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Млади тенисисти от
Кавала, Люле-
бургаз и български

клубове се състезаваха в
Ардино. 14-то издание на
Международния турнир по
тенис на маса за момичета
и момчета до 15 години бе
в памет на изтъкнатия
тенисист и треньор Дургут
Адемов - Джофи.
Участваха над 60 състеза-
тели от утвърдени тенис-
школи от България, Турция

и Гърция. Състезанието бе
под патронажа на кмета на
община Ардино Ресми
Мурад. 
Почетен златен медал полу-
чи тенисиста Ерман Четинер
от Люлебургаз, който е със
Синдром на Даун. Момчето
е първенец на Турция и све-
товен вицешампион. Сред
наградените е и Фотини
Димитриадис от Кавала. 

Отборната купа и златните медали при
момичетата спечели съставът на дома-
кините от „Юнак (Ардино) “. Във финал-
ната среща ардинчанки разгромиха
тима на СК „Искър“ (Роман) с 3:0. На
трето място се класира отборът на

„Кавала“ от едноименния град в
Гърция. 
Шампионската титла при момчетата
заслужи тимът на „Стоянстрой“ от
Пловдив, на второ място остана съста-
вът на „Кавала“, а трети са домакините. 
Създадената отлична организация и
подобаващо домакинство позволи на
младите тенисисти от трите балкански
страни в продължение на три дни да
разгърнат в спортна зала „Юнак“ не
само високо майсторство, но и да
демонстрират динамиката и красотата
на тениса. 

Кметът Ресми Мурад поздрави органи-
заторите за перфектната организация за
провеждане на състезанието и покани
всички присъстващи отбори да участват
и в следващото издание на междуна-
родния турнир през 2021 година.

Изборите за общински
съветници и кметове 

ще се състоят на
27 октомври 2019 г.
На местата, където

има балотаж, ще се гласува
на 3 ноември.
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Попътен вятър 15

Публичност 11,12,13,14

Проекти 3,4,5

Делови свят 2

Пространство 6

Зона 16

Тенисисти от три държави
на турнир в памет на Джофи
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С издигане на националния флаг и
посрещане на училищното знаме
започна празникът за тържествено-
то откриване на новата учебна годи-
на в СУ „Васил Левски“ в Ардино.
Тази година звънецът удари за 442
ученици. Първокласниците са 28, в
две паралелки. Най-малките пре-
крачиха училищния праг през
шестица, оформена от цветя.
„Скъпи ученици, училището е
мястото, където идеалите, въоб-
ражението, усилията, приятел-
ствата, постиженията и греш-
ките намират общ покрив. Опол-
зотворявайте всеки момент да
разширявате и обогатявате поз-
нанията, които вашите препода-
ватели ви предлагат като въз-

можност - това ще допринесе за
израстването ви като умни, изо-
бретателни и находчиви млади
хора, които могат и искат да
постигнат най-доброто за себе
си“, подчерта в словото си дирек-
торът на учебното заведение
Аника Петрова. Тя пожела смели
мечти и безкрайни хоризонти на
всички ученици.
От свое име и от името на предсе-
дателя на Общинския съвет
Сезгин Байрам, кметът на общи-
ната Ресми Мурад прочете поз-
дравителен адрес до учениците и
учителите. В него двамата ръково-
дители отбелязват, че училищният
звънец събира в едно безгрижие-
то на младостта и опита на

мъдростта и оживява една раз-
лична територия - класната стая.
Те изпратиха поздравителни адреси
и до останалите училища на тери-
торията на общината.  
По случай откриването на новата
учебна година бе прочетен поздрави-
телен адрес и от името на председа-
теля на Народното събрание Цвета
Караянчева. „Нека тя бъде успеш-
на, ползотворна, изпълнена с упо-
рит труд, но и с радост, вдъхнове-
ние и положителни емоции!“, се
казва в поздравителния адрес.
И тази година всичките 45 първо-
класници от община Ардино полу-
чиха първата си книжка в училище
с лично пожелание от общинския
кмет.

ÒÀÍÖÜÎÐÊÈ

Îòêðèõà íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà

С грамота за отлично представяне се завърна детска-
та танцова група „Искрица“ при читалище „Родопска 
искра“ - Ардино от Първия летен празник в смолянското
село Старцево. Талантливите изпълнители на „Искрица“,
с ръководител Светлана Карамфилова, очароваха много-
бройната публика и заслужиха бурни аплодисменти.

И... изпълнения на фолклорна група „Rodop esintileri“ 
(Родопски повеи) към Сдружение за турска култура, изкуство и 

взаимодействие от Момчилград, с ръководител Нурай Юсуф.
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ПРОЕКТ: Изграждане, реконструкция 
и рехабилитация на водоснабдителни системи 
и съоръжения в територията на община Ардино
Договор № 09/07/2/0/00789 от 29.06.2018 г. 
Финансираща организация: Държавен фонд „Земеде-
лие“ - Разплащателна агенция
Програма за развитие на селските райони 2014-2015,
подкрепена от Европеския земеделски фонд за разви-
тие на селските райони
Наименование на проекта: „Изграждане, реконструк-
ция  и рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения в територията на община Ардино“ 
Стойност на проекта: 4 611 882,79 лв.
Период на изпълнение: 36 месеца
Основната цел на проекта е подобряване на жизнена-
та средата и качеството на живот, което ще допринесе
за задържане на живущото население в общината и за
привличане на повече инвестиции, постоянно преби-
ваващи, както и туристопотока. 
Дейности по проекта: извършване на строително-
монтажни работи, подготовка на заявление за подпо-
магане, управление на проекта, изготвяне на инвести-
ционен проект-проектиране, строителен надзор, автор-
ски надзор, изготвяне на комплексен доклад.
Обекти, включени в проекта:
Обект 1: Реконструкция на вътрешната водопро-
водна мрежа на с. Бял извор
Предвижда се реконструкция на вътрешната водопро-
водна мрежа на с. Бял извор, като дейностите ще се
извършат на три етапа:
Етап 1 Вътрешна водопроводна мрежа на с. Бял извор,
Ниска зона и съпътстваща Висока зона.
Етап 2 Вътрешна водопроводна мрежа на с. Бял извор,
Висока зона - втора част.
Етап 3 Вътрешна водопроводна мрежа - Диамандово.
Водопроводната мрежа е разделена на три зони. Пър-

вата обхваща територията на бившето село Диамандо-
во и тя се захранва от напорен резервоар, който е общ
със с. Падина. Мрежата е разработена с един главен 
и седемнадесет второстепенни клонове. Предвидено е
промишленото предприятие в Диамандово да се зах-
ранва от напорния резервоар, който е основен резерво-
ар за с. Бял извор. За предприятието е проектиран нов
хранителен водопровод с дължина 500 м. 
Втората и третата зона са Висока и Ниска зони на 
с. Бял извор, разделени непосредствено пред съще-
ствуващата шахта с регулатор на налягането. Като
водопровода с регулиране захранва Ниска зона, а този
без - Висока зона. 
Предвидено е ново преминаване на главните клонове
Ниска и Висока зони, окачени по новия мост. 
Предвижда се новите водопроводи да се изпълняват с
полиетиленови тръби, поставянето на спирателни кра-
нове и надземни пожарни хидранти. Предвидени са
нови сградни водопроводни отклонения до водомер-
ните шахти на 2 метра след регулацията на парцелите.
Обект 2: Реконструкция и рехабилитация на водо-
проводни мрежи в с. Брезен
Предвижда се подмяна на частта от съществуващият
водпровод - азбестоцимент, намираща се извън гор-
ските зони, както и на водопроводите до махалите
Кърбашлар, Бузалар и Хаджилар. Ще се подмени и
водопроводната мрежа на мах. Хаджилар. Не се пре-
движда рехабилитация или подмяна на други съоръ-
жения по мрежата - напорни резервоари, водомерни
шахти, облекчителни шахти и други, както и на арма-
турите, прилежащи към тях.
Обект 3: Реконструкция и рехабилитация на водо-
проводни мрежи в с. Ябълковец
Предмет на проекта е подмяната на част от съще-
ствуващата водопроводна мрежа на територията на
с. Ябълковец с нова. на стр. 4

ÇÇÇÇ ÀÀÀÀ   ÏÏÏÏ ÎÎÎÎ ---- ÄÄÄÄ ÎÎÎÎ ÁÁÁÁ ÐÐÐÐ ÀÀÀÀ
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от стр. 3
Подменят се само тръбопроводите. Не се предвижда и
рехабилитация или подмяна на други съоръжения по
мрежата - напорни резервоари, водомерни шахти,
облекчителни шахти и други, както и на арматурите,
прилежащи към тях
Подменят се водопроводите в централната част на
селището - по улиците с асфалтова настилка, както
и малък брой участъци в по-отдалечените махали,
до които се достига по улици с нетрайна настилка -
черен път. Предвижда се и подмяна на участъка,
намиращ се в границите на населеното място.
Сградните водопроводни отклонения ще се заменят
едновременно с полагането на уличната водопро-
водна мрежа. 
На необходимите места се предвиждат противопожар-
ни хидранти.

ПРОЕКТ: Реконструкция, оборудване 
и обзавеждане на спортна инфраструктура 
на територията на община Ардино
Договор № BG06RDNP001-7.007-0067-C01 от
08.05.2019 г.
Финансираща организация: Държавен фонд „Земеде-
лие“ - Разплащателна агенция
Програма за развитие на селските райони 2014-2015,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за разви-
тие на селските райони
Стойност на проекта: 96 308, 92 лв.
Период на изпълнение: 36 месеца
Процедура № BG06RDNP001-7.007 - спорт:
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване
и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“
Основната цел на проекта е насърчаване на социално-
то приобщаване, намаляване на бедността, подобрява-
не на качеството на живот в община Ардино и постига-
не на социално-икономическо развитие, чрез осигуря-
ване на достъпа на населението до публични услуги,
посредством подновена спортна инфраструктура. 
Дейности по проекта: 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, дейно-
сти 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 бла-
гоустроява.

ПРОЕКТ: Реконструкция, ремонт, оборудване 
и обзавеждане на СУ „Васил Левски” - гр. Ардино
Договор № BG06RDNP001-7.002-0007-C01 от
08.05.2019 г.  
Финансираща организация: Държавен фонд „Земеде-
лие“ - Разплащателна агенция
Програма за развитие на селските райони 2014-2015,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за разви-
тие на селските райони
Процедура № BG06RDNP001-7.002 - училище:
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавежда-
не на общинска образователна инфраструктура с
местно значение в селските райони...“  
Стойност на проекта: 935 814, 47 лв.
Период на изпълнение: 36 месеца
Основната цел на проекта е подобряване на качество-
то на живот в община Ардино и постигане на социално-
икономическо развитие, чрез осигуряване на съвремен-
на среда за образование на новото поколение в община-
та, посредством реконструкцията на училището. 
Дейности по проекта: извършване на строително-
монтажни работи за реконструкция, ремонт, обору-
дване и обзавеждане на СУ „Васил Левски” - гр.
Ардино, включващо и всички съпътстващи дейно-
сти, 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”.  

ПРОЕКТ: Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на нови и съществуващи
улици и тротоари и съоръженията и принад-
лежностите към тях в гр. Ардино
Договор № BG06RDNP001-7.001-0084-C01 от
08.05.2019 г. 
Финансираща организация: Държавен фонд „Земеде-
лие“ - Разплащателна агенция
Програма за развитие на селските райони 2014-2015,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за разви-
тие на селските райони
Процедура № BG06RDNP001-7.001 - улици:  
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация
на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръже-
нията и принадлежностите към тях в гр. Ардино“
Стойност на проекта: 1 172 571, 65 лв.
Период на изпълнение: 36 месеца
Основната цел на проекта е подобряване на качество-
то на живот в община Ардино и постигане на социал-
но-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъ-
па на населението до работни места и публични услу-
ги, посредством подновена улична инфраструктура.
Дейности по проекта: извършване на строително-
монтажни работи във връзка с рехабилитация на съще-
ствуващи улици в гр. Ардино, включващо и всички

ÇÇÀÀ ÏÏÎÎ--ÄÄÎÎÁÁÐÐÀÀ ÆÆÈÈÇÇÍÍÅÅÍÍÀÀ 



ÏÐÎÅÊÒÈ 5Àðäèíñêè ãëàñ, ÑÅÏÒÅÌÂÐÈ 2019

съпътстващи дейности, в т.ч. дейно-
сти за подготовка и управление на
проекта, дейности за строителен и
авторски надзор, дейности по изго-
твяне на инвестиционен проект във
фаза „Технически”.  
Предмет на проекта са улиците:
ул. „Родопи”, ул. „Иван Вазов”, 
ул. „Шипка”, ул. „Републиканска”,
ул. „София”, ул. „Орлови скали” и
кв. „Горичево”.

ПРОЕКТ: Социални грижи в домашна среда 
за лица от уязвими групи в община Ардино 
чрез СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“
Договор № BG05M9OP001-2.020-0002-C01 от 
16.07.2019 г.
Финансираща организация: Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез
Европейския социален фонд
Процедура за БФП: BG05M9OP001-2.020 - „Грижи 
в дома на територията на МИГ „Ардино - Джебел“ 
Стойност на проекта: 119 980,00 лв.
Съфинансиране от ЕС чрез ЕСФ: 101 983,00 лв.
Съфинансиране от Нац. бюджет: 17 997,00 лв.
Период на изпълнение: 14 месеца
Специфични цели на проекта:
1. Подобряване на достъпа на хора с увреждания и
хора над 65 години в невъзможност за самообслужва-
не до услуги за социално включване и здравеопазване.
2. Повишаване на качеството на живот на възрастните
хора над 65 години и лицата с увреждания чрез осигу-
ряване на дългосрочна здравно-социална грижа спо-
ред специфичните им потребности.
3. Спазване на изискванията на законовата и подзако-
нова уредба, изискванията на Управляващия орган на
ОП „Развитие на човешките ресурси“ при реализира-
не на дейностите на проекта.
4. Създаване на условия за заетост и подкрепа на
социалното включване чрез предоставяне на интегри-
рани социални услуги чрез СНЦ „МИГ Ардино-Дже-
бел“.
5. Разширяване на обхвата и дейността на Център за
услуги в домашна среда - гр. Ардино. 
Целевите групи, към които са насочени дейностите
в проектното предложение в Ардино са: възрастни
хора над 65 години с ограничения или в невъзмож-
ност за самообслужване; лица с увреждания и тех-
ните семейства.

ПРОЕКТ: Ардино и Димотика, 
свързани през миналото и бъдещето (ARDICO)
Финансираща организация: Програма за сътрудниче-
ство ИТЕРРЕГ V-A „Гърция - България 2014-2020”,

чрез Европейския фонд за регионално развитие и
национално съфинансиране от участващите държави.
Тематична цел: Съхраняване и опазване на околната
среда и насърчаване на ресурсната ефективност.
Инвестиционен приоритет: Съхраняване, опазване,
популяризиране и развитие на природното и културно-
то наследство.
Стоност на проекта: 1 400 000,00 евро 
Период на изпълнение: 20 месеца
Основната цел на проекта ARDICO е съхраняване и
опазване на културно-историческото наследство в
древните провинции Родопи и Еврос.
Специфични цели на проекта: 
1. Развитие на туризма в граничния регион - културен,
исторически и еко туризъм.
2. Постигане на икономически растеж и оптимизиране
на пазара чрез инвестиране в знания и ноу-хау.
Дейности по проекта: В проекта са включени дейно-
сти както за подобряване на туристическата инфра-
структура и изграждането на беседки и заслони, така и
дейности по организиране на фестивали в областта на
туризма.
Проектът е в процес на одобряване и се очаква пока-
на за сключване на договор.

ПРОЕКТ: Ремонт на административна сграда 
в гр. Ардино 
Споразумение № РД09-76/02.07.2019 г.
Финансираща организация: Министерство на труда и
социалната политика чрез проект „Красева България”
Стойност на договора: 216 765,00 лв.
Съфинансиране от общината: 50%
Период на изпълнение: до 25.11.2019 г.
В рамките на проектното предложение община Арди-
но ще извърши текущ ремонт и внедряване на енер-
госпестяващи мерки в административна сграда, нахо-
дяща се в гр. Ардино, ул. „Пирин” № 20.
Към момента в сградата се помещава ателие за
заетост, кухненски блок, канцеларии, офиси и сани-
тарни възли.
Обектът на интервенция представлява триетажна
сграда, построена през 1984 г.

ÑÑÐÐÅÅÄÄÀÀ
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ll Óñåùàõ ìàãèÿòà â êíèãèòå è ñå çàâèðàõ â òÿõ 
ll Äåòñêèòå î÷è è óøè óëàâÿò âñè÷êî 
ll Äåöàòà òè íîñÿò ïúðâèòå ïðîëåòíè öâåòÿ, 
ñïîäåëÿò ìå÷òèòå ñè
ll Êîãàòî õîðàòà òè âÿðâàò, òúðñÿò òå çà ñúâåò, 
íÿìà êàê äà íå ñè ãîðä îò òîâà...

Ó÷èòåë

Àко някой ме попита каква исках да стана,
когато бях дете, не мога да отговоря.
Знам само, че като малка исках да уча,

без да съм имала избрана посока (за разлика
от днешните млади, които отрано знаят какво
искат - кариера  в попфолка, в бизнеса изобщо
или популярност на всяка цена). За такава
ориентираност aз сякаш не бях дорасла.
Усещах обаче магията в книгите и се завирах
в тях. Знаех, че в образованието е истината.
Силно се впечатлих наскоро от думите на Грег
Мортенсън, че образованието е единственото
трайно разрешение на проблема с тероризма.
Борбата с това зло трябва да се води не на
бойното поле, а в класните стаи.
И днес, след толкова години в училище, се
питам дали съм доволна от избора си. Дали
съм щастлива! Кога работата ме е карала да
се чувствам на мястото си? Минах през
няколко училища - и големи, и малки, и град-
ски, и селски.
Но в онова планинско селце, в което доверие-
то на децата беше най-голямо, се чувствах
най-полезна. Дали пък идилията на село не ме
подвежда в преценката ми, не знам? Пред
очите ми е зимната картина, която се разкрива
пред мен, докато стоя на прозореца в класна-
та стая на третия етаж. Виждам връх в Родопа
планина, а като изляза в коридора, срещу мен
се изправя връх „Алада“ в цялото си величие,
покрит със сняг. Печката в стаята бумти за-
червена, а долу, в заглъхналите от студа и за-
трупани от снега къщи, само димящите коми-
ни издават признаци на живот.
А свободните учебни часове приемам като
дар божи. Да седнеш до печката, когато дру-
гите са в час, и с книгата да се пренесеш в
един друг свят, по-добър от нашия, това си е
чиста проба щастие. Това са твоите часове,
това е твоето време, след учебни занятия

надали ще намериш и минута свободна в
забързания ритъм на делника.
Когато хората ти вярват, търсят те за съвет,
а ти знаеш, че можеш и искаш да помогнеш,
няма как да не си горд от това.
Децата ти носят първите пролетни цветя от
дворовете, споделят  мечтите си, опитват се да
ти бъдат полезни с нещо. Няма да забравя слу-
чая, когато в селото водата беше спряла нена-
дейно, нямаше и в класната стая, а черната
дъска трябваше да се изтрие. Две от децата
бяха отишли на реката (без да разбера), до-
несли вода оттам, за да пиша аз на чиста дъска. 
Замислям се често над думите на мои позна-
ти, че не е кой знае каква работа вече да си
учител. Когато някога спомена, че съм заета,
че трябва да си подготвя уроците за следва-
щия ден, чувам иронични забележки от сорта:
„Не ги ли научи тия уроци за толкова години?
Какво толкоз има да учиш?”
Едно такова мнение е съвсем наивно! Детска-
та аудитория е може би най-взискателната!
Детските очи и уши улавят всичко - и вре-
менното неразположение на учителя, и
някакво негово вътрешно безпокойство и
страх, и нежеланието му за работа понякога,
а и безпогрешно усещат кога учителят не е
готов за часа.
При днешните реалности, в ерата на инфор-
мационните технологии, за да си в крак с вре-
мето, трябва да следиш всичко, което излиза,
да си конкурентен на пазара на знания. А това
не е никак лесно.
Няма да ти е по-лесно и ако не притежаваш
едно друго качество - да обичаш децата и да
запазиш топло отношение към тях през целия
си съзнателен живот. Защото тази обич не
може да бъде квалифицирана нито като ар-
хаичнa, нито като модернa. Тя е вечна като май-
чинството и любовта. Петина ПЕТЕВА
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Devlet devlet olarak onun içeriğini
yönetim kurulları, yani kolları oluştu-
rur. Eski, totaliter sistemde de mev-
cuttu bu kollar, ama onların hepsi bir
yerden, bir kişi tarafından yönetildiği
için, ayrı ayrı kolların bağımsızlığı
için söz edilemezdi.
Ben bu yazımda devrimden sonraki
yönetim kollarından söz edeceğim.
Dört yönetim kolundan birincisi yasa-
ların kabul edildiği Meclistir. İkincisi
bu yasalara dayanarak devleti yöneten
çeşitli bakanlıklar, üçüncüsü yasaların
uygulanmasında yolsuzlıkları gözli-
yen Adliye, dördüncüsü de bu üç
yönetim kolunun faaliyetini açığa
çıkaran, insanlara anlatan “Medya”
denilen basın ve yayın işçileri.
Adını geçirdiğimiz üç yönetim kolu-
nun medya mensupları için davranış-
ları zaman zaman değişmektedir. Bu
değişmeler elbette ki idarecilerin bazı
yolsuz hareketlerini açığa çıkardıkları
için gündeme gelirler. Ve böylece üç
yönetim kolu da basını kösteklemek,

Yıllar boyu kara yolu ola-
rak hizmet veren Çernigo-
vo - Dedino yolu geçtiği-
miz günlerde asfaltlanarak
halkın hizmetine sunuldu.
Daha önceden de bölgenin
yıllarca süren su sorununu
çözen Ardino Belediyemiz,
bu yolun asfaltlanması ile
birlikte bölgemizin altyapı
sorunlarına kalıcı çözümle-
ri getirdi.
Başta bölgemizin tüm bek-
lenti ve sorunlarını beledi-

ye gündemine taşınması için canla
ve başla çalışan muhtarımız
Ahmed Emin’e, bu beklenti ve
sorunları belediye gündemine taşı-
yıp, belediye plan ve programına
dahil eden belediye başkanımız
Resmi Murad’a, belediye plan ve
programı için çalışan tüm belediye
çalışanlarımıza ve özellikle bütün
bu hizmetlerin verilmesinde görev
alan tüm işçi kardeşlerimize yürek-
ten teşekkür eder, başarılarının
devamını dileriz.

Ferhat ERSOY

BELEDİYE YÖNETİMİNDEKİ

ALTYAPI HİZMETLERİ TAKDİRE DEĞER

YERLİ GAZETEMİZ
yasaklamak çabasında bulunurlar.
Belediyemiz çapında da yapılan hareket-
ler buraya kadar dediklerimizin doğrulu-
ğunu yakın geçmişe kadar apaçık göster-
miştir. 1991 yılında seçtiğimiz Belediye
Başkanı yıllardır yayın hayatı olan
Ardino’nun Sesi gazetesini işte bu
sebeplerden dolayı kapattı. Bu kapanış
ikinci gelen Belediye Başkanın görevi
zamanında da sürüp gitti.
Nihayet üçüncü gelen, seçilen Belediye
Başkanımız Aydın Serkan ve devamında
üç kez seçilen Belediye Başkanımız
Resmi Murad diğerlerinden çok farklı
düşünüyorlardu. İki Başkan, demokratik
görüşleriyle bir yayının belediyeye ve
seçmenlere ne kadar faydalı olacağını
düşünerek, Ardino’nun Sesi gazetesini
yeniden gündeme getirdiler ve yaşamını
18. yıl devam ettirmektedir.
Şimdi biz yerli gazetemize seviniyor,
onun sayfalarını büyük bir sevgiyle akta-
rıp okuyoruz. Ya neler öğreniyoruz gaze-
temizden? Tek deyişle - çok şeyler:
Belediye yönetiminin çok yönlü faaliye-

ti gazete sayfalarında yerini buluyor. 
Belediye Meclisinin bütün kararları
onun vasıtasıyle seçmenlere ulaştırılı-
yor. 
Çeşitli kurumların - eğitim, kültür,
emniyet, spor, iş ve işsizler dairesi,
sağlık, su-orman vb.  alanların çalış-
malarını yerli gazetemizin sayfaların-
da okuyoruz. Ve bir de kültür, edebi-
yat ve sanat sayfaları öğrenci ve genç-
lerimiz için değeri sözle anlatılama-
yacak kadar bir zenginlik hazinesi
olarak yaşamını sürdürüyor.
Öyle ki, dürüst çalışan, demokrat
görüşlü yönetmenlerin basına, basın
mensuplarına bakış açısı Avrupa Birliği
istemleri çerçevesinde gelişiyor.
Renkli sayfaları ile de çıkan
Ardino’nun Sesi gazetemizle gururla-
nıyor, ona uzun ömürler diliyor, basın
kardeşleri arasında değerini gün gün-
den zirvelere çıkarmasını canıgönül-
den istiyoruz.
Yolu doğru olanın yükü ağır olmaz-
mış !
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Sidelya Mutlu:
Avrupa şampiyonu olmak istiyorum

Ardino kasabasında “Yunak” Masa Tenisi Kulübü
gelenek sahibi bir kulüp. 1961 yılında kurulmuş ve
Ardino’da günümüze kadar bu gelenek sürdürülm-
üştür. Kulübün başarılı yarışmacılarından ve antre-
nörlerinden biri olan Durgut Ademov - Cofi adına
1992 yılında Uluslararası Masa Tenisi Turnuvaları
düzenleme kararı alınıyor. Bu yıl bu turnuvaların
14-sü düzenlendi. 
Uzun tarihi ve geleneği olan “Yunak” kulübünden
Sidelya Mutlu bu yaz Albena’da düzenlenen 12 yaş
altı kızlar kategorisinde Uluslararası Masa Tenisi
Turnuvası’nda altın madalya kazandı. 
Sidelya masa tenisine 6 yaşındayken başlıyor.
Aslında bu spora antrenörü Beyhan Emin’in teşviği
ile bir hobi olarak başladığını anlatıyor küçük yarış-
çımız. Ve böylece hobi olarak başladığı sporda yıl-
lar geçtikçe başarılar elde etmeye ve madalyalar
kazanmaya başlıyor. En son katıldığı Temmuz ayın-
da düzenlenen “Albena” 12 yaş altı kızlar
Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası’nda altın
madalya kazanıyor. Ardından Fransa’nın
Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Masa
Tenisi Şampiyonası’na da katılıyor. Burada, büyük
ödül alamamasına rağmen, geçen seneye kıyasla
Avrupa sıralamasında bu yıl bir adım ileride olarak
5. yerde kalıyor. Strasbourg’ta Japonyalı yarışçıya
3:0 yenilen Sidelya maçın çok iyi geçtiğini anlatıyor.
Başarı gibi yenilgiyi de sakin bir tavırla karşılayan
Sidelya, sadece rakibinin kendisinden daha fazla
antrenmanlı olduğunu söylüyor. 

Antrenörü Beyhan Emin Sidelya’nın
performansını şu sözlerle yorumluyor:
- Bizim şansızlığımıza denk geldi ve Sidelya çeyrek
finallerde elendi. Aslında bu Bulgaristan’daki masa
tenisi sporu için büyük bir başarı, çünkü Avrupa’da
ilk sekizin arasında yer alan yarışçımız var. 

Bu yıl, Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası organizatör-
leri yarışlara Asya’nın en iyi çocuk yarışçılarını da
dahil etme kararı almış. O nedenle, bu benim için bir
Avrupa Şampiyonası değil, aksine bu yıl küçük bir
Dünya Şampiyonası gibi bir şey meydana geldi…
Dünya’nın en güçlü masa tenisçilerinin olduğu
Japonya, Çin, Güney Kore, Filipinler’den temsilciler
katıldı. Bulgaristan’ın Avrupa’da ilk sekizin arasında
yer alan yarışçısı olması ve bu yarışçının da Ardino
gibi küçük bir belediyeden olması bizim için çifte mut-
luluk.” 
Sidelya ve antrenörü Beyhan Emin her gün ortalama 2
saat masa tenisi salonunda antrenman yapıyorlar. Hem
okul hem antrenmanlar oldukça zor olduğunu paylaşı-
yor Sidelya. Ancak Sidelya güçlü bir kararlılıkla
“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” diyor ve okula
da antrenmanlara da yeterince vakit ayırmak için çaba
gösteriyor. 
Peki yaşıtlarına tavsiyelerin nedir? diye sorduğumda
şunları paylaşıyor Milli Ümit Kızlar Takımı’ndaki

Sidelya Mutlu: 
- Okul her şeyden önce olur, ama spor da çok iyi bir şey.
Spor yaparak sağlıklı oluyorsun, eğleniyorsun, zaman-
larını boşa geçirmiyorsun. Ben sporu herkese tavsiye
ederim. Bir spora başlayın ve ardından her şeyin başarı-
ları gelecektir. 
İlerde masa tenisi yapmaya devam edecek misin? soru-
suna kararlılıkla: - Evet, devam edeceğim. Masa tenisi-
ni çok seviyorum. Avrupa Şampiyonu olmayı düşünü-
yorum, cevabını veriyor Sidelya Mutlu. 

Özlem TEFİKOVA 
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Saffet EREN

KORKUYORUM ÇOCUK

Korkuyorum çocuk
Parmak uçlarından
Güvercinli balonlar uçururken
Hevesini düşürecekler
Nefesini daraltacaklar
Ürkeceksin

Korkuyorum çocuk
Gülüşünü kıracaklar
Kahkahaların boşlukta asılı kalacak
Küçüleceksin 

Korkuyorum çocuk
Coşkunu çok görecekler
Yürüyüşünü köstekleyecekler
Tökezleyeceksin
Bir yerlerin kanayacak
Kanatsız acının sesi yayılacak
Sessizleşeceksin

Korkuyorum çocuk
Dünyanı yı(a)kacaklar
Boncuk bakışını eritecekler
Gözyaşlarını yele sele verecekler
Masaldı diyecekler
Hıçkırıkların dinmeyecek
Üzüleceksin

Korkuyorum çocuk
Korku üşütüyor insanı
•••
Seni düşünüyorum çocuk
Tertemiz dünyanı taşımalıyım
Baharlı yarınlarına
Düşlerine gülüşün düşsün
Sen korkma çocuk
Üşüme

Yeliz Mümün MEHMET

•••
Çok mu ufalandın
Boynu bükük yerlerinden
Bastın mı tuzu ellerinle
Ciğerine ciğerine
Sorarım serseri yüreğime

•••
Boynumun borcu
Yaşamak bu sevdayı
Susturup sol yanımın ahını
Bozuk ömrümü
Bir kenara bırakıp
Ölümlerden baş kaldırıp
Boynumun borcu
Yaşamak bu sevdayı

•••
İnsan tütününü bilmeli 
Ciğerine çektiği
Bir de
Sevdasını bilmeli
Yüreğine ektiği

Mefküre MOLLA

•••
Dökülüversem önüne 
bir ışık olup mavi mavi,  
Toplayıp alır mısın beni?

•••
Kıpırdama içim uslu dur
Elbette bir gün gelir de
İki sıcak el seni uyutur.

•••
Başım dönüyor...
Uzun bir beklemekten 
Bir ışık olup titremekten sonra
O karşımda duruyor.
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Yani ego, kişide, farklı özellikleri oluşundan değil, “ezik-
lenme korkusundan” doğar. Kişi küçük, başarısız, becerik-
siz olmadığını ispatlamak için deyim yerindeyse adeta çır-
pınır. Bundan dolayı, kişi kendinden bahsederken sürekli
iyi taraflarını dile getirirken aynı zamanda da kötü tarafla-
rını aklamaya çalışır. Egosunu dengeleyemeyen insanlar
kibirli, öfkeli olurlar. Egosunu dengede tutabilenler, insan-
ların eşitliğine inanırken, egoistlik sorunu olanlar ise diğer
insanlara tepeden bakarlar. 
EGONUN ZARARLARI 
Ego kişinin duygularında, düşüncelerinde ve davranışla-
rında baş gösterdiğine göre, bunun zararları çoğunlukla
sosyal hayatı etkiler. Kendini diğer insanlardan üstün gör-
mek kişiyi yalnızlığa iteceğinden kişi kendisine zarar ver-
miş olur. Araştırmacılar, ego sorunu olan kişilerde özgü-
ven eksikliği olduğuna kesinlik getirmişlerdir. Egoist
insanlar tavırlarıyla kendilerini ve kişiliklerini alçaltırlar.
Bu insanlar genel olarak kişisel gelişimden uzaktırlar.
Kişiyi gerçek ve mantıktan da uzaklaştıran fazla ego, kişi-
yi sadece kendisinin inandığı bir masalda yaşamaya mah-
kum eder.
EGO NASIL YENİLİR
Ego duygusunu yenmenin ilk adımı tevazudur. Tevazu
(alçak gönüllülük, gösterişsizlik), insanın kendi içinde
kendini yenmişliğinin ifadesi ve kibirden, çalımdan,
gururdan vazgeçmenin adıdır. Bu, nefs terbiyesi gerektirir.
Alçak gönüllü insanlar hiçbir zaman ego sahibi olmazlar.
Herkesin yaratılış olarak eşitliğini, aynı ölçüde değerli
olduğu gerçeğini kabul etmek gerekir. Ego dozunda oldu-
ğu sürece kimseye zarar vermez. Ama ne zaman ki “ben
duygusu” her şeyin önüne geçerse o zaman durum vahim-
leşip patalojik vakaya dönüşür. Bu durumda psikolog yar-
dımı alınabilir.
Egoist olarak tabir edilen, egosunun dozunu fazlaca kaçı-
ran insanlarla aynı ortamda bulunmak, fikrimce işkence. 
Yakın geçmişte başıma gelen bir olayı sizlerle paylaşmak
isterim. Yazar olarak tanıtılan bir zatla edebiyat sohbeti
yapacağımızı umarken, tanışma faslından sonra bu zatın
dilinden kendiyle ilgili cümlelerden başka hiçbir şey duy-
madım gün boyunca. Kendini anlatmasının sonu gelmeye-

Ego, benlik demektir. Zihnin bir katmanıdır. Herkeste doğuş-
tan vardır. Önemli olan onu dengede tutmaktır. Ego aslında
psikolojik bir durumdur. Fazlası, kişilik bozukluğu olarak
nitelendirilir. “Ben sizden üstünüm, ben basit biri değilim,
beni küçümsemeyin” psikolojisinin getirdiği bir durumdur. 

cekti gün bitip vakit dolmasaydı. Aynı şeyi ertesi gün de
yapabileceğini düşünmüş olmalı ki, yine devam etti.
Kendini yücelttiği illüzyonunu (yanılsama) yaşıyordu.
Oysa benim tevazum onun sözde yüceliğinden daha ger-
çekti. Ve ben, onun bu illüzyonu nereye kadar vardırabile-
ceğini merakla gözlemliyordum. Tabiri caizse o boş balo-
nunu patlatıp onu yere indirmeye karar verdim ve bunun
için fırsat kolladım. Bitmek tükenmek bilmeyen konuşma-
sının arasına girmek ne kadar zor olsa da ille ki açık vere-
cekti. Nitekim verdi de. İlk sorumun arkasından bir diğe-
ri, sonra diğerleri geldi... Afalladı, bocaladı. Çünkü tuttu-
ğum aynada kendini gördü başka hiçbir aynada görmediği
gibi. Verdiğim dersi, bir egoistin anlayabileceği kadar
anlamıştır muhtemelen. Onlarca kitap yazmış olabilir -ki
edebi değerleri tartışılır- fakat insan olmaktan, farkında-
lıktan, kendini bilmekten, tevazudan nasibini alamamış
biri olarak iz bıraktı. Sonunda kibrini de alıp kaçtı gitti.
Anlaşılacağı üzere ego insanlar arasında bir uçurumdur.
Bazı sanrılara kapılıp bu uçurumu yaratmaya hiç gerek
yok bu kısacık ve tek bir hayatta. Hepimiz eşitlik duygu-
suyla, diğer insanların ve kendimizin farkında olarak
pekâlâ yaşayabiliriz. Olması gereken de budur.

Yeliz Mümün MEHMET

E G O 
AZI KARAR, ÇOĞU ZARAR

EGO İLE İLGİLİ  SÖZLER
• Egosundan arınınca geriye hiçbir şeyi kalmayacak

olan insanlar var.
• Akıl egodan üstündür.
• Benlik nefret edilecek bir şeydir.
• Egoist daima en sevdiği kişiye yani kendisine

zarar verir.
• Egosunu beslemekten karakterini aç bırakan

insanlar var.
• Kibiri tavan yapmış bir insanın egosunun sponsoru

şeytandır.
• Konuşmak ta bir çeşit övünmedir (egodur).

Bilgelik ve alçak gönüllülük sessizlik içinde yatar.
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Р Е Ш Е Н И Е № 534
Приема информация за текущото изпълнение на бюджета на
община Ардино и общинските сметки за средства от Евро-
пейския съюз към 30.06.2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 535
Дава съгласие кмета на община Ардино да подпише Запис
на заповед за стойност на аванса в размер на 23 996.00 лв.
по проект „Социални грижи в домашна среда за лица от уяз-
вими групи в община Ардино чрез СНЦ „МИГ Ардино -
Джебел”, договор № BG05М9ОР001-2.020-0002-С01, фи-
нансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014 - 2020 г. чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ
МЕСТНО РАЗВИТИЕ, Процедура BG05М9ОР001 - 2.020 
„Грижи в дома на територията на МИГ Ардино - Джебел.

Р Е Ш Е Н И Е № 536 
1. Изменя и допълва правилника за организацията и дей-
ността на общинско предприятие „Център за услуги в
домашна среда” в съответствие с изискванията на проект
ВG05М9ОР001 - 2.040 - 019 - С01 „Социално включване на
уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа”,
по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ ВG05М9ОР001-2.040 „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания - компонент 2”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014 - 2020 г.
2. Упълномощава кмета на община Ардино да възложи
със заповед предоставянето на мобилните интегрирани
здравно-социални услуги по проект ВG05М9ОР001 -
2.040 - 019 - С01 „Социално включване на уязвими групи
в община Ардино чрез патронажна грижа”, по процедура
на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ ВG05М9ОР001 - 2.040 „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания - компонент 2” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014 - 2020 г. на общинското предприятие „Център за
услуги в домашна среда”, считано от 13.09.2019 до
12.09.2020 г. включително.
3. Предоставя втори етаж на сграда общинска собственост 
(БКС), представляващ работен кабинет, зала за провеждане
на обучения и супервизии, санитарни възли.

Р Е Ш Е Н И Е № 537 
1. Предлага за учебната 2019/2020 г. в списъка на „средищ-
ните училища“ от община Ардино да бъдат включени след-
ните пет 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 мотивира-
но предложение за средищните училища в Министерството
на образованието и науката в срок до 10.09.2019 г. 

Р Е Ш Е Н И Е № 538
1. Предлага за учебната 2019/2020 г. в списъка на средищни-
те детски градини и училища от община Ардино да бъдат

включени следните детски градини:ДГ „Брезичка“ - 
гр. Ардино, Филиална изнесена група в с. Горно прахово 
и ДГ „Слънце“ - гр. Ардино.
2. Възлага на кмета на община Ардино да внесе мотивира-
но предложение в Министерството на образованието и нау-
ката в срок до 10.09.2019 г. 

Р Е Ш Е Н И Е № 539 
1. Предлага за учебната 2018/2019 г. в списъка със „защите-
ните 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 до 10.09.2019 г. 
да внесе мотивирано предложение в Министерството на
образованието и науката за включване на двете училища в
списъка със “защитените училища” за учебната 2019/2020 г.  

Р Е Ш Е Н И Е № 540 
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 предучи-
лищното и училищното образование на МОН  при ЕРС -
1611 лв. за СУ и ОУ.
2. Утвърждава поднормативни паралелки, които се финан-
сират 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.
4. Считано от 01.10.2019 г. първостепенният разпоредител 
с бюджет определя конкретния размер на средната месеч-
на посещаемост в детските градини (ДГ), както следва: ДГ
(от 3 до 6 години) - 12 деца, Яслена група - 8 деца и ДГ -
полудневна - 6 деца.

Р Е Ш Е Н И Е № 541
I. Открива процедура за провеждане на търг с явно наддава-
не за отдаване под наем на земя от общински поземлен фонд
на община Ардино, за срок от 10 години, за ползване по
предназначение, както следва:  
1. Част от поземлен имот 77116.11.978 в с. Брезен, м. Мечит
алтъ - 1703 кв.м., първоначална годишна наемна цена -
36.96 лв.
2. Част от поземлен имот 77116.11.978 в с. Брезен, м. Мечит
алтъ - 1811 кв.м., първоначална годишна наемна цена -
39.30 лв.
II. Упълномощава кмета на общината да организира под-
готовката и провеждането на търга и да сключи договори
за наем със спечелилите участници.

Р Е Ш Е Н И Е № 542
І. Дава съгласие за удължаване срока договорите за наем на
общински нежилищни помещения за срок от една година,
на наемателите, както следва: 
l Договор №11/01.08.2009 г. за наем на общинско нежилищ-
но помещение в Ардино (наемател Владимир Ясенов Ми-
шуров, месечна наемна цена 39.60лв. без ДДС), 
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считано от 01.08.2019 до 31.07.2020 г.
l Договор №12/01.08.2009 г. за наем на общинско нежилищ-
но помещение в Ардино (наемател Севим Мехмедали
Мустафа, месечна наемна цена 82.50 лв. без ДДС), считано
от 01.08.2019 до 31.07.2020 г.
l Договор №9/01.08.2013 г. за наем на общинско нежилищ-
но помещение в Ардино (наемател Севилджан Юсеинова
Велиева, месечна наемна цена 39.99 лв. без ДДС), считано
от 01.08.2019 до 31.07.2020 г.
l Договор №8/01.08.2016 г. за наем на общинско нежилищ-
но помещение в Ардино (наемател Владимир Митков Хад-
жиев, месечна наемна цена 79.98 лв. без ДДС), считано 
от 01.08.2019 до 31.07.2020 г.
Наемните цени са съобразени с тарифата по чл. 28 от
НРПУРОИ на община Ардино, за определяне на наемните
цени на 1 кв.м. за терени и помещения частна и публична
общинска собственост, съобразно вида, предназначението и
местоположението на имотите, както и по група наематели. 
ІІ. Упълномощава кмета на община Ардино да сключи анек-
си към договорите за наем.

Р Е Ш Е Н И Е № 543
1. Открива процедура за провеждане на търг с явно  надда-
ване за отдаване под наем на част от имот, частна  общинска
собственост, както следва:
l Общинско нежилищно помещение - търговски обект № 4
в сградата на общинска автогара -  Ардино.
2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за
наем със спечелилия търга.

Р Е Ш Е Н И Е № 544
І. Открива процедура за продажба на имоти, частна общин-
ска собственост, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот III от квартал 1 по ПУП на 
с. Гърбище, махала Сушево, с площ 679 кв.м. отреден за
жилищно строителство. 
2. Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия
на село Долно прахово, с площ 500 кв.м.  
IІ. Упълномощава кмета на община Ардино да възложи на
лицензиран оценител изготвянето на оценка за имота.

Р Е Ш Е Н И Е № 545
І. Открива процедура за продажба на имот, частна общинска
собственост, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот УПИ II от квартал 15 по ПУП
на с. Чубрика, с площ 600 кв.м.
IІ.Упълномощава кмета на община Ардино да възложи на
лицензиран оценител изготвянето на оценка за имота.

Р Е Ш Е Н И Е № 546 
1. Разрешава Община Ардино да изработи проект за измене-
ние на действащия Общ устройствен план, в частта му за
поземлени имоти с идентификатори 00607.11.981,
00607.11.38, 00607.11.39 и 00607.11.40, като имотите да
бъдат определени за гробищни паркове.
2. Разрешава Община Ардино да изработи проект за ПУП -
ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 00607.11.981,
00607.11.38,  00607.11.39 и 00607.11.40, с който да се опре-
дели устройството и застрояването на имотите за нуждите
на гробищни паркове.

Р Е Ш Е Н И Е № 547 
1. Разрешава Община Ардино да изработи проект за измене-

ние на действащия Общ устройствен план, в частта му за
поземлен имот с идентификатор 24788.12.524, като имота
бъде определен за обществено обслужване.
2. Разрешава Община Ардино да изработи проект за ПУП -
ПЗ за поземлен имот с идентификатор 24788.12.524, с който
да се определят конкретните параметри за застрояване на
имота със сгради и съоръжения за обществено обслужване.

Р Е Ш Е Н И Е № 548
І. Актуализира програмата за придобиване, управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост, като включ-
ва в списъка следния  имот:
1. Урегулиран поземлен имот II от квартал 15 по ПУП на с.
Чубрика, с площ 600 кв.м., отреден за магазин и кметство.

Р Е Ш Е Н И Е № 549
І. Приема пазарните оценки на посочените недвижими
имоти, определени от лицензиран оценител и ги обявява за
първоначални тръжни цени за продажба, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот III от квартал 1 по ПУП на 
с. Гърбище, махала Сушево, отреден за жилищно строител-
ство. Първоначална тръжна цена - 2 680 лв.
2. Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територя
на с. Долно прахово, с площ 500 кв.м. Първоначална тръж-
на цена - 1 820 лв.
3. Незастроен урегулиран поземлен имот VIII от квартал 8
по плана на с. Млечино, с площ от 683 кв.м., отреден за
ниско жилищно застрояване. Първоначална тръжна цена - 
2 330 лв. 
4. Урегулиран поземлен имот II от квартал 15 по ПУП-ПР на
с.Чубрика, с площ 600 кв.м., отреден за жилищно строител-
ство. Първоначална тръжна цена - 2 240 лв.
5. Неурегулиран поземлен имот, с идентификатор
87059.888.9901.1, в урбанизираната територия на с.
Ябълковец, с площ 1 910 кв.м. Първоначална тръжна
цена - 17 700 лв.
ІІ. Определя процедурата за продажба на имотите - публи-
чен търг с явно наддаване.
ІІІ. Упълномощава кмета на община Ардино да организира
подготовката и провеждането на търга, както и да сключи
договори за продажба със спечелилите участници.

Р Е Ш Е Н И Е № 550
1. Дава съгласие за продажба на общинско жилище в с. Бо-
ровица на наемателя Фехим Якуб Юсеин, настанен в него
по административен ред.
2. Упълномощава кмета на общината да възложи на лицен-
зиран оценител изготвянето на оценка на имота, след което
да издаде заповед за прехвърляне на право на собственост 
и да сключи договор за покупко-продажба.

Р Е Ш Е Н И Е № 551
Приема годишен план за дейностите за подкрепа на лич-
ностното развитие за 2019 година на община Ардино.

Р Е Ш Е Н И Е № 552
Приема програма за овладяване популацията на безстопан-
ствените кучета на територията на община Ардино до 2024
година.

Сезгин БАЙРАМ 
Председател

С пълните текстове на решенията можете да се 
запознаете в сайта на Община Ардино: www.ardino.bg
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Р Е Ш Е Н И Е № 562
I.  Извършва следните промени в актуализирания план на бюджета
на община Ардино за 2019 година:

ПРИХОДИ БИЛО СТАВА
I. Местни дейности
1. Имуществени и други местни данъци
- От данък върху недвижими имоти 135000 145000
- От данък върху превозните средства 360000 400000
2. Постъпления от продажба 
на нефинансови активи
- Постъпления от продажба на сгради 90000 90000
- Постъпления от продажба на други ДМА 145000 241163
- Постъпления от продажба на НДМА 15000 15000
- Постъпления от продажба на земя 180000 180000
3. Приходи от концесии
- Приходи от концесии 0 2220
ТРАНСФЕРИ БИЛО СТАВА
I. Местни дейности
1. Предоставен трансфер - съфинан-
сиране по проект Красива България 0 108383
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ 
АКТИВИ И ПАСИВИ БИЛО СТАВА
I. Местни дейности
- Друго финансиране - операции 
с активи - предоставени временни 
депозити и гаранции на други 
бюджетни организации (-/+) -150000 -190000

l Дава съгласие неусвоените средства в края на годината в делеги-
раните от държавата дейности (след разплащане на наличните
задължения и при условие, че в същите дейности няма неразплате-
ни задължения), представляващи преходен остатък за 2019 г., да
бъдат предоставени под формата на временен безлихвен заем за
финасиране на разходи в местните дейности. 
l Възлага на кмета на общината да отрази направените корекции
по бюджета на общината за 2019 г. по съответните функции, дей-
ности и параграфи от ЕБК за 2019 г.
II. Одобрява компенсирани промени между отделните обекти от
поименния списък за капиталови разходи за 2019 година, а именно:

№ Наименование на обекта БИЛО СТАВА
по и източник на финансиране
ред
I. Целева субсидия за 

капиталови разходи 1191100,00 1191100,00
1 Реконструкция на 

ул. „Изгрев“,  ул. „Преспа“, 
ул. „Филю Запрянов“, 
ул. „Чинар“ и кв. „Къпина“ 73300,00 0,00
Реконструкция на ул. „Изгрев“, 
ул. „Преспа“ 0,00 65978,87

2 Изграждане на канализация на 
ул. „Републиканска“, ул. „Чинар“ 
и ул. „Бели брези“ 177000,00 0,00
Направа на вътрешно квартална кана- 
лизация и преливници в гр. Ардино 0,00 164222,83

3 Реконструкция на МП Бял извор - 
мах. Шивачево 28000,00 0,00
Реконструкция на улица в 
мах. Шивачево, с. Бял извор 0,00 28000,00

4 Реконструкция на МП мах. Гарване -
с. Седларци 14000,00 0,00
Реконструкция на улица 
в мах. Гарване, с. Бял извор 0,00 14000,00

5 Реконструкция на улица 
в с. Бял извор 40000,00 30417,31

6 Реконструкция на МП Деремахала - 
Диамандово 10000,00 0,00
Реконструкция на улица в 
мах. Деремахала, с. Бял извор 0,00 10000,00

7 Реконструкция на МП Бял извор - 
Диамандово 10000,00 0,00
Реконструкция на улица в 
кв. Диамандово, с. Бял извор 0,00 10000,00

8 Реконструкция на МП Бял извор - 
мах. Чолаково 15000,00 0,00
Реконструкция на улица в 
мах. Чолаково, с. Бял извор 0,00 15000,00

9 Реконструкция на МП Дядовци - 
мах. Мюзюнлер - Касаплар 20000,00 0,00
Реконструкция на улица в 
с. Дядовци 0,00 32895,98

10 Реконструкция на МП Светулка - 
Халилходжалар 30000,00 0,00
Реконструкция на улица в 
с. Светулка 0,00 27697,21

11 Реконструкция на МП Кроячево - 
мах. Алямеметлер 16000,00 0,00
Реконструкция на улица в 
с. Кроячево 0,00 37871,46

12 Реконструкция на МП Гърбище - 
мах. Централна 25000,00 0,00
Реконструкция на улица в 
с. Гърбище 0,00 25000,00

13 Реконструкция на МП Ленище - 
мах. Долна Далджа 23500,00 0,00
Реконструкция на улица в с. Ленище 0,00 23500,00

14 Реконструкция на МП Правдолюб - 
Хатиплер - Исланлар 30000,00 0,00
Реконструкция на улица в 
с. Правдолюб 0,00 26459,99

15 Реконструкция на улица в 
с. Срънско 10000,00 10000,00

16 Реконструкция на улица в 
с. Жълтуша 60000,00 56657,86

17 Реконструкция на улица в с. Падина 70000,00 66100,83
18 Реконструкция на улица в с. Башево 30000,00 30000,00
19 Реконструкция на улица в 

с. Чернигово 20000,00 20000,00
20 Реконструкция на улица в с. Дедино 10000,00 10000,00
21 Реконструкция на улица в 

с. Горно прахово 60000,00 60000,00
22 Реконструкция на улица в 

с. Стояново 10000,00 10000,00
23 Реконструкция на улица в 

с. Седларци 18000,00 18000,00
24 Реконструкция на улица в с. Еньовче 30000,00 28328,93
25 Реконструкция на улица в с.Рибарци 10000,00 13368,80
26 Реконструкция на улица в с. Сухово 20000,00 27868,15
27 Реконструкция на улица в 30000,00 30000,00

с. Голобрад
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28 Реконструкция на улица в с. Брезен 31500,00 31500,00
29 Реконструкция на улица в с. Богатино 10000,00 10000,00
30 Реконструкция на улица в с. Хромица 15000,00 15000,00
31 Реконструкция на улица в с. Левци 12000,00 12000,00
32 Реконструкция на улица в 

с. Червена скала 15000,00 15000,00
33 Реконструкция на улица в с. Млечино 20000,00 20000,00
34 Реконструкция на улица в с. Чубрика 31300,00 27319,8
35 Реконструкция на улица в 

с. Ябълковец 33300,00 29052,05
36 Реконструкция на улица в с. Ахрянско 15000,00 15000,00
37 Реконструкция на улица в 

с. Търносливка 25000,00 25000,00
38 Реконструкция на улица в с. Русалско 25000,00 25000,00
39 Реконструкция на улица в с. Китница 25200,00 23118,48
40 Изграждане на подпорна стена в 

с. Горно прахово 33000,00 33000,00
41 Изграждане на подпорна стена в 

с. Искра 10000,00 10000,00
42 Превантивни мерки за намаляване 

на активността на свлачище чрез 
укрепване с подпорна стена на 
ул. „Тютюне-ва“, гр. Ардино 0,00 8741,45

II. Постъпления от продажба на 
нефинансови активи и други 480000,00 480000,00
местни приходи

1 Баластриране на път в 
мах. Курдоллар, с. Теменуга 10000,00 10000,00

2 Баластриране на път в Аренкьой 5000,00 5000,00
3 Изграждане на плочник пред 

бл. „Лекарски“, гр. Ардино 18000,00 18000,00
4 Изграждане на детски площадки в 

кв. „Любовна чешма“ 14100,00 14100,00
5 Ремонт на фасадата на сградата на 

бивше училище в кв. Диамандово 5000,00 5000,00
6 Доставка на спортни уреди за 

спортна зала в с. Бял извор 5000,00 5000,00
7 Почистване коритото на р. Бялиз-

ворска в централната част на селото 4000,00 4000,00
8 Изграждане на подпорна стена на 

главния път в с.Богатино 13500,00 13500,00
9 Изграждане на подпорна стена в 

с. Седларци 2000,00 2000,00
10 Изграждане на подпорна стена в 

с. Боровица на пътя за 
мах. „Вражалци“ 13000,00 13000,00

11 Ремонт на общинска сграда в 
с. Долно прахово 24000,00 24000,00

12 Изграждане на тротоар на 
главния път в кв. Диамандово 20000,00 20000,00

13 Ремонт на спортна площадка в 
кв. Диамандово 30000,00 30000,00

14 Ремонт на църква 
„Св. Архангел Михаил“ 5000,00 5000,00

15 Ремонт на обреден дом в с. Башево 17500,00 17500,00
16 Ремонт на обреден дом в с. Бистроглед 7000,00 7000,00
17 Водоснабдяване на с. Боровица - 

Стар читак, Горен Мировец и център 45000,00 45000,00
18 Водоснабдяване на мах. Голица, 

Ослец и Карабаш в с. Млечино 20000,00 20000,00
19 Ремонт на обществена тоалетна в 

с. Млечино 14600,00 14600,00
20 Изграждане на водопровод в 

с. Светулка 5000,00 5000,00
21 Изграждане на резервоар за вода в 

с. Синчец 22000,00 22000,00
22 Изграждане на водостоци и канавки

на ул. „Перелик“ и Кабакчълар 15000,00 15000,00
23 Изграждане на прагове по 

р. „Далджанска“ 15000,00 15000,00

24 Междублоково пространство около 
бившето СМК 5000,00 5000,00

25 Сондаж за вода на стадион „Юнак“ 20000,00 20000,00
26 Изграждане на водопровод в с. Търна 12000,00 12000,00
27 Основен ремонт на мост в с. Любино 63300,00 63330,00
28 ППР 50000,00 50000,00
III. Преходен остатък от 

капиталови разходи 2018 г. 2153451,33 2153451,33
1 Разширяване на градски парк 

„Нилюфер“ 8000,00 8000,00
2 Водоснабдяване на с. Боровица 11214,93 11214,93
3 МП Брезен - Калайджълар 19716,46 19716,46
4 Реконструкция на улица в с. Чернигово 23092,42 23092,42
5 Реконструкция на улица в с. Стояново 9617,94 9617,94
6 Основен ремонт на мост в с. Любино 53224,23 53224,23
7 Изграждане на парково осветление 

в с. Бял извор 6738,28 6738,28
8 Реконструкция на улица в с. Бял извор 14200,00 14200,00
9 Ремонт на покривна конструкция 

на читалище с. Жълтуша 29815,50 29815,50
10 Превантивни мерки за намаляване на 

активността и повърхностно водоотвеж-
дане на дъждовни води от свлачище 
по МП в с. Горно прахово 40485,05 40485,05

11 Изграждане на водопровод в с. Търна 8080,00 8080,00
12 Направа на тротоари на ул. „Тютю-

нева“, ул. „Самара“ и ул. „Арда“ 35667,80 35667,80
13 Междублоково пространство на 

ул. „Пирин“ - бл. „Ела-1“ и бл. „Ела-2“ 30000,00 30000,00
14 Реконструкция на улица в с. Седларци 9845,93 9845,93
15 Реконструкция на път в с. Русалско 24369,78 24369,78
16 Реконструкция на улица в с. Китница 19676,58 19676,58
17 Реконструкция на път в с. Рибарци 19863,84 19863,84
18 Реконструкция на път в с. Сухово 19842,59 19842,59
19 Основен ремонт на отводнителни 

шахти в гр. Ардино 10000,00 10000,00
20 Рехабилитация и реконструкция на 

улична мрежа на територията 
на община Ардино 800000,00 800000,00

IV. От преходен остатък в делеги-
рани от държавата дейности 68000,00 68000,00

1 Превантивни мерки за намаляване 
на активността на свлачище чрез 
укрепване с подпорна стена на 
ул. „Тютюнева“, гр. Ардино 41000,00 41000,00

2 Закупуване на компютри, обзавеждане 
и оборудване за социалните заведения 5000,00 5000,00

3 Закупуване на компютри, обзавеждане 
и оборудване за социалните заведения 22000,00 22000,00

V. От преходен остатък от средствата за 
зимно поддържане и снегопочистване 27500,00 27500,00

1 Закупуване на снегопочистваща техника 27500,00 27500,00
VI. Програма за развитие на 

селските райони 4230447,00 4230447,00
1 Реконструкция на водопроводна 

мрежа на с. Бял извор 2643541,00 2643541,00
2 Реконструкция на водопроводна 

мрежа на с. Брезен 1099177,00 1099177,00
3 Реконструкция на водопроводна 

мрежа на с. Ябълковец 487729,00 487729,00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 8150498,33 8150498,33

Р Е Ш Е Н И Е № 563
Приема бюджетна прогноза за периода 2020 - 2022 г. на постъпле-
нията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
община Ардино.
Р Е Ш Е Н И Е № 564
Утвърждава по изключение за учебната 2019/2020 г. поднорматив-
на изнесена филиална група в с. Падина с 8 деца към ДГ „Мир“ -
с. Бял извор.
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Спортният клуб по тенис на маса „Юнак“ 
в Ардино е сформиран през далечната 1961
година. През 1992 година общественици
предлагат учредяването на Международен
турнир в чест на един от първите състезате-
ли, впоследствие и треньор Дургут Адемов -
Джофи. През август се състоя 14-то му
издание. От разказа на Бейхан Емин, нас-
тоящ треньор по тенис на маса в клуб
„Юнак“, разбираме, че в Ардино има дъл-
гогодишна традиция в този спорт. Сякаш
естествено се получава предаването на тра-
дицията и успехите от поколение на поко-
ление. Бейхан Емин е започнал да тренира
в клуба, когато самият той е бил дете, а сега
подготвя деца и младежи за международни
състезания и турнири по тенис на маса.
В момента в клуба има 15 картотекирани
състезатели. Също така има и нова подгот-
вителна група с близо 20 деца. 
Това е индивидуален спорт. Доста тру-
ден спорт е. Изисква се персонална рабо-
та с всяко едно дете, обяснява треньорът
Бейхан Емин. За да има високи резулта-
ти, един треньор може да се занимава
максимум с 10 или 12 деца. При нас тре-
нировките са всеки ден. Даже тренираме
и през уикенда, в зависимост от програ-
мата, какви състезания имаме. Занима-
нията са минимум по час - час и половина
при подготвителната група, а за по-голе-
мите - по два часа всеки ден.

медал, а през август завоюва първо място
на Международния турнир по тенис на
маса, проведен в Ардино. Последната го-
ляма победа на Цветелина беше в начало-
то на септември, когато тя спечели златен
медал на Международния турнир по тенис
на маса „Млади надежди“ във Варна,
представяйки се отлично, без нито една
допусната загуба.
Там тя успя да надделее възпитаничката
на румънската школа, водеща школа в
момента в Европа по тенис на маса, а
миналата година бяха европейски шам-
пионки, уточнява треньорът º Бейхан Емин.
Макар в такава силна конкуренция, Цвете-
лина показа характер и успя да спечели
титлата в този международен турнир.
Емоциите от състезанията са силни, но в
съзнанието на Цветелина се е запечатало
едно европейско първенство в Чехия,
където печели след оспорван двубой:
Играхме дузпи и свършихме накрая
23:21. Иска се много - да имаш психика
и да се събереш в трудните моменти, за
да постигнеш целта. За мен това беше
един от най-важните мачове.
Спортът сближава хората, дисциплинира,
кара човек да се чувства отговорен, казва
Цветелина и пожелава на тези, които вече
тренират, да продължават с усърдие, а на
онези, които не са започнали - да се захва-
нат с тренировки.

Цветелина Георгиева е едно от децата,
които тренират в клуб „Юнак“. Тя е на 14
години, започва да се занимава с тенис на
маса преди шест години. В началото започва
като извънучилищно занимание, хоби. Но с
течение на времето Цветелина „се запалва“
по този спорт и така продължава до днес.
Относно тренировките и как успява да ги
съвместява с училището младата спортист-
ка споделя: 
Малко трудно става, но все пак успявам.
Например, сутрин отивам на училище,
към два часа свършвам. След това оти-
вам на тренировка в три и свършвам
горе-долу към пет часа. След това се при-
бирам и пиша домашни... А преди важни
състезания, когато се върна от училище
отивам в залата. Тренираме от три до
пет. След това си вземаме учебниците в
залата, пишем си домашните там и пра-
вим още една тренировка.
Трудът и постоянството на Цветелина
бързо дават своите резултати. Благодарение
на таланта и упоритата си работа тя става
част от Националния отбор на кадетките по
тенис на маса, през 2017 година е отличена
за „Спортист на годината“ в Ардино, учас-
тва в много национални и международни
турнири. През май т.г. стана републиканска
шампионка по тенис на маса за младежи до
15 години, на Балканиадата по тенис на
маса за младежи през юни спечели бронзов

СПОРТЪТ СБЛИЖАВА ХОРАТА

Р Е Ш Е Н И Е № 565
І. Дава съгласие за удължаване срока договора за наем на
общинско нежилищно помещение за срок от една година, счи-
тано от 15.10.2019  до 15.10.2020 г., както следва: 
l Договор №18/15.10.2009год. за наем на общинско нежилищно
помещение в сградата на СУ „В. Левски“ - Ардино , (наемател Тама-
ра Бойканова Юручева, месечна наемна цена 91.80 лв. без ДДС).
ІІ. Упълномощава кмета на община Ардино да сключи анекс към
договора за наем.
Р Е Ш Е Н И Е № 566
Избира временно изпълняващи длъжността кмет на кметство,
считано от 25.09.2019 до полагане на клетва от новоизбраните
кметове. 
Р Е Ш Е Н И Е № 567
1. Дава съгласие за придобиване право на собственост чрез безвъз-

мездно прехвърляне на имот - частна държавна собственост, пред-
ставляващ Контролно автодиагностичен пункт на КАТ - Ардино,
за трайно задоволяване на обществени потребности, както следва:
сервизно обслужване и технически прегледи на автомобилите на
общината и звената към нея; обособяване на паркинг в прилежа-
щия терен; организиране на дейностите на общинската комисия по
безопасност на движението; организиране на обучения по безопас-
ност на движението от страна на образователните институции.
2. Възлага на кмета на община Ардино да подготви и внесе
необходимите документи

Сезгин БАЙРАМ 
Председател

С пълните текстове на решенията можете да се 
запознаете в сайта на Община Ардино: www.ardino.bg
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Ðåïîðòåð:
Ãþíåð ØÞÊÐÈ
Âîäåù ðåäàêòîð:
Ñàôôåò ÅÐÅÍ

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

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

Î òòèèääåå ññèè îîùùåå ååääííîî ëëÿÿòòîî..
ÁÁååççââúúççââððààòòííîî.. ËËèè÷÷ííîî èè
ììííîîããîîõõîîððîîââîî.. ÍÍååïïîîââòòîîððÿÿ--

ååììîî.. ÏÏððààççííèè÷÷ííîî...... ÄÄîîððèè ââ ïïîî÷÷òòèè
îîïïóóññòòååëëèèòòåå ññååëëööàà ëëÿÿòòîîòòîî ññåå
óóññììèèõõííàà ââ ïïððààççííèè÷÷ííàà ïïððååììÿÿííàà.. 
ÏÏððààççííèèêêúúòò ííàà ññååëëîîòòîî,, ññ ëëååòòååíí
ààððîîììààòò,, îîòòííîîââîî ááååøøåå ïïððààççííèèêê ííàà
ññïïîîììååííèèòòåå,, ïïððààççííèèêê ííàà ÷÷îîââååøøêêîî--

òòîî îîççààððååííèèåå,, ïïððààççííèèêê ííàà ïïååññííèèòòåå,, ïïððààççííèèêê ííàà ââååññååëëèèååòòîî.. ÍÍààéé--ââåå÷÷åå ááåå
èè ïïððààççííèèêê ííàà ïïððååêêëëîîííååííèèååòòîî ïïððååää ïïððååääööèè,, ïïððååää ððîîääííîî èè ññââèèääííîî...... 
ÑÑëëååää ññååëëññêêèèòòåå ïïððààççííèèööèè ääîîééääåå êêóóëëììèèííààööèèÿÿòòàà:: ïïððààççííèè÷÷ííèèòòåå ääííèè ííàà
ÀÀððääèèííîî!! ÃÃóóððááååòò÷÷èèèè,, ããîîññòòèè èè ääîîììààêêèèííèè ççààååääííîî ññåå ííààññëëààääèèõõàà ííàà ááîîããààòòàà--
òòàà êêóóëëòòóóððííàà ïïððîîããððààììàà.. ÍÍàà ïïððààççííèèêê êêààòòîî ííàà ïïððààççííèèêê:: ëëóóííàà--ïïààððêê,, ùùààíí--
ääîîââåå ççàà òòúúððããîîââèèÿÿ,, ññêêààððèè,, ÷÷ååââååððììååòòàà,, ëëþþëëêêèè,, ïïúúððççààëëêêèè...... ÎÎððããààííèèççààòòîî--
ððèèòòåå ïïððååääîîññòòààââèèõõàà ïïððààççííèè÷÷ííààòòàà ññööååííàà ííàà èèççââååññòòííèèÿÿ òòóóððññêêèè ïïååââååöö
ÐÐóóììååëëèè ÅÅêêððååìì,, òòààííööîîââèèòòåå ããððóóïïèè „„ÁÁààëëêêààííèèêêàà““ èè „„ÈÈññêêððèèööàà““ êêúúìì ÷÷èèòòàà--
ëëèèùùåå „„ÐÐîîääîîïïññêêàà èèññêêððàà““,, ææååííññêêàà ôôîîëëêêëëîîððííàà ôôîîððììààööèèÿÿ „„ÇÇââúúííèèêêàà““ èè
ññììååññååííàà ôôîîëëêêëëîîððííàà ããððóóïïàà îîòò ÑÑììîîëëÿÿíí,, îîððêêååññòòúúðð ççàà ììååññòòååíí òòóóððññêêèè ôôîîëë--
êêëëîîðð „„ÏÏððèèÿÿòòååëëèè““ îîòò ÊÊúúððääææààëëèè,, ããððóóïïàà „„ÌÌèèññòòèèêê““ îîòò ÏÏëëîîââääèèââ.. ÇÇàà ääîîáá--
ððîîòòîî ííààññòòððîîååííèèåå ííàà ææèèòòååëëèèòòåå ííàà ÀÀððääèèííîî èè ããîîññòòèèòòåå ííàà ïïààííààèèððàà ññåå
ïïîîããððèèææèèõõàà îîùùåå îîððêêååññòòúúðð „„ÐÐîîääîîïïèè““ îîòò ÏÏëëîîââääèèââ,, êêààêêòòîî èè ììóóççèèêêààííòòúúòò
ÅÅððããþþíí ÌÌþþììþþííîîââ èè ññîîëëèèññòòêêààòòàà ÍÍààääÿÿ îîòò ÊÊúúððääææààëëèè.. ÃÃââîîççääååÿÿòò ííàà ïïððààçç--
ííèèêêàà ááåå êêîîííööååððòòúúòò ííàà ïïîîïï--ôôîîëëêê ççââååççääààòòàà ÈÈëëèèÿÿíí..
ÂÂ ññïïîîððòòííààòòàà ïïððîîããððààììàà ááÿÿõõàà ââêêëëþþ÷÷ååííèè òòóóððííèèððèè ïïîî øøààõõììààòò ââ ïïààììååòò ííàà
ÕÕèèêêììååòò ÒÒààèèááîîââ -- ÊÊúúíí÷÷îî,, ôôóóòòááîîëë ííàà ììààëëêêèè ââððààòòèè èè òòååííèèññ ííàà ììààññàà..


