търговска дейност за срок от 3 години. Първоначална месечна наемна
цена - 96.00 лв. без ДДС.
2. Общинско нежилищно помещение, находящо се на
Общински пазар - Ардино, сектор „А”, кв. 11 по ПУП на
града, част от имот частна общинска собственост, с площ
12 кв.м., с предназначение за развиване на търговска дейност за срок от 3 години. Първоначална месечна наемна
цена - 39.60 лв. без ДДС.
3. Общинско нежилищно помещение, находящо се на
Общински пазар - Ардино, сектор „В”, кв. 11 по ПУП на
града, част от имот частна общинска собственост, с площ
12 кв.м., с предназначение за развиване на търговска дейност за срок от 3 години. Първоначална месечна наемна
цена - 39.60 лв. без ДДС.
4. Общинско нежилищно помещение, находящо се на
Общински пазар - Ардино, сектор „А”, кв. 11 по ПУП на
града, част от имот частна общинска собственост, с площ
25 кв.м., с предназначение за развиване на търговска дейност за срок от 3 години. Първоначална месечна наемна
цена - 82.50 лв. без ДДС.
5. Общинско нежилищно помещение, находящо се на
Общински пазар - Ардино, сектор „В”, кв. 11 по ПУП на
града, част от имот частна общинска собственост, с площ
25 кв.м., с предназначение за развиване на търговска дейност за срок от 3 години. Първоначална месечна наемна
цена – 82.50лв., без ДДС.
6. Общинско нежилищно помещение - находящо се в сградата
на СУ „Васил Левски” – Ардино, с площ 34 кв.м., с предназначение за развиване на търговска дейност за срок от 5 години.
Първоначална месечна наемна цена - 91.80 лв. без ДДС.
7. Общинско нежилищно помещение - находящо се в сградата на първи етаж на общинска администрация - Ардино, с
площ 65.65 кв.м., с предназначение за развиване на търговска дейност за срок от 5 години. Първоначална месечна
наемна цена - 262.60 лв. без ДДС.
II. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за
наем със спечелилите търга.
Р Е Ш Е Н И Е № 41
I. Открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична
общинска собственост, както следва:
1. Помещения от първи етаж в сградата на бивша ПГ „Христо Смирненски” - Ардино, с обща площ 257 кв.м., парцел
VIII, кв. 29 по ПУП на гр. Ардино, с предназначение за производствена дейност за срок от 5 години. Първоначална
месечна наемна цена - 372.65 лв. без ДДС.
2. Общинско нежилищно помещение, находящо се в сградата
на народно читалище „Лъч” - с. Горно Прахово, с площ 26
кв.м., с предназначение за търговска дейност за срок от 5 години. Първоначална месечна наемна цена - 39.00 лв. без ДДС.
II. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за
наем със спечелилите търга.

Р Е Ш Е Н И Е № 42
1. Подкрепя предложението на кмета на общината за кандидатстване с проект „Реконстуркция и модернизация на
системите за външно изкуствено осветление на територията
на община Ардино” по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., програма
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„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна
сигурност“, процедура „Рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“.
2. Възлага на кмета на общината да се изготвят и внесат
необходимите документи по изискванията на финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство
2014-2021 г., програма „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност, енергийна сигурност“, процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура системи за външно изкуствено осветление на общините“.

Р Е Ш Е Н И Е № 43
Приема отчет на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019
година и плана на комисията за 2020 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 44
Приема програма и календар за развитието на физическото
възпитание и спорта през 2020 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 45
Приема общински план за младежта за 2020 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 46
Приема решение за отделяне на с. Главник, община Ардино,
от кметство Жълтуша, община Ардино.
Чрез областния управител решението на общинския съвет
да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник”.
Приложение: Подписка от жителите на с. Главник, община
Ардино.

Р Е Ш Е Н И Е № 47
Упълномощава кмета на община Ардино да участва в управителния съвет на Сдружение „За чисти Родопи”.
При невъзможност за участие на кмета на община Ардино в
управителния съвет на сдружението за негов заместник се
определя - Наско Кирчев Кичуков, зам.-кмет на община
Ардино.

Р Е Ш Е Н И Е № 48
Приема доклад за състоянието на системите за финансово
управление и контрол за 2019 година в МБАЛ „Ардино” Ардино.
Р Е Ш Е Н И Е № 49
I. Открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земя от общински поземлен фонд
на община Ардино, за срок от 10 години, за ползване по
предназначение:
? Поземлен имот в с. Правдолюб. Първоначална годишна
наемна цена - 42.03 лв.
II. Упълномощава кмета на общината да организира подготовката и провеждането на търга и да сключи договор за
наем със спечелилия търга.
Р Е Ш Е Н И Е № 50
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Брезен - Бирсен Али Мехмед, считано от 13.02.2020
година.
Сезгин БАЙРАМ
Председател
С пълните текстове на решенията можете да се
запознаете в сайта на Община Ардино - www.ardino.bg

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ

Ôåñòèâàë íà
Ðîäîïñêîòî ìëÿêî
Àðäèíñêè ãëàñ, ÔÅÂÐÓÀÐÈ 2020

ÇÀ ÏÚÐÂÈ ÏÚÒ

На 8 и 9 август за първи път в
Ардино ще се организира Фестивал на Родопското мляко „Ардино
2020“, под патронажа на кмета на
общината Изет Шабан.
Община Ардино е известна със своите мандри. Екологично чистите
млечни продукти са разпознаваеми
както в страната, така и в чужбина.
Основните цели на фестивала са
популяризиране на дейността и продукцията на местните производители. Създаване на условия за обмяна
на опит между производители на
мляко и млечни продукти от страната. Предоставяне на възможност за
осъществяване на културен обмен
между участниците от различните
региони на страната. Ще бъдат
осигурени щандове, на които всеки

участник ще може да изложи продукцията си. Ще бъде организирана
кулинарна изложба с ястия от мляко
и млечни продукти. Изданието няма
да има конкурсен характер и възрастова граница на участниците. В
него може да участват производители на мляко и млечни продукти от
цялата страна. Всеки производител
ще получи грамота и сувенир от
домакина на фестивала.
В рамките на изданието фолклорни изпълнители от цялата страна ще представят своето изкуство пред жителите и гостите на Ардино. С фестивала
на Родопското мляко градското
народно читалище „Родопска искра“
стартира поредица от културни мероприятия, посветени на 100-годишния
му юбилей през 2021 година.

Ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíî èçëîæåíèå
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Организатори на фестивала
са община Ардино и читалище
„Родопска искра“.
Заяви за участие ще се приемат
до 20 юли на емайл:
chitalishteardinobg@yahoo.com

ÔÎÐÓÌ

Изключително голям интерес предизвиква щандът на община Ардино в най-мащабния туристически форум в България - 37-то
Международно изложение „Ваканция и СПА Експо“ 2020.

Събитието се проведе в София, а
залите на „Итер Експо Център“ се
оказаха тесни за всичките 360 участника от 20 държави по света.
„Община Ардино участва за първи
път във форума на общия щанд на
Туристически район
„Родопи”.
Под една
шапка се
промотираха родопските
общини
Ардино,
Смолян,
Чепеларе,
Девин,
Брацигово,
Баните
и Маджарово.

Ðîäåí êðàé - ðàéñêà ïðåëåñò!

Това обединение даде резултат,
като привлече вниманието на посетителите към района. На щанда на
Община Ардино всеки посетител
получи актуална туристическа
информация за общината, възможностите за планиране на своята
почивка и отдих, местата които
могат да бъдат посетени, местата
за настаняване и хранене в града“,
сподели уредникът на общинския
музей Танер Чобанов.
Форумът се организира под патронажа на Министерството на туризма. Официални партньори на събитието бяха Националният борд по
туризъм, Община Бурса/Турция и
Българският съюз по балнеология и
СПА туризъм.

ÇÎÍÀ
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Êìåòúò
Èçåò Øàáàí:
Íåêà âèíàãè
áúäåì çàåäíî
è âñå òàêà
åäèííè,
çàùîòî òîâà å
ïðàâèëíèÿò
ïúò!

Ïðåäñåäàòåëÿò
Àéäúí Éúëìàç:
Ìëàäèòå õîðà
ñà ãàðàíöèÿ çà
íàøåòî áúäåùå!

Àðäèíñêàòà âå÷åð â Áóðñà
Делегация от община
Ардино, водена от кмета
инж. Изет Шабан и
председателя на общинския съвет Сезгин Байрам, участва в 21-ата
традиционна земляческа среща на ардинци в
Бурса. Визитата бе по
покана на ръководството на земляческото сдружение за култура и сътрудничество „Егридерелилер”.
На традиционната празнична
вечер, която се проведе в комплекс „Подиум Давет“, дойдоха
над 700 ардинци. Тя бе уважена
от депутатите в турския парламент - доц. д-р Юксел Юзкан
и Атила Юдюнч, кметът на
побратимената община Нилюфер Тургай Ердем, кметът на
Османгази Мустафа Дюндар,
бившият вицепремиер на Турция Ертурул Ялчънбаир. Тук
бяха още консулът на България в Бурса Веселин Божилов,
търговско-икономическият
съветник към посолството на
България в Турция Александър Александров.

ÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀ ÑÅ ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!

Срещата бе открита от председателя на Сдружението за култура
и сътрудничество „Егридерелилер” Айдън Йълмаз. Той припомни на присъстващите, че през
февруари 1998 година в Бурса
група изселници от Ардинско
решават да организират земляческа среща, която се превръща в
традиция, продължаваща и до
днес. „За първи път виждам, че
младото поколение на ардинчани в Бурса проявява изключително голям интерес към
вечерта. Това ме радва много.
Младите хора са гаранция за
нашето бъдеще“, заяви председателят на земляческото сдружение Айдън Йълмаз. Той подчерта, че всяка година през февруари
ще се събират, за да запазят тра-

Ðåïîðòåð:
Ãþíåð ØÞÊÐÈ
Âîäåù ðåäàêòîð:
Ñàôôåò ÅÐÅÍ

дицията и развият още
повече тези връзки.
В хода на празничната
вечер слово произнесе и
кметът на община Ардино Изет Шабан. Той сърдечно поздрави земляческата общност в Бурса и
уточни, че са тук с 45членна делегация, която
включва общински съветници,
кметове на населени места,
бизнесмени. „Както сподели
и председателят на земляческото сдружение Айдън Йълмаз, младите хора са нашето
бъдеще. Да направим така, че
младото поколение в Бурса да
посещава по-често родния си
край и родината на своите
родители, за да осигурим дълголетие в нашите отношения. Нека винаги бъдем заедно и все така единни, защото това е правилният път!“,
каза кметът Шабан.
По случай традиционната
вечер бе разрязана огромна
торта с формата на символа
на община Ардино - Дяволския мост.

Àðäèíñêè ãëàñ å ìåñå÷íî äâóåçè÷íî èçäàíèå
íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ è Îáùèíñêè ñúâåò - Àðäèíî
Êîîðäèíàòè çà âðúçêà ñ ðåäàêöèÿòà:
6750 Àðäèíî, óë. Áåëè áðåçè ¹ 29 l e-mail: ardino@abv.bg

