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Животоспасяващи мерки срещу COVID-19
ПАНДЕМИЯ

Изпитанията, на
които сме подложени
в последните месеци,
поставят живота ни
в нови рамки. Сега
трябва да полагаме
повече грижи за
телесното си здраве,
за да преодолеем
опасностите от заразите с коварния вирус
и да запазим силите
и енергията си.
Но още по-големи
трябва да бъдат
грижите за нашето
духовно здраве.

Община Ардино, в съответствие с обявеното извънредно положение, препоръките на Националния оперативен
щаб, заповедите за въвеждане на противоепидемични мерки на минстъра
на здравеопазването и указанията на
Регионална здравна инспекция Кърджали, организира дейностите по
опазване на живота и здравето на
населението и стриктно спазване на
противоепидемичните мерки.
•Със Заповед № 232 от 13.03.2020 г.
на кмета на община Ардино е свикан
Общински кризисен щаб за превенция
на коронавируса COVID-19, в състав:
Председател: Кметът на община
Ардино
Зам.-председатели: Зам.-кметовете
на община Ардино
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Секретар: Гл. спец. “Управление при
кризи и ОМП”
Членове: Секретар на общината, началниците на отделите “ГРАО”, “Екология”,
“АБОбС”, “Образование”, Районно
управление на МВР, РСПБЗН и “ВиК”,
представител на EVN България и директор на ДГС - Ардино.
На стр. 2

Полезно приложение

в броя

Общинският
кмет Изет Шабан:
Искаме и правим всичко
възможно за доброто
на хората!
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от стр. 1
l Заседанията на кризисния щаб
се провеждаха ежедневно, а понастоящем през два дена за предприемане на необходимите мерки.
l Община Ардино и МБАЛ Ардино са на едно от
първите места в страната, които посрещнаха предизвикателството с приемане на двама
пациенти от с. Горно
Прахово, заразени с
коронавирус COVID19 за лечение в ардинската болницата.
Пациентите в определения срок и след подобряване на
здравословното им състояние са
изписани от болницата и понастоящем са в домашна обстановка.
l В съответствие със заповедта на
министъра на здравеопазването
бе преустановено провеждането
на учебни занятия в училищата и
детските градини.
l Преустановено беше организирането и провеждането на масови
културни, спортни и публични
прояви.
l В Общинска администрация се
въведе ограничен режим при
обслужване на гражданите чрез
създаден „Фронт-офис”.
l Образователните, културните и
социалните институции със заповед на кмета на общината преминаха в епидемичен режим чрез
организиране на дезинфекция и
забраняване на достъпа на външни лица.
l Препоръчително беше в началото на пандемията преустановяване посещението от граждани на
пазарите в гр. Ардино, с. Бял
извор, с. Падина, с. Жълтуша, с.
Горно Прахово.
l На лечебните заведения на

територията на общината се препоръча изпълнение на плановете
за недопускане на вътрешно болнична инфекция и управление на
процесите на инфекциозна превенция.

l Общината своевременно осигури за всички служители в общинската администрация и звената
към нея предпазни маски, ръкавици, защитни облекла и дезинфектанти.
l Защитни маски и облекла бяха
раздадени на общопрактикуващите лекари и на медицинския персонал във филиала на Спешна
медицинска помощ - Ардино.
l Парковете и улиците на гр.
Ардино своевременно и ежедневно се дезинфектират.
l Препоръки бяха дадени и на
превозвачите, които организират
обществен транспорт на пътници
и ученици за дезинфекция на
МПС.
l Със заповед на кмета на общината е ограничен и достъпа на
лицата до туристическите обекти
на територията на общината,
както и ползването на беседките и
заслоните.
l Забрани се употребата на алкохолни напитки в хранителните
магазини, както и пред тях.
l Във връзка с усложняващата се
обстановка се въведе ограничен
режим за ползване на кооперативните пазари в гр. Ардино, с. Бял

извор, с. Падина, с. Жълтуша,
които към настоящия момент
функционират при определени
условия съобразно заповедта на
министъра на здравеопазването.
l За организиране на дейността
на МБАЛ - Ардино са
изпратени писма до
Министерството
на
здравеопазването
и
Националното сдружение на общините за
финансово обезпечаване на болницата, за
което е получен положителен отговор от
страна на министъра.
По настояване на Общинския
кризисен щаб понастоящем
лечебното заведение разполага с
тестове за коронавирус, както и с
медикаменти.
l Обучението в общинските училища и Центъра за личностна
подкрепа за развитие се извършва
дистанционно и всички останали
социални проекти се реализират
чрез индивидуални срещи при
спазване на противоепидемичните мерки.
l Общината организира и дарителска дейност като за целта
осигури респиратор за обдишване
и предпазни облекла, ръкавици и
други.
Лично дарение направи и кметът
на общината инж. Изет Шабан.

Â óñëîâèÿòà íà
èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå

Общинската администрация изготви и внесе 6 проекта, от които 4
са одобрени. Те са:
l Проект по национална програма
„Предоставяне на грижи в
домашна среда“, финансиран от
държавния бюджет чрез Агенцията по заетостта, със срок на действие до 31 декември 2020 година.
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Назначени са 24 домашни помощници, които ще обгрижват 28
потребители на услугата.
l Проект по целева програма
„Топъл обяд у дома в условията
на извънредна ситуация - 2020 г.“,
финансиран чрез Агенцията за социално подпомагане.
Проектът е на стойност 16 269 лв.
и предвижда предоставяне на безплатна, топла храна до 170 души
от град Ардино, които са лица:
• С ниски доходи, под линията
на бедност, определена за страната, за времето, в което са
поставени под задължителна
карантина.
• Уязвими лица, в това число и
възрастни над 65 години, без
доходи или с доход под линията
на бедност, определена за страната, които живеят сами и
нямат близки.
• Лица, които поради възрастта
си, поради трайно увреждане
или в резултат от заболяване не
могат да се самообслужват и не
могат да осигурят сами или с
помощта на близките си своите
ежедневни потребности от
храна.
Дейностите по приготвяне и
доставка на топъл обяд до дома
на потребителите ще се предоставят в периода от 1 май до 19
юни 2020 г. включително в
работните дни от седмицата.
l Проект „Социално включване
на уязвими групи в община
Ардино чрез патронажна грижа“ по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с
увреждания - Компонент 3“ по
Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”. Проектът
е на стойност 101 370 лв.
Назначени са 20 души „Домашни
помощници“, които да обслужват
минимум 3-ма потребители на
4-часов работен ден при 5-дневна
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работна седмица от 1-ви май до
края на 2020 г.
По отношение на потребителите,
допустимите целеви групи са:
възрастни хора над 65 години с
ограничения или в невъзможност
за самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск.
Чрез изпълнение на дейността ще
се подкрепят мерките по време на
въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация
на територията на цялата страна,
чрез осигуряване на услуги в
домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като
бъдат подкрепени лицата, които
са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и лицата
в карантинен период.
l Проект, финансиран от Фонд
„Обединени срещу COVID-19”
на стойност 8700 лв.
Проектът е насочен към 150 души
потребители - самотни възрастни
хора, безработни младежи в риск и
лица със заболявания със специални нужди, които не са обхванати в
други социални проекти и услуги.
Те са в най-отдалечените населени

3
места от общинския център, както:
с. Латинка, с. Любино, с. Русалско,
с. Китница, с. Стояново, с. Теменуга, с. Ахрянско, с. Търносливка,
с. Дедино, с. Търна. Ще им бъдат
осигурени трайни хранителни
продукти в пакети и дезинфектанти за противоепидемични мерки.
В община Ардино са създадени
всички организационни, финансови, материални и ресурсни предпоставки за успешно
справяне с борбата срещу коронавируса COVID-19.
Стриктно се спазват изискванията за поставяне на лицата в
режим на карантина и осигуряване на пропускателен режим в
два контролно-пропускателни
пункта - КПП на изхода на Кърджали към Ардино и КПП в кв.
„Любовна чешма” на изхода от
Ардино към Смолян.
Предстои на заседание на общинския съвет да се вземе решение за облекчаване на дейността на малките и средните
предприятия по отношение на
местните данъци и такси, както
и за разсрочено плащане.
30 април 2020, Ардино

Ïðîåêò çà îáíîâÿâàíå
íà ãðàäñêèÿ ïàðê

Кметът на община Ардино инж.
Изет Шабан подписа договор за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ в размер на
195 502 лв. по Програма за
Развитие на селските райони.
Проектът „Обновяване на парк
за широко обществено ползване
в град Ардино“ предвижда промяна, доразвиване и оформяне
на алейната мрежа, полагане на
настилка от нови тротоарни
плочи, плочници и цветни
площи с градински бордюри,
разширяване и обновяване на
детска площадка, изграждане

на площадка за скейтборд,
обновяване на зоната около
паметната плоча чрез алеи,
плочници, площи с декоративна растителност, реконструкция на подпорните стени и нова
каменна облицовка, изграждане на ажурна ограда покрай
река Ардинска, поливна система и парково осветление. Реализирането на проекта ще
допринесе за развитието на
площите за широко обществено
ползване.
Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца.

Ñ
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ветът продължава да наблюдава пандемията от SARS-CoV2 (официално приетото име
на вируса, наричин преди това 2019-nCoV),
причиняващ тежкото коронавирусно заболяване
COVID-19 (официално приетото име на заболяването, протичащо като остра респираторна инфекция).
SARS-CoV2 е един от седемте щама на коронавируси,
който предизвиква инфекции при хората. Четири от
тези седем щама предизвикват настинка, която
отзвучава бързо.
Развитието на COVID-19 през периода на сезонен грип
прави трудно диференцирането на тези заболявания
поради сходната клинична картина, особено при липсата на данни от големи клинични проучвания. Практическият опит от Китай показва, че повечето случаи на хоспитализация се дължат на пневмония, като основните симптоми са: фебрилитет (83%), кашлица (82%), задух (31%), мускулни болки (11%).

COVID-19 ÈËÈ ÑÅÇÎÍÅÍ ÃÐÈÏ

Äèàãíîçà COVID-19

се поставя при лабораторно потвърдена
инфекция със SARS-CoV2, независимо
от нейните клинични прояви и симптоми. В рамките на 10-12 дни при над 97%
от случаите на COVID-19 се установява
фебрилитет, кашлица и задух. От трите
симптома относително най-показателен
е фебрилитетът (повишена телесна температура). Механизмите на фебрилитет
при инфекция със SARS-CoV2 все още
са неясни, като според Центъра за контрол и превенция на заболяванията
температурата може да е продължителна или интермитетна (с прекъсвания).
Най-тежките усложнения на инфекцията са: тежка пневмония, белодробен оток, остър респираторен дистрес
синдром, сепсис и септичен шок, полиорганна недостатъчност.
Диагностицирането на инфекцията
като пневмония се базира на следните критерии: фебрилитет, рентгенологични данни за пневмония, намален
или нормален брой левкоцити, намален брой лимфоцити, липса на повлияване на симптоматиката след три дни
антибиотично лечение.
При сезонен грип най-честите симптоми са обикновено внезапно настъпили: фебрилитет, кашлица, болки в
гърлото, хрема, болки в мускулите, главоболие, отпадналост, повръщане, диария (особено при деца). Както се вижда,
симптомите на COVID-19 и сезонен
грип се припокриват, което прави невъзможна диференциалната диагноза
само въз основа на оплакванията.

Èíêóáàöèîíåí ïåðèîä

Наличните към момента данни показват, че инкубационният период на
инфекцията със SARS-CoV2 е около
5 (4-6) дни, като първите 3-4 дни са
най-заразни за околните (подобно на
сезонния грип). Хора с отслабена имунна система и деца могат да инфектират
други за по-продължителни периоди
(подобно на сезонния грип).

Êëèíè÷íà êàðòèíà

Тежестта на COVID-19 варира от асимптомна инфекция до леко (81%), умерено (14%) или тежко изразено и критично състояние, което изисква интензивно лечение и апаратна вентилация
(5%), и фатален изход.
Клиничното протичане все още е неясно, но се смята, че оздравяването настъпва най-често по време на втората
седмица от заболяването (поради това
и карантината е 14 дни).
Най-типичната диагноза при хората
с тежка форма на COVID-19 е тежка
двустранна пневмония.
По данни на китайски лекари, времето
от началото на заболяването до хоспитализацията е било около девет дни. За
диагностицирането на SARS-CoV2 са
налице различни видове експресни
тестове и такива, които се извършват в
специализирани лаборатории.
От друга страна, неусложнената грипна инфекция протича по-бързо и при
повечето хора отзвучава за 3-7 дни,
макар че кашлицата и отпадналостта
може да персистират над две седмици

при хора с нарушен имунитет, възрастни хора или такива с хронични белодробни заболявания.

Îáðàçíà äèàãíîñòèêà
è ëàáîðàòîðíè
èçñëåäâàíèÿ

При първите групи заболели с
COVID-19 рентгенологично (ретгенография или СТ на гръден кош) се
установяват: най-често билатерална
пневмония (75%), множествени огнища на инфекция (14%), пневмоторакс
(1%), ARDS (17%), като в последния
случай 11% от пациентите са се влошили за кратък период и са починали
от полиорганна недостатъчност.
При болни с пневмония, причинена от
коронавирус, се установяват повишени
левкоцити (при 24%), увеличени неутрофили (при 38%), намалени лимфоцити (при 35%), увеличени тромбоцити (при 4%). Биохимичните изследвания показват намален албумин (98%)
и повишени чернодробни ензими ALAT (при 28%) и ASAT (при 35%).
Сезонният грип може да е усложнен с
вторична бактериална инфекция (пневмония). При случаите с пневмония
могат да се установят повишени левкоцити (при вторична бактериална
инфекция) или намален брой левкоцити (при наличие на вирусна инфекция).

Òåðàïèÿ

Към момента липсва специфично лечение на COVID-19. Терапията е поддър-
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жаща. Препоръчва се пациентите с
коронавирусна инфекция да се изолират при прилагане на стриктни мерки
за инфекциозен контрол.
В проучване, проведено в Китай, 76%
от инфектираните са получили антивирусна терапия. Терапията е продължила 3-14 дни (средно 3-6 дни).
Антибиотично лечение се е наложило при 71% и е включвало: цефалоспорини, хинолони, карбапенеми,
tigecycline срещу MRSA, linezolid и
противогъбични препарати.
Комбинирана антибиотична терапия
е имало при 45%.
Продължителността на приложение на
антибиотици е варирало от три до 17
дни (средно 3-7 дни). Поддържащата
терапия е включвала кортикостероиди
(methylprednisolone, dexamethasone) за
средно 3-7 дни.
Неусложненият сезонен грип обикновено продължава кратко (3-7 дни).
При тежки усложнения антивирусните
медикаменти облекчават симптоматиката и скъсяват продължителността на
болестта с 1-2 дни. При сезонен грип
от ключово значение е приложението

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÚÒ
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на противогрипни ваксини и поддържането на лична хигиена.

жени; деца под 5 години и особено
тези под 2 години.

Най-застрашени от тежка инфекция
със SARS-CoV2 са възрастните хора
и тези с хронични заболявания, а
най-малко - децата. От съобщените
случаи 35-50% са със съпътстващи
хронични заболявания (захарен диабет, артериална хипертония, сърдечносъдови заболявания, ХОББ, астма).
Почти всички случаи на COVID-19 са
при хора на около 59-годишна възраст,
като по-често се засягат мъже.
През този сезон имаше и грипна вълна,
причинена от грипен вирус В. Той засяга по-тежко млади хора под 25-годишна възраст. Най-честите усложнения са: бактериална пневмония, възпаление на ухото, възпаление на синусите, влошаване на хронични заболявания (конгестивна сърдечна недостатъчност, астма или диабет).
С най-висок риск за усложнения са:
хора над 65 години, при наличие на
хронични заболявания (астма, диабет,
сърдечни заболявания); бременни

SARS-CoV2 се предава от човек на
човек при близък контакт, особено в
зони с високо разпространение на
инфекцията. Както и при сезонния грип,
това може да стане чрез кашляне, кихане или инхалиране през белите дробове.
По този начин вирусът може да се разпростре на разстояние 1,5 - 2 метра.
По рядко заразата може да се разпространи чрез докосване на повърхности
или обекти, поради което се препоръчва редовно миене на ръцете, дезинфекция на повърхностите и избягване на
докосване на устата, носа и очите.
Съществуват данни, че вирусът може
да се предава и чрез урина и фекалии.
Рискови са местата със струпване на
хора (търговски центрове, заведения за
обществено хранене, публичен транспорт, училища и масови събирания).
Към момента специалистите считат, че
карантина от 14 дни е достатъчна.
Със съкращения от новия брой на
сп. „Медицински дайджест”(МD)

Ðèñêîâè ôàêòîðè

Òðàíñìèñèÿ

ÂÚÏÐÎÑÈ È ÎÒÃÎÂÎÐÈ

Êàê ñå òåñòâà çà êîðîíàâèðóñ?

За коронавирус се тества с PCR метод (полимеразна
верижна реакция), като за целта се взема проба от нос,
гърло или храчка. Според експертите неговите резултати
са най-надеждни. Резултатите от тях излизат до 48 часа
след като е взета пробата.
За коронавирус се изследва и с имунофлуоресцентен тест
за антиген, който също доказва съществуването на коронавируса в проба от гърлото. Това е също бърз тест, който
става за 10-15 минути и се използва основно за скрининг.
Подобно на РСR тестовете с него се доказва, че болният
отделя вируса и е заразен. Тези тестове у нас почти не се
използват, защото няма необходим допълнителен уред.
За коронавирус се изследва и с тест за антитела - за този
вид тест се взема кръвна проба. Това изследване стана
популярно като „бърз тест“, защото резултатите излизат
от няколко минути до няколко часа. Едните антитела,
които се изследват, са имуноглобулин M (IgM) - ако ги
има, означава, че инфекцията е от скоро. Другите антитела, които се изследват, са имуноглобулин G (IgG) - ако
ги има, означава, че инфекцията е прекарана и човекът е
оздравял. Ако ги има и двете (IgM и IgG), означава, че
инфекцията е с давност 10 - 25 дни.

Òðÿáâà ëè äà èìàì ñèìïòîìè,
çà äà ñå òåñòâàì?

Теоретично всеки човек може да се изследва за коронавирус. Не всеки, който е заразен, проявява симптоми. Но
макар и да няма симптоми, заразеният човек може да
отделя вируса и да зарази други хора.
От Института за инфекциозни заболявания „Роберт Кох“
в Германия (там институтът е източник на официална
информация за коронавируса), в секцията „Често задавани

въпроси“ пишат, че лабораторна диагностика трябва да
се прави само в случаи на признаци на заболяване. Ако
човек е здрав, но все още се намира в инкубационния
период (който може да продължи до 14 дни) - това е периодът от заразяването до проявата на първите клинични
симптоми, отрицателен резултат за коронавирус не е показателен - той не предвижда дали човек ще се разболее или
не. Не на последно място, тестването на хора без симптоми натоварва излишно капацитета на лабораториите.
Най-честите симптоми за коронавирус са температура,
кашлица и задух. Сред по-редките са диария и болки в
мускулите.

Êúäå ñå ïðàâÿò òåñòîâå
çà êîðîíàâèðóñ?

В (частни) болници и частни лаборатории. Резултатите
от изследваните проби, които всяка сутрин представя
оперативният щаб за коронавируса, са от пет лаборатории: във Военномедицинска академия, Националната
референтна лаборатория към Националния център по
заразни и паразитни болести, в „Света Марина“ - Варна,
в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ - Стара Загора, и
в лаборатория към Медицинския университет в Плевен.
Но това не означава, че всеки може да отиде до някое от
тези места и да поиска да бъде изследван. Пробите до четирите лаборатории достигат, ако отговаряте на комбинация
от обстоятелства: ако сте се върнали от рискова държава
и/или сте били контактни (и посочени като контактни на
Регионалната здравна инспекция) с доказано заразен с
COVID-19 човек и/или имате симптоми на коронавирус.
Ако не отговаряте на критериите на „официалния път“
за безплатно изследване, можете да се тествате за собствена сметка в някоя от частните болници и лаборатории.
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l Делян Пеевски - респираторна
апаратура, лични предпазни облекла и шлемове в размер на 38 000
лв.; 5 000 лв. за закупуване на предпазни средства срещу COVID-19.
l Община Ардино - апарат за
неинвазивна вентилация и маска
за интубация на стойност 8 400 лв.
l Алдин Мехмед, д-р Биркан Гюней, Евгин Мехмед, Еркин Алиев,
Ерхан Салиев, Меджит Юмеров,
Нурай Хайрулов, Нурдоан Неждетов, Рафет Шакиров, Ремзи Аптишев, Севгин Мъсърлъ, Седат
Юсеинов, Сезгин Реджеб, Сунай
Юсеинов, Сюхел Хайрулов, Танер
Аян, Тунио Зафер и Хюсеин
Йеменджиев - 4 000 бр. ръкавици, 8
бр. предпазни шлема за лице, 25 бр.
многократни маски, 20 бр. предпаз-

ни екипи, кислороден концентратор,
пациентен монитор, термометър
безконтактен и 30 бр. спален комплект на обща стойност 7 170 лв.
l Търговска Банка Д - предпазни облекла и защитен шлем.

l Общинския съветник Кадир
Аптикадир - предпазни облекла за
многократна употреба на лекарите.
l Фирма „Салко“ - почистващи
и дезинфекционни препарати,
тоалетна хартия.

in memoriam

in memoriam

in memoriam

След тежко боледуване
на 65-годишна възраст
ни напусна известният адвокат

На 81 години почина

На 88-годишна възраст почина

(22.03.1939 - 11.04.2020) след повторен инсулт през
последните месеци.
Беше една от първите випускници на
гимназията в Ардино. Завърши Физика в Софийския университет „Св.
Климент Охридски”. Работи като
учителка по Физика в Климатична
гимназия „Хр. Смирненски” - Ардино. Била е зам.-директор на СПУ „Г.
Димитров”, директор на Оздравително СПТУ „Хр. Смирненски” - Ардино, директор на Бялизворската гимназия и отново на Оздравителния техникум в Ардино. Работила е и в отдел
„Образование” на община Ардино.
Хилядите нейни ученици, колегите
º, обществеността на Ардино ще я
запомнят като добросъвестен и трудолюбив педагог и просветна деятелка със значим принос към образователното дело в нашия край.
Искрени съболезнования
на семейството º!
Поклон пред светлата º памет!

(04.03.1932 - 11.04.2020)

ÕÀÐÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ
(ÕÀÉÐÈ)

Ардино загуби един от достойните си синове. Роден на 18 септември 1954 година, Харито,
както всичко го наричаха, завършва право в Софийския университет през 1979 година. Близо
40 години е член на Софийска
адвокатска колегия, 12 години е в
Съвета на колегията, 3 години е
член на Висшия дисциплинарен
съд на адвокатурата.
Канен от партии, Харито отказа
и депутатската банка, и министерското кресло, за да посвети
живота си на правото.
Остави светла диря след себе си.
Поклон пред светлата му памет!

ÅËÅÍÀ ÀßÍÎÂÀ

ÏÅÒÚÐ ÃÎÃÎÂ

Напусна ни Майор Гогов,
Бай Пешо!

Целият му трудов път премина в
Ардино като служител на КАТ.
Беше катаджия - легенда! Рядко
принципен, всяващ истински
респект, безкомпромисно взискателен.
Ардино му беше като родно
място. Хората го уважаваха безкрайно, защото суровата му служебна мисия не му пречеше да
бъде добър, скромен и мъдър
човек!
Поднасяме искрени съболезнования на семейството и близките му!
Поклон пред светлата му памет!

• Mart/Nisan 2020 •

Hazırlayan: Saffet EREN

Kişisel karantina günleri için tavsiyeler
GÜNDEM

Tarihi günlerden geçiyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle, insanlık hapis olmuş
vaziyette. Can kaygısı, geçim derdi derken, karamsarlık ve umut arasında git geller
yaşıyoruz adeta... Virüs salgını ile mücadelede tüm dünya zor bir dönemden geçiyor.

• Bu savaşa bizden daha önce yakalanmış olan ülkelerdeki gelişmeleri
akılcı ve soğukkanlı bir şekilde
takip edin ve kendinize uygun bir
mesaj çıkartın.
• Bize iletilen resmi verilere güvenin. Toplumda kaos yaratacak hatalı
bilgilerin sosyal medyadan yayılmasına aracı olmayın.
• Kendi kişisel hayat düzeninizi
organize edip gereken tedbirleri
aldıktan sonra, kendinizi elden geleni yaptığınıza dair rahatlatın. Kişisel
kaygınıza hâkim olmaya çalışın.
Bunu yansıtmamaya özen gösterin.
• Evde 'yalnız' olma duygusundan
kendinizi kurtarın. Unutmayın ki
herkes sizinle aynı durumda. Bu
dönemi kişisel yalnızlık duygunuzla
başa çıkma süreci olarak kabul edip,
içinizdeki sizi açığa çıkartmaya çalışın. Uzun zamandır okuyamadığınız
kitaplar, seyredemediğiniz filmler,
dinleyemediğiniz müzik, keşfedemediğiniz hobileriniz artık elinizin
altında. Çok sevdiğiniz ve özlem
duyduğunuz kişiler ve korumak
adına uzak durduğunuz aile büyükleriniz de sadece bir telefon mesafesindeler size. Onlar da sizinle benzer
hisler içerisinde ve sizleri özlüyor.
• Gelecek zaman için hayaller

kurun, hayal taslakları oluşturun. Bu
hayalleriniz sizi şimdiki zamana ve
bugün yapmanız gerekenlere karşı
sorumlu ve motive hale getirecektir.

• Derin düşünmeyi sevenleriniz varsa,
bu salgının bize; bu dünyada tek yaşamadığımıza, toplumsal duyarlılık ve
diğerkâmca (kendisinin dışındakileri
gözeten) davranışların gerekliliğine,
insani vasıflarımızı gözden geçirmeye
ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu
hatırlattığı gerçeğiyle yüzleşerek hayat
felsefelerini yeniden düzenleyebilir.
Evet, dünyamız kişisel bencillik ve
duyarsızlığı artık taşıyamazcasına bir
görüntü sergiliyor.
• Bir çatı altında aynı zamanı geçirmek
durumunda olduğunuz eşinizle her
konuda aynı fikir ve görüşte olamayacağınız gerçeğini kabul edin. “İyi ve
kötü günde birlikteyiz” diyerek verilmiş olan sözlerin uygulanma safhasındayız şu anda. Saygıyı korumak hususunun ve bir arada yaşamanın gerektirdiği sorumlulukların azami düzeyde
önemsenmesi gereken bir süreçteyiz.
• Çocuklarınızla geçiremediğiniz kaliteli zamanın geçirilmesi için harika bir
fırsat bu süreç. Onları eğitecek, eğlendirecek ve sizin de keyif alacağınız
aktiviteleri gerçekleştirmek için çaba
harcayınız.

• Yemek yapmak ve mutfak işlerinde de kendinizi geliştirmenin keyfini yaşayabilirsiniz bu süreçte.
Sadece aşırı ve tıkınırcasına yemek
yeme ataklarından kendinizi koruyun.
• Evde spor yapmaya veya belirli
ölçüde hareket etmeye özen gösterin. Alınan kalorinin harcanan kaloriden fazla olması durumunda kilo
artışınız kaçınılmaz olacaktır.
• Evde kalarak öncelikle kendinizi
ve ailenizi sonra da toplum sağlığını
koruyorsunuz. Daha da önemlisi,
sağlık sistemimizin yükünü hafifletmek için katkıda bulunuyorsunuz.
İhtimâli hastalık belirtilerinizi, sağlıkçıların tavsiye rehberine göre
takip edin ve bu rehbere göre sağlık
sisteminden destek alın. Bu davranışınız panik haldeki yığılmayı ve
sağlık sisteminde oluşan gereksiz
yüklenmeyi azaltacaktır.

• Gerçek dışı ve aşırı karamsar tablolara maruz kalmaktan kendinizi
koruyun. Elinizden geleni yaptıktan
sonra, daima iyiyi ve olumluyu
umut edin. Hepimizin duyarlı ve
mantıklı davranmasının gerektiği bu
süreçte, gereken tedbirleri almak
kaydıyla direnerek ayakta duracağız.
Unutmamalıyız ki değişen şartları
hemen algılar ve hızla uyum gösterebilirsek ilerleyen zamanda daha
güzel bir dünyaya uyanabileceğiz.

KARA KEDİ
Ïðèëîæåíèå
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Mercan CİVAN

ir araba, düzensiz tıkırtılar çıkararak bozuk yolda
sarsıla sarsıla ilerliyordu. Akşam saatleriydi ve
yağmur başlamıştı; çisil çisil yağıyordu.
Yakınlaştıkça arabayı çeken atların nefes alışları duyuldu. Islanmışlardı ve yorulmuşlardı. Soluya soluya yakınlaştılar. Arabacı, yağmurluğun kapüşonunu başına çekmiş; süzülen yağmur suları damla damla irileşiyor; yüzüne, gözüne ellerine damlıyordu. Hem atlar yorulmuştu,
hem arabacı yorulmuştu. Belli ki uzak yoldan geliyorlardı. Karanlık bastırmadan bir yerlere ulaşacaklardı, acele
ediyorlardı.
“Hooo” diye seslendi arabacı, dizginlere asılarak.
Arabanın durmasıyla gürültü kırıntılarını rüzgâr alıp
sürükledi, sağa sola savurdu. Ortalık sessizleşti. Sadece
arabanın orasına burasına çarpan yağmur damlalarının
cılız, çekingen sesi duyuldu etrafta; tıpır tıpır. Bu sesler,
çok uzağa varamadan Rodoplar’ın rüzgârlarıyla yitip
gitti alaca karanlıkta. Rüzgârlar sert eser, serin eser
buralarda; hele de güz mevsimi yaklaşınca. Bir de yağmurlar yağar, hasat dönemi öncesinde; günlerce, haftalarca. Her şey tekrar canlanır; yaban gülleri çıldırır, güz
çiğdemleri açar, erikler, armutlar, elmalar tatlanıp ballanır dalında. Cevizler, rüzgârın şiddetine dayanamayıp
yerlere düşer; çarpmanın şiddetiyle parça parça olmuş
yeşil kabuklarından çıkarlar; çocuklar sepetlerine doldursun diye. Kızılcıklar buruk tadıyla biraz daha renklenir, kırmızılanır...
Bir ses duyuldu arabadan. Mecali kalmamış, dermanı
kesilmiş; bitkin hale gelmiş bir kedinin, yürek parçalayan
acıklı sesiydi. Kim bilir kaç saat yollardaydı. Küçük bir
sepetin içine kapatmışlardı onu. Kim kapatmıştı kediyi
bu sepete? Ne suçu vardı zavallı hayvanın?
Arabacı sepeti aldı; “Bağırma, yüreğimi parçaladın!”
dedi. “Bak orada bir köy var, bir yuva bulursun belki
kendine.”
Bağcığın düğümünü çözdü, sepetin kapağını açtı ve
kediyi yola bıraktıktan sonra tekrar dizginlere asıldı;
“Deh!” diye sesi geldi, “Deh!” diye. Döndü arkasına
kediye baktı arabacı, gözlerinde hüzünle. Kedinin hali
yüreğini burkmuş, merhamete gelmişti ama ne çare!
Kedi, orada, yağmurun altında öylece kalakaldı. Çaresizdi, ne yapacağını bilemedi.
Atlar soluya soluya uzaklaştılar. Tekerleklerin sarsıntılı
sesi, yağmur damlalarıyla ıslanıp çamurlu yollara karıştı.
Araba, alaca karanlığın uzaklarında yitip gitti.

Şimdi kedi yağmurun altında yalnızdı, kimsesizdi.
Yakınlarda sığınacak bir yer yoktu. Karanlık çökmüş,
yağmur şiddetini iyiden iyiye artırmıştı. Uzaklarda, bazı
evlerin camlarından cılız ışıklar zar zor seçiliyordu.
Acaba bu köyde kendine sıcak bir köşe, bir lokma yiyecek, ama hepsinden önemli; yüreğinde merhamet duygusu taşıyan birini bulabilecek mi? Kucağına alıp okşayacak bir çocuk var mı ola bu köyde? Acaba var mı?
Bir de bu kadar kara olmasaydı. Çok karaydı, gece gibiydi tüyleri. Bu yüzden uğursuz kediye, cadı kediye çıkmıştı adı. Hep kovuldu, horlandı. Kara kedi görenler, yolunu
değiştirdiler, uğursuzluk getirir diye korktular hep.
Geçimsiz insanların suçlusu kara kedidir diye yorumlandı. Aralarına kara kedi girdiği için geçinemedikleri düşünüldü. Diğer renkli kediler, minnoş, yumoş, maviş, boncuk diye sevilirken, kara kedinin hiç böyle sevimli adı
olmadı ve o hiç sevilmedi. İşte şimdi böyle akşam karanlığında, yağmurun altında belki de kara olduğu için böyle
çaresizdi. Aslında kara kediler de tıpkı diğer renkli kediler kadar evine bağlıdırlar ve sevimlidirler. Kara olmaları genlerinden gelir, onların bir kusuru değildir.
Kedi hâlâ bırakıldığı yerde öylece duruyor ve hâlâ uzaktan köyün cılız ışıklarına hareketsiz bakıyordu. Islanmıştı
ve üstelik çok acıkmıştı. Uzaktan bir havlama sesi duyuldu. Kedi etrafına baktı; yakınlarda tırmanıp canını kurtarabileceği ağaç yoktu. Şimdi hiç sırası değil, saldırgan bir
köpekle karşılaşmanın hiç zamanı değil. Belli aralıklarla
karnındaki yavruların kımıltılarını hissetti. Kıpır kıpırdılar. Kara kedi hamileydi, üstelik yavruların doğumu çok
yakındı. Işıkların göründüğü yöne yürüdü, küçük patileriyle çamurlu yolda çiçek çiçek izler bırakarak.
⁕⁕⁕
Kasım ve ağabeyi yaz tatilinde sırayla çobanlık ederlerdi,
evin hayvanlarını otlatırlardı kırlarda; bir gün Kasım, bir
gün ağabeyi. Bugün çobanlık sırası ağabeyindeydi;
erkenden kalktı, hayvanları önüne katıp kırlara çıktı.
Kasım kalkmadı, geç saate kadar yatacak, evde kalmanın
keyfini çıkaracaktı. Gerçi annesi ona bazı işler buyuracaktı gene de ama bunlar ufak tefek işlerdi ve hayvanların peşinde koşuşturmak kadar yorucu değildi.
Yatağından uykulu gözlerle kalktığında güneş bir adam
boyu yükselmişti. Annesi, sabah ineklerden sağdığı sütü
pişirmek için ocağa koymuş, ahırı ve bahçeyi kolaçan
etmeye çıkmıştı. Kasım, yatağın sıcaklığında biraz da
oturarak keyif yapacaktı ki, annesinin telaşlı sesi duyuldu
ahırdan: “Koş Kasım koş! Yabancı bir kedi girmiş ahıra;
kara bir kedi. Uğursuzluk getirir evimize, hayvanımıza!”
Kasım, elinde sopayla çıkageldi. “Ne oldu anne, nedir bu
telaşın? Bir kediden bu kadar korkulur mu?” dedi.
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“Git sen eve, kediyi ben kovarım.”
Fatmagül anne, kara kediye söylene
söylene ahırdan çıktı, eve yürüdü.
Ocakta sütü bırakmıştı; dibi tutmasın, kabarıp taşmasın diye tahta bir
kaşıkla karıştırmaya başladı; bir
yandan da kediye hâlâ söyleniyordu.
Kasım, ahırın bir köşesinde, samanların içine kıvrılmış kara kediyi
gördü; sopasıyla yaklaştı. Kedi kaçmadı. Her kedi kaçar oysa; kara kedi
kaçmadı. Yavrularını bırakıp nasıl
gitsindi. Kasım iyi yürekli bir
çocuktu ve kedinin halinde bir
tuhaflık olduğunu sezdi. Biraz daha
yakınlaştı; ahırın loş aydınlığında
yavruları gördü; parmak büyüklüğünde kımıl kımıldılar. Emmek için
annesinin memelerini arıyorlardı.
Yeni doğmuşlardı, gözleri kapalıydı.
Kara kedi, gece boyunca sığınacağı
ve yavrularını doğuracağı bir yer
aramış, ancak sabaha karşı bu köşeyi bulabilmişti. Acıkmıştı ve çaresizdi. Kasım’ın bakışlarında sıcaklığı, merhameti gördü. Kasım iyi bir
çocuktu.
Kasım, hışımla eve döndü; bir çırpıda annesine olanı biteni anlattı.
Annesinin ocakta pişirip soğumaya
bıraktığı süt tenceresinden bir kaba
süt koydu, içine ekmek doğradı.
Ahıra vardı ve süt kabını kedinin
hemen yakınına bıraktı. Geri çekilip
seyre daldı. Kedi, büyük bir iştahla
sütü içmeye başladı. Mamasını bitirdi ve tabağı yalayıp temizledi. Bir
yuva bulmuş olmanın huzuruyla,
başını samanların üstüne uzattı.
Yavrular kıpır kıpır anne kedinin
memelerine yapıştılar.
⁕⁕⁕
Yavrular dört taneydiler, sağlıklıydılar ve hızla büyüdüler. Üçü karışık
renklerdeydi ama biri anneye benzemişti, siyahtı ve açık sarı gözleri
vardı. Sonbaharda, ağaçlardan yerlere düşen yapraklar, rüzgârla kımıldadıkça yavru kediler patileriyle
yakalayıp oyun yapıyorlar. Kara
kedi şekerlemeye yatmış, yarı açık
gözleriyle yavrularını seyrediyor.
Belli ki yaman avcı olacaklar;
kemirgenlerin işi bir hayli zor görünüyor.
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“ÖTESİ
DÜŞ DEĞİL“
DEMİŞTİ

Mehmet Ş. ÇAVUŞOĞLU

“Ötesi Var“ deyince gülüp geçmişlerdi.
Büyük olan sabreder. O, beş yıl denizden inci çıkarırcasına şiirin ağır işçiliğini yapmış, şairliğini reddedenlere
“Ötesi Düş Değil“ ile yanıt vermişti.
Bulgaristan Türkleri’nin Şiirine bir
bahar havası getirmişti. Okuyucular
aradıkları şairi bulmuşlardı. Sanat düşmanları şiirle okuyucular arasında bir
duvar örmeye çalışsalar da boşunaydı.
Halkın bu şaire kanı kaynamıştı. Kimi
doğrudan, kimi mecazlı anlamla, özgün
deyişlerle, imgelerle, simgelerle eşit
insanların toplumundaki ayrımcılığa,
haksızlığa baş kaldırıyordu.
“Ötesi Düş Değil”in yüzünü 1967 yılının ilk aylarında görmüştük. Aynı yılın
Kasım’nda Sofya Üniversitesi’nin loş
bir salonunda şiir gecesi düzenlemiştik. Ben Türk Filolojisi Bölümü ikinci
sınıf öğrencisiydim. Başkentteki ve
taşradaki Türk şairlerin hemen hemen
tümü etkinliğe katılma lütfunda bulunmuşlardı. Şairleri filolojimizin son
sınıf öğrencisi
Ahmet Emin takdim ediyordu. Salon
tıklım tıklım doluydu; dergi, gazete ve
radyoda çalışan Türk aydınları, değişik
fakülte ve yüksek okullarda eğitim
gören onlarca Türk genci buradaydı.
Kürsüye “Ötesi Düş Değil“ diyen Recep
KÜPÇÜ‘yü davet etmişlerdi. Ben ünlü
şairi ilk kez görüyordum. Kısa boylu,
tıknaz, alnı açık, bıyıklı ve sakallı, 30 35 beş yaşlarında, montun altına kareli
gömlek giymiş, kot pantolonlu birisiydi.
Yüzünde hiç eksilmeyen bir gülümseme
vardı. İlginç ve cesur konuşmasından
sonra “Gecikme Üstüne“ şiirini okudu.
Dostlarının gönderdiği mektupların eline
geçmediğinden ya da geç ulaştığından
yakınıyor, birilerinin bu mektupları kendisinden önce açıp okuduğunu, kısacası

haberleşme özgürlüğünün kısıtlandığını
öne ima ediyordu. Salonda KÜPÇÜ‘nün
kitabını eleştiren, Kompartinin sansür
memuru Ş. T. de (şimdi O. Z, not M. Ç.)
bulunuyordu. O da bir parça şairdi.
KÜPÇÜ‘nün düzeni kötülediği ve kendisine sataştığı gerekçesiyle salonu terk
ettiğini anımsıyorum. Eleştirmenin bu
kışkırtıcı tutumuna kimse aldırmadı.
Şairler şiirlerini okudular. Biz de onları
bol bol alkışladık.
Şiir dinletisi bitince Üniversitenin
önünde Osman AZİZ, beni ve birkaç
arkadaşımı Recep KÜPÇÜ ile tanıştırdı. Şair yürekli olmamızı, Sofya güzellerine mutlaka sevdalanmamızı öğütlerken kahkahayı basıyor, yanımızdan
geçenler ona dönüp dönüp bakıyorlardı. Sonra şairlerin büyük bölümü ile
yürüyerek Özgürlük Parkı’ndaki Göl
Restoran’a gittik. Orada da Recep
KÜPÇÜ sohbet ederken attığı kahkahalarla ilgi odağı olmuştu.
Bu gülen adamı sonraki yıllarda çok
üzdüler. İşsiz koydular, huzursuz ettiler. O direndi yepyeni şiirleriyle, oyunlarıyla. Şair dostu Nedyalko YORDANOV şiirlerini Bulgarca’ya çevirdi.
Kitapları kapışıldı. Ne yazık ki, 26
Nisan 1976 tarihinde bir yapıtına verilen ödülü almaya gittiği Varna’da gece
yarısı ölü bulundu. Henüz kırk iki
yaşındaydı. Sanatının doruğundaydı.
Nice güzel şiirler yazacaktı.
Ben çok sevdiğim Recep KÜPÇÜ’mün
cenaze töreninde bulunamadım.
1977’nin Mayıs ayında çalıştığım okulun öğrencileri ile düzenlediğimiz yurt
gezisinin Burgaz ayağında bir yolunu
bulup şairin mezarını ziyaret ettim.
Daha taşları dikilmemişti. Bir demet
çiçek koyup, fotoğraf çektirdim.
Altmışlı yıllarda Rodoplar’dan bu
kente göç etmiş olan köydeşim VELİOĞLU Sabri ağabeye rastladım. Recep
KÜPÇÜ’ye son hizmeti kendilerinin
verdiğini, şimdi ailesinin zor günler
yaşadığını anlattı.
Halkımın yürekli şairini saygıyla anıyorum.
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ABDÜLFETTÂH EFENDİ

Rüstem Efend’nin oğlu olup 1284 h. senesinde Eğridere
Kazasında doğmuştur.
1319 h. senesinde 150 kuruş maaşla Gümülcine sancağına bağlı İskeçe Kazası ve Balkan Harbini müteakip
Çorum’da Osmancık ve buradan naklen Kânunisani
1334’de Soma Müderrisliğine tayin olunmuştur.
Medârisin ilgasından nâşı müderrislikten münfasıl olup
Soma Vaizliğine tayin olunmuştur. 1933’de teaküde
sevk olunmuştur. (dosya: 1696)

HACI HAFIZ ABDÜLGAFUR EFENDİ

Müderrislerden Hasan Efendi’nin oğlu olup 1281 h.
senesinde Bulgaristan’ın Eğridere kasabasında doğmuştur. Memleketinde ilk tahsili görüp Kavala’da Hidriye
Medresesine dahil olmuştur. Müderris Mes’ut Salih
Efendi’nin ders halkasına dahil olmuştur. 19
Cemazielaher 1311’de icâzetname almıştır. Doğduğu
kazaya bağlı Ahreban Arpacık köyünde bulunan medresede fahrî olarak ders vermeğe başlamış ve 1319’den
itibaren icâzet vermeğe başlamıştır. 1 Mart 1313’den 7
Teşrinisani 1319’a kadar Eğridere Bidâyet Mahkemesi
Azalığında bulunmuştur.
15 Kânuni evvel 1327 tarihinde Vekaleten Eğridere
Kazası Müftülüğüne tayin edilmiş ve 22 Nisan 1328’de
asaleten tayini vuku bulunmuştur. 26 Mart 1330 tarihinde İpsala Kazası Müftülüğüne tayin edilmiştir.
Mümaileyh’in uhdesine 16 Cemazielaher 1321 tarihinde İbtidat Hariç Bursa, Ruûsu tevcih olunmuştur.
Harp dolayısıyle İpsala’yı terk etmiş ve sulh mu’ahedesi ahkâmı mucubince terk edilen mahallerin memurları
hakkında neşr olunan 22 Ağustos 1336 tarihli kararnameye göre vazifeden ayrılması tabii olmuştur.
Dosyasında mevcut evrak arasında Eğridere
Müftülüğüne intihabı sırasında müftülük vazifesini
yapabilmesi için tezkiyesi gereken ve muvafakat gösteren eşhasın imzası meyanında Bulgar Katolik Reisi,
Hahambaşı, Rum ve Ermeni Metropolitlerinin de imzası vardır. (c. 7, sh. 160, dosya: 494)

HAFIZ ADEM HULUSİ EFENDİ

Hoca İbrahim Efendi’nin oğlu
olup 1292 h. senesinde
Eğridere Kazasına bağlı Terzi
karyesinde doğmuştur. İbtidai
tahsilini köyünde, Arapça’dan
sarf, nahiv derslerini de
Kavala’da bulunan Orta
Medrese’de okuduktan sonra
İstanbul’a gelerek Fatih Camii
Dersiâmlarından Demirhisarlı

Abdülvahhab Efendi’nin tedris halkasına devam ederek
1329 h. senesinde icâzet almıştır. Ayrıca ferâizden de
icâzeti vardı.
Münhal bulunan Lâlâpaşa Kazası Müftülüğüne 1
Temmuz 1330 tarihinde tayin edilmiş ve Lâlâpaşa’nın
Yunanlılar tarafından işgali üzerine İstanbul’a gelmiştir.
13 Teşrinisani 1336’da Sapanca Nahiyesi Naibliğine
tayin edilmiştir. 1 Teşrinisani 1337 tarihinde Gebze
Kazası Kadılığına tayin edilmiştir.
Yeni hükümetçe istihdamı veya hakkında bir karar
almak hususunda 30 Temmuz 1340 / 1924’de dosyası
Diyanetçe istenmiştir. (c. 7, sh. 67, dosya: 438)

HASAN VEHBİ EFENDİ

İbtidai mektebi muallimlerinden Ahmet Efendi’nin oğlu
olup 1286 h. senesinde Eğridere kasabasının Kocaaliler
köyünde doğmuştur. İstanbul’da Fatih Dersiâmlarından
Hasan, Muğlalı Ali Rıza ve Alasonyalı Hacı Ali ve Hâlis
Efendilerden tahsil görerek icâzet almıştır.
6 Temmuz 1322 tarihinde Cisr-Mustafapaşa Kazası
(Uzunköprü) Cemâat-ı İslâmiyesi tarafından mezkùr
kazada bulunan medresede müderris olarak intihab
olunmuş ve aynı yıl içinde Meşihat’ça da beldenin müftülüğüne tayin olunmuştur. (c. 2, sh. 155)

HASAN VEHBİ EFENDİ

Dersiâmdan HüseyiN Efendi’nin oğlu ılup 1306 h.
senesinde Edirne’ye bağlı Eğridere Kazasında doğmuştur. İstanbul’a gelip Fatih Dersiâmlarından Eğridereli
Hafız Mehmet Efendi’den ders görüp 1328 h. senesinde
icâzet aldığı gibi müdâvim bulunduğu Dâr’ül-Fünûn-i
Osmanî Hukuk Şubesinden 6 Rebiulevvel 133’de iyi
derecede mezuniyet ruùsuna nâil olmuştur.
1 Teşrinisani 1326’dan itibaren Talebe-i Ulùm Tevzi-i
Muhassasat kâtibliğine tayin olunmuş ve 10 Mart
1328’de Eytam Müdürlüğü 3. sınıf kâtibliğine tayin
olunmuştur. (c. 4, sh. 119/1)
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Р Е Ш Е Н И Е № 51
Упълномощава кмета на община Ардино да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платим на
предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” в
размер на 54 290,18 лева за обезпечаване на 60% от авансово плащане за 2020 година, заявена от СНЦ „МИГ
Ардино - Джебел” по споразумение за изпълнение на
стратегия за Водено от общностите местно развитие
(ВОМР) № РД 50-198 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
ВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., одобрени със заповед
№ РД 09-175/24.02.2020 г. на заместник-министъра на
земеделието храните и горите и ръководител на УО на
ПРСР 2014-2020 г.
Възлага на Изет Изет Шабан, председател на управителния
съвет на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”, да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по
споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от
общностите местно развитие № РД 50-198 от 29.11.2016 г.
по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие” на
мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014 - 2020 г. и да ги представи
пред Държавен фонд „Земеделие”.
Р Е Ш Е Н И Е № 52
1. Подкрепя идеята на кмета на община Ардино за кандидатстване с проект „Подобряване на условията за предоставяне на социални услуги в гр. Ардино” пред Фонд „Социална закрила” към МТСП.
2. Възлага на кмета на община Ардино да се изготвят и внесат необходимите документи по проект „Подобряване на
условията за предоставяне на социални услуги в гр. Ардино” и да се предвидят средства от бюджета на общината в
размер на 10% от общата стойност за съфинансиране на
проекта.
Р Е Ш Е Н И Е № 53
1. Подкрепя предложението на кмета на община Ардино за
кандидатстване по Оперативна програма „Региони в
растеж”, процедура за директно предоставяне на безвъзмез-

дна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на
туристическите атракции” с проект „Атрактивен туризъм за
културното наследство на Ардино”.
2. Възлага на кмета на община Ардино да се изготвят и внесат необходимите документи по изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж” за осигуряване на минимум
15% от общата стойност на проекта чрез финансов инструмент на база дългово финансиране:
l Вид на дълга и начин на обезпечаване - съгласно чл. 3, ал. 2
от ЗОД, а видът е дълг, поет с договор за общински заем.
l Начин на обезпечаване - залог срещу текущи и бъдещи
вземания по реда на закона за особените залози върху
бюджетната сметка на общината.
l Максималният размер и валутата на дълга, изразен чрез
номиналната му стойност - 975 000 лв.
l Максимален лихвен процент и такса за управление на кредита - годишна лихва в размер не повече от 6,0% за целия
период на дълга, формирана от базов лихвен процент плюс
предложена от избрания финансов посредник на ОПРР за
Южна България - „Обединение ДЗЗД „Фонд за устойчиви
градове“, както и до 0,2% от размера на дълга за такса управление.
l Източници за погасяване на дълга - собствени приходи на
общината и обща изравнителна субсидия.
l Срок за погасяване на дълга - 10 години от датата на
сключване на договора за кредит на равни месечни вноски.
3. Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не помалко от 5 години след приключване на дейностите по проекта и те няма да бъдат отдавани за стопанисване на други
физически или юридически лица.
Р Е Ш Е Н И Е № 54
1. Дава съгласие за отпускане целево на сумата от 5 000 лева
на Областна дирекция на МВР - Кърджали за нуждите на РУ
на МВР - Ардино за обособяване на ново и ремонт на съществуващото гише за приемане на заявления за издаване на
български лични документи.
2. Възлага на кмета на община Ардино в размера на финансовите средства по т. 1 да организира и реализира необходиíà ñòð. 12
мите дейности.
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Р Е Ш Е Н И Е № 55
Приема годишен отчет за 2019 г. на кмета на община Ардино за изпълнение на програмата за управление на отпадъците в община Ардино (2018 - 2020 г.).
Р Е Ш Е Н И Е № 56
Приема Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, околната среда и собствеността на територията
на община Ардино.

Р Е Ш Е Н И Е № 57
Определя инж. Изет Изет Шабан, кмет на община Ардино,
за представител в организацията на туристически район
„Родопи”.

Р Е Ш Е Н И Е № 58
І. Приема правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Ардино.
ІІ. (1) Определя пасищата, мерите и ливадите - общинска
собственост за индивидуално ползване и отдаване под наем
и аренда без търг през стопанската 2020 - 2021 г. - по реда
на чл. 24а, ал. 2 от ЗСПЗЗ и чл. 31 от НСУЗЗОПФ, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в системата за
идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, съгласно приложение към
решението.
(2) Приема годишна наемна цена за индивидуално ползване
на декар, както следва:
l Ливада - 16.30 лв.; пасище, мера - 6.20 лв.
ІІІ. (1) Упълномощава кмета на община Ардино да назначи
общинска комисия, за разпределяне на площите, въз основа
на подадените искания и да сключи договори за индивидуално ползване на мери, пасища и ливади за срок до 5 стопански години.
(2) Задължава ползвателите на пасища и мери за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд да заплатят
годишната наемна цена за стопанската 2020 - 2021 г. или
наема за целия срок на договора, преди подписване на договорите за наем.
ІV. (1) Площите се разпределят за пасищно отглеждане на
едър и дребен рогат добитък, съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
(2) Ползвателите се задължават да ползват и поддържат
мерите, пасищата и ливадите според приетите правила.
(3) Ползвателите нямат право да ограничават достъпа на
домашни животни до предоставените общински мери и
пасища.
V. Упълномощава кмета на община Ардино да извърши
всички действия по настоящото решение.
Р Е Ш Е Н И Е № 59
1. Определя маломерни имоти, находящи се в землищата на
община Ардино, които могат да се отдават под наем без търг
или конкурс за една стопанска година.
2. Срокът на договорите за отдаване под наем на земите по
т. 1 е една стопанска година.
3. Приема годишната наемна цена за декар в размер на 21.70 лв.
4. Упълномощава кмета на община Ардино да предостави
под наем маломерни имоти на желаещите за ползване, по
реда на подаване на заявленията.
Р Е Ш Е Н И Е № 60
1. Приема предложението за откриване на нова автобусна
линия Ардино - Еньовче 19.00 - 18.00 часа, която да се
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изпълнява в събота и неделя, през месеците март, април,
май, септември и октомври.
2. Приема предложението за откриване на нова автобусна
линия Ардино - Еньовче 21.00 . 20.00 часа, която да се изпълнява в събота и неделя, през месеците юни, юли и август.
3. Утвърждава направената промяна в общинска транспортна схема на община Ардино.
Р Е Ш Е Н И Е № 61
Приема финансовия отчет за дейността на МБАЛ - Ардино
за 2019 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 62
Предлага да се отпусне еднократна финансова помощ на
следните лица:
1. Гюлтен Мехмед Хасан от гр. Ардино в размер на 50 лв.
2. Гюлнар Нуридинова Салиева от гр. Ардино в размер на 50 лв.
3. Сефади Фахриев Мехмедов от гр. Ардино в размер на 50 лв.
4. Фикрие Дурмушали Мехмед от гр. Ардино в размер на 50 лв.
5. Надка Стоянова Куртева от гр. Ардино в размер на 50 лв.
6. Къймет Ахмедова Османова от гр. Ардино в размер на 50 лв.
7. Неврие Фахри Мустафа от с. Бистроглед в размер на 50 лв.
8. Атие Мурадова Джигова от с. Бистроглед в размер на 50 лв.
9. Хорие Ахмед Мехмед от с. Свитулка в размер на 50 лв.
10. Мехмед Емин Бекир от с. Ябълковец в размер на 50 лв.
11. Реджеб Байрам Мурад от с. Сухово в размер на 50 лв.
12. Юмю Ахмед Мурад от с. Сухово в размер на 50 лв.
13. Илхан Реджеб Мурад от с. Сухово в размер на 50 лв.
14. Джеврие Елмазова Ферадова от гр. Ардино в размер на 40 лв.
15. Кериме Фикретова Мурадова от гр. Ардино в размер на 40 лв.
16. Сабрие Али Мустафа от гр. Ардино в размер на 40 лв.
17. Фатмегюл Мюмюн Гракман от гр. Ардино в размер на 40 лв.
18. Гьонюл Гюрсел Хасан от гр. Ардино в размер на 40 лв.
19. Феризе Тахир Ходжа от с. Правдолюб в размер на 40 лв.
20. Сабрие Апти Мюмюн от с. Правдолюб в размер на 40 лв.
21. Севинч Рамадан Дурмуш от с. Правдолюб в размер на 40 лв.
22. Съдкъ Шакир Шакир от с. Правдолюб в размер на 40 лв.
23. Зюлфие Емин Зинел от с. Правдолюб в размер на 40 лв.
24. Шадие Байрам Мехмед от с. Правдолюб в размер на 40 лв.
25. Севинч Апти Мюмюн от с. Правдолюб в размер на 40 лв.
26. Гюлсюм Шабанова Салиева от с. Кроячево в размер на 40 лв.
27. Бахрие Мюмюн Осман от с. Светулка в размер на 40 лв.
28. Фирдес Назиф Балджи от с.Светулка в размер на 40 лв.
29. Хасан Мюмюн Солак от с. Бял извор в размер на 40 лв.
30. Росен Митков Ставрев от с.Падина в размер на 40 лв.
31. Емине Феимова Емин от с. Искра в размер на 40 лв.
32. Гюлбеяз Хъкмет Мурад от с. Горно Прахово в размер на 40 лв.
33. Зейнеб Мустафа Касаб от с. Горно Прахово в размер на 40 лв.
34. Мюмине Кадир Емин от с. Млечино в размер на 40 лв.
35. Назми Шевкед Али от с. Млечино в размер на 40 лв.
36. Мюжгян Месут Али от с. Млечино в размер на 40 лв.
37. Минназ Мехмедали Дурмуш от с. Ябълковец в размер на 40 лв.
38. Тефик Шериф Али от с. Ябълковец в размер на 40 лв.
39. Ахмед Исмаилов Куртев от гр. Ардино в размер на 20 лв.
40. Кюрсие Хасанова Ефендиева от гр. Ардино в размер на 20 лв.
Р Е Ш Е Н И Е № 63
Приема план за работата на Общински съвет - Ардино за
2020 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 64
Преобразува една щатна бройка в отдел „Образование,
култура и спорт” от „Екскурзовод” в гл. специалист „Култура, спорт и младежки дейности” без да се променя общата
численост на структурата.
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Р Е Ш Е Н И Е № 65
1. Определя за обект от първостепенно общинско значение археологическата недвижима културна ценност
„Късноантична и средновековна крепост” при устието на
р. Боровица, землището на с. Дойранци, община Ардино,
за реализиране на проект „Атрактивен туризъм за
културното наследство на Ардино” по Оперативна
програма „Региони в растеж”, процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристическите
атракции”.
2. Упълномощава кмета на община Ардино да изпълни
необходимите действия по изготвянето и внасянето на
проект „Атрактивен туризъм за културното наследство на
Ардино” по Оперативна програма „Региони в растеж”,
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процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на
туристическите атракции”.

Р Е Ш Е Н И Е № 66
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
регистрирани случаи на COVID - 19 на територията на
страната и въведеното извънредно положение с Решение
на 44-то Народно събрание на 13.03.2020 г. приема решение за провеждане на заседания на Общински съвет Ардино чрез конферентна връзка при неотложни и спешни случаи.
Сезгин БАЙРАМ
Председател

ÐÅØÅÍÈß

íà Îáùèíñêè ñúâåò - Àðäèíî, ïðèåòè íà çàñåäàíèå,
ïðîâåäåíî íà 28 àïðèë 2020 ã.

Р Е Ш Е Н И Е № 67
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с
параграф 26 от преходните и заключителни разпоредби на
Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, Общински съвет - Ардино реши:
l През 2020 г. отстъпка 5 на сто ползват лицата, предплатили до 30 юни ТБО, данъци и такси за цялата година.
Р Е Ш Е Н И Е № 68
1. Разрешава изразходването на сумата от 129 084 лева,
натрупана от средствата по чл. 3 и следващи от Наредба
№ 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци за закупуването
на автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване.
2. Разрешава изразходването на сумата от 216 036 лева,
натрупана от средствата по чл. 3 и следващи от Наредба
№ 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци за закупуването
на автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване.
3. Възлага на кмета на община Ардино да извърши последващите, съгласно закона действия.

Р Е Ш Е Н И Е № 69
Освобождава от наемни задължения, за периода от
13.03.2020 г. до отмяната на забранителните мерки, наематели на общински нежилищни помещения и терени, както
следва:
1. Помещение № 1 - бистро, общински пазар - Ардино месечен наем 116.35 лв.
2. Помещение в СУ „В. Левски” - бюфет за закуски месечен наем 111.26 лв.
3. Помещение в сградата на ОбА - Ардино - кафе-бар месечен наем 318.26 лв.
4. Помещение с. Бял извор - кафе-бар - месечен наем
84.88лв.
5. Помещения в сградата на бивша ПГ „Хр. Смирненски“ -

сватбен салон - месечен наем 250.00 лв.
6. Общински терен - кафе-аперитив в гр. Ардино, ул. „Бели
брези” - месечен наем 64.80 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 70
Приема следните изменения в Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Ардино:
1. Чл. 28, ал. 3 придобива следната редакция „Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване
на отпадъците за имотите, които няма да се ползват през
цялата година и е подадена декларация за това, подписана от всички данъчно задължени лица за имота Заявление - декларация към настоящата Наредба до 31 октомври на предходната година, в отдел „Местни данъци и
такси”.
Условие за приемането на Заявление - декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци е да бъдат представени служебна бележка
или квитанции за ползвана ел. енергия от електроразпределителното дружество, обслужващо недвижимия имот за
предходната година или за периода от 1 септември предходната година до 1 октомври на текущата година, а за гр.
Ардино може и квитанция за ползвана питейна вода от
ВиК - Ардино“.
2. В чл. 28, ал. 8 израза „100” се заменя с израза „50”.
3. Чл. 57, т. 19 придобива следната редакция „За предоставяне на информация по Закона за достъп до обществената информация (на основание Заповед №ЗМФ-1472 /
29.11.2011 год. на МФ), според носителя се заплаща:
а. CD - 1 брой - 0,50 лв.
б. DVD - 1 брой - 0,60 лв.
в. разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.
г. ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.
д. факс - 1 стр. (А4) - 0,60 лв.
е. писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв.
За повторно предоставяне на достъп до обществена информация във връзка с чл. 41ж от Закона за достъп до обществеíà ñòð. 14
на информация не се заплаща такса.
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4. Чл. 66, ал. 1, т. 4 придобива следната редакция „За
ползване на специализираните автомобили за извършване на погребални услуги (Газела, Мерцедес 814Д) собственост на общината от физически и/или юридически
лица, когато събитието е настъпило извън територията
на общината, се заплаща цена на услуга - 0.50 лв. за
1 клм. пробег + 10 лв. за курс, като пробегът е изминатият път от излизането на автомобила от гаража/паркинга на общината до прибирането й в гаража/паркинга на
общината, след предоставяне на услугата. Когато събитието е настъпило на територията на общината, не се
заплаща цена на услугата”.
5. Към чл. 67, ал. 1 се създават нови точки, както следва:
т. 4 За посещение на два обекта от т. 1, т. 2 и т. 3 в рамките на един ден се заплаща комбинирана входна такса в
размер на 3,00 лв. Ученици, пенсионери и лица с трайни
увреждания заплащат комбинирана входна такса в размер
на 1,00 лв. За деца до 7-годишна възраст не се заплаща
такса.
т. 5 За посещение на обектите от т. 1, т. 2 и т. 3 в рамките
на един ден се заплаща комбинирана входна такса в размер на 5,00 лв. Ученици, пенсионери и лица с трайни
увреждания заплащат комбинирана входна такса в размер
на 2,00 лв. За деца до 7-годишна възраст не се заплаща
такса.
Р Е Ш Е Н И Е № 71
Разкрива нова щатна бройка - „кметски наместник” на село
Главник, община Ардино, с което изменя и допълва Решение № 23/18.12.2019 г. на Общински съвет - Ардино за приемане на обща численост и структура на Общинска администрация - Ардино и дейностите към нея.
Р Е Ш Е Н И Е № 72
Предоставя на кметство с. Стояново 1000 кв.м. от поземлен
имот № 69518.10.660, местност „Ливадие“ от общински
поземлен фонд на община Ардино, за изграждане на гробищен парк по стопански начин.

Р Е Ш Е Н И Е № 73
Актуализира приетата с Решение № 38 от 10.02.2020 г. на
Общински съвет - Ардино програма за придобиване,
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, като включва в списъка следните имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 24788.12.669 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дядовци,
с площ 803 кв.м., с акт за частна общинска собственост
№ 3333 от 13.04.2020 г.
2. Поземлен имот с идентификатор 24788.12.670 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дядовци,
с площ 803 кв.м., с акт за частна общинска собственост
№ 3334 от 13.04.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 74
І. Открива процедура за продажба на имоти, частна общинска собственост, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 24788.12.669 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Дядовци, с площ 803 кв.м., с акт за частна общинска собственост № 3333 от 13.04.2020 г.
2. Поземлен имот с идентификатор 24788.12.670 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Дядовци, с площ 803 кв.м., с акт за частна общинска собственост № 3334 от 13.04.2020 г.
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IІ. Упълномощава кмета на община Ардино да възложи на
лицензиран оценител изготвянето на оценки за имотите
по т. I.

Р Е Ш Е Н И Е № 75
1. Дава съгласие за удължаване срока на договорите за наем
на общински нежилищни помещения за срок от 1 година, на
наемателите, както следва:
l Договор № 13/01.05.2017 г. за наем на общинско нежилищно помещение - търговски обект № 1, находящ се на
първи етаж в сградата на Общинска автогара - Ардино, считано от 01.05.2020 до 30.04.2021 г.
l Договор № 5/02.01.2018 г. за наем на общинско нежилищно помещение - търговски обект № 6, находящ се на първи
етаж в сградата на Общинска автогара - Ардино, считано от
01.05.2020. до 30.04.2021 г.
2. Упълномощава кмета на община Ардино да сключи анекси към договорите за наем.
Р Е Ш Е Н И Е № 76
Приема отчета за изпълнение на програмата за развитие на
туризма на територията на община Ардино (2017-2020 г.).

Р Е Ш Е Н И Е № 77
Приема годишен план за развитие на социалните услуги
през 2021 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 78
Приема общинска програма за закрила на детето за 2020
година.

Р Е Ш Е Н И Е № 79
Определя вида и броя на жилищата - общинска собственост
на територията на община Ардино за 2020 г., както следва:
І. Жилища за отдаване под наем, в т.ч. и жилища за настаняване на лица по чл. 43, ал. 2 от ЗОС . в гр. Ардино и
селата.
ІІ.За продажба се обявяват жилищата по блокове и родопски
къщи на тези наематели, които са настанени по административен ред, редовно плащат наемите си и отговарят на условията за покупка на общински жилища и са подали заявления за закупуването им.
ІІІ.Ведомствени жилища - не се определят.
ІV.Резервни жилища се определят ап. 11, ет. 3 в бл.” 40-те
апартамента” на ул. “Бели брези” № 41.

Р Е Ш Е Н И Е № 80
Създава наблюдателна комисия към Общински съвет Ардино за мандат 2019 - 2023 г., в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мюмюн Рахим Джила - общински съветник
ЧЛЕНОВЕ:
1. Зюлфие Ниязиева Ибрямова - общински съветник, представител на дирекция „Социално подпомагане” . Ардино
2. Здравко Янков Филипов - представител на РУ на МВР Ардино
3. Бахар Диляверов Реджебов - представител на Общинска
администрация - Ардино
4. Красимира Пашова - ст. инспектор в сектор „Пробация”,
звено Кърджали
Сезгин БАЙРАМ
Председател
С пълните текстове на решенията можете да се
запознаете в сайта на Община Ардино - www.ardino.bg
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Ëèäåðúò íà ÄÏÑ Ìóñòàôà Êàðàäàéú
ïî÷åòå ïàìåòòà íà Êÿçèì Ïàøà

Поради извънредно положение в страната ДПС
отмени Бялизворския традиционен възпоменателен митинг в памет на Кязим Ибрахим Паша.
Но при перфектна организация, съобразена с
противоепидемичните мерки, народни представители, общински кметове, председатели на
общински съвети от областта и синовете на
l

ÄÅÒÑÊÈ ÑÂßÒ

l

покойния Кязим Паша, начело с председателя
на Движението за права и свободи Мустафа
Карадайъ положиха венци и цветя пред паметника-чешма в центъра на Бял извор и на паметната плоча в Дере махале, където е прострелян
Кязим Паша през 1972 г. по време на т. нар.
„възродителен процес“.
l

ÂÎÄÀÒÀ - ÈÇÂÎÐ ÍÀ ÆÈÂÎÒ

Ðèñóíêà Âèëèÿíà ÑÈÌÎÂÀ, Àðäèíî
l

l

Ðèñóíêà Åáðó ÄÅËÈÕÞÑÅÈÍ, Àðäèíî

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß

l

Îáùèíà Àðäèíî ïðîäúëæàâà äà
ïðèåìà ïðåäëîæåíèÿ ïî îáÿâåíèÿ
êîíêóðñ çà ðåêîíñòðóêöèÿ íà ôîíòàí, íàìèðàù ñå â öåíòðàëíèÿ
ãðàäñêè ïàðê. Èäåéíèòå ïðåäëîæåíèÿ ìîãàò äà áúäàò ïðèäðóæåíè ñ êðàòúê òåêñò, èëþñòðàöèÿ,
ñêèöà èëè ÷åðòåæ, êîèòî äà ñà
ñúâìåñòèìè ñ ïàðêîâàòà è àðõèòåêòóðíàòà ñðåäà íà Àðäèíî.
Î÷àêâàò âàøèòå ïðåäëîæåíèÿ íà
å-mail adres: ardino@abv.bg

l

ÊÀÌÏÀÍÈß

l

Â õîä å äàðèòåëñêàòà êàìïàíèÿ íà ÌÁÀË Àðäèíî çà ñúáèðàíå íà ñðåäñòâà çà áîðáà ñ
COVID 19. Âñè÷êè, êîèòî èìàò âúçìîæíîñò
äà ïîìîãíàò, ìîãàò äà íàïðàâÿò äàðåíèå
ïî ñìåòêàòà íà ëå÷åáíîòî çàâåäåíèå:

ÌÁÀË Àðäèíî ÅÎÎÄ
ãð. Àðäèíî, óë. Ñîôèÿ ¹14
Áàíêîâà ñìåòêà:
IBAN: BG71DEMI92401000053857
BIC: DEMIBGSF
Òúðãîâñêà Áàíêà Ä
Îôèñ Àðäèíî

80 ãîäèíè
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îò ðîæäåíèåòî íà
Íàäæè ÔÅÐÕÀÄÎÂ

ÁÓÊÂÈ ÎÒ
ÒÎÒÀËÈÒÀÐÍÀÒÀ ÀÇÁÓÊÀ

Ïúðâî çàëîñòèõà ïîðòèòå.
Ñúáðàõìå ñå íà äâîðà.
Ãîëåìèÿò áðàò ïîêàçà âÿðíàòà ïîñîêà.
Òîòàëèòàðíàòà àçáóêà íå å çà ãðàìîòíè õîðà.
Ïîñëå åäíàêâî áåäíè,
åäíàêâî óíèçåíè,
þðíàõìå ñå ñ áåñåí âúçòîðã
êúì âñåîáùîòî
çàäúëæèòåëíî ñðåäíî îáðàçîâàíèå íàó÷èõìå ñå äà ÷åòåì è ïèøåì,
äà ãîâîðèì - áåøå çàáðàíåíî,
ïúê è êîé íè ñëóøàøå.
Ïðèáðàõà ñè ãëàñíèòå â ñåãàøíî âðåìå,
à íèå, òúëïàòà ñúãëàñíè çâó÷íè è áåçâó÷íè,
ïîëîâèí âåê æèâÿõìå
â áúäåùå áåçêëàñîâî.
Æóæåõìå, õúìêàõìå, ìúíêàõìå...
Íå íè ðàçáðàõà.
Ïîìèñëèëè, ÷å ñúñêàìå îò ðàäîñò,
÷å îò ìëàäîñò ôúôëèì.
È êîãàòî ñòàíà ñúâñåì íåóäúðæèìî,
îòâîðèõà ïîðòèòå øèðîêî çà ïúðâè ïúò.
È îòíîâî âèíîâíèòå ñìå íèå,
÷å íå íè ïîçíà ñâåòúò.
Å, äîáðå, ãîñïîäà ïðàâîèìàùè,
íèå áÿõìå ïðîñòîñìúðòíè,
âèå áÿõòå âëàñòíèòå.
Àêî èìàòå äóïå, àêî âè ñòèñêà
äà èçñëóøàòå è íàñ,
âúðíåòå íè ãëàñíèòå!

ÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀ ÑÅ ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!

Îòã. ðåäàêòîð:
Ñàôôåò ÅÐÅÍ
Ðåïîðòåð:
Ãþíåð ØÞÊÐÈ
Ðåäàêöèîíåí ñúâåò

ÇÀÂÈÑÒ

Êàê å áèëî ïðè âàñ, íå ïèòàì, ïðèÿòåëè,
àç ñúì ãðîá, ïðåïúëíåí
äî ïîêðèâà ñ óñìèâêè çà ÑËÅÄ ïîñëå.
Âñå îòëàãàõ, íàäÿâàõ ñå íà ÍÅÙÎ.
Íå ñè ñïîìíÿì ñåãà êàêâî áåøå òî,
íî áÿõ óæ çàâèíàãè åñòåñòâåíî óñòðåìåí.
Âîþâàõ ñúñ ñåáå ñè ñúâñåì ñåðèîçíî.
Ñ èñòèíñêè ïàòðîíè ñòðåëÿõ,
ïðèëè÷àì íà ðåøåòî
è âðåìåòî èçòè÷à ñâîáîäíî ïðåç ìåí...

Îáúðêàõìå è öâåòÿòà,
âåíöèòå ñà èçëèøíè íå çíàåì êúäå äà ãè ïîëîæèì.
Ãîñïîäè, ìèðàæ ëè áåøå îíÿ âèñîê âðúõ?
Íàëè àòàêóâàõìå ïîä íÿêàêâè çíàìåíà,
îò÷àéâàùî áåçðàçëè÷íè,
ñúâðåìåííî ïîòíè,
ñ óïîðñòâî ìàãàðåøêî
„ïðåñòúïíî“ âÿëè.
Âå÷å íÿìà çà êîãà, êàêâî äà îòëîæèì.

Çàâèæäàì åäèíñòâåíî íà óìðåëèòå ÏÐÅÄÈ òå ìîæå áè íå ðàçáðàõà,
÷å ëîøî ñà æèâÿëè.
Àðäèíñêè ãëàñ å ìåñå÷íî äâóåçè÷íî èçäàíèå
íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ è Îáùèíñêè ñúâåò - Àðäèíî
Êîîðäèíàòè çà âðúçêà ñ ðåäàêöèÿòà:
6750 Àðäèíî, óë. Áåëè áðåçè ¹ 29 l e-mail: ardino@abv.bg

