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Кметът Мурад поздрави
новоизбраните кметове
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

на побратимените турски общини
Нилюфер, Картал и Къркларели
Кметът на Община Ардино Ресми Мурад
изпрати поздравителен адрес до Тургай
Ердем по случай убедителното му избиране за кмет на побратимената турска
община Нилюфер. В него се казва: „В традиция се превърнаха добрите взаимоотношения между Община Ардино и
Община Нилюфер, като побратимени
общини. Успешното управление на
Община Нилюфер беше потвърдено на
проведените избори в края на март.
Разрешете от мое име и от името на ръководството на Община Ардино да ви
поздравя най-сърдечно за избирането ви
за кмет на Община Нилюфер. Пожелавам
ви крепко здраве и успехи за по-нататъшното развитие на побратимената ни
община.“
Кметът Мурад изпрати поздравителни
адреси и до новоизбраните кметове на
другите две побратимени общини в
Турция: Картал - Гьокхан Юксел и
Къркларели - Мехмет Сиям Кесимоглу.

Предстои изграждане на
подземни контейнери за смет
Общинските съветници подкрепиха
предложението на кмета на общината Ресми Мурад да бъде закупена нова техника за разделно събиране в размер на 509 000 лв. за
подобряване на сметосъбирането и
сметоизвозването от територията
на общината. Половината от
средствата ще бъдат за закупуване
и монтаж на 28 подземни контейнери тип “Бобър”, които ще се монтират на 14 точки в града и централни
населени места.
Те дадоха съгласието си и за кандидатстване на община Ардино с проект по Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси” “Грижи в дома на територията на
МИГ Ардино-Джебел”. Вносителят

на предложението кметът Мурад
поясни: “Основната цел на процедурата е подобряване на достъпа на
хора с увреждания и хора над 65
години в невъзможност за самообслужване до услуги за социално
включване и здравеопазване.
Безвъзмездната помощ за община
Ардино е в размер на 120 000 лв.
като допустим кандидат.”
На редовното заседание на
Общинския съвет приети бяха още:
годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище до 2020 г., доклади за осъществените читалищни дейности, годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците
и др.

ДЕЛОВИ СВЯТ
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Ардинският районен
съд отвори врати

за всички желаещи да се запозна- информира предсеят отблизо с дейността на инсти- дателят на Районния
туцията.
съд
Валентин
Инициативата бе уважена от кмета Петров. Той сподели,
на общината Ресми Мурад и предсе- че Конституцията
дателя на Общинския съвет Сезгин на България, която е
Байрам.
приета на 16 април
„В Ардинския районен съд работи 1879 година, е треедин магистрат, съдия по
вписванията, държавен
съдебен изпълнител и
девет служители. Тук се
разглеждат граждански
дела, гражданско-административни дела, наказателни дела от общ характер, наказателни дела от
частен характер, наказателно частни дела. През
2018 г. броят на разгледаните дела е 297, от които
са решени 259, а в
инструктивен 3-месечен Деветокласници от СУ „Васил Левски” предсрок са решени 96% от ставиха симулативен съдебен процес. 16делата, което нарежда годишният Бекир Велиев се превъплъти в
съда на едно от челните ролята на съдия, а Елица Карамитева и
места в страната по сроч- Валерия Иванова станаха съдебни заседатели.
ност. Отваряме вратите, за
да може гражданите, заедно с пред- тата на Балканския полуостров, след
ставителите на местните институции Конституциите на Гърция и
и медиите, да се запознаят отблизо Румъния. Валентин Петров подари
със структурата, функциите и дей- на двамата общински ръководители
ността на съда, да придобият пред- екземпляр от Конституцията на
става за правомощията на различни- Република България.
те органи на съдебната власт“, Ардинският Районен съд има над
ДАРОВАНИЯ

7-годишната Мерве
Мустафова и
12-годишната
Синем Чаушева от
Ардино спечелиха
трета награда от
12-ия национален
конкурс за весела
детска рисунка
„Малките нашенци“ в Казанлък.
Мерве и Синем са
възпитаници на
Школата по изобразително изкуство
към Центъра за
личностно развитие, с ръководител
Мюзейен Юсуфова.
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100-годишна история. Създаден е
през 1913 година, като отначало е бил
към Гюмюрджински околийски съд.

Открито за
съдебната власт

В открит урок по конституционно право съдия Валентин Петров
запозна младежите от СУ
„Васил Левски“ с основните
видове съдебни производства,
които съдът разглежда, кои са
местата на участниците в съдебната зала в зависимост от вида
на съдебното производство,
както и с управлението и целите
на
местната
прокуратура.
„Искаме да мотивираме младите
хора, за да поемат за в бъдеще
своите обществени отговорности“, каза Петров. Той подари на
учениците
екземпляр
от
Конституцията на Република
България.

ПЪРВЕНЦИ

За поредна година отборът на основно училище „Отец
Паисий" - Жълтуша, с ръководител Наталия Хаджиева,
спечели първото място в областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни
ситуации". Анита Храмова, Виктория Христова,
Венета Асенова и Виктор Павлов ще представят
областта на Републиканско ученическо състезание.
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Подготовката за предстоящите
избори за членове на Европейски
парламент от България бе основната тема, обсъдена по време на
традиционната месечна среща на
кмета на община Ардино Ресми
Мурад с кметовете на населени
места. Секретарят на общината
Кемал Алиев постави задачи на
кметовете за оглед и подготовка
на изборните помещения.
Следващата тема от дневния ред бе
темата, свързана с реализирането
на инвестиционната програма на
общината по населени места. „Тази
година е особено важна за нас,
като местна власт и представители на политически организации“, каза общинският кмет Мурад. Той препоръча на колегите си
да следят стриктно за качественото
изпълнение на ремонтните дейности. Това се отнася за всички ви-
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на най-нуждаещи се лица. Кметът
Мурад отбеляза, че това е най-мащабният проект на територията на
общината. Към настоящия момент
1 300 социално слаби и уязвими
лица получават топъл обяд по
социалната услуга.
Ръководителят на проекта Севджан

дове ремонтностроителни дейности, било то
асфалт, път, кърпежи, ремонт на
сгради, подпорни стени.
Дискутиран бе и
въпросът за изпълнението на социалната услуга
„Обществена трапезария” по Оперативна програма за храни от
Фонда за европейско подпомагане

Карабекирова открои важната роля
на отговорниците по пунктовете в
населените места и взаимодействието с кметове на кметства.

Кметът на общината Ресми Мурад
поздрави ръководството на читалището и всички самодейни групи и колективи, които са взели участие в различни изяви в страната и чужбина. „Градското читалище е културната
институция на общината. Тук
всеки намира възможност да задоволява своите културни потребности
и интереси“, каза градоначалникът.
Членовете на управителния съвет на
читалищното настоятелство отново
получиха доверие за следващите три
години. Приети бяха план за дейността на читалището за периода 2019 2022 година и бюджетът на културното средище за настоящата година.

Кметът
на община Ардино
Ресми
Мурад и
председателят на
Общинския съвет Сезгин Байрам изпратиха поздравителен адрес до колектива на Общинската болница,
местния филиал на Центъра за
спешна медицинска помощ, общопрактикуващите лекари и зъболекарите по случай професионалния
им празник.
„Въпреки затрудненото положение
на лечебното заведение, включително на медицинските сестри, акушерки и фелдшери, ние споделяме нерешените проблеми в здравеопазването. Но за съжаление, разрешаването им е от изключителната компетентност на здравното министерство. Въпреки това изразяваме увереност, че със съвместни усилия ще
намерим най-правилните решения,
за да може вие да намерите своето
достойно място в обществото”, се
казва в поздравителния адрес.
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На проведено отчетно-изборно събрание Юксел Исмаил бе преизбран
единодушно за председател на читалище „Родопска искра“ в Ардино.
Той благодари за гласуваното му
доверие за пети тригодишен мандат и
даде дума читалището да продължи
своята правилна посока на развитие.
„За мен е чест, но и голяма отговорност заедно с колегите от екипа да
работя за обогатяване на културния
живот в града. През последните 13
години имаме 438 изяви на самодейните състави и колективи към читалището. Това го правим заедно и
прославяме общината както в страната, така и в чужбина. Убеден съм,
че следващият период ще бъде още
по-успешен”, каза Юксел Исмаил.
Чрез мултимедийна презентация бе
представена цялостната дейност на
читалището през изминалите три
години. Секретарят на читалището
Леман Кочева запозна присъстващите с дейността на настоятелството
през трите отчетни години.
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за капиталовите разходи на Община Ардино за 2019 г.

Целева субсидия за капиталови разходи - 1 191 100.00 лв.
1. Реконструкция на улиците „Изгрев“, „Преспа“, „Фильо
Запрянов“, „Чинар“ и кв. Къпина - 73 300.00 лв.
2. Изграждане на канализация на улиците „Републиканска“, „Чинар“ и „Бели брези - 177 000.00 лв.
3. Реконструкция на местен път с. Бял извор - мах. Шивачево - 28 000.00 лв.
4. Реконструкция на местен път мах. Гарване - Седларци 14 000.00 лв.
5. Реконструкция на улица в Бял извор - 40 000.00 лв.
6. Реконструкция на местен път Деремахала - Диамандово - 10 000.00 лв.
7. Реконструкция на местен път Бял извор - Диамандово 10 000.00 лв.
8. Реконструкция на местен път Бял извор - мах. Чолаково - 15 000.00 лв.
9. Реконструкция на местен път Дядовци - мах. Мюнзюрлер - мах. Касаплар - 20 000.00 лв.
10. Реконструкция на местен път Светулка - мах. Халилходжалар - 30 000.00 лв.
11. Реконструкция на местен път Кроячево - мах. Алямеметлер - 16 000.00 лв.
12. Реконструкция на местен път Гърбище - мах. Централна - 25 000.00 лв.
13. Реконструкция на местен път Ленище - мах. Долна
Далджа - 23 500.00 лв.
14. Реконструкция на местен път Правдолюб - Хатиплер
- Исланлар - 30 000.00 лв.
15. Реконструкция на улица в Срънско - 10 000.00 лв.
16. Реконструкция на улица в Жълтуша - 60 000.00 лв.
17. Реконструкция на улица в Падина - 70 000.00 лв.
18. Реконструкция на улица в Башево - 30 000.00 лв.
19. Реконструкция на улица в Чернигово - 20 000.00 лв.
20. Реконструкция на улица в Дедино - 10 000.00 лв.
21. Реконструкция на улица в Горно Прахово - 60 000.00 лв.
22. Реконструкция на улица в Стояново - 10 000.00 лв.
23. Реконструкция на улица в Седларци - 18 000.00 лв.
24. Реконструкция на улица в Еньовче - 30 000.00 лв.
25. Реконструкция на улица в Рибарци - 10 000.00 лв.
26. Реконструкция на улица в Сухово - 20 000.00 лв.
27. Реконструкция на улица в Голобрад - 30 000.00 лв.
28. Реконструкция на улица в Брезен - 31 500.00 лв.
29. Реконструкция на улица в Богатино - 10 000.00 лв.
30. Реконструкция на улица в Хромица - 15 000.00 лв.
31. Реконструкция на улица в Левци - 12 000.00 лв.
32. Реконструкция на улица в Червена скала - 15 000.00 лв.
33. Реконструкция на улица в Млечино - 20 000.00 лв.
34. Реконструкция на улица в Чубрика - 31 300.00 лв.
35. Реконструкция на улица в Ябълковец - 33 300.00 лв.
36. Реконструкция на улица в Ахрянско - 15 000.00 лв.
37. Реконструкция на улица в Търносливка - 25 000.00 лв.
38. Реконструкция на улица в Русалско - 25 000.00 лв.
39. Реконструкция на улица в Китница - 25 200.00 лв.
40. Изграждане на подпорна стена в Горно Прахово 33 000.00 лв.
41. Изграждане на подпорна стена в Искра - 10 000.00 лв.

Постъпления от продажба на нефинансови активи
и други местни приходи - 480 000. 00 лв.
1. Баластриране на път в мах. Курдоллар - 10 000.00 лв.
2. Баластриране на път в Аренкьой - 5 000.00 лв.
3. Изграждане на плочник пред бл. Лекарски - 18 000.00 лв.
4. Изграждане на детски площадки в кв. Любовна чешма 14 100.00 лв.
5. Ремонт на фасадата на общинска сграда в Диамандово 5 000.00 лв.
6. Доставка на спортни уреди за спортна зала в Бял извор 5 000.00 лв.
7. Почистване коритото на р. Бялизворска в централната
част селото - 4 000.00 лв.
8. Изграждане на подпорна стена в Богатино - 13 500.00 лв.
9. Изграждане на подпорна стена в Седларци - 2 000.00 лв.
10. Изграждане на подпорна стена в Боровица на пътя за
мах. Вражалци - 13 000.00 лв.
11. Ремонт на общинска сграда в Долно Прахово 24 000.00 лв.
12. Изграждане на тротоар на главния път в Диамандово 20 000.00 лв.
13. Ремонт на спортна площадка в Диамандово 30 000.00 лв.
14. Ремонт на църква „Св. Архангел Михаил“ - 5 000.00 лв.
15. Ремонт на обреден дом в Башево - 17 500.00 лв.
16. Ремонт на обреден дом в Бистроглед - 7 000.00 лв.
17. Водоснабдяване на Боровица - Стар читак, Горен
Мировец и център - 45 000.00 лв.
18. Водоснабдяване на махалите Голица, Ослец и Карабаш в с. Млечино - 20 000.00 лв.
19. Ремонт на обществена тоалетна в Млечино 5 000.00 лв.
20. Изграждане на водопровод в Светулка - 5 000.00 лв.
21. Изграждане на резервоар за вода в Синчец 22 000.00 лв.
22. Изграждане на водостоци и канавки на ул. „Перелик“
и кв. Кабакчълар - 15 000.00 лв.
23. Изграждане на прагове по р. Далджанска - 15 000.00 лв.
24. Благоустройство на междублоково пространство
около бившето предприятие СМК - 5 000.00 лв.
25. Сондаж за вода на стадион „Юнак“ - 20 000.00 лв.
26. Изграждане на водопровод в Търна - 2 000.00 лв.
27. Основен ремонт на мост в Любино - 63 300.00 лв.
28. ППР - 50 000.00 лв.
Преходен остатък от капиталови разходи 2 153 451.33 лв.
1. Разширяване на градски парк „Нилюфер“ - 8 000.00 лв.
2. Водоснабдяване на Боровица - 11 214.93 лв.
3. Местен път Брезен - Калайджълар - 19 716.46 лв.
4. Реконструкция на улица в Чернигово - 23 092.42 лв.
5. Реконструкция на улица в Стояново - 9 617.94 лв.
6. Основен ремонт на мост в Любино - 53 224.23 лв.
7. Изграждане на парково осветление в Бял извор 6 738.28 лв.
8. Реконструкция на улица в Бял извор - 14 200.00 лв.
9. Ремонт на покривна конструкция на читалище в Жъл-
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туша - 29 815.05 лв.
10. Превантивни мерки за намаляване на активността и
повърхностно водоотвеждане на дъждовни води от свлачище по местен път в Горно Прахово - 40 485.05 лв.
11. Изграждане на водопровод в Търна - 8 080.00 лв.
12. Изграждане на тротоари на улиците „Тютюнева“,
„Самара“ и „Арда“ в Ардино - 35 667.08 лв.
13. Благоустройство на междублоково пространство
на ул. „Пирин“, бл. Ела-1„ и „Ела-2“ - 30 000.00 лв.
14. Реконструкция на улица в Седларци - 9 845.93 лв.
15. Реконструкция на път в Русалско - 24 369.78 лв.
16. Реконструкция на улица в Китница - 19 676.58 лв.
17. Реконструкция на път в Рибарци - 19 863.84 лв.
18. Реконструкция на път в Сухово - 19 842.59 лв.
19. Основен ремонт на отводнителни шахти в Ардино 10 000.00 лв.
20. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на
територията на община Ардино - 800 000.00 лв.
21. Основен ремонт на обществени сгради, собственост
на на община Ардино - 960 000.00 лв.

От преходен остатък в делегирани от държавата дейности - 68 000.00 лв.
1. Превантивни мерки за намаляване на активността на
свлачище чрез укрепване с подпорна стена на ул. „Тютюнева“ в Ардино - 41 000.00 лв.
2. Закупуване на компютри, обзавеждане и оборудване
на социалните заведения - 27 000.00 лв.
От преходен остатък от средствата за зимно поддържане и снегопочистване - 27 500.00 лв.
1. Закупуване на снегопочистваща техника - 27 500.00 лв.
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: 3 920 051.33 лв.
***
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
1. Реконструкция на водопроводна мрежа на Бял извор 2 643 541.00 лв.
2. Реконструкция на водопроводна мрежа на Брезен - 1
099 177.00 лв.
3. Реконструкция на водопроводна мрежа на Ябълковец 487 729.00 лв.
ВСИЧКО ПО ПЛАН: 4 230 447.00 лв.

Проект
„Реконструкция, оборудване
и обзавеждане на спортна
инфраструктура на територията
на община Ардино”

Проект
„Строителство, реконструкция
и/или рехабилитация на
нови и съществуващи улици
и тротоари и съоръженията
и принадлежностите към тях
в гр. Ардино”

ÀÊÒÈÂÍÈ

Основната цел на проекта е насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване
на качеството на живот в община Ардино и постигане на
социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на
достъпа на населението до публични услуги, посредством подновена спортна инфраструктура.
Извършване на строително-монтажни
работи за реконструкция, оборудване и обзавеждане на
спортни игрища в
гр. Ардино, включващо и всички съпътстващи дейности, в т.ч.: дейности за подготовка и
управление на проекта, дейности за строителен и авторски надзор, дейности по изготвяне на инвестиционен
проект във фаза „Технически”.
Предмет на проекта са две от спортните площадки, разположени в парк „Нилюфер” в гр. Ардино, а именно комбинирано игрище за мини хандбал и волейбол и игрището за тенис на корт. С настоящия проект игрището за
тенис на корт се преустройва в игрище за баскетбол, а
игрището за волейбол се благоустроява.
Стойност на проекта: 96 308. 92 лв.
Период на изпълнение: 36 месеца.
Финансираща организация: Програма за развитие на
селските райони (2014-2020 г.), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Основната цел на проекта е подобряване на качеството
на живот в община Ардино и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на
населението до работни места и публични услуги,
посредством подновена улична инфраструктура.
Извършване на строително-монтажни работи във връзка с рехабилитация на съществуващи улици в гр.
Ардино, включващо и всички съпътстващи дейности,
в т.ч.: дейности за подготовка и управление на проекта, дейности за строителен и авторски надзор, дейности по изготвяне на инвестиционен проект във фаза
„Технически”.
Предмет на проекта са улиците „Родопи”, „Иван
Вазов”, „Шипка”, „Републиканска”, „София”, „Орлови скали” и кв. Горичево.
Предвижда се изпълнението на дейности, насочени към
подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед
осигуряване на условия за безопасност на движението,
както на МПС-та, така и на хора, добро отводняване на
улиците.
Стойност на проекта: 1 172 571. 64 лв.
Период на изпълнение: 36 месеца.
Финансираща организация: Програма за развитие на
селските райони (2014-2020 г.), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
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„За първите три месеца на 2019-а отчитаме двоен ръст
на туристите, посетили уникалния Дяволски мост. Все
повече чужденци идват в Ардино“, съобщи Ферди
Велиев, уредник на общинския музей и гид на обекта.
Според него профилът на посещаващите Дяволския
мост е разнообразен - тук, освен от областта и страната,
идват туристи от Турция, Германия, Холандия, Великобритания, Франция, Ливан, Израел, Тайланд.
При посещенията си в Дяволския мост, туристите научават и за останалите археологически и природни забележителности на територията на общината, като Тракийското светилище „Орлови скали“, крепостта „Кривус“, туристическия комплекс „Белите брези“.
Таксата за посещение на Дяволския мост е символична 2 лева за възрастни и 1 лев за ученици и пенсионери.

86-ãîäèøíèÿò
Õàëèë ÊÀÁÀÊ×ÚÎÃËÓ îò Áóðñà:

ÇÅÌËßÊ

Ардино е моят роден град. Въпреки че живея повече от 40 години в Турция, никога не съм го забравил. Мислите ми винаги са тук. Има една стара поговорка,
която гласи: „Мъжете никога не могат да забравят местата, където са се родили,
а жените - първите си любови“. Идвам всяка година два пъти в родния си град, за
да се видя с близки и познати. През 1978 г. заминах за Турция, а дотогава бях
отговорник по транспорта в Градския народен съвет в Ардино. През почивните
дни задачата ми беше да возя отбора на местния футболен клуб „Юнак“, който
през онези години беше сред най-добрите тимове в Южна България.
Бел. на редакцията: За допуснатата в предишния брой досадна грешка поднасяме нашите извинения пред братята Кадир и Халил Кабакчъоглу.

Ðåêîíñòðóêöèÿ, ðåìîíò, îáîðóäâàíå
è îáçàâåæäàíå íà ÑÓ „Âàñèë Ëåâñêè”
ÀÊÒÈÂÅÍ ÏÐÎÅÊÒ

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот в община
Ардино и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на
съвременна среда за образование на
новото поколение в общината, посредством реконструкцията на училището.
Извършване на строително-монтажни
работи за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски” - гр. Ардино, включващо и всички
съпътстващи дейности, в т.ч.: дейности
за подготовка и управление на проекта,
дейности за строителен и авторски надзор, дейности по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически”.
Предмет на проекта е СУ „Васил Левски” в гр. Ардино, като се предвиждат
следните основни дейности:
• Подмяна на настилката пред централния вход на сградата;

• Преасфалтиране на двора;
• Подмяна на настилка от тротоарни
плочи по пешеходните алеи;
• Премахване на бетонни неизползваеми
стълбища, запълване с пръст и полагане
на настилка;
• Поставяне на нови градински пейки в
зоните за отдих;
• Поставяне на елементи за достъпна
среда - стълбищни платформи;
• Полагане на изолация от каменна вата

върху подпокривна плоча;
• Пренареждане на покривни керемиди и
ревизиране на улуци;
• Съществуващата дървесно-храстова
растителност се запазва, като зелените
площи се подновяват с ново затревяване
с подходяща тревна смеска;
• Вътрешно освежаване на стаите - пребоядисване и подмяна на настилка;
• Фасадно пребоядисване с цветен фасаген;
• Освежаване с блажна боя по метални
повърхности - ограда и други.
• Предвижда се изграждане на нова канализация с цел отводняване на терена;
• Цялостна подмяна на ел. инсталация, с
изключение на отремонтираните помещения;
• Подмяна на стари котли с нови.
Стойност на проекта: 935 814. 47 лв.
Период на изпълнение: 36 месеца.
Финансираща организация: Програма
за развитие на селските райони (20142020 г.), подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските
райони.
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BAŞKAN’dan
• Nisan 2019 •

Hazırlayan: Saffet EREN

Ardino Belediye Başkanı Resmi MURAD, 31 Mart 2019 Türkiye
Yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığını kazanan Kardeş Kentlerin
Başkanlarına tebrik gönderdi. Başkan Murad mesajlarında;
“SAYGIDEĞER GÖKHAN YÜKSEL,

İstanbul/Kartal Belediye Başkanı seçilmeniz vesilesiyle
içten tebrik ve selamlarımızı kabul edin! Şahsen Size ve
yeni seçilmiş olan Kartal Belediye Meclisi üyelerine esenlik ve üstün başarılar dileriz.
Ümit ediyoruz ki, Kardeş belediyeler olarak iş birliğimiz
devam edecek ve her iki ilçemizin kalkınmasına katkıda
bulunacak.

SAYGIDEĞER MEHMET SİYAM KESİMOĞLU,

Şahsım ve Ardino Belediye Yönetimi adına Kırklareli
Belediye Başkanı seçilmeniz vesilesiyle Sizleri içten duygularla kutluyor ve selamlıyorum! Seçmenin oyu
Belediyenizin yönetiminde ne kadar başarılı olduğunuzun

en parlak göstergesidir.
Sizlerin ve ekibinizin üstün
başarılara imza atmanızı yürekten temenni ediyoruz.

SAYGIDEĞER TURGAY ERDEM,

Şahsım ve Ardino Belediyesi yönetimi adına Nilüfer
Belediye Başkanı seçilmeniz vesilesiyle Sizleri içten duygularla kutluyor ve selamlıyorum!
Kardeş Belediyeler olarak Ardino ve Nilüfer belediyeleri
arasındaki iş birliği güzel bir geleneğe dönüşmüş bulunmaktadır. Kardeş Belediyemiz Nilüfer’in daha da kalkınması yolunda yapacağınız çalışmalarda üstün başarılara
imza atacağınıza inanıyor, esenlikler diliyoruz!“ dedi.

İSLİMİYE HELVASI TADINDA ÖYKÜLER
PORTRE

Türkay’ın öyküleri bir iç dökmedir, kurgulanan
Ahmet TÜRKAY elli küsur yıldır gazete ve derolay örgüsü içinde bir tutum, bir duygu, bir tasagilerin edebiyat sayfalarında öykülerini yayınlarım, bir düşünceyi eyleme geçirmedir. Yazar,
maktadır. Doğup yetiştiği ülkede düzenlenen
sorumsallı öykülerinde karakter yaratırken doğöykü yarışmalarında ödüller kazanmıştır. Benim
rudan oluşturum yöntemine başvurarak sanatsal
de beğendiğim öykücülerden birisidir. Sanat
açıklamalarla, yorum ve çözümlemelerle görüyaşamının ilk yıllarında olay aktarımına dayanür kılıyor karakteri.
nan hikayeler yazmıştır. Ama kısa sürede
Yazarın yarattığı öykü kişilerinin çoğu İslimiye
Bulgaristan Türklerinin öykücülüğünde Lamia
ile İstanbul arasında mekik dokuyan tren ya da
Varnalı ile birlikte modern öykücülüğün başını
otobüs yolcularıdır. Çil yavrusu gibi dünyaya
çekmiştir. Öykülerinde kişilerin iç dünyaları,
dağılan Türk azınlığı bireyleri yazarın gözünden
olay ve olgular birbirleriyle ilişkileri yönünden
Ahmet Türkay
kaçmamış. Etnik kimliğine tankla tüfekle saldıyansıtılmıştır. “Yaralı Güvercin” durum öyküsünün ilk örneklerindendir. Öykülerde durum öğesi; insanın ranları eleştiriyor doğal olarak. Fakat bundan dolayı tüm
insanla, insanla insanın doğal ve toplumsal çevresiyle çatış- Bulgar halkına düşman kesilmiyor. Gina Gelin, Stefani gibi
kişilikler yaratıyor. Büyük yazara da bu yakışır.
masından doğar.
Ahmet Türkay, öykücü olarak Türkiye’de kendini geliştir- Ahmet Türkay, Türkçe’yi olabildiğince özgün bir biçimde
miştir. Sanat yaşamının ilk 20-25 yılında bir azınlık edebiya- kullanıyor. Yaşar Kemal, Orhan Kemal gibi kendini geliştirtının yazarı konumundayken, bugün sekiz öykü toplamı ve miş. Seksenli yıllardan beri dildeki muhafazakârlığa inat,
bir romanı ile Çağdaş Türk öykücülüğünde önemli bir yere Öztürkçe sözcükleri yoğun olarak kullanıyor, yeni sözcükler
gelmiştir. Öykü kitapları saygın yayınevlerince yayımlan- türetiyor, Çağdaş Türkçe’mizi zenginleştiriyor. Dili Kamçı
maktadır. Bu öyküler İslimiye helvası tadındadır. İnsan oku- ırmağı gibi çağıldayarak akıyor. Tümceleri uzun değil, ama
maya doyamıyor. Ne özgün, ne güzel kitap adları bunlar: çoğunlukla eylemsili. Kurallı tümceler ağır basıyor.
Kasvet Çiskini,Yaralı Gönül İniltileri, Gelecekten Ödünç Ahmet Türkay’ın öyküleriyle gurur duyuyorum.
Mehmet Ş. ÇAVUŞOĞLU
Ömürle, Bir Sanrıydı Manolya, Üzüntülerimin Karakışı ve
Sayfa 10’da yazarın yeni kitabından bir öykü sunuyoruz
Natalya’ın İç Dökmeleri, Çınarlara Çam Aşısı...

Ïðèëîæåíèå
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KARDEŞ KENT NİLÜFER’DE

Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri’ne Nilüfer Belediyesi ile Bulgaristan Ardino, Romanya Braila,
Bosna Hersek Zavidovici, Macaristan Balatonfüred, Ukrayna Mykolaiv, Polonya Lublin, Afyon Dinar
ve Adıyaman kardeş kentlerinin de katıldığı turnuvalar, dostluk içinde gerçekleşti.

Kardeş kentlerden katılımcı tüm sporcular dostluk karesinde

Ardinolular

BAŞKAN TURGAY ERDEM:
ÇOCUKLARIN SPOR VE SANATLA BÜYÜMESİ ÖNEMLİ
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem,
sporun birleştirici ruhunu hep birlikte
yaşadıklarını ifade etti. Nilüfer 18.
Uluslararası Spor Şenlikleri’nin sadece
bir spor etkinliği değil, aynı zamanda
barış, dostluk ve kardeşlik olgularını güçlendiren bir organizasyon olduğunu vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Mutlu
geleceğimizin mimarları çocuklarımızın,
sporla, sanatla iç içe büyümesi bizim için

KARDEŞ KENT KARTAL’DA

çok önemli. O nedenle hepinize bu özel
etkinliğimizde yer aldığınız için ayrı
ayrı teşekkür ediyorum. Spor şenliklerimize katılan bütün öğrencilerimize,
onlara destek veren ailelerine ve öncülük eden okul idarecilerine, öğretmenlere de yürekten teşekkür ediyorum. Daha
nice böyle güzel etkinliklerle birlikte
olmak dileğiyle hepinize sevgilerimi
sunuyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL:
KARTAL’IN TÜM KATMANLARININ OYUNU ALDIK

Artık yeni nesil siyasette, yeni şeyler söylemek vakti geldi. 468 bin
kişinin yaşadığı Kartal’da hep birlikte yaşıyoruz. Belediye’nin,
kamunun yaptığı bir hizmetten, tüm Kartallılar aynı anda faydalanacak. Dolayısı ile artık hizmet etme ve hizmeti konuşma vakti.

Biz sadece CHP’li kardeşlerimizin oyunu almadık, Kartal’ın tüm
katmanlarının oyunu aldık. Bu yüzden artık ufka daha geniş
bakma, arkadaşlığı, dostluğu büyütme ve hizmetle gönül alma
vaktidir. Eve döndüğünüzde kendinizi kocaman bir alkışlayın,
çünkü bunun mimarı sizlersiniz. Daha önce yaşadığınız siyasi

diyaloglardan dolayı küs olduğunuz, kızgın olduğunuz komşularınızla barışın ve kucaklaşın. Sizler fikirlerinizi, Kartal’da ve
İstanbul’da iktidar yaptınız. Artık yaptığımız hizmetleri sokaklarda, caddelerde komşularınıza, dostlarınıza anlatın. Ancak bu şekilde daha da büyüyebiliriz. Sizlerin emeği ile 25 yıl sonra Kartal’da
ve İstanbul’da tarih yazıldı. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyorum.

Belediye Başkanlığı görevini devralmasıyla, başladığı yoğun
çalışma temposunda halk buluşmalarını ihmal etmeyen Kartal
Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel, Soğanlık Kültür
Merkezi’nde düzenlenen
toplantıda; Soğanlık Yeni,
Soğanlık
Orta
ve
Gümüşpınar
Mahalle
sakinleriyle bir araya
geldi. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Gökhan
Yüksel, seçim sürecinde
vermiş oldukları destekten dolayı da teşekkür etti.

Àðäèíñêè ãëàñ, ÀПРИЛ 2019
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Yeliz Mümün Mehmet
ARDİNOLU

ŞİİRLERİNDEN BİR DEMET

•••
Paramparça bir ömrün bilincinde
Battı sevdanın dikeni yüreğime
Acıydı
Seni uzaktan sevmek
Kalbimden bir zerre gönderdim
En güzel uykularına
Yastığım eksik sensiz
Ellerim gibi
Bedenim gibi
Ömrüm gibi
Küf kokusu benliğim
Dolu bir tabanca gibi sevişti
İçime gömdüğüm “sen” hayallerimle
•••
Simsiyah bir sevda
Ümitten yana ölmüş yarınları
Yok şehrinin kokusu avuçlarımda
Sönmüş aşk feri gözümün
Önümdeki yıllarda
Başlangıcı saklanmış son’da
•••
Ruhum temizlendi fırtınalarda
Ödedim tek tek hesabını senin
Çok da pahalıydın be hayat
Ama öğrendim
Oyununu da
Kuralını da
•••
Yabancı gölgelerin rimelleri aktı
Yıllarımın yıkılan köprülerinden
Yüzüme sürdüğüm kirli ellerimi açtım
Uyandım
Saklambaç oynadığım hayatımdan
Uyandım
Gündoğumu yeni başlangıçlara
•••
Umursamaz oldu yüreğim
Geçmişin seslerini
Bir mum alevinde beliren
Çocuk gülüşüme uzattım elimi
Ruhumda kopan fırtına ertesi

•••
Korkuyorum baba
Uzat elini bana
Cesaretini yolla
Tut
Gidişinle yarım kalan
Büyümemiş yanlarımdan
Tut
Gözümün yaşından
Masumiyet dolu avuçlarınla
Yüzümü yıka
Al beni yine omzuna
Yukardan bakayım
Yerdeki acılara
Yaslandığım yerde yok
Koca bir boşluktan başka
Bıraktığın o çocuk yüreğim
Büyüyemeden yaşlandı
Yokluğunda
Kızın çok acıdı
Çok savruldu be baba
•••
Dünüm darmadağın elimde
Delirdiğim sevdalar nerde
Çıplak bir kalabalıktan öte
Ne kaldı geriye
•••
Deli bozuk nöbetler
Daha ödenmemiş bedeller
Sağım solum sen
Su götürmez gerçeklerle
Gülüşümden imzanı silme

•••
Umarsızca gözardı edildim
Benim de vardı düşlerim
Kokladınız mı
Saydam vazomdaki çiçeklerimi
Dinlediniz mi
Ağıt yaktığım türkülerimi
Ömrünüzde kaç yer etti
Buğularla süslenmiş gözlerim
Söyleyin
Söyleyin bana
Bu sitemleriniz şimdi
Neyin nesi
•••
Aktı boyası kirpiklerimin
Karalandı ellerim
Acı çekmedim
Güç biriktirdim

•••
Yanılmışlığın çaresizliği tırmandı
Buğulu yorgan gibi üstüme
Yandı gözlerim
Bitmeyen yolculuktu sanki
Islak tren gibi
Yürümek istedim
Öldüm
•••
Yüreğime dokunmuşken ay ışığı
Bu gece gökyüzünden
Bir yıldız seçtim kendime
Sessiz gecenin serenadı eşliğinde
Uzandım yanına yalınayak
Ben konuştum sen dinledin
Sen sustun ben dinledim
Huzurun adını yazdı
Parmak uçların tenime
Daha sıkı sardıkça kolların
Ördüğün tüm duvarlar yıkıldı
Rüzgâr okşamasaydı ayağımı
Rüya sanırdım bu dolunay geceyi
•••
Üşüyen yanlarımdan vuruldum
Geçecek biliyorum
Yaşanmışlıklarım sayesinde
Aynada içimi görebiliyorum
•••
Hiç uyumamış
Bitmeyen yolculuğumuzda
Gecenin inen perdesinde
Çıplak kalmış gözlerimiz
Yabancı ele dokunduğumuzda
•••
Vurulur muyum sanıyorsun
Bu saatten sonra erir miyim
Kara sevda gibi karşında
Uğruna inandığım ne varsa
Eli kolu bağlı
Yokluğuna saygı duruşunda
•••
Suskun bekleyişlerle
Mahkum oldum
Bir rakı kadehine
Bir şarkı sözüne
Ne dikebildim söküklerimi
Ne yeniden örebildim kaderimi

10

Ïðèëîæåíèå

KENDİME VERYANSIN ETTİM

Kişiliğinin sana göre ilginç, çevrendekilere göre
itici, uzaklaştırıcı dünyasını merak eden yok.
İnsanların tinsel değerlere karşı duyarsızlığını
benden iyi bilmektesin. Birkaç doların, euronun
yanında senin iç güzelliğinin ne önemi var?
Toplumla ilişkilerinin kesiştiği nirengi noktası,
düşünsel ayrışma da burada başlıyor. Varsıllık
sevdalısı olmadın ne mal, ne mülk seni baştan
çıkarmadı. Özellikle paranın işvelerine kapılmadın. Tanıdıkların renk vermiyorlar ya onların
gözünde avanağın, budalanın tekisin.
Kördüğümleri çözdüğüne, açılmaz bilinen kapıları açtığına inanılan parayı önemsemeyenlerle
işte böyle eğlenilir, dalga geçilir. Seni tanıyanlarla aranızda
oluşan boşluğun kıyısına varsan, onun korkunç bir uçurum
olduğunu göreceksin. Gerçi, sanatla uğraşanlarla insanlar arasında böyle ürkünç uçurumlar hep olagelmiştir. Oturduğun
sokağın yöresinde onca kahve varken, yarım saat yürüyerek o
kahveye kapağı atmanın nedeni üstünde durdun mu hiç?
Kahvelere karşı içinde birikmiş iğrenme, kendi insanlarınla
geçinememe sızısı bile seni orasını ziyaret etmekten alıkoyamıyor. Hani onlara kızgın, öfkeliydin? Memleketinin insanlarını gönlünden sildiğini sanman bir saf kandırmacaydı. Kalıcı
boyutlu bir görüş ayrılığı, tiksinti adını verdiğin hoşnutsuzluk
bile arasında büyüdüklerini sana unutturamıyor. Memleket
özlemi kurtçuk örneği ruhunu oyuyor. Ayrımında değilmişsin
gibi davranmakla yalnız kendini kandırıyorsun. Gerçekleri
saptırıp, çarpıtmaya ne hakkın var senin? Vefasızlık, iyilikbilmezlikle suçladığın, özbeöz senin olan bu insanları sevdiğini
kendinden neden gizliyorsun? Yurtsama sancısı, çekilmesi zor
bir gurbet hastalığıdır. Duygularını insanlara açarsan, aranızdaki buzların çözülebileceği gerçeğinden artık kaçmayı bırak.
Toplumun seni arasından atmasını yazıncı yeteneğinle ilişkilendirmene diyeceğim yok. Seninle ilişkilerini büsbütün
kopardıklarını biliyorum. Yollarınız ayrıldı; onlar başka yöne
gittiklerinden bir türlü buluşamıyorsunuz. Kendini bütün bütüne yazına vermiş biri, eibette ki kimseye kavuk sallamaz. Canı
ciğeri olmuş halkına bile yaranmaya kalkışmaz. Sevgisine karşılık sevgi beklemek en doğal hakkıdır. Kimsesizlik canına tak
deyince soluğu tanıdıklarının toplandıkları o kahvede alıyorsun. Hangi güç seni oraya götürüyor? Düşlerinin çatır çatır
kırılacağını bile bile gidişine bulacağın yanıtı doğrusu çok
merak ediyorum. Benliğinle çatışan, ruhunun bile bilmediği
köşeciklere sığınan gizli duyguları sana anımsatacağım ya
yüzüme atacağın o yağıca bakıştan korkuyorum.
Yolculuğunun rotasını onların gittikleri yöne çevirme düşüncesinin, bilincinin girişinde kararsızlıkla dönendiğini görmekteyim. En kısa zamanda gerçekleşeceğine kesin gözle baktığım
amacını da sezinliyorum. Eline bir hançer versem, gözünü
kırpmadan yüreğime saplardın. Eee, kızma ama! Ben ser verir,
sır vermem. Sen, özgürlüğü başına taç yapmış, düşüncede
olduğu kadar eylemde de özgür birisin. Eleştirmiyor, kınamıyorum. O, doğduğun, yaşamının kırk dört yılını geçirdiğin bir
ülke. İstesen, istemesen de memleketin. Kişinin baba ocağını
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gidip görmesinden daha doğal ne olabilir? Baş
düşmanın bile bu davranışını anlayışla karşılayacaktır. Seninle düşündeş olmayanları eskisi
gibi eleştiremeyeceğine üzülmüyor musun?
Onları yirmi yıldır doğrunun yanına çekme
savaşımın boşa gitti. Sen başaramadın ama onlar
seni yanına çekmeyi başardılar. Bir zamanlar
görmezden geldiğin, kaynaşamama, bütünleşememe sorununu da başına kakacağım. Peki, sen
uyuşabildin mi yaşadığın konutun, sokağın
insanlarıyla? Sorular beraberinde başka koşut,
özdeş sorular getiriyor. Bütünleşme girişiminin
hiçbir vakit gerçekleşmeyeceğini anlamakta geç
kalmadın mı? Gördüğüm kadarıyla anlama, tanıma açısından
da kınadığın kişilerden epeyce geridesin.
Eskiden beri uygarlığın, çağdaşlığın yanındasın. Ne geldiğin
ne yaşadığın ülkede ilerici kimliğinin üstüne toz kondurmadın.
Kaldı ki bu yenilikçi tarafın, bütüncül dizgenin dayatmalarına
karşın, sana geleneğe, örf ve adetlere yüz çevirmedi.
Atalarından kalanlara saygı duydun. Gelenek, kişiliğini
tamamlayan yardımcı bir öğe oldu hep. Sanırım, ondan aldığın
esinle çağdaşlığını sürdürüyorsun. Dinin uyulması zorunlu
kurallarına belki tamı tamına uymadın ama onları karşına da
almadın. Sıkı dur! Kişiliğine katılmak istemeyen, dinerkil bir
yanına vurgu yapacağım; dinin insanlar için vazgeçilmez bir
unsur olduğu savını öne sürdün. Kişi kimileyin öylesine bitkinleşir ki sırtını dayayacağı doğaüstü bir gücü arkasında duyumsamak ister. Nazım’ı, Romanya’da cami aramaya iteleyen
neden bu olsa gerek.
İçsel yıkıntılarının yapıtaşlarıyla kendini yeni baştan kurmaya
ne dersin? O göçmen kahvesini boş ver. Sen oraların adamı
değilsin. Gerçi, vakit geçirmek için oynanan oyunların hiçbirini bildiğin yok. Tanıdıkların pür dikkat kesilip oyuna dalarken
sen, bu aylakçı takımı arasında yalnızlıktan boğuluyorsun.
Görmezlikten gelmektesin; yalnız başına oturmana, onlarınkinden çok ayrı dünyana dalıp gitmene içlerinden gülüyorlar.
Söyleşecek biri çıksa, onunla çene yarıştıramayacak kadar bu
ortamın acemisi, toyusun. Çünkü gevezelik etme sanatını öğrenemedin. Tökezleyerek, bir yerlere takılıp kalacağın gün gibi
açık. Zaten uzun söyleşmelere girmekten kaçınman o yüzden
değil mi? Aynı yazgı çizgisinde buluştuklarının sorunları sana
yabancı, senin sorunların da onlara Himalaya, Altay dağları
kadar uzak. Ah, kendimim kendisi, yaşamın üstelediği kadarcık bile ikiyüzlü olamadın. Dürüstlükten bir dem olsun ayrılmadın. Acıdan, üzüntüden başka ne verdi sana bu doğruluk,
dürüstlük? Gerçekçiliğin gözü pek savunuculuğuna soyunman
sana bir sürü yıkım yaşattı. İlkelerine, ölümüne bağlı kalman,
yaşamını kararttı, ağıya çevirdi. Azıcık insanların suyuna gitmek, sırtının kamburuna yüklediğin çilelerin yükünü belki
hafifletirdi. Kahve oyunlarını bilmediğin gibi, yaşamın öğrenilmesi kaçınılmaz kurallarını da bilmiyorsun, ne yazık! Sönüş
sürecindeki ömrünün dengelemini yapsan, eline geçenin bir
hiç olduğunu göreceksin.
Ahmet TÜRKAY

ЗАПОВЕД
Àðäèíñêè ãëàñ, ÀÏÐÈË 2019

ÅÂÐÎÈÇÁÎÐÈ 2019

¹ 249/02.04.2019 ã., ãð. Àðäèíî

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка
с чл. 8, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, нареждам:
• Образувам общински избирателни секции за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и
определям техните адреси, обхват и номерация, както
следва:
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090200016 с. Долно Прахово - здравен пункт:
Долно Прахово.
090200017 с. Чернигово - обществена сграда: Чернигово.
090200018 с. Бял извор - бивша ПДГ: мах. Гарване.
090200019 с. Еньовче - магазин: Еньовче.
090200020 с. Жълтуша - читалище: Жълтуша.
090200021 с. Китница - кметство: Китница.
090200022 с. Кроячево - кметство: Кроячево.
090200023 с. Бял извор - контролен пункт на ДЛ Ардино, разклона: махалите Сара, Зака, Чолаково и
Шивачево.
090200024 с. Ленище - читалище: Ленище.
090200025 с. Любино - училище: Латинка и
Любино.
090200026 с. Бистроглед - обществена сграда:
Бистроглед.
090200027 с. Млечино - младежки клуб: Млечино.
090200028 с. Падина - училище: Падина.
090200029 с. Правдолюб - кметство: Правдолюб.
090200030 с. Русалско - младежки клуб: Русалско,
Сполука, Песнопой, Дойранци и Аврамово.
090200031 с. Светулка - здравна служба: Светулка.
090200032 с. Седларци - кметство: (с. Седларци )
090200033 с. Синчец - кметство: Синчец.
090200034 с. Срънско - ОУ в Бял извор: с. Срънско.
090200035 с. Стояново - кметство: Стояново,
Мусево и Паспал.
090200036 с. Сухово - младежки клуб: Сухово.
090200037 с. Главник - обществена сграда: Главник.
090200038 с. Търносливка - частен имот: Търносливка.
090200039 с. Чубрика - читалище: Чубрика.
090200040 с. Ябълковец - младежки клуб: Ябълковец.
090200041 с. Левци - частен имот: Левци.
090200042 с. Хромица - частен имот: Хромица.
090200043 с. Червена скала - частен имот: Червена скала.
090200044 с. Теменуга - частен имот: Теменуга.
090200045 с. Дедино - частен имот: Дедино.
090200046 с. Търна - частен имот: Търна.
090200047 с. Искра - частен имот: Искра.
090200048 с. Дядовци - частен имот: Дядовци.
090200049 с. Рибарци - частен имот: Рибарци.
090200050 гр. Ардино - Многопрофилна болница
за активно лечение.

090200001 гр. Ардино - читалище „Родопска
искра“: ул. „Бреза“, кв. Ведрина, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Георгица Карастоянова”, кв. „Детелина“,
ул. „Драва“, ул. „Изгрев“, кв. Къпина, ул. „Митко
Палаузов“, кв. „Морава“, ул. „Напредък“, ул. „Перелик“, ул. „Преспа“, ул. „Републиканска“, ул. „Родопи“, ул. „Стара планина“, ул. „Странджа“, ул. „Тютюнева“ и ул. „Търговска“.
090200002 гр. Ардино - бивше начално училище:
ул. „Бели брези“, ул. „Бор“, кв. Завет, ул. „София“,
ул. „Орлови скали“ и ул. „Чинар“.
090200003 гр. Ардино - СУ „Васил Левски“:
ул. „Арда“, ул. „Бели брези“, кв. Бели брези, кв.
Бостанджиите, кв. Горичево, ул. „Иван Вазов“,
ул. „Наджи Ферхадов”, ул. „Оборище“, ул.
„Пирин“, ул. „Първи май“, ул. „Родопски силивряк“, ул. „Самара“ и ул. „Шипка“.
090200004 гр. Ардино - ЦДГ „Брезичка“: ул.
„Алеко Константинов“, кв. Веселиново, ул. „Георги
Кирков“, ул. „Здравец“, ул. „Иглика“, кв. Искра, кв.
Любовна чешма, ул. „Мак“, ул. „Мрамор“, ул.
„Мургавец“, ул. „Мусала“, кв. Орлово, ул. „Осми
март“, кв. „Пеперудите“, кв. „Пламък“, ул. „Прогрес“, ул. „Сабахаттин Али“, ул. „Тракия“, ул.
„Фильо Запрянов“ и ул. „Христо Смирненски“.
090200005 с. Ахрянско - читалище: Ахрянско и
Родопско.
090200006 с. Башево - кметство: Башево.
090200007 с. Богатино - читалище: Богатино.
090200008 с. Боровица - читалище: Боровица и
Стар читак.
090200009 с. Брезен - читалище: Брезен.
090200010 с. Бял извор - младежки дом: Бял извор.
090200011 с. Голобрад - училище: Голобрад.
Настоящата ми Заповед да се обяви на публично
090200012 с. Горно Прахово - училище: ул. „Първа”. място и да се разгласи чрез местните средства за
090200013 с. Горно Прахово - читалище: кварта- информация.
лите Третак и Шума.
РЕСМИ МУРАД
090200014 с. Гърбище - читалище: Гърбище и Мак.
090200015 с. Бял извор - читалище: Диамандово.
Кмет на община Ардино
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РАЗБОЙНИЦИТЕ НА РОДОПИТЕ
Разбойниците от Родопите са имали различна съдба и по различен начин са
укривали парите си. Интересното е, че повечето от тях не са могли да се
възползват от имането, което са натрупали.

×àêìàêëèÿòà îò Áàøåâî

„Дженевиз“ алтъните на Чакмаклията още лежат
под джамията в Ардино, наследниците му са купували
хотели в Минерални бани

„Чакмаклията“ от Башево, както наричалия страшния
Мурад, е странна фигура измежду разбойниците, станали
популярни в първата четвърт на миналия век в Източните
Родопи.
Майка му е от махала Търна или от село Търносливка,
община Ардино, не е съвсем изяснено. Пушел е тютюн като
сам си е свивал цигарите, а тях ги палел с чакмак, откъдето
идва и прозвището му Чакмаклията. Мнозина смятат, че
прякорът идва от бурния му характер, т.е. бързо избухвал,
като искра от чакмак. И това в някаква степен е вярно, бил
е с бурен характер, но съвременниците му са твърдели, че е
бил сравнително разумен човек. Бързо избухвал, но и бързо
се укротявал.
Първите чужди пари, които намира, са шепа златни
„кики”, които открил случайно в тунела под крепостта Кривус и които били сечени при цар Михаил-Асен в периода
1246-1256 година.
Ето какво пише хронистът Георги Акрополит: „При походът на юг веднага бяха възстановени всички български крепости в Ахридос. Върнаха се и българите от Устра, Перперикон, Кривус и град Ефраим.“ Редица историци смятат, че
град Ефраим е днешният Ардино и е бил разположен по
реката на днешното селище, която се влива в Арда малко
след популярния Римски мост („джена кьопрюсю“). Множеството гробища по долината на реката Ардинска говорят
за интензивен живот в ранното средновековие.
Има данни за масов мор, епидемия от холера, която не е
дала възможност на селището да се развие сградостроително. А днес, където е сегашната джамия на града е имало
голям византийски храм. Бил е съборен през 1640 година и
на негово място е била построена джамията. В султанските
вакъфски фермани цялата долина, заедно с джамията, е
била записана като „Султан йери”. Джамията след това на
няколко пъти е била основно ремонтирана и достроявана
поради различни причини - пожари, наводнения, хайдушки
нападения, както и голямото земетресение от 1730 година.
Младият и бъдещ Чакмаклия пасял семейното овче стадо
по поречието на Арда, заобикаляща крепостта Кривус. А в
ниското, покрай речните брегове, ливадите били тучни. Баща
му е бил конекрадец и често стадото се увеличавало и разнообразявало с хубави расови коне от района на Гюмюрджина.
Синът се грижел и за тях, докато бащата успее да ги пласира
из полетата на Ески Зааре (Стара Загора). Той там имал и
свои помощници, в района на днешното село Съдиево, които
предварително осигурявали продажбата на конете.
На полицейските власти из Гюмюрджинско им е било трудно да повярват, че откраднати местни расови животни, глав-

но от арабска порода, могат да се отглеждат междинно някъде в пазвите на Родопа планина и от там след време да се
появяват в Старозагорските полета. Всъщност, това е бил
хитрият разбойнически маршрут за който дори и интелигентен следовател не би могъл да се досети. Ходи да им търсиш дирите из „Родопското море” от сини хребети...
Чакмаклията обаче усвоява „бащините пътища” и ги доразвива!
Намерените златни пари в Кривус му се услаждат и вместо
да пасе и се грижи за добитък, решава за по-лесно да краде
от Беломорието животни и да ги продава из българските
равнини на север от Родопите.
Чакмаклията Мурад обаче е и един от първите иманяри в
района. Бандата, която организира е била малка, половин
дузина, пет-шест човека, но ефективна. Почти редовно
негови хора копаели край стари кладенци, край кьошкьове
и месчити, покрай килисета и джамии.
Впечатлителен е случаят с Ардинската джамия. Традиционно, ходжа или имам на Ардино в местната джамия е
от махала Паслар, под върха Карабурун. И най-странното е,
че башевският разбойник е имал информация, че под основите на джамията в селището има византийско съкровище. Мюзеининът Ахмед ага правел ремонт на местната
чешма - извор, която днес остава откъм сегашната сграда
на Пощата и попада на някакви алтъни. Информацията
стига до Чакмаклията, става ясно, че са намерени „дженевиз парасъ”. И в една късна вечер джамията вътре била
прекопана. На две места били извадени съдове със златни
византийски пари.
Разбойникът наредил изкопите, където са били извадени
бакърчетата със златни монети и накити, да не се прикриват, а напротив - да останат открити и край тях да се хвърлят по няколко златни монети. Така щяло да се знае, че
парите са извадени и никой следващ да не копае. Този жест
обаче бил изтълкуван обратно - че вътре в джамията има
още „дженевиз алтънъ”, които не са изкарани. Един от
последните ходжи, на почетна възраст, пред приятели и
леко почерпен споделил, че има съмнение къде точно са
останали последните жълтици.
Чакмаклията приел Амнистията през 1922 година, напуснал Башево, Ардинско, продал бащината си къща и се
заселил в днешните Хасковски минерални бани, които
тогава тъкмо се разработвали. Наследниците му днес
имат най-хубавите хотели и къщи в курорта. Това са с
парите на Башевския разбойник, който разумно ги вложил в недвижими имоти. Твърде е вероятно да е останало нещо и в днешната Ардинска джамия, византийски
храм в миналото.
Интересно е да се разгледа джамията отвътре, човек
може да види интересни орнаменти от византийската
графична култура.
(Следва)
Христо КРАСИН
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Р Е Ш Е Н И Е № 503
1. Приема община Ардино да кандидатства по процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-2.020 - „ГРИЖИ В ДОМА на
територията на МИГ Ардино - Джебел“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
2. Упълномощава кмета на община Ардино да организира
дейностите по изготвянето и внасянето на проекта по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г,. по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.020 „Грижи в дома на територията на МИГ Ардино - Джебел“.
3. Предоставянето на социалните и здравни услуги да се
извършва чрез създадения с Решение № 94/09.05.2012 г.
на Общински съвет - Ардино Център за услуги в домашна среда.

Р Е Ш Е Н И Е № 504
На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7/19.12.2013 г.
за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци:
l Разрешава изразходването на сумата от 36 000 лева,
натрупана от средствата по чл. 3 и следващи от Наредба
№ 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за закупуването на
автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване.
l Разрешава изразходването на сумата от 188 000 лева,
натрупана от средствата по чл. 3 и следващи от Наредба
№ 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за закупуването на
автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване.
l Разрешава изразходването на сумата от 35 000 лева,
натрупана от средствата по чл. 3 и следващи от Наредба
№ 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за закупуването на
около 45 броя контейнери тип „Бобър“ и 9 броя контейнери 4 куб.м.
l Разрешава изразходването на сумата от 250 000 лева,
натрупана от средствата по чл. 3 и следващи от Наредба
№ 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, закупуване и монтаж
на 28 подземни контейнера тип „Бобър“, които ще се
монтират на 14 точки на територията на общината.
Р Е Ш Е Н И Е № 505
І. Открива процедура за продажба на имоти, частна
общинска собственост, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ от квартал 4 по
частичната регулация на кв. Горичево, гр.Ардино, одобрен със заповед № 340/03.12.1987 г. и изменен и одобрен
със Заповед № 782/16.09.2015 г., с площ 543 кв.м., предназначен за жилищно строителство, с акт за частна
общинска собственост № 2414/10.11.2015 г.
2. УПИ VІІІ от квартал 4 по частичната регулация на кв.
Горичево, гр.Ардино, одобрен със заповед № 340/
03.12.1987 г. и изменен и одобрен със Заповед № 782/
16.09.2015 г., с площ 838 кв.м., предназначен за жилищно строителство, с акт за частна общинска собственост
№ 2415 от 10.11.2015 г.
3. УПИ VIII от кв. 8 по регулационния план на с. Млечино, с площ 683 кв.м., отреден за жилищно строителство,
одобрен със Заповед № 501/15.11.1982 г. и изменен и
одобрен със Заповед № 299/16.06.2011 г., с акт за частна
общинска собственост № 2500/20.12.2016 г.
4. Неурегулиран поземлен имот, намиращ се в урбанизираната територия на с. Ябълковец, ведно с изградената
върху него едноетажна масивна сграда - 42 кв.м., с акт за
частна общинска собственост № 203/04.12.2002 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 506
1. Определя маломерни имоти, находящи се в землищата
на община Ардино, които могат да се отдават под наем
без търг или конкурс за една стопанска година.
2. Срокът на договорите за отдаване под наем на земите
по т. 1 е една стопанска година.
3. Упълномощава кмета на общината да предостави под
наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на
заявленията.

Р Е Ш Е Н И Е № 507
Открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земя от общински поземлен
фонд, за срок от 10 години, за ползване пo предназначение:
l Поземлен имот с идентификатор 80176.1.828, с. Боровица; първоначална годишна наемна цена - 36.52 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 508
Приема правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Ардино.
l Определя пасищата, мерите и ливадите - общинска
собственост за индивидуално ползване и отдаване под
наем и аренда без търг през стопанската 2018-19 г.
l Упълномощава кмета на общината да назначи общинска комисия, за разпределяне на площите, въз основа на
подадените искания и да сключи договори за индивидуално ползване на мери, пасища и ливади за срок до 5 стопански години.
íà ñòð. 14
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l Задължава ползвателите на пасища и мери за индиви-

дуално ползване от общинския поземлен фонд да заплатят годишната наемна цена за стопанската 2018-19 г. или
наема за целия срок на договора, преди подписване на
договорите за наем.
l Площите се разпределят за пасищно отглеждане на
едър и дребен рогат добитък.
l Ползвателите се задължават да ползват и поддържат
мерите, пасищата и ливадите според приетите правила.
l Ползвателите нямат право да ограничават достъпа на
домашни животни до предоставените общински мери и
пасища.
Р Е Ш Е Н И Е № 509
1. Отменя Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общински жилища, условия и ред за
установяване на жилищни нужди и настаняване под
наем, приета с решение № 183/18.03.2005 г. на Общински
съвет - Ардино.
2. Приема Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общински жилища.

Àðäèíñêè ãëàñ, ÀÏÐÈË 2019

Р Е Ш Е Н И Е № 510
Утвърждава по изключение до края на учебната
2018/2019 г. поднормативна изнесена филиална група в
с.Падина, с 11 деца.

Р Е Ш Е Н И Е № 511
Приема годишен план за развитие на социалните услуги.

Р Е Ш Е Н И Е № 512
Приема доклади за осъществени читалищни дейности в
изпълнение на годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2018 г., представени от председателите на народните читалища в община Ардино.

Р Е Ш Е Н И Е № 513
Приема годишен отчет за 2018 г. на кмета на община
Ардино за изпълнение на програмата за управление на
отпадъците в община Ардино.
Сезгин БАЙРАМ
Председател
С пълните текстове на решенията можете да се
запознаете в сайта на Община Ардино: www.ardino.bg

Ïðàâèëà çà äîáèâ íà äúðâåñèíà
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l Чрез продажба на стояща дървесина на корен.
l Чрез добив и продажба на добита дървесина.

Продажбата на стояща дървесина на корен се осъществява по следните начини:
l Чрез търг с тайно наддаване на търговци вписани в
публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната
дейност.
l По ценоразпис при провеждане на отгледни сечи във
високостъблени гори с възраст до 60 години, при провеждане на сечи в издънковите гори за превръщане в семенни и в нискостъблените гори, както и санитарни, принудителни и технически сечи.
l За физически лица, които не са търговци - за лична
употреба, без право на продажба с постоянен адрес на
територията на община Ардино.
l За училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, културни институции на бюджетна
издръжка - без право на продажба.
Продажбата на добита дървесина се осъществява по
асортименти, както следва:
l на прогнозни количества.
l по действително добити количества.
Продажбата на дървесина, добита от горските територии
- общинска собственост се осъществява:
l чрез търг с тайно наддаване,
l по ценоразпис утвърден от Общински съвет - Ардино.
l Добивът на дървесина се извършва чрез провеждане на
открит конкурс по установен законов ред.
Сключване на договор с изпълнител, без да се провежда

открит конкурс, когато е необходимо:
l Спешно ограничаване на възникнали пожари, природни бедствия и производствени аварии.
l Спешно отстраняване на последици от пожари, природни бедствия и производствени аварии по преценка на
съответния компетентен орган и дейността следва да се
извърши в едномесечен срок.
l Извършване на неотложни дейности по предписание на
лесозащитна станция или регионална дирекция по горите, които следва да се извършат в едномесечен срок.
Общински съвет - Ардино определя следното количество
дървесина за продажба по ценоразпис на физически
лица, които не са търговци - за лична употреба, без право
на продажба:
Широколистна:
l дърва за горене - 300 пр.м3
Иглолистна:
l едра строителна дървесина - 5 пл.м3
l средна строителна дървесина - 20 пл.м3
l дребна строителна дървесина - 15 пл.м3
l дърва за горене - 150 пр.м3.
По предложение на кмета на община Ардино, Общински
съвет - Ардино одобри годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на община
Ардино за 2019 г. по видове сечи и в общ размер до 2200
пл.куб. метра лежаща маса, както следва:
l Иглолистни дървесни видове - 1800 пл.куб.м. от санитарни, принудителни и отгледни сечи.
l Широколистни дървесни видове - 400 пл.куб.м. от принудителни, санитарни, отгледни и възобновителни сечи.

Ñòîêè è óñëóãè
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Община Ардино реализира проект
„Подкрепа за социално включване
на лица от уязвими групи в община
Ардино чрез социално предприемачество” на стойност 390 889.80 лв.
Дейностите по проекта са насочени
към разширяване на съществуващото общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” в
община Ардино и има за цел да
улесни достъпа до заетост и осигу-

ряване на подкрепа за социално
включване на уязвими групи, както
и създаване на подходящи условия
за реализация в сферата на социалната икономика в общината.
Основните дейности по проекта са:
l Психологично подпомагане и

мотивиране на лица от уязвимите
групи за включване в заетост.
l Социална и професионална интеграция на представителите на уязвимите групи в сектора на социалната политика.
l Общинско предприятие „Център
за услуги в домашна среда”.
l Подкрепа за осигуряване на
заетост за период 12 месеца.
l Осигуряване на наставник от
работодателя за новонаети лица.
l Оборудване на новосъздадени
работни места, адаптирани за лица
с увреждания и извършване на
ремонт на помещенията.
l Проучване на търсенето и
възможностите за пазарна реализация на изработените стоки и предоставените услуги.
l Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика
и социалното
включване.
В резултат на изпълнение на проекта са осигурени
34 работни места
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с продължителност 12 месеца.
Изработването на стоките и предоставянето на услугите се извършват
с подкрепата и съдействието на
мултидисциплинарен екип от приложни специалисти, наставници и
управителя на социалното предприятие.
Изработените стоки и предоставяните услуги са с утвърдени цени от
Общински съвет - Ардино.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г.
Договор: BG05M9OP001-2.0100136-C01 от 12.06.2018 г.
Лица за контакт при поръчки:
Сафие Адемова - управител,
тел. 0888 90 29 70
Севда Сотирова - касиер-домакин,
тел. 0889 27 36 90
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МИХАИЛ ТОШКОВ
ПРИЯТЕЛИТЕ

е роден на 9 януари 1931 г. в
Пловдив. Издал е книгите:
„Ръждивата брадва” (стихове,
1963), „Спирала” (стихове, 1967),
„Протуберанси” (стихове, 1968),
„Въоръжени с надежда” (есета за
Априлското въстание, 1976),
„Ламар” (разговори и беседи,
1977), „Знак и дума” (стихове и
екслибриси, 1982), „Повярвай в
моя Бог” (роман, 1984), „Гнездо на
хищна птица” (стихове, 1993),
„Поправка на фенера” (стихове,,
1998), „Триножник” (стихове,
2001), „Стъклено тяло - I” (мемоари, 2007), „Смъртта не е…” (документална
повест,
2010),
„Внимателни шаржове” (2010),
„Отвесната греда“ (избрани стихове, 2010), „Нов наръчник на агитатора“ (сатира, 2013), „Аквариум“
(стихове, 2014. Тошков има множество публикации в областта на
критиката, литературната история,
изобразителното
изкуство.

Творбите му са преведени на английски, френски, руски, унгарски, финландски и румънски език. Носител е
на престижни литературни награди:

До Саффет Ерен

Такова време настъпи, което превърна
творците в просяци. Та и аз - с двестата лева пенсия, при моите 88 години, реших да поставя пред себе си
чинийка и да чакам случайното
почукване на монетата и протегна-

ПРОТЕГНАТА РЪКА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО
„Българската интелигенция не
е склонна да търпи несгоди и да
страда, когато това е наложително и дори необходимо...“
П. Анчев

На масата си съм поставил парче
хляб и лист хартия - от глад не се
умира! По-добре празен стомах,
отколкото празен лист.
Книжката „Графити“, която ви
изпращам е взрив на личностно и
обществено отчаяние. Тя е самиздат - сам я подрезвам, подшивам,
подлепвам и щом стане готова я
изпращам до пишещ събрат със зов
за помощ.

ÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀÑÅÁÅÇÏËÀÒÍÎ!

Репортер:
Гюнер ШЮКРИ
Водещ редактор:
Саффет ЕРЕН

Àðäèíñêè ãëàñ, ÀПРИЛ 2019

„Пеньо Пенев” - за поезия (1990),
за морска поезия - Варна (1990),
„Хр. Ботев” - за публицистика
(2007), Награда на МНО - за
цялостно литературно творчество.
Дълги години работи като художник; взел е участие в десетки
изложби на малката графика в
България, Италия, Чехословакия,
Белгия, Полша, САЩ; представял
е и самостоятелни изложби на екслибриси, портрети и пейзажи. М.
Тошков е създател и председател
на Съюза на свободните писатели;
бил е член и на Сдружението на
българските писатели. От 2006 г. е
член на Съюза на българските
писатели..
⁕ ⁕ ⁕
В гнездото на орлите
никога не се говори за мравки
нито за мръвки всекидневието там
е почистено от чудеса
и от чувства ненавременни
Времето е просто
като лодка еднодръвка
монолитно и премерено.

та за приятелство ръка.
Бедността на друго не ме посъветва.
Зная, че всички сме притиснати под
небето на несгодите и няма да страдам, че някой ще отмине чинийката
поставена пред мен, но поне стихосбирката ми ще е в ръцете ви,
като посланик за нови познанства.
А оня, чиито цитат
съм поставил като
мото в началото на
писмото си, вероятно е голям страдалец, за да обвинява
българската интелигенция в липса на
страдание.
Простете ми, че разкрих пред вас част от
нелеката си съдба.
Михаил Тошков

“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

