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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Традиционно всяка година през месец септември община
Ардино организира Есенни културни празници с богата и
разнообразна програма с участие на известни културни
дейци, фолклорни състави, образователни и културни
институции, спортни клубове, гости от побратимени общини и сдружения.
íà ñòð. 3

×ÅÑÒÈÒÎ, ØÀÌÏÈÎÍÊÈ!
Тенисистките от СКТМ
„Юнак“ - Ардино се представиха отлично на републиканското първенство до
15 години. Надпреварата се
проведе в Горна Оряховица. Цветелина Георгиева
стана шампион във всички
дисциплини при кадетките.
Златните медали на двойки
заслужиха двете съотборнички - Цветелина и Сиделя Мутлу. Третото º златно отличие бе на смесени двойки. Цветелина е с
основен принос и за златото в отборното класиране заедно със Сиделя
Мутлу, Сечил Фейзулова, Фунда Ибрямова и Даниела Сурчева.

íà ñòð. 5
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Щастлива съм
да бъда учител на
ардинските деца
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ÒÐÀÄÈÖÈß

ÂÈÇÈÒÀ

Новата учебна година стартира в СУ „Васил Левски“ - Ардино в условия на пандемия от COVID-19.
Заради спазването на противоепидемичните мерки и
по препоръка на Министерството на образованието на
тържеството бяха само учениците от първи, пети и
осми клас. Взети бяха и необходимите мерки за
отстояние между учениците.
Официални гости на празненството бяха кметът на
общината инж. Изет Шабан и председателят на
общинския съвет Сезгин Байрам.
41 първокласници получиха книжки с лично пожелание от кмета на общината инж. Изет Шабан.
През настоящата учебна година в общинските училища се обучават около 550 ученици в 43 паралелки, а в
детските градини са обхванати 200 деца в 13 групи.

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан
прие в кабинета си бившия депутат в Турския
Меджлис и член на Сдружението за култура и
сътрудничество „Егридерелилер“ в Бурса
Хаяти Коркмаз, председателя на фирма „НилБел“ към побратимена община Нилюфер
Наджи Кале и изселникът-бизнесмен Нахит
Акпънар. На срещата присъства и председателят на общинския съвет Сезгин Байрам.
Кметът Шабан запозна своите гости с работата на
общинска администрация, реализираните проекти на територията на общината, както и с намеренията на общинското ръководство за бъдещото
развитие на града.
„Винаги идваме тук с особен трепет и се гордеем, че сме родени в този красив кът на България“, заяви председателят на „Нил-Бел“ Наджи
Кале. Той предаде на домакините топлите и сърдечни поздрави на Тургай Ердем, кмет на община
Нилюфер.
Гостите от Бурса, придружени от общинския кмет
и председателя на общинския съвет, посетиха
парк „Нилюфер“, където по проект се обновяват
спортните игрища.

ÑÒÀÐÒ

ÏÐÈÄÎÁÈÂÊÀ

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан назначи двама млади специалисти на работа по проект „Нова възможност за младежка заетост“.
Сейнур Алиева ще работи в отдел „Инвестиционни
проекти“, а Семра Дурхан в отдел „ГРАО“. Те са
завършили висшето си образование в Техническия
университет в София.

Модерно електронно информационно табло е монтирано в центъра на Ардино. Електронното
устройство показва точна информация за дата,
час, температура и влажност на въздуха.

ÎÁÐÚÙÅÍÈÅ
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Тази година е знакова за общината тъй като се
навършват 60 години от обявяването на Ардино
за град.
От името на ръководството на община Ардино Ви
поздравявам най-сърдечно по случай юбилея.
Пожелавам на всички ардинчани, независимо къде
се намират, крепко здраве, семейно благополучие и
успехи.
Нека заедно да положим усилия, за да превърнем
града ни в спокойно и привлекателно място за
живеене, съответстващо на Европейските стандарти с чиста природна среда, изградена инфраструктура и качество на живот.
Годината се характеризира и с една друга особеност и
предизвикателство, а именно пандемията от коронавирус COVID-19, която не подмина и нашата община.
Това обстоятелство наложи всички по целия свят, държавните институции и общините да насочат усилията
си към ограничаване на нейното влияние и организиране на адекватни действия.
Пандемичната обстановка наложи всички публични
обществени, културни и спортни прояви да бъдат
отменени, включително и в община Ардино.
В тази връзка Ви уведомяваме със съжаление, че през
настоящата година няма да бъдат организирани и проведени традиционните Есенните културни празници.
Отменени са също така и мероприятията, свързани с
60-годишнината от обявяването на Ардино за град,
както и фестивалите, които бяха запланувани.
ÊÌÅÒÑÊÀ ÑÐÅÙÀ

Проблемът с безводието беше основна тема
на редовната среща на кмета на община Ардино инж. Изет Шабан с кметовете и кметските
наместници. Споделено бе, че водата от местните източници драстично е намаляло във
всички населени места и проблемът с питейната вода се задълбочава. Обсъдени бяха предложенията за изход от критичното състояние.
Общинският кмет Шабан каза: „Направихме
немалко, но трябва да работим още по-активно и съвместно, за да решим и проблема
с водоснабдяването във всички населени
места. Това е заложено в капиталовите
разходи за тази година, което ще бъде
изпълнено.“
Атанас Чочев, експерт от общинска служба
„Земеделие“, запозна кметовете със започналото преброяване на земеделските производители.

Наложително е действията ни да бъдат съобразени със
ситуацията в страната и да се научим да живеем и
работим в условията на COVID-19.
Общината в съответствие с програмата за управление през мандата изпълнява функциите си. Полагаме усилия за развитието º чрез подобряване обслужването на населението и привеждане на техническата и социална инфраструктура в съответствие с
изискванията.
Успешно се реализират инвестиционни проекти по
Оперативните програми на Европейския съюз, както
строителната програма за 2020 година.
Водят се преговори със СИТИГАЗ за газифициране на
Ардино и село Бял извор чрез мобилна система.
Предстоят реализиране на проекти, свързани с намаляване на въздействието върху климата и опазване на
чистотата на въздуха в града. Продължаваме действията си за подобряване и изграждане на туристическата
инфраструктура в общината.
В условията на глобалното затопляне и засушаване ще
продължаваме да търсим нови водоизточници за
допълнително питейно водоснабдяване на населените
места.
Както обявих в началото на мандата, ние ще продължаваме да се допитваме до гражданското общество за
съвместно разрешаване на проблемите в общината и
нейното развитие.
С уважение,
инж. Изет ШАБАН, кмет на община Ардино
ÏÐÈÄÎÁÈÂÊÀ

Модерната почистваща машина, марка „Bucher”, модел
„City Cat 2020”, вече е по улиците на Ардино. Тя е снабдена с
три четки, събиращи отпадъци и пясък от улиците; дюзи,
впръскващи вода; вакуумна система, която засмуква листата и ги складира в бункер с вместимост 1,8 куб.м. Новата
придобивка ще осигури по-бързо и качествено почистване на
обществените пространства и улици както в града, така и в
по-големите населени места на територията на общината.
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Бирсен Ахмед
е новият кмет на Брезен
ÄÍÅÂÍÈÊ
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„Със сърце и душа ще работя за благото на селото, където съм израснала,
живея и ще остана...“ Това заяви Бирсен Ахмед, новият кмет от ДПС на кметство Брезен. Тя бе единственият кандидат за кмет на частичния вот. Изборният
ден премина спокойно, при спазване на противоепидемичните мерки.
Бирсен Ахмед е родена през 1966 година в Боровица. Завършила е предучилищна педагогика във филиала на Пловдивския университет „П. Хилендарски” в Кърджали. Дълги години е работила като детска учителка и читалищен
секретар в Боровица и Брезен.
ÕÐÎÍÈÊÀ

***
Асфалтирани са улици в селата Млечино,
Горно и Долно Прахово, Башево и Дедино.
Асфалтови настилки
се полагат и на махленски улици в селата Богатино, Хромица, Левци и Червена
скала. Ремонтните дейности на пътната артерия са част от одобрения поименен списък
за капиталовите разходи на община Ардино
за 2020 г.
***
Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и
председателят на общинския съвет Сезгин Байрам
откриха строителната площадка за рехабилитация
на седем улици в града - „Родопи“, „Иван Вазов“,
„Шипка“, „Републиканска“, „София“, „Орлови
скали“ и кв. „Горичево“. Те се обновяват по проект
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация
на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в град Ардино“.
***
Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и
председателят на общинския съвет Сезгин Байрам
инспектираха изпълнението по обновяването на
спортните игрища, разположени в парк „Нилюфер“. Те се реализират по проект „Реконструкция,
оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура
на територията на община Ардино“. Подменени са
съществуващите настилки с фабрично вулканизирана
каучукова настилка в два цвята - син и оранжев.
Баскетболното игрище е обновено с червен цвят.
Предстои полагане на контури на същите настилки,
боядисване и благоустрояване на прилежащите пространства.

***
Продължава
реконструкцията на
200-годишната джамия
в Любино.
Подновена е
покривната
конструкция
и минарето
на джамията,
както и външната º част.
В момента текат ремонтните дейности
във вътрешната част на молитвения дом,
без да се променя автентичният º вид.
„Очакваме
още дарения,
за да довършим напълно реставрацията“ - съобщи
Салих Бахтияр, председател на инициативния комитет
за набиране на средства за реставриране на джамията.
***
На основно реконстрирано футболно игрище и
ново детско кътче се радват вече жителите и найвече децата на Горно Прахово. Кметът на общината
инж. Изет Шабан и председателят на общинския съвет
Сезгин Байрам посетиха ремонтираното спортно
игрище и детското съоръжение, намиращи се в двора
на училището.
***
Кметът на общината инж. Изет Шабан инспектира
строително-монтажните дейности по рехабилитацията на водопроводната мрежа в с. Брезен, както
и ремонта на сградата на кметство Гърбище.
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Щастлива съм да бъда
учител на ардинските деца

тново е 15 септември, отново е време за училище.
Като дете дори не съм предполагала, че тази дата
ще е толкова важна в живота ми. Поглеждайки
назад във времето, осъзнавам, че тя е като рожден ден за
всеки един учител, с нея се отбелязва раждането на новата
учебна година.
На шестгодишна възраст прекрачих училищния праг и вече
38 години това се повтаря всяка година. Първо 11 години като
ученичка, после като студентка и учител, та до сега. Скрити
остават за ученици и родители вълненията и подготовката на
учителя за този празник. Осъзнавам, че съм щастлива с тази
професия и благодаря, че тя ме избра. Аз мечтаех да бъда
моден дизайнер, но съдбата ме изпрати не по-далеч от учителския институт в Смолян и то пак благодарение на моите
учители, които видяха потенциал в мен и ме посъветваха да
не го пилея, а да продължа образованието си. Нищо в този
живот не е случайно и всичко се случва в точното време. Благодарна съм, че съм поела по пътя на тази професия!
Учителската професия е от онези, които изискват от личността да º се отдаде изцяло. От онези професии, при които
дипломирането ти дава право да практикуваш, но дали си
успешен, се разбира от плодовете на труда, който полагаш.
Разбираш го, виждайки плахите детски очички, които прекрачват за първи път прага на родното училище и изпращайки ги в края на четвърти клас по-уверени, по-знаещи и
жадни за успех. От онези професии, които изискват цял
живот да учиш и събираш знания, за да има какво да дадеш.
Учителите нямат твърдо работно време, особено през учебната година те работят често до среднощ. Психичното натоварване и стреса от непрекъснатите изисквания свързани с
пряката им работа и това, че учителят се явява като
балансьор в общуването между ученици, родители, ръководство, колеги. Тези неща са известни само на семейството му, защото често учителят не спи или се събужда нощем,
заради възникнала ситуация, на която трябва да намери
решение и няма как да си каже „не съм в работно време,
заспивай“, напротив - учителят работи най-добре, когато
всички спят. Затова има оценки, отразени в електронните
дневници и в два часа през нощта, а родителите получават
съобщения за развитието на детето им в малките часове. Не
е вярно това, което изглежда отстрани, защото съм чувала,
че „си клатим краката на столчето“, че работим до обяд, че
пием кафета и... още много подобни изказвания, които
могат да бъдат изречени само от човек, който изобщо не се
замисля колко е отговорна и натоварена работата ни.
Измина една трудна за всички ни учебна година, но може
и трябва да се извлече положителното от дистанционното
обучение по време на извънредното положение, което беше
въведено. А това е, че обществото си припомни и осъзна
колко е важна ролята на учителя за подрастващите поколения. Децата, те са нашето бъдеще, за да растат уверени и
щастливи, трябва да бъдат обучавани от такива учители.

А учителите, за да бъдат такива, трябва да получават нужното уважение и разбиране от обществото.
За себе си мога да кажа, че съм щастлива да бъда учител на
ардинските деца. Тук, в нашия град, децата са много любознателни, възпитани и отговорни, което се дължи на това, че се е
запазила и се поддържа връзката между отделните институции - местна власт, детски градини, училища, центрове за
работа с деца, читалище и не на последно място семейството.
Доказателство за това са личностите, които са израснали
като деца в Ардино, а сега са из целия свят. Те са рожби на взаимните усилия на всеки един учител, който е оставил отпечатъка си върху развитието им - като се почне от яслената
възраст, през ученическата, чак до студентската възраст. Но
човекът е същество, което се учи цял живот, дори в дълбока
старост... Споделям това, защото взаимодействието ни с учениците е двустранно - ние учим тях и те учат нас. Всеки един
учител застава пред учениците си като пред огледало, с ясното съзнание и отговорност, че каквото покаже и даде, това ще
види и получи. Щастие обзема учителя, когато види успехите
на възпитаниците си изразени под различна форма и начин удовлетворението в очите на детето от похвалата, която е
получило или радостта от успешно представяне на олимпиади, състезания, училищни и извънучилищни изяви.
Ардино е малко градче, но въпреки това, освен училищните занимания, децата ни имат възможност и за извънкласни
форми на обучение, което е чудесна възможност да се развиват и използват свободното си време пълноценно. Именно заради тях и това да обогатим възможностите им за разнообразно и полезно прекарване на времето, се захванах,
малко като на шега, когато ми предложиха да преподавам
народни танци в извън работното ми време. Това ми е хоби
и поназнайвайки някое и друго хорце, обикнах предизвикателството. Искам да предам на децата любовта си към танците и магията, която се усеща по време на изява. Танцът
обогатява, спомага за формиране на личностни качества, а и
така се съхранява нашата културна идентичност. Трябва да
пазим корените, така както пазим листата и пъпките на едно
растение, за да се постигне синхрон и цялостно развитие. За
щастие народните танци се оказаха много интересно занимание. Часовете ми са посещавани от десетки деца в различна възраст, като се почне от пет - шестгодишни до
седемнайсетгодишни младежи. Това, че съм полезна, детските усмивки, чистотата в очите им, неподправеното поведение ми дава сили и стимул да продължа да търся и да се
уча, както те от мен, така и аз от тях.
Тук израснах като учител благодарение на учениците ми,
колегите ми, ръководителите ми, родителите, хората. На
всички тях искам да изкажа огромни благодарности!
Нека си пожелаем една успешна нова учебна година, изпълнена със здраве и благополучие, с надежда обучението да
премине изцяло в присъствена форма и скоро да се намери
изход от ситуацията, която е застрашила човешкия живот!

6

ÃÐÈÆÀ

ÄÍÅÂÍÈÊ

Àðäèíñêè ãëàñ, ÀÂÃÓÑÒ-ÑÅÏÒÅÌÂÐÈ 2020

ÏÐÈßÒÍÎ ÏÚÒÓÂÀÍÅ

ÐÀÇÏÈÑÀÍÈÅ

íà àâòîáóñèòå îò àâòîãàðà Àðäèíî

Направление

Ръководството на общината осигури 5000 лв. за
подобряване на условията в паспортна служба на
РПУ - Ардино. За качествено и срочно обслужване
на гражданите при смяна на българските лични документи са извършени следните дейности: подмяна на
навеса пред паспортна служба с поликарбонат 8 мм;
изработка и доставка на метална рампа за лица с
увреждания за осигуряване на достъпна архитектурна среда; доставка и монтаж на плотове, информационни табели, предпазен силикон; частично изпълнение на гипсови кърпежи и боядисване; доставка на
офис стол, 4 броя тапицирани столове и компютърна
конфигурация.
През настоящата година близо десет хиляди жители
на община Ардино сменят личните си документи.
ÄÈÀËÎÃ

„Бъдете честен и управлявайте Ардино с добро!“
С тези думи се обърна към кмета на общината 86годишният Сабри Халил от с. Брезен. Той е дългогодишният кмет на родното си село през 70 - 80-те
години на миналия век. Бай Сабри пожела на ардинския управник крепко здраве и с достойство да
изпълни своята мисия. От своя страна кметът инж.
Изет Шабан заяви, че основният приоритет в работата му е откритото управление и постоянният диалог
с жителите на общината.

Час на тръгване

АРДИНО - СОФИЯ
- 06:00 ч., 06:30 ч. (без Неделя)
АРДИНО - ХАСКОВО - 07:00 ч. (без Събота и Неделя)
АРДИНО - КЪРДЖАЛИ - 06:00 ч., 06:30 ч. (без Неделя),
07:00 ч. (без Събота и Неделя),
08:00 ч., 08:30 ч. (без Неделя),
08:53 ч. (без Събота и Неделя),
09:30 ч. (без Неделя),
09:50 ч. (Понеделник и Петък),
11:30 ч. (без Неделя),
12:00 ч. (1 Юни - 30 Септември),
12:30 ч., 13:30 ч., 15:45 ч.
и 18:00 ч.
АРДИНО - СМОЛЯН
- 09:40 ч. и 13:35 ч.
(Понеделник и Петък)
АРДИНО - НЕДЕЛИНО
- 16:30 ч.
(без Събота и Неделя),
19:00 ч.
АРДИНО - БАНИТЕ - 09:16 ч. (1 Юни - 30 Септември),
14:21 ч. (без Събота и Неделя)
АРДИНО - МАДАН
- 09:40 ч.
АРДИНО - АХРЯНСКО - 08:00 ч. (Понеделник и Петък),
15:00 ч. (Понеделник и Петък)
АРДИНО - ГОЛОБРАД
- 12:00 ч. (Понеделник)
АРДИНО - ГЪРБИЩЕ - 15:15 ч. (Понеделник и Петък)
АРДИНО - 12:00 ч. (без Събота
ДОЛНО ПРАХОВО
и Неделя)
АРДИНО - ЕНЬОВЧЕ - 10:00 ч. (без Събота и Неделя),
12:00 ч. (без Събота и Неделя),
17:00 ч. (без Събота и Неделя)
АРДИНО - КРОЯЧЕВО - 09:00 ч. (Понеделник и Петък),
14:00 ч. (Понеделник и Петък)
АРДИНО - ЛЕНИЩЕ
- 07:00 ч. (Понеделник и Петък)
АРДИНО - МИРОВЕЦ - 14:00 ч. (Понеделник и Петък)
АРДИНО - РУСАЛСКО
- 13:00 ч. (Сряда и Петък)
АРДИНО - СЕДЛАРЦИ
- 11:00 ч. (без Събота
и Неделя)
АРДИНО - СУХОВО
- 12:00 ч. (Понеделник)
АРДИНО - ТЕМЕНУГА
- 15:15 ч. (Понеделник
и Петък)
АРДИНО - 15:00 ч. (Понеделник
ТЪРНОСЛИВКА
и Петък)
АРДИНО - ЯБЪЛКОВЕЦ
- 15:15 ч. (Понеделник
и Петък)

Usta’nın kaygısı

• Aðus tos/Eylül 2020 •

Hazırlayan: Saffet EREN

GÜNDEM

HATIRA

Ardino, köy ve mahallelerde yol çalışmaları
yoğun bir tempoyla kesintisiz devam ediyor.

Rafet Usta dediğim orta boylu biri. Kendine çeki düzen
verdiğinden olacak ki, hâlâ yaşının ilerlediğini göstermiyor. Önceki yıllarda ancak bayramlarda görüşebiliyorduk.
Şimdilerde ise sık sık görüşür olduk. Sıcacık gülümseyişi,
yumuşacık sesi Rafet Usta’nın bir özelliği olsa gerek. Hele
de anlamlı anlatışı...
Bu defaki görüşmemizde kahve sohbetimizi ben yönlendirdim, o anlattı:
- Kendimi bildim bileli Bulgaristan’ın birçok yerlerinde
bulundum, hep işaattan inşaata kondum. Dülgerlikten
başka da iş yapmadım. Ameliyat geçirdim, emekliye ayrılmak zorunda kaldım. Yoksa can sıkıntısına boyun eğer de
bir gün bile boş duramazdım. “İşsizlik” deyip durmuşlar.
Kardeşim, elinden bir şeyler geliyorsa ve bir yerde iş bulamazsan, ikinci yere başvuracaksın. Olmadı; üçüncü, dördüncü... Çalışmak isteyen her kimse iş de bulur, aş da...
Bakıyorum, “taşı sıksa suyunu çıkaracaklar” tembelliğe
kaptırmışlar kendilerini... Güler misin, ağlar mısın?!
Aralarında birkaçını bu durumdan kurtardığım oldu.
Sözüm dinlenir yerlere götürdüm.”Ha çalışın şimdi!”
dedim. Beni rezil etmediler, adam gibi çalışıyorlar...
Dilenci durumuna düşenleri gördükçe kalbim sızlıyor.
Sağlığım sıhhatim yerinde olsa bir gün durmam, gider
duvarlar yükseltirdim. Şimdi sadece rüyalarımda yapabiliyorum dülgerliğimi.
(AS)

Bir kuş olurum bazen uçup giderim uzaklara. Anlamsız
olur bazen bir anda hayatım. Bir yudum su içer binlerce
şükürler ederim. Kendime kızar bazen öfkelenirim.
Kuşların sesini dinler huzur bulurum. Çiçeklere bakar
dalıp giderim. Rüyaları düşünürüm bazen, hayatın da bir
rüya olduğunu anlarım. Bir şiir yazar mutlu olurum bazen.
Köyüm gelir aklıma uzun uzun düşünürüm. Yağmur yağar
gülümseyerek ıslanırım altında. Islık çalarım bazen, şaşkın
bakışlar görürüm. Çocuklarla oynar konuşurum, yüreklerini görürüm. Sigara yakarım bazen, ışığa bakıp dalarım.
İçim ağlar bense sık sık tebessüm ederim.
Dertleşir benimle arkadaşlar, yükleri benim olur. Şarkı
söylemek gelir içimden, söyleyemem. İyilik yaparım birine, kötülüğünü görürüm. Kin tutamam, zamanla affederim.

Kitap okurum içim açılır. Bazen çocukluğum gelir aklıma,
tanıyamam kendimi. İlk aşkımı hatırlarım, kardelen çiçeği
gelir aklıma. Bir okul yanından geçer, heyecanlanırım.
Mazimi hatırlarım, içim titrer. Bir mezarlıktan geçer, ürperirim.
Elime kalem alır yazarım, yazarım. İlk insanı düşünürüm,
kıyameti düşünürüm bazen. Öğretmen olmak istedim,
olmadı işte. Anneme sarılır sıcaklığını hissederim bazen.
Rüzgârla konuşur mutlu olurum. Gün boyu çalışır yorulmam. Hayatı severim her şeye rağmen. İnsanları severim
kötülüklerine rağmen. Hayvanlar kadar bile medeni olamadığımızı düşünürüm bazen.
Dağılırım bazen ben, toz haline gelirim. Denizlere karışırım, buharlaşıp güneşe yaklaşırım. Bulutlarla konuşur,
yeryüzüne serpilirim. Tozum kalır kırlarda çiçeklerde,
kelebeklerin kanatlarında. Nefes alır insanların içlerine
süzülürüm. Sımsıkı sarılıp kalplerini işitirim.
Şengül ALADAĞ

Bazen

DÜŞSEL
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TANRIDAĞI TÜRKMEN
YÖRÜKLERİ YAZISINA EK

O

l TARİH l

smanlı Devleti idari yapılandırmasında Darıdere kazasına bağlı bir nahiye merkezi olan AKPINAR’a Türkmen
Yörük taifesinin yerleştirilmesi ile ilgili herhangi bir
bilgi vermemiştim. Mustafa Tayip GÖKBİLGİN’nin yapıtının
266 sayfasında bu köyün devletin hizmetine 6 eşkinci (savaşa
giden Eyalet askeri) gönderdiği belgelere dayandırılarak belirtilmiştir.
Yörük kollarının her birine mensup yirmi dört neferden biri
eşkinci, üçü çatal, yirmisi yamak sayılmıştır. Eşkinci sefere
giden demektir. Üç kişi olan çatallar eşkincinin yardımcıları ya
da görev süresi gelmemiş eşkincileri ifade eder. Yamaklar ise
eşkinciye para verip onun sefere gitmesini sağlamaktaydı.
Yamaklar bu parayı ektikleri ürünü ya da yetiştirdikleri hayvanları satarak temin ediyorlardı. Yörük birlikleri su yolu ile cami
tamiri gibi askerlik dışı işlere de gönderiliyordu.
Yirmi dört neferden oluşan bir Yörük ocağının yirmi yamağının
evli ve üç çocuklu bir de on sekiz yaş altı kardeş, kız kardeşleri
olduğunu hesap ederek altı eşkinci çıkaran Akpınar köyünde
1543’lerde 840 Türkmen Yörüğü’nün ikamet ettiğini varsayabiliriz. Aynı yöntemi kullanarak 67 eşkinci çıkaran Eğridere
Türkmen Yörükleri’nin nüfusunu 9380 olarak saptayabiliriz.
Yörük defterlerinde kayıtlı olmayan Yörüklerin varlığı da net
olarak ifade edilmektedir. Buradan da söz konusu defterlerin
bütün Yörüklerin kaydını içermediği görülmektedir.
Salname kayıtlarına göre Gümülcine 12 Mayıs 1879 tarihine
kadar kaza merkeziyken, bu tarihten sonra Edirne Vilayeti’nin
altı sancağından biri olmuştur. Eğridere de altı kazasından biri
olarak belirlenmiştir. Ali Cevat’ın 1895 tarihli “Memalik-i
Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lügatı”nda Eğridere kazasının
nahiyeleri şöyledir: Maşuklulu, Küçük Viran, Hotaşlı, Büyük
Ahitler. Zaman içerisinde nahiye ve köy sayılarında değişiklik
yapılmıştır.
Bir başka kaynakta 1882’de Eğridere kazasının nahiyeleri
Meşgullu, Küçük Viran, Hotaşlı, Dolaşdır ve Davud’dur. Dolaştır
dışındaki nahiyelerin müdürleri fahri olarak görev yapmaktaydı.
1950’lere değin önemli bir Pazar merkezi olan Maşkallı, yörenin
Türk ağzında “Maşgılı, Maşkılı” biçiminde söylenir. Arapça
harflerle Osmanlıca yazılmış bu yer adını günümüz Türkçesine
açımlarken araştırmacılar değişik yorumlar getiriyor. Mefküre
MOLLOVA bu dil örneğini “Doğu Rodop Türk Ağızlarının
Sözlüğü”nde, Meşgullu’yu herkesin bir işle uğraştığı yer olarak
açıklıyor. Nuri ALBAYRAK “Osmanlıca Yer Adları
Sözlüğü”nde Meşkollu, Cevdet TÜRKAY da “Osmanlı
İmparatorluğu’nda Oymak, Aşiret ve Cemaatler” adlı kaynak
kitabında Maşkallı (Maşkallu) biçimlerini kullanarak bu toponimin aynı zamanda buraya yerleşen Yörük taifesinin de adı olduğunu belirtiyorlar.
”Maşkal” sözcüğünün anlamı “ön ayağı bileklerine kadar beyaz

olan at”tır. Alabacaklı atı olan Yörükleri tahrir defterlerinde
Maşkallı ongunuyla (simge, şekil, arma) işaret etmişlerdir.
Maşkallı pazarı haftada bir Salı günleri yapılırmış. Yöre insanımız Salı gününün adını Maşgılı günü olarak değiştirmiş.
Babamın ve başka yaşlı komşularımın anlattıklarına göre derenin iki yakasını birbirine üstünde küçük dükkanlar bulunan bir
taş köprü bağlıyormuş. Köprünün Sütkesiği yolu ayrımında
dereye yakın bir yerde büyük bir cami varmış, Hallaçdere ayrımında ise pınarların yanında kanara (kesimevi, mezbaha) bulunuyormuş. Her hafta bu pazarda 150 küçükbaş (keçi, koyun)
hayvan kesiliyormuş. Deve ve katırlarla büyük ticaret merkezlerinden her türlü mal getirilip yöre halkına satılıyormuş. Eğridere
- Kırcali yaya yolu Elmalı - Maşkallı üzerinden Susuzburun’a
çıkıyormuş. 1920’lerde bir sel felaketinde cami ile köprü yıkılmıştır, 80’li yıllara değin ayakta kalan küçük cami ise sonra inşa
edilmiştir.
Buralara 15. yüzyılda kesin yerleştiğimizin bir kanıtı da
Gümülcine camileri ile birlikte Elmalı’da Hoca Yusuf’un
Mescidi’nin tarihi belgelerde kaydının olmasıdır. Ören ve
Kıyıoğulları Mahallelerinin ortasında bir sulak çayırın başında
Mescit kalıntıları vardır. Oralara da Mescit Altı denmektedir.
Sayıları az iken birkaç mahallenin Müslümanları namazını burada kılmıştır. Nüfus artınca her mahalleye mescit ve 1800’lerde
de köye bugünkü cami inşa edilmiştir. Atalarımız buraya yerleştiklerinin ilk yıllarında kıl çadırlarda oturmuşlar, zaman geçince
tek odalı evler yapmışlar. Evin ocağı odanın ortasındadır.
Olanakları el verdikçe taş evler yapmışlar. Mahallemizin belki
de yörenin ilk taş evi Durmuş Ali’nin evidir.
Postallar Yörükleri 5-6 km uzaktan bu evi dürbün ile izleyip
kendi evlerini inşa ediyorlarmış. Soylar, sülaleler genişledikçe
19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında ikinci taş evler yapılmıştır. Çatıları yassı kara kaya ile örtülü taş evlerin zamana ne denli
dayanıklı olduğunu düşünürsek kaç yüz yıl öncesine gittiklerini
öngörebiliriz.
Bir önceki yazımda Çatak Vadisine yerleşen altı Yörük cemaatinden söz etmiştim. Bu Yörüklerin torunları 1960’lı yıllarda evleri,
yapılacak barajın suları altında kalacak düşüncesi ya da bahanesi
ile çoğunlukla Plovdiv ve Burgaz illerine göç ettirilmiştir. Annesi
bu vadide doğmuş bir Çamdereli’den insandan arındırılmış yerleşim yerlerinin adlarını öğrendim: Alancık, Kayacık, Ömercik,
Yatacık, Hisaraltı, Mustafacıklar, İmrenler, İbrahimler vb.
İnsan kökenini, soyunu bilince başka kökenden, soydan gelenlerle bir arada daha rahat ve korkusuz yaşar.
Kaynakça:
1. Rumeli ve Akdeniz Adalarında Türk Varlığı, Aydın AYHAN
2. 19. Asırda Edirne Vilayeti Coğrafyası, Prof. Dr. Ramazan
ÖZEY
Mehmet Ş. ÇAVUŞOĞLU
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ŞİİR

YENİDEN

Ellerim değsin istiyorum
Kanadına, vurulup düşen kuşun
Önce beni yaralamıştır çünkü
Onun türküsüne sıkılan kurşun
Gözlerim değsin istiyorum
Varoşlarda gizli ayak izlerine
Her biri dost ağıtıdır çünkü
Yazılır direncin tarihine

Yüreğim demirlesin istiyorum
İlk buluşmanın son sözlerine
Ancak böyle başlanır çünkü
Aydınlık bir sevdanın şiirine

SETBAŞI

Setbaşi Köprüsü
Bursa’nın
Kenar süsü

GÖRÜ

Gemiler
Giderken güzeldir
Kadınlar gelirken

ÖLÜ

Ölüyüm, çok ölüyüm
Bilmiyorum
Nereye gömülüyüm

LOVE STORY

Gençliğimde
İyi ki adını kazımışım
Duldasında boynunu öptüğüm
Parktaki asırlık çınara

Yaşlandıkça
Filizleniyor aşkım

YÜZÜN

Yüzün bir imgedir bende
Öyle duru, gelinsi, ak
Her buluşmada bir şiir
Yazar aramızda akan ırmak

Yüzün bir imgedir bende
Baktığımca yakın,
gördüğümce uzak
Her ânın içinde sonsuzluk
Aşkı seninle yaşamak

Nahit KAYABAŞI
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TÜRKÜLERİMİZLE
YAŞAYIP GİDİYORUZ
GÜZELLEME

Türkülerimizle doğduk, türkülerimizle büyüdük, türkülerimizle yaşayıp
gidiyoruz.
Gecemizde gündüzümüzde, işimizde gücümüzde türkülerimiz hep bizimle,
biz hep türkülerimizle iç içeyiz. Bir başkasını bilemem, fakat ben türkülerimizi dinlerken bir aydınlık bahçeden bir başka aydınlık bahçeye girer
olurum.
Türkülerimizin penceresinden hiç yalansız bakarım gelen günlere, gülecen
günlere.
⁕⁕⁕
Türkülerimiz hüzünlü gülün mis kokusudur.
İnsana kokar, toprağa kokar türkülerimiz.
Türkülerimiz hiç hilesiz, çırıl çıplaktır.
Türkülerimiz dimdik onurumuzdur.
Türkülerimiz hayatımızın renkleridir.
Türkülerimiz kaderin alın yazgısıdır.
Türkülerimiz inceden ince ağlar, ağlatır.
Türkülerimiz sıladan gurbete, gurbetten sılaya mekik dokur, ayrılıkları okur.
Türkülerimiz dertlerimizin feryadıdır.
Türkülerimiz gözbebeklerimizin, dudaklarımızın gülüşüdür.
Türkülerimiz ruhumuzun huzurudur, eğlencesidir.
Türkülerimiz dünden bu güne insanoğlunun bilgesidir.
⁕⁕⁕
Ben gönlümü bırakıyorum türkülerimize.
Türkülerimizle ışıldak gönlüm, gönlüm türkülerimizle firâre.
⁕⁕⁕
Tanıdığım ve hâlâ tanımadığım bütün acıları sınamak için türkülerimizi
gönülden bir uçurabilsem diyorum. Uçuramıyorum.
Ve gıpta ediyorum Kadriye‘lere, Osman‘lara, Cemil‘lere, Hafize‘lere,
Hasan‘lara, Ehliman‘lara... Bana kalanı dinlemek ve alkışlamak. Dinledikçe
de yolda yokuşta, dağda düzde mırıldanmak. Bu da güzel! Değer.
⁕⁕⁕
Türkülerimiz şiirin kökleridir, renkli ve akıcı.
Türkülerimiz ana sütü gibi candan. Temiz.
Türkülerimizin gözleri gökyüzü mavisi. Temiz.
Türkülerimizin gözleri doğamız denli yeşil yeşil. Temiz.
⁕⁕⁕
Türkülerimizden biri tutar vahşetin ortasına götürür. Bir başkasında aşk boy
atar; kol kola, göz göze, gönül gönüle girer de yürür gider. Türkülerimizin
bir diğerinde ise „kemer sıkmış ince beli / yanağında zülfün teli...“
⁕⁕⁕
Gelin olamayan onyedisinde kız Feride’nin sevda ışığı ışıldar yıllar yılı
Arda’nın bazen uslu, bazen kuzgun akan sularında. Bunu biraz yüksekten
bakan dağlar iyi bilir.
Kara sevda ya, canevinden yıkar, yakar.
⁕⁕⁕
Bir gün kaybolduğumda beni kara toprakta arama, e mi?!
Dağ dağ, köy köy gezme...
Ben, memleket türkülerimizin içinde kaybolacağım.
Saffet EREN
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Sevgi KARAHASAN, Ardino

TÜRKÇEM
Büyük sevgimde
Ne de tatlısın
Benim dilimde
Koşan atlısın

Seni severim
Benim öz Türkçem
Seni överim
Sevdiğim Türkçem

Özümde sensin
Sevgimde sensin
Benim öz Türkçem
Sen ne güzelsin

Tahsin Ebazer CAN

DÜNYANIN YEDİ HARİKASI
l HATI R LATMA l

Bir grup öğrenciden “Günümüz Dünyasının Yedi
Harikası”nın neler olduklarına dair bir liste yapmaları istenir. Aralarında anlaşmazlıklar çıkmasına rağmen aşağıdakiler en fazla oyu alanlardır:
• Mısır’ın Büyük Piramitleri
• Taç Mahal (Taj Mahal)
• Büyük Kanyon (Grand Canyon)
• Panama Kanalı
• Empire State Binası
• St. Peter Bazilikası (St. Peter’s Basilika)
• Çin Seddi (China’s Great Wall)
Öğretmen oyları toplarken, sessizce duran bir kız öğrencisinin kağıdını vermemiş olduğunu farkeder. Sonra öğrencisine kendi kendi hazırladığı liste ile ilgili bir problem
olup olmadığını sorar. Kız öğrenci ise “Evet, biraz. O
kadar çok şey var ki, bir türlü karar veremiyorum” der.

Öğretmen de öğrencisine, “Peki, söyle bakalım senin listende neler var, belki biz sana yardımcı olabiliriz” der.
Kız öğrenci önce duraksar ve okumaya başlar:
“Bence, Dünyanın Yedi Harikası:
• Görmek
• Duymak
• Dokunmak
• Tatmak
• Hissetmek
• Gülmek
• Sevmek.”
Odada sinek uçsa sesi duyulacak şekilde bir sessizlik oldu.
Basit, sıradan ve normal olarak düşündüğümüz ve gözden
kaçırdığımız şeyler gerçekte ne kadar da mükemmeldirler.
Samimi bir hatırlatma: Hayattaki en değerli şeyler satın
alınamayanlardır.

Bir varmış bir yokmuş. Tümtün adında minik bir kuzu
varmış. Bir gün annesi ona:
- Yavrum, demiş, ben kıra otlamaya gidiyorum. Sen daha
pek küçüksün, benimle uzaklara gidemezsin. Ben gelinceye kadar evde uslu uslu otur. Sakın dışarıya çıkma.
Tümtün kuzu:
- Peki anneciğim, hadi güle güle git...
Anne koyun gitmiş, minik kuzu evde kalmış. Ama canı
sıkılınca:
- Ben de çıkıp kırlarda biraz gezineyim, demiş. Annem
gelmeden eve dönerim.
Hoplaya zıplaya kıra gitmiş. O kadar oyuna dalmış ki,

akşam olduğunu bile anlayamamış. Ortalık kararmış.
Tümtün kuzu:
- Eyvaah, olmuş, demiş. Hemen eve dönmeliyim.
Ama ortalık o kadar kararmış ki, bir türlü evin yolunu
bulamamış. Bir kenara çömelip ağlamaya başlamış.
Öte yandan Tümtün kuzunun annesi çayırda bol bol otlamış, sütlenmiş.”Gidip yavrumu doyurayım” demiş.
Eve dönmüş. Bir de ne görsün! Tümtün kuzu evde yok.
Me, meee, diye ağlaya meleye sokağa fırlamış. Her tarafı
aramış, ama yavrusunu bir türlü bulamamış. Hep birlikte
çonama haber vermişler. Çoban Tümtün kuzuyu çok uzakta bulmuş. Kulağından tutup annesine getirmiş.
Tümtün kuzu öyle korkmuş, öyle korkmuş ki, bir daha
annesinin sözünden çıkmamış.

MİNİK KUZU

l MA S A LC I D ED E l
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РЕШЕНИЕ № 122
Приема информация за текущото изпълнение бюджета на
община Ардино и общинските сметки за средства от Европейския съюз към 30.06.2020 г.
РЕШЕНИЕ № 123
1. В Списъка на средищните детски градини и училища от
община Ардино да бъдат включени следните детски градини: ДГ „Брезичка“ - Ардино; ДГ „Слънце“ - Ардино.
2. Възлага на кмета на община Ардино да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието и
науката.
РЕШЕНИЕ № 124
1. В Списъка на средищните училища от община Ардино да
бъдат включени следните училища: ОУ „А.С.Макаренко“ с. Боровица, ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ - с. Горно Прахово, СУ „В. Левски“ - гр. Ардино и ОУ „Хр. Смирненски“ с. Бял извор.
2. Възлага на кмета на община Ардино да внесе мотивирано предложение за средищните училища в Министерството
на образованието и науката.

РЕШЕНИЕ № 125
1. Предлага за учебната 2020/2021 г. в Списъка със защитените училища от община Ардино да бъдат включени ОУ
„А.С. Макаренко“ - с. Боровица и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ - с. Горно Прахово.
2. Възлага на кмета на община Ардино да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието и
науката за включване на ОУ „А.С. Макаренко“ - с. Боровица и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ - с. Горно Прахово
в Списъка със защитените училища за учебната
2020/2021 г.

РЕШЕНИЕ № 126
1. Утвърждава поднормативни паралелки, като осигурява
допълнителни средства по чл.68, ал.2 и ал.4, т.1 от Наредба
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН при ЕРС 2093 лв. по регион. коефициент за СУ и ОУ.
2. Утвърждава поднормативни паралелки, които се финансират в рамките на утвърдените бюджети на училищата.
3. Възлага на кмета на общината да направи мотивирано
искане пред началника на РУО - Кърджали за формиране на
паралелки с по-малко от 10 ученици, както следва:
l ОУ „Отец Паисий“ - Жълтуша
I клас - 1 самостоятелна паралелка с 4 ученици; ІV клас 1 самостоятелна паралелка с 5 ученици; V клас - 1 слята
паралелка с 6 ученици; VІІ клас - 1 самостоятелна паралелка с 2 ученици; VІІ клас - 1 непрофилирана самостоятелна
паралелка с 6 ученици.

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ - Падина
ІІ клас - 1 слята паралелка с 2 ученици; ІІІ клас - 1 самостоятелна паралелка с 4 ученици; VІІ клас - 1 самостоятелна
паралелка с 5 ученици.
l ОУ „Хр. Смирненски“ - Бял извор
ІІ клас - 1 самостоятелна паралелка с 4 ученици; ІІІ клас 1 самостоятелна паралелка с 5 ученици; VІІ клас - 1 самостоятелна паралелка с 5 ученици.
4. На основание чл. 58, ал. 2 и чл. 59 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното
и училищното образование, когато детската градина не прилага система на делегиран бюджет, броят на групите и броят
на децата в група се определят от първостепенния разпоредител с бюджет при спазване на нормативните актове, при
недостатъчен брой деца за формиране на група в общинска
детска градина с решение на общинския съвет в населено
място може да се формира само една група в детска градина с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място.
Първостепенния разпоредител с бюджет определя конкретния размер на СМП в ДГ, считано от 1 октомври 2020 г.,
както следва: ДГ (3 - 6 години) - 12 деца; Яслена група 8 деца; ДГ - полудневна - 6 деца.
l

РЕШЕНИЕ № 127
Прехвърля щатовете от Раздел „А“, „Други дейности по
здравеопазването“ от одобрената структура на Общинска
администрация - Ардино, приета с Решение № 23/
18.12.2019 г. на Общински съвет - Ардино (изм. с Решение
№ 64 на Общински съвет - Ардино от 19.03.2020 г., изм. и
доп. с Решение № 71 на Общински съвет - Ардино от
28.04.2020 г.) в щата на детските градини на територията
на община Ардино.

РЕШЕНИЕ № 128
Изменя и допълва решение № 387 от 25.04.2018 г. като упълномощава кмета на община Ардино да договаря насрещна
престация срещу предоставяне на безвъзмездното право на
собственост върху освободен войскови имот, представляващ
имот с кадастрален № 163, с 71 078 м2 застроена и незастроена площ, 16 броя сгради с обща застроена площ 4 468 м2 ,
съгласно акт за публична държавна собственост № 2017 от
11.09.2017 г., като поеме ангажимента по извършване на
строителни дейности за събарянето и премахването на два
броя сгради в управление на изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“, намиращи се в гр. Ардино,
ул. „Родопи“ № 6 и № 8 на стойност 20 000 лв.

РЕШЕНИЕ № 129
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство Брезен - Джелил Ферат Ферат, считано от
íà ñòð. 12
09.09.2020 г.
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РЕШЕНИЕ № 130
І. Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
ВиК - Кърджали, за дейността стопанисване, пъддържане,
експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, на новоизградените ВиК системи и съоръжения публична общинска собственост:
1. Обект „Водоснабдяване на мах. Халилходжалар, кметство
Светулка, община Ардино“.
ІІ. Копие от решението да се изпрати на Асоциация по ВиК
на обособената територия, обслужвана от ВиК - Кърджали,
което да се счита за уведомление по реда на & 9, ал.10 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр.103
от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр.58 от 2015 г.).
ІІІ. Възлага на кмета на община Ардино да предостави
необходимите документи, свързани с предаваните активи копия от разрешения за ползване, технически паспорти,
протокол образец 16, документи свързани с изграждането
на новоизградените ВиК системи и съоръжения.
РЕШЕНИЕ № 131
І. Приема пазарната оценка на посочения недвижим имот,
определен от лицензиран оценител и я обявява за първоначална тръжна цена за продажба, както следва:
1. Неурегулиран поземлен имот с кадастрален №2, находящ се в урбанизираната територия на с. Дядовци, с площ
834 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана територия, начина на трайно ползване; индивидуално застрояване.
Първоначална тръжна цена 6 210 лв.
ІІ. Определя процедурата за продажба на имота по т. 1 публичен търг с явно наддаване.
ІІІ. Упълномощава кмета на община Ардино да организира
подготовката и провеждането на търга и да сключи договор
за продажба със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕ № 132
І. Дава съгласие за удължаване срока на договора за наем
на общинско нежилищно помещение за срок от една
година, считано от 01.09.2020 до 31.08.2021 г. на наемателят, както следва:
- Договор №11/26.08.2013 г. за наем на общинско нежилищно помещение №10, находящо се на Общински пазар Ардино, сектор „Б“, с площ 12 кв.м., с наемател Семра
Хусни Исмаил, при месечна наемна цена 40 лв. без ДДС.
ІІ. Упълномощава кмета на община Ардино да сключи анекс
към договора за наем.

РЕШЕНИЕ № 133
І. Приема решение да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от поземлени имоти земеделски територии,
собственост на община Ардино, обособени в обекти, както
следва:
1. Обект № 2001-О, включващ поземлени имоти:
№ 58013.11.141 и № 58013.11.102 в землището на с. Правдолюб; № 44896.1.103 в землището на с. Левци; №
07747.11.546 в землището на с. Бял извор; № 43270.10.96
и № 43270.10.97 в землището на с. Ленище; № 48756.2.422,
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№ 48756.2.423, № 48756.2.424 и № 48756.2.438 в землището на с. Млечино.
2. Обект № 2002-О, включващ поземлен имот №
87059.10.492 в землището на с. Ябълковец.
ІІ. Определя първоначална тръжна цена за продажба на
прогнозни количества стояща дървесина на корен да
бъде съгласно началните цени в план-сметката, изготвена от началника на сектор „Общински гори и горски
територии“.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да проведе процедурата
по търга и въз основа на резултатите от него да сключи договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина
на корен от поземлени имоти земеделски територии, собственост на община Ардино.
РЕШЕНИЕ № 134
1. Приема решение община Ардино да продава на физически лица дървесина на корен от поземлени имоти земеделски територии, собственост на община Ардино, за лична
употреба без право на продажба. Разрешителните за сеч да
се издават на физическите лица, желаещи да закупят дървесина за лична употреба без право на продажба, като количеството дървесина, което право има да закупи едно домакинство за една календарна година е до 10 пространствени
кубически метра.
2. Закупената дървесина по горепосочения ред да се заплаща по утвърдените цени за продажба на дървесина на корен
добита извън горски територии, собственост на община
Ардино, съгласно чл.65, ал.2, т.5 от Наредба за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Ардино.
3. Възлага на кмета на община Ардино да организира продажбата на гореописаната дървесина при посочените условия и ред.
РЕШЕНИЕ № 135
1. Дава съгласие за продажба на общинско жилище - в
гр.Ардино, ул. „Пирин“ № 18, блок „Ела“ 1, вх. Б, ет.1, на
наемателя Бюлбюл Рамадан Юмер.
2. Упълномощава кмета на общината да възложи на лицензиран оценител изготвянето на оценка на имота, след което
да издаде заповед за прехвърляне на правото на собственост
и да сключи договор за покупко-продажба.

РЕШЕНИЕ № 136
І. Приема пазарната оценка на посочения недвижим имот,
определен от лицензиран оценител и я обявява за първоначална тръжна цена за продажба, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 00607.100.45 по плана на
новообразуваните имоти, находящи се в землището на град
Ардино, одобрен със Заповед №РД-09-307/07.12.2017 г. на
Областния управител на област Кърджали, с площ 488 кв.м.,
с трайно предназначение на територията.
Първоначална тръжна цена 666 лв.
ІІ. Определя процедурата за продажба на имот по т.1 публичен търг с явно наддаване.
ІІІ. Упълномощава кмета на община Ардино да организира
подготовката и провеждането на търга и да сключи договор
за продажба със спечелилия участник.
Сезгин БАЙРАМ
Председател
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РЕШЕНИЕ № 137
Приема бюджетна прогноза за периода 2021 - 2023 година на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности на община Ардино.
РЕШЕНИЕ № 138
Одобрява компенсирани промени между отделните обекти от поименния списък за капиталови разходи за 2020 година, а именно:
№
Наименование
по
на обекта и източник
ред
на финансиране
I. Целева субсидия за
капиталови разходи
1 Реконструкция на път в с. Башево
2 Реконструкция на път в с. Богатино
3 Реконструкция на МП Ардино кв. Къпина
4 Реконструкция на МП Ардино кв. Горичево
5 Реконструкция на МП Бял извор мах. Гарване
6 Реконструкция на МП Бял извор мах. Чолаково
7 Реконструкция на път в с. Голобрад
8 Реконструкция на път в с. Гърбище
9 Реконструкция на път в с. Долно
Прахово
10 Реконструкция на МП Жълтуша - Еньовче
11 Реконструкция на МП Седларци Жълтуша
12 Реконструкция на път в с. Китница
13 Реконструкция на път в с. Кроячево
14 Реконструкция на път в с. Любино
15 Реконструкция на път в с. Правдолюб
16 Реконструкция на път в с. Русалско
17 Реконструкция на път в с. Светулка
18 Реконструкция на път в с. Синчец
19 Реконструкция на път в с. Стояново
20 Реконструкция на път в с. Сухово
21 Реконструкция на път в с. Търносливка
22 Реконструкция на път в с. Чубрика
23 Реконструкция на път в с. Ябълковец
24 Реконструкция на път в с. Левци
25 Реконструкция на път в с. Хромица
26 Реконструкция на път в с. Червена скала
27 Реконструкция на път в с. Теменуга
28 Реконструкция на път в с. Дедино
29 Реконструкция на път в с. Дядовци
30 Реконструкция на път в с. Ахрянско
31 Реконструкция на паркинг
в двора на МБАЛ - Ардино
32 Реконструкция на улици в Бял извор
33 Реконструкция на улица
в кв. Диамандово, Бял извор
34 Реконструкция на улица в
с. Горно Прахово
35 Реконструкция на улица в с. Млечино
36 Реконструкция на улица в с. Падина
37 Реконструкция на улица в с. Главник
38 Реконструкция на улица в с. Седларци
39 Основен ремонт на отводнителни
шахти в Ардино
40 Изграждане на гърбици на
републиканска пътна мрежа в чертите
на Ардино и Бял извор

БИЛО

СТАВА

1340900.00 1340900.00
37000.00 35706.27
13000.00 12564.27
20000.00

20219.63

12500.00

12036.24

10000.00

5000.00
16000.00
26000.00

10091.39

5033.42
16198.78
26325.97

26000.00
27000.00

26302.48
25992.96

25000.00
55000.00

26992.61
53949.43

40000.00
17000.00
16000.00
11000.00
30000.00
21000.00
13000.00
21000.00
10000.00
32000.00
21000.00
30000.00
31000.00
12000.00
10000.00
11000.00
12000.00
12000.00
13000.00
20000.00

50000.00

38504.57
16405.26
16174.24
11073.7
28927.5
20212.52
13132.81
20300.35
9697.45
32355.8
20240.86
30369.98
31364.22
12136.75
10123.33
10643.97
14083.34
12147.91
13132.81
20295.89

49185.73

35000.00
35000.00
25000.00
9000.00
21000.00

35421.53
35370.97
24956.65
8416.58
20296.71

20000.00

20000.00

15000.00

15421.8
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№
Наименование
по
на обекта и източник
БИЛО
СТАВА
ред
на финансиране
41 Изгр. на подпорна стена на главния път
в с. Богатино
11760.05 11760.05
42 Ремонт на обществена тоалетна в с. Млечино
17652.50
17652.5
43 Ремонт на обществена тоалетна в Ардино
31000.00 24820.94
44 Изгр. на подпорна стена в с. Боровица
на пътя за мах. Вражалци
7386.37
7328.29
10000.00
8759.42
45 Изгр. на подпорна стена в с. Богатино
46 Изгр. на подпорна стена в с. Горно Прахово
15000.00
0.00
47 Изгр. на подпорна стена в с. Чернигово
20000.00
17627.9
48 Изгр. на подпорна стена в с. Падина
30000.00 24765.94
49 Изгр. на детска площадка в с. Горно Прахово
10000.00 11341.57
50 Ремонт на спортна площадка в
с. Горно Прахово
8000.00 15245.21
51 Ремонт на спортна площадка в с. Млечино
5000.00
0.00
52 Ремонт на спортна площадка в с. Падина
10000.00
7537.20
53 Доставка на спортни уреди за парк Нилюфер
7000.00
7000.00
54 Ремонт на стария пешеходен мост в Бял извор 10000.00 11999.24
55 Изгр. на беседка в местността
Трите чучура, Ардино
15000.00
0.00
56 Ремонт на детски площадки в Ардино
20000.00
6828.70
57 Изгр. на подпорна стена в междублоково
пространство между бл. Осетия и Ела-2
10000.00
8112.08
58 Ремонт на канализация за отпадни води
в ДГ „Слънце“ - Ардино
16000.00
0.00
59 Ремонт на речно корито
на ул. Тютюнева, .Ардино
10000.00 10069.13
60 Водоснабдяване на с. Голобрад
5000.00
6598.80
61 Водоснабдяване на с. Горно Прахово
20000.00
0.00
62 Водоснабдяване на мах. Голица,
Ослец и Карабаш в с. Млечино
29000.00 31362.28
63 Водоснабдяване на с. Светулка
20000.00 14980.01
64 Водоснабдяване на с. Срънско
10000.00 10000.00
65 Водоснабдяване на с. Търна
21000.00 28327.88
66 Изгр. на резервоар за питейна вода
в с. Търносливка
30000.00 20138.32
67 Водоснабдяване на с. Боровица
5418.03 66005.04
68 Ремонт на сградата на ДГ „Мир“ - Бял извор
7500.00
8095.18
69 Подмяна на котли в ДГ
34492.56 34492.56
70 Покриване на използваема тераса
към кафене на автогара Ардино
9190.49
7057.48
71 Изгр. на помещение за срещи под
изграден навес в с. Башево
10000.00 10248.84
72 Ремонт на сградата на кметството в с. Брезен
10000.00
7021.79
73 Рехабилитация и реконструкция
на улица в с. Боровица
0.00 43916.97
II. Постъпления от продажба на нефинансови активи и други местни приходи
263534.00 263534.00
1 Ремонт на фасадата на сградата на бивше
училище в Диамандово
6617.56
6617.56
2 Доставка на спортни уреди за
спортна зала в Бял извор
5000.00
5000.00
3 Изграждане на детска площадка
в кв. Любовна чешма
10802.87 10802.87
4 Ремонт на сградата на читалището
в Диамандово
20000.00 20061.07
5 Ремонт на спортна площадка в Диамандово
30000.00 42560.65
6 Ремонт на християнското гробище в Ардино
7000.00
7148.40
7 Ремонт на църква „Св.Архангел Михаил“
6889.84
6889.84
8 Ремонт на обреден дом в с. Башево
23220.64 23220.64
9 Ремонт на обреден дом в с. Бистроглед
15000.00 15044.03
10 Ремонт на обреден дом в с. Рибарци
7000.00
7000.00
11 Ремонт на обреден дом в Ардино
20000.00
6702.60
12 Водоснабдяване на с. Боровица Стар читак, Горен Мировец и център
45000.00
0.00
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№
Наименование
по
на обекта и източник
БИЛО
ред
на финансиране
13 Извършване на сондаж за вода
и полагане на тръби в с. Синчец
22000.00
14 Изгр. на водостоци и канавки
на ул. Перелик и Кабакчълар
15000.00
15 Сондаж за вода на стадион „Юнак“
20000.00
16 ППР
10003.09
17 Закупуване на машини, съоръжения
и оборудване - параструйка
0.00
18 Реконструкция на улица Тютюнева, Ардино
0.00
III. Преходен остатък от капиталови разходи
156033.73
1 Раазширяване на градски парк Нилюфер
8000.00
2 Водоснабдяване на с. Боровица
3102.93
3 Реконструкция на улица в с. Чернигово
5070.10
4 Основен ремонт на общински общ. сгради
27570.20
5 Изграждане на подпорна стена
в с. Горно Прахово
28726.32
6 Изграждане на подпорна стена в с. Искра
9157.90
7 Реконструкция на ул. Изгрев, ул. Преспа
74406.28
IV. Целеви трансфери
1110625.00
1 Рехабилитация и реконструкция на улична
мрежа на територията на община Ардино
650000.00
1.1 Реконструкция на улична мрежа в Ардино
425000.00
1.2 Реконструкция на улица в с. Брезен
23000.00
1.3 Реконструкция на улица в с. Боровица
70000.00
1.4 Реконструкция на улица в, с. Ленище
22000.00
1.5 Асфалтови кърпежи на улична мрежа
на територията на община Ардино
110000.00
2 Основен ремонт на общински общ. сгради
250000.00
2.1 Ремонт на сградата на кметство с. Гърбище
25000.00
2.2 Ремонт на общинска сграда в с. Долно Прахово 35000.00
2.3 Ремонт на сградата на читалището в с. Падина 50000.00
2.4 Ремонт на сградата на кметство с. Седларци
20000.00
2.5 Ремонт на сградата на кметство с. Синчец
15000.00
2.6 Ремонт на сградата на кметство с. Млечино
30000.00
2.7 Ремонт на сградата на кметство с. Правдолюб 15000.00
2.8 Ремонт на покрива на Общинския музей
35000.00
2.9 Ремонт на сградата на общ. администрация
25000.00
3 Укрепване на скат и заздравяване на сграда
в мах. Звезда, с. Гърбище
58097.00
4 Изграждане на мост на р. Коджадере
на път към с. Хромица
152528.00
V. От преходен остатък в делегирани
от държавата дейности
25000.00
1 Закупуване на компютри,
обзавеждане и оборудване
25000.00
VI. От преходен остатък от средствата за
зимно поддържане и снегопочистване
120000.00
1 Закупуване на снегопочистваща техника
120000.00
VII. Програма за развитие на селските райони 6921621.00
1 Реконструкция на водопроводна мрежа
на с. Бял извор
3040675.00
2 Реконструкция на водопроводна мрежа
на с. Брезен
1256673.00
3 Реконструкция на водопроводна мрежа
на с. Ябълковец
560888.00
4 Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски“ - Ардино
865318.00
5 Реконструкция, оборудване и обзавеждане
на спортна инфраструктура на територията
на общината
87693.00
6 Строителство, реконструкция и/или
рехабилитация на нови и съществуващи улици,
тротоари, съоръжения и принадлежностите
към тях в гр. Ардино
1110374.00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
9937713.73

СТАВА
0.00

10262.09
0.00
37832.70

5329.99
17061.56
156033.73
8000.00
3102.93
5001.69
27570.20

28726.32
9157.90
74474.69
1110625.00
650000.00
399673.43
21591.95
66439.97
20457.24

141837.41
250000.00
24886.55
40855.56
41971.91
22601.46
15130.75
38351.39
10756.06
40562.10
14884.22
58097.00

152528.00

25000.00

25000.00

154320.00
154320.00
6921621.00
3040675.00
1256673.00

560888.00

865318.00
87693.00

1110374.00
9972033.73

РЕШЕНИЕ № 139
1. Упълномощава кмета на община Ардино да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” в размер на 92 863,83 лв. за обезпечаване на 100% от размера на финансиране на разходи за ДДС върху
заявения размер на авансово плащане (464 319,16 лв.) по договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №

Àðäèíñêè ãëàñ, ÀÂÃÓÑÒ-ÑÅÏÒÅÌÂÐÈ 2020

BG06RDNP001-7.002-0007-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2
„Инвестиции за създаването или разширяването на всички видове
по мащаби инфраструктура на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за проект „Реконструкция,
ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски” - град
Ардино”, сключен между Община Ардино и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Ардино да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0007-C01 от 08.05.2019 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”.

РЕШЕНИЕ № 140
1. Упълномощава кмета на община Ардино да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” в размер на 464 319,16 лв. за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-7.002-0007-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2
„Инвестиции за създаването или разширяването на всички видове
по мащаби инфраструктура на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за проект „Реконструкция,
ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски” - град
Ардино”, сключен между Община Ардино и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Ардино да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0007-C01 от 08.05.2019 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”.
РЕШЕНИЕ № 141
Приема допълнение към разписание на специализираните ученически автобусни линии на територията на община Ардино за
учебната 2020/2021 година, със следните линии: с. Русалско с. Боровица; с. Дедино - с. Боровица; с. Кьосево - с. Боровица.

РЕШЕНИЕ № 142
1. Упълномощава кмета на община Ардино да придобие чрез
покупко-продажба от община Мадан, движима вещ - вакуумна мотометачна машина Burcher CityCat 2020, необходима за
нуждите на общината.
2. Разрешава изразходването на сумата от 33 030 лв. за закупуване
на вакуумна мотометачна машина Burcher CityCat 2020, които са
възстановени средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъците, съгласно Решение № 11 от 18.08.2020 г. на Мишнистерството на околната среда и водите, Регионална инспекция - Хасково.
3. Възлага на кмета на Община Ардино да извърши последващите закона действия.

РЕШЕНИЕ № 143
1. Открива процедура за провеждане на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища,
мери и ливади.
2. За първоначална тръжна наемна цена се приемат годишните
наемни цени за индивидуално ползване за декар, приети с Решение №58 от 19.03.2020 г. на Общински съвет - Ардино, както следва: ливада - 16.30 лв./дка; пасище, мера - 6.20 лв./дка.
3. Упълномощава кмета на община Ардино да организира подготовката и провеждането на търговете и да сключи договорите за наем със спечелилите търговете участници.
РЕШЕНИЕ № 144
1. Прехвърля щатовете на медицинските сестри, обслужващи
яслените групи в ДГ „Слънце“ - Ардино от Раздел „А“, „Други
дейности по здравеопазването“ от одобрената структура на
Общинска администрация - Ардино.
2. Щатовете на медицинските сестри в детските градини и училищата се запазват в досегашния Раздел „А“, „Други дейности
по здравеопазването“ от одобрената структура на Общинска
администрация - Ардино.
Сезгин БАЙРАМ
Председател
С пълните текстове на решенията можете да се
запознаете в сайта на Община Ардино - www.ardino.bg
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ÒÓÐÍÈÐ Â ÏÀÌÅÒ
ÍÀ Ó×ÈÒÅËß
„НЕСТЛЕ ЗА
ÐÅÄÆÅÁ ÅÌÈÍÎÂ ЖИВЕЙ АКТИВНО”
Ó÷àñòíèöèòå â øàõìàòíèÿ òóðíèð

30-годишният учител по шахмат Сезгин Шен от Момчилград, спечели шахматния турнир в Ардино, организиран в памет на дългогодишния учител по физкултура и спорт Реджеб Еминов. В надпреварата, която
се проведе в заведение „Bar Grill-Gogi”, взеха участие
24 шахматисти от Ардино, Кърджали, Момчилград,
Бял извор, Млечино, Ябълковец. Турнирът се проведе
в седем кръга по швейцарската система, с контрола 15
минути + 5 секунди за ход. На второ място се класира
Еминали Салиф от Кърджали, а на трето и четвърто
място останаха стоматологът д-р Фикри Гюлестан от
Момчилград и Мюмюн Байрам от Млечино. Призьорите бяха наградени с купи и парични награди, осигурени от бизнесмена Гюрсел Шентюрк от Истанбул.
Спортната проява се проведе по инициатива на градското читалище „Родопска искра“, с основен организатор д-р Недим Исмаилов.
Съдия на турнира бе учителят по физкултура Месут
Хайрулов.
Участниците в шахматния турнир изказват благодарности за перфектната организация на турнира, както и
за любезното обслужване на персонала на местното
заведение „Bar Grill-Gogi”.
Þêñåë Èñìàèë, ïðåäñåäàòåë
íà íàðîäíî ÷èòàëèùå „Ðîäîïñêà èñêðà“:

- Îò èìåòî íà ÷èòàëèùíîòî íàñòîÿòåëñòâî
èçêàçâàì ñâîèòå èñêðåíè áëàãîäàðíîñòè êúì
áèçíåñìåíà îò Èñòàíáóë Ãþðñåë Øåíòþðê,
ñïîíñîð íà øàõìàòíèÿ òóðíèð, îðãàíèçèðàí â
ïàìåò íà äúëãîãîäèøíèÿ ó÷èòåë ïî ôèçêóëòóðà
è ñïîðò Ðåäæåá Åìèíîâ. Ñúðäå÷íî áëàãîäàðÿ íà
ä-ð Íåäèì Èñìàèëîâ, êîéòî ñúñ ñîáñòâåíè ñðåäñòâà îñèãóðè øàõìàòíè ÷àñîâíèöè è êîìïëåêòè
çà øàõ, êàêòî è íà âñè÷êè ïðèÿòåëè, êîèòî
ïîìîãíàõà çà ïåðôåêòíàòà îðãàíèçàöèÿ íà òóðíèðà. Èãðàòà íà øàõ îáåäèíÿâà õîðàòà!

е мащабен и дългосрочен проект, който се провежда за
втора година и има за цел да поощрява движението,
спорта и балансираното хранене в България. Организатор е Националното сдружение на общините в партньорство с „Нестле България“ АД.
Община Ардино се включи в инициативата „Нестле за
Живей активно“. Десетки деца, ученици, служители приеха предизвикателството и вече активно участват в националния конкурс. В случай на класиране община Ардино
предвижда да бъдат закупени нови фитнес съоръжения,
които ще бъдат монтирани на градския стадион „Юнак“.

ВЕЛОПОХОД ДО
ДЯВОЛСКИЯ МОСТ

Под мотото ,,Безопасно ходене и колоездене” се проведе
велопоход с ученици по случай Европейската седмица
на мобилността и националния конкурс за спонсорство
на общински проект „Нестле за Живей активно“.
,,Целта на инициативата е ограничаване на последствията от натоварения трафик, предоставяйки подобри и екологични възможности за придвижване в
градовете и извън тях. Проведена бе и беседа с децата-велосипедисти с превантивна цел - да си припомнят правилата за движение по пътищата, сигнализирането на маневрите, както и да избягват възникването на опасни ситуации и злополуки”, отбеляза Мехрибан Ардалиева, секретар на Местната комисия за
борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Велопоходът
завърши с пикник сред природата.

ÐÀÇÊÀÇ ÇÀ ËÞÁÎÂÒÀ
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ъм един и половина следобед е. Напускаме с Мариела хубава, висока и стройна
като бяла бреза, с походка на газела,
жена - шосето и започваме да катерим нагоре по склоновете на бърдата, които от юг заграждат като крепостни кули котловината.
Вървим дълго. Изкатерехме ли темето на някой връх, погледът ни потъваше в открилите се далнини, а планинските лабиринти изникваха все
нови и нови - истински океан от развълнувана зеленина, покрила рътове
и долове, в които тънеше златото на
настъпващата есенна привечер.
Но и в тънката здрачина небето
оставаше чисто и в прозрачния
въздух ясно се открояваха покривите на околните села, на всяка сая и
горска хижа.
От векове хората живеят в тия обиталища, накацали по стръмнините,
насядали по билата, сгушили се на
завет в диплите на планината...
Бяхме седнали да починем с Мариела на един повален бор. Паяжината на здрача оплиташе високите
сенки на дърветата, някъде отдолу
се чуха копита и конско цвилене...
Звуците едва достигаха до нас, но
изведнъж в съзнанието ми пламна
друга една картина - с един кон и с
един суров ездач на него... Ето,
камата блясва и пронизва гръдта на
влюбената Белла - тъжна, но щастлива смърт, защото момичето умира
преди да е умряла любовта на обичания от нея човек.
И политат с отдалечаващо се ехо

ÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀ ÑÅ ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!

копитата на Казбичевия кон, а
на Печорин му е
скучно: „Любовта на дивачката
по нищо не се
различава от любовта на княгината...“
А листата на бялата бреза зашумяват и шепнат: Ако не си видял
любимата си, не си я намерил, защо
не я търсиш? Ако си се събрал с нея,
защо не изригваш от щастие? Защо
не скачаш в огъня, за да станеш
огън, който да превърне страданието в съвършенство, а търпението - в
изящество?!
Тръгваме и ние с Мариела подир
отлитащото ехо на вечерта. Смрачава се...; излизаме на асфалтовия
път между гъстите стволове на
брезите. Някъде долу в тъмните
долове на мрака се чува шума на
речната вода, пред нас изниква
дългата бяла постройка, наречена
„Белите брези“, каквато е и името
на тази местност. Прозорците й
светят като гнезда на светлината,
като искрата на любовта, незагасваща в душите на хората.
Човекът прилича на птиците по
това, че някъде в тоя огромен, зелен
и развълнуван от самотата си свят,
винаги го очаква едно топло и светло гнездо, където да подслони
крила и да сънува как препускат
конете на вечната, на безсмъртната
и често непосилна за крехките ни
сърца любов!
Мюмюн ТАХИР
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