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Общината е основната административно-териториална единица, в която
се осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в управ-
лението на общината както чрез избраните от тях органи за местно само-
управление, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на
населението.  
•Общината е юридическо лице и има право на собственост и самостоя-

телен общински бюджет.
•Нормативно установено е, че местното самоуправление се осъществя-

ва от общинския съвет, а местната изпълнителна дейност - от кмета и
общинската администрация. Така или иначе в своята съвкупност те заед-
но осъществяват местната власт. 
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Кметът Изет Шабан: Благодаря, че подкрепяте в
усилията Ардино да се управлява честно и прозрачно! 

Публичен отчет за дейността
на общинската администра-
ция за 2019 година направи

кметът на община Ардино инж. Изет
Шабан. Събитието протече при голям
интерес в салона на читалище
„Родопска искра”. Присъстваха много
граждани, представители на бизнеса,
общински съветници, кметове на
населени места. „Спазвайки създаде-
ната традиция през последните годи-
ни като ръководство да се отчитаме,
заставам пред вас да споделя това,
което екипът ни успя да реализира

през 2019 година”, заяви кметът Шабан. 
В отчета си общинскиият кмет подчерта, че през
2019 година на територията на общината са реали-
зирани много проекти от местно значение. Той каза
още: „Всички постигнати резултати са факт благо-
дарение на конструктивния диалог и успешната
работа на общинската администрация с общинския
съвет. Искам да изкажа моята благодарност и към
всички вас затова, че ми вярвате и ме подкрепяте
в усилията ми да управлявам честно, прозрачно и
почтено община Ардино. А аз най-отговорно ви обе-
щавам, че ще направя всичко зависещо от мен и от
ръководената от мен администрация да оправдая
доверие ви.”  
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Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан
посрещна делегация от побратимената турска
община Нилюфер, водена от кмета Тургай Ердем. 
„За нас е чест да ви посрещнем и да бъдем заед-
но. Надяваме се и вярваме, че традиционно
топлите братски връзки между двете общини
ще се развиват и задълбочават още повече“,
заяви г-н Шабан.
Кметът на община Нилюфер Тургай Ердем благо-

дари за топлото посрещане и пожела на инж. Изет
Шабан и неговия екип, здраве и много успехи във
високоотговорната работа за просперитета на
Ардино. „Не случайно първата ни спирка от
нашето посещение в България е Ардино. Нашите
приятелски и добросъседски взаимоотношения
продължават повече от 20 години. И аз, като
вас, съм нов кмет и се надявам добрите ни връзки
да продължат и в бъдеще“, каза Тургай Ердем.

Достоен юбилей 

В традиционния ардински
новогодишен концерт се
включиха изявени индивиду-
ални изпълнители и художе-
ствени състави към чита-
лище “Родопска искра”, 
СУ “Васил Левски”, детския
център за личностно разви-
ти и детските градини.

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и пред-
седателят на общинския съвет Сезгин Байрам поз-
дравиха Бориска Лазарова Христова по повод 80-
годишния й юбилей. „Приемете нашите най-искре-
ни благопожелания за крепко здраве и дълголетие, за
много радостни и щастливи мигове в семейството
ви, сред деца и внуци, сред близки и съседи, които ви
ценят и уважават искрено!“, се казва в поздравител-
ния адрес на двамата общински ръководители.
Бориска Христова е родена на 29 януари 1940 г. във

врачанското село Пудрия. През 1962 година е назначена като учител в кърджалий-
ското село Кадънка. Две години по-късно е преместена в ардинското село Гърби-
ще. Тук се запознава с бъдещия си съпруг - местният учител Исмет Дурмушев. От
съвместния си брак имат две деца - син и дъщеря. Днес те се радват на 3 внуци. 
Бориска Христова е дългогодишен служител в общинската администрация. През
80-те години на м.век тя бе и кмет на кметство Светулка. Учавствала е в певче-
ската група за стари градски песни „Докле е младост“ към градското читалище.

Свериха
часовника на
братството
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Публично обсъждане
на проект за бюджет на Община Ардино за 2020 година се проведе в общинската заседателна зала.
Главният счетоводител на общината Фатме Хаджисаид представи основните параметри на бюджет
2020 - приходи, разходи и капиталова програма. Общинският кмет инж. Изет Шабан заяви, че бюджет
2020 е балансиран и за всяко населено място са предвидени инвестиции.

В Падина откриха
модерно обновен шивашки цех на фирма „Омелия“. 
„Изключително съм радостен, че за много кратко време
успяхме да отворим този цех и да осигурим работа на мал-
кото хора, които останаха по селата. Фирмата ще осигури
безплатен транспорт на всички желаещи от околните села,
които искат да започнат работа в новооткрития цех“, спо-
дели управителят на фирмата Ясен Керменов. Той благодари
от сърце на общинския кмет инж. Изет Шабан и кмета на
населеното място Кямил Кичуков за своевременната подкрепа и съдействие за реализацията на шивашкия цех.
Фирма  „Омелия“ е специализирана в производство и дизайн  на работно облекло. В нея работят около 500
души, а 90 процента от производството е за износ в Германия, Англия, Австрия, Дания.

„Първият грандиозен демократичен
митинг в Източните Родопи се про-
веде в Ардино точно преди 30 години.
В мразовития 6-и януари 1990 годи-
на хиляди хора от Ардино и  селата,
както и от други райони на страна-
та се събраха в центъра на Ардино,
за подкрепа на гласността и преу-
стройството“. Това заяви Мехмед
Гюлестанов, през тези години е с
името Методи Люцканов. Той споде-
ли, че на 29 декември 1989 г. решение
на Политбюро на ЦК на БКП отхвърля
т.нар. „Възродителен процес“ и прави-
телството на Георги Атанасов обявява
правото на турците да възстановят
традиционните си имена.
„Същият ден имаше два митинга в
Ардино. Единият бе организиран от
националисти от района и област-
та, а другият бе организиран от
Социалдемократичният съюз и не-
формално сдружение, което включ-
ваше граждани турци от града и
региона. Социалдемократичният съ-
юз бе използван като неформално

сдружение само за искане на разре-
шение от МВР за провеждането на
митинга. Цялата организация бе на-
правена от Демократичното граж-
данско движение, което бе създадено
в апартамента на Гюлбюз Хамзова“,
отбеляза Мехмед Гюлестанов. Той
заяви още, че организацията на този
митинг е поета от самите членове на
Гражданското сдружение. „Повечето
плакати за митинга бяха направени
от двамата братя художници от
Ардино - Ангел и Христо Банкови. Бяха
сформирани патрули от доброволци,
които осигуряваха реда и сигурност-
та на самия митинг. Главни ръководи-
тели бяха покойните виче Дургуд Аде-
мов - Джофи, Васфи Кьоров - Текере-
ка и други. Трибуна на митинга бе
ремарке на трактор
„Беларус“ пред сградата
на Наркоопа в Ардино.
Озвучаването беше пре-
доставено от градско-
то читалище. Контра
митингът на национа-
листите, които не одоб-
ряваха решението на ЦК
на БКП, беше пред входа
на тогавашното пред-
приятие „Прогрес“. 
Благодарение на разума
и търпението на участ-

ниците в демократичния митинг не
се стигна до сблъсък на участниците
от двата митинга. Тогавашните
милиционери от Райноното управле-
ние в Ардино под ръководството на 
г-н Качулев осигуриха също добър ред
и атмосфера“, разказа още Гюлеста-
нов. Той уточни, че в своите изказва-
ния говорeщите на митинга са апели-
рали, главно накърнените права и сво-
боди на всички граждани в страната
да бъдат в рамката на Международна-
та харта за правата на човека. 
„Митингът преди 30 години показа,
че никой в нашата страна не иска да
има конфронтация на основата на
основните човешки ценности - име,
вяра, етническа принадлежност“,
допълни Гюлестанов.

Ìåõìåä Ãþëåñòàíîâ:
Първият грандиозен демократичен
митинг се проведе в Ардино
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ÑÒÐÚÂÍÈÖÀÒÀ
Реката бълбукаше от ля-

вата страна на човека,
сякаш искаше да при-

крие и най-малкия шум от
стъпките му. Стиснал пушката
в лявата си ръка, той напредва-
ше бавно нагоре, срещу тече-
нието. Тъмнината и камени-
стият път можеха да му пого-
дят лоша шега, затова трябва-
ше да бъде изключително вни-
мателен. Можеше да използва
електрическото фенерче само в
краен случай и то ако усети, че
звярът е само на няколко крач-
ки от него.
Ловът на мечки в този район на
Родопа планина беше абсолют-
но забранен. Той обаче не бе
тръгнал да ловува. Единствена-
та му цел беше да открие звяра,
ако трябваше беше готов да
пресече дори границата, само и
само да пръсне черепа му с
парче олово.
Никакви обяснения нямаше да
дава на когото и да било. Вла-
стите не участваха в това,
защото то беше само между
него и животното. Просто ще-
ше да вдигне пушката и да го
напълни с олово, така, че да
не може да помръдне дори
крачка напред. Не го интере-
суваше нито кожата като тро-
фей, нито пържолите от ме-
чешки лапи. Щеше да го оста-
ви там, където е паднал - да го
ядат лешоядите и мухите.
Останалото щяха да свършат
мравките, докато на мястото
остане само купчина от бели
кости.

Отмъщението бе онзи несло-
мим механизъм, който влива-
ше сили в мускулите на човека
и му помагаше да прехвърля
умореното си тяло баир след
баир. Ако трябваше, щеше да
прехвърли всички хълмове - до
последния в тази неизбродна
планина, но щеше да открие
мечока, който разби цялото му
семейство. Намери челядта си
в къщата. Вятърът още блъска-
ше полуотворената врата, а по
пода се влачеха червата на
изтърбушените тела. Това бе-
ше всичко, което имаше - чети-
рите деца и майка им, която
наскоро трябваше да го дари с
пета рожба.
Кървавите петна по земята
показваха очертания на мечеш-
ки огромни лапи. Явно не е
било никакъв проблем за звяра
да разбие заключената врата
само с един удар на мощната си
лапа. След това е започнал
кошмарът.
Пътят се отдалечи от брега на
реката и стъпките на човека
станаха някак си по-отчетливи

на фона на нощната тишина.
Знаеше, че няма да може да
върви в тъмната гора чак до
сутринта. Затова се заоглежда
за място, където да си устрои
безопасен бивак за нощувка.
По тези места нощите започва-
ха изведнъж, почти веднага
след като слънцето потъне зад
овалните хребети на планина-
та. Тъмнината полепваше пър-
во по върховете на смърчовете,
после се сливаше надолу по
правите като свещи стволове
докато затвори под своя похлу-
пак цялата долина.
Не разбра какво бе първото
нещо, което направи, като
влезе в къщата онази вечер,
нито кога изрови трапа, в
който подреди труповете на
цялото си домочадие. До този
момент дори не се беше сетил
да брои, но имаше усещането,
за нещо, което не се побира в
целия този ужас. После раз-
бра, че едното от момичетата
липсваше. Върна се в къщата,
но не откри нито тялото му,
нито части от него наоколо.
Малко вероятно беше мечката
да е понесла детето със зъби,
без да има следи от кръв по
тревата около къщата. Влезе в
банята и извади от нея някак-
ва кофа и парцал. Понечи да
забърше кървавите петна по
пода и както беше застанал на
колене - изтръпна. Не можеше
да разбере това сън ли е или
реалност. Изпод леглото го
гледаха две ужасени очи. Де-
тето бе стояло там с часове,
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без дори да посмее да мръдне,
без да пророни нито звук. Не
можеше дори да заплаче или
извика. Извади 5-годишното
момиченце, прегърна го и го
отнесе на двора. Навън - под
звездите, полъхваше лек вет-
рец. Подаде му коричка хляб,
която намери някъде из шка-
фовете и то я заръфа, сякаш
виждаше храна за първи път в
живота си.
Сега по-важното бе да застане
на такова място, че дори да
надуши миризмата му, мечка-
та да не може да го достигне,
преди да се е събудил. Избра
гъст храсталак, вдясно от пъ-
тя. Откачи късата брадвичка
от колана си, за да си пропра-
ви път през шубраците. След
десетина минути работа, кои-
то му се сториха часове, най-
после смъкна раницата от гър-
ба си, постави внимателно
главата на спящото дете върху
нея, после постави пушката
напреки на бедрата си и при-
твори очи.
Събуди се целият подгизнал.
Ситните капчици дъжд все
още барабаняха по металната
цев на пушката. Небето над до-
лината бе започнало да про-
светлява, но откъм близките
върхове надвисваха огромни-
те сиви туловища на облаците.
Дъждът обещаваше да вали
поне два-три часа преди да
започне мечата сватба. Така
планинците наричаха рязката
промяна на времето, нещо,
което бе много типично за
района.
Човекът преметна раницата на
гърба си, прегърна момиченце-
то с лявата си ръка и наметна
върху двамата тъмнозелен дъж-
добран и стиснал здраво пуш-

ката под него закрачи нагоре.
Този път реши да не върви по
пътя - следваше само посоката
му по билото. Това му осигуря-
ваше по-широк поглед върху
терена наоколо. Трябваше ско-
ро да достигне района на Гро-
хотно. Бяха му казали, че само
преди ден мечка е влязла по
една от улиците направо на
селския мегдан. Хората мигно-
вено се изпокрили по къщите и
поставили всички видове резе-
та, но и това не можело да бъде
достатъчно сигурна защита.
Несъмнено това беше същата
мечка, защото бе оставила след
похождението си разкъсана
самотна старица.
Вече наближаваше селото. То
трябваше да бъде някъде вля-
во, от другата страна на хребе-
та. Слухът му долавяше куку-
ригане на петел. Знаеше, че ако
побърза, ще стигне навреме, но
детето беше заспало на рамото
му и трябваше да внимава да
не го разбуди. Сякаш по възду-
ха усещаше, че звярът е там и
това ще бъде решителният мо-
мент за него.
Три изстрела разцепиха утрото
на две половини. Лявата се от-
пусна уморено на зелените ли-
вади и притихна. Дясната из-
скочи над трънаците зад завоя и
побягна по баирите, подгонена
от дима, който се заизнизва от
цевта на пушката. Човекът оста-
ви детето върху тревата встра-
ни от пътя. Доближи се до
огромното кафяво туловище, не
за да провери дали все още
диша или да избърше калта от
обувките си. Искаше да срещне
изстиналия поглед на стръвни-
цата, после отиде да се предаде
на горските.

Живко ТЕНЕВ

УТВЪРДИХА
ПРИЛОЖИМИ

ПРАВИЛА
за установяване на

конфликт на интереси
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация и чл. 10 от Наредбата
за организацията и реда за извършва-
не на проверка на декларациите и за
установяване на конфликт на интере-
си, Общински съвет - Ардино утвър-
ди Вътрешни правила за организа-
цията и реда за проверка на деклара-
циите и за установяване на конфликт
на интереси. 
Тези правила ще бъдат приложими
по отношение на
l представителите на общината в
органите на управление или контрол
на търговски дружества с общинско
участие в капитала  или на юридиче-
ски лица с нестопанска цел, които не
попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от
Закона за противодействие на коруп-
цията и отнемане на незаконно при-
добитото имущество (ЗПКОНПИ) и
са избрани с решение на Общински
съвет - Ардино;  
l управителите и членовете на орга-
ните на управление или контрол на
общински предприятия, както и на
други юридически лица, които са
бюджетни организации по смисъла
на § 1, т. 5 от допълнителните разпо-
редби на Закона за публичните
финанси, които не попадат в обхвата
на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са
избрани с решение на Общински
съвет - Ардино, а също и на кмето-
вете на кметства в общината.
Предвидени са новите функции по
изпълнение на закона и наредбата на
Общинския съвет и неговия предсе-
дател и на постоянната комисия и
нейния председател. Въведени са
конкретни правила за получаване на
декларации за имущество и интере-
си и несъвместимост от задължени-
те лица, тяхната обработка, съхраня-
ване и унищожаване.
С оглед на нормативните актове в
детайли са разработени и процеду-
рите за установяване на конфликт на
интереси и проверки на декларации-
те за имущество и интереси и несъв-
местимост на задължените пред
Общинския съвет лица.
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Отминаха местните избори. Сега всички с нетър-
пение очакват дали спечелилите ще изпълнят
обещанията, дадени преди изборите. С големи
надежди и очаквания са и местните жители на
махала Буйновци (Делиоллар). Махала, която е
само на пет километра от Ардино и проблемите
не са един или два. В миналото местните жители
произвеждаха стотици тонове тютюн. Болшин-
ството от мъжете напуснаха този свят на по 30 -
40-годишна възраст от силикоза. Те работеха в
подземните минни галерии на рудниците Мадан,
Рудозем и Еньовче. Майките и бащите полагаха
усилия и възпитаваха своите деца като достойни
граждани на България. Но въпреки всичко тази
махала никога не е подпомогната от местната
власт. Жителите на махалата през 1960 г. изгради-
ха водопроводна мрежа със собствени сили и
възможности, а през 1964 г. пак със собствени
сили и възможности успяха да прокарат черен
шосеен път, свързващ Ардино с махалата. Елек-
тричество се подава чак през 1977 година... 
Какво е положението сега? 
В момента пътят е в много лошо състояние (черен
път), водопроводната инсталация е за подмяна.
През летните месеци почти няма вода. А за улич-
но осветление да не говорим. Има голямо жела-
ние от страна на местното население отново маха-
лата да се съживи, но имат нужда от помощта на
общината. Преди изборите г-н Иззет Шабан беше
запознат с проблемите на махалата. Като предиз-
борен жест бяха закупени водопроводни тръби за
подсигуряване на връзка с нов воден източник, за
което сме им благодарни. Местните жители искат
незабавно да се асфалтира пътя или най-малкото
да се настила с чакъл. Време е общината наисти-
на сериозно да се погрижи за решаването на про-
блемите в тази махала. Да не забравим, че махала-
та е само на пет километра от града. Надеждите
ни са в ръководството на общината, начело с г-н
Иззет Шабан. Ние вярваме в него и се надяваме в
най-скоро време да се направи всичко за решава-
нето на проблемите на нашата махала.

Садък ДУРМУШ

Àðäèíî
ñðåä íàé-äîáðèòå

ÎÒËÈ×ÈÅ  

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан по-
лучи плакет и грамота от Министерството на ту-
ризма. Това се случи на тържествена церемония
в София, където бяха наградени 5 нови българ-
ски ЕДЕН дестинации по проект на Европей-
ската комисия - „Здравен и балнео туризъм“. 
Община победител в конкурса стана Костенец,
с подгласници общините Ардино, Самоков,
Баните и Сапарева баня.

Талантливата
състезателка 
на клуба по
тенис на маса
„Юнак“, 
Сиделя Мутлу
спечели брон-
зов медал на
престижния
международен
турнир за деца
в Унгария.
Ардинчанката
показа отлична
форма и се оки-
чи с бронзовото
отличие в конкуренцията на десетки тенисисти. 
В спор за бронзовия медал Сиделя постигна кате-
горична победа с 3:0 гейма срещу Панхордер Кер-
лине от Австрия. 
Треньорът на СКТМ „Юнак“ Бейхан Емин споде-
ли, че е останал изключително доволен от пред-
ставянето на Сиделя Мутлу. „Сега се подготвяме
за финалните турнири във всички възрастови
групи“, каза още Емин.

îò ìåæäóíàðîäåí òóðíèð â Óíãàðèÿ
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Kuzeyi Darıdere, doğusu Gümülcine, güneyi
Kırcaali, batısı Ahi Çelebi ilçeleri ile çevrilidir.
Meşgullu, Küçük Viran, Hotaşlı, Dolaştır, Davut
adlı beş (5) nahiye ile yetmiş bir (71) köyü vardır.
18179'u erkek, 19907'si kadın İslam, 186'sı erkek,
125'i kadın Bulgar olmak üzere toplam 38397 nüfusa
sahiptir. 
Akarsularından başlıcaları Çandır ve Sırt köyleri
yakınlarındaki bayırlardan çıkıp, Eğridere ile Yarar,
Dedeler, Terzi köyleri yakınlarından geçen Eğri
Deresi ve Aladağ yakınındaki bayırlardan toplanıp
Mıkmıl, Hovazlı, Küçük Vardar, Dallıca bayırlarında
toplanıp Elmal-i Kebir, Sütkesiği, Hallaçdede,
Postallar, Köse Hasanlar, Susuz Burun köylerinden
geçen Meşgullü Deresi Vanhan yaylası'nda çıkarak
Davud, Kabaağaç, Erikli, Ahıdler-i Sagir, Âşıklar,
Ömerler köylerinden geçerek Davud köyü deresi ve
Akidler-i Kebir, Ahidler-i Sagir, Olucak köyleri

yakınlarından geçen Balıklı dere ve Kara Kulavuz
Bayırı'nda toplanıp Ahmetler Kebir, Elcamda,
Ahmedler-i Sagir köylerinden geçen Dolaştır deresi
ve Ahi Çelebi ilçesi sınırındaki bayırlarda toplanıp,
Kozluca, İplice, Leskova köylerinden geçen Ilıca
deresi olup bunların hepsi Arda Nehri'ne dökülür.
Merkez ilçe Gümülcine'nin on altı saat kuzey batısın-
da ve adını taşıyan bir derenin kenarında olan
Eğridere ilçesinin havası suyu ılımandır. 
Tüm ilçede 30 cami, 1 hükümet konağı, 6 medrese,
136 okul, 4 karakolhane, 1 redif deposu, 8 han, 1
hamam, 129 değirmen, 32 dükkan, 1 mağaza, 1100
çeşme, 3 fırın, 4 kahvehane, 1 ılıca, 100300 dönüm
mer'a, 6838 dönüm çayır, 290 dönüm bağ vardır.
Tarım. buday, arpa gibi ürünlerle patates,tütün ve
başkalarıdır. Hayvanları. 46590 baş koyun, 9086 baş
öküz, inek ve benzerlerinden oluşur. 

Devamı sayfa 8’de

Edirne Merkez Vilâyet Sâlnâmesi -
Eğridere İlçesi H.1319 - M. 1901

Yıllar önce Eğridere

TARİH
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TARİH
Sayfa 7’den

Eğridere İlçesi'ne bağlı köylerin adlarıyla
merkeze olan uzaklıkları 
Çandar köyü...10, Terzi köyü...1.30 , Mehmet
köyü...15 , Hatipler köyü...25 , Kocaaliler...10, Sırt
köyü...1, Kuntel köyü...2, T.Kabaağaç köyü...4,
Hacı köyü..., Osmanlar köyü...8, Şeremetler
köyü...3, Kavaklıbük köyü...5, Ahıryan Erikli
köyü...2, Anbardere köyü...8, Balıklıdere köyü...8,
Hotaşlı köyü...4, Menekşe köyü...3, Anbarcılar
köyü...4, Çatak cami-i Atik köyü...4, Sütkesiği
köyü...2, Postallar köyü...4, Ilıca köyü...3, Davud
İslam köyü...4, Davud Hiristiyan köyü...4, Hüseyin
köy...9, Olupcak köyü...4, İbrahimler köyü...3,
Bazirgan Baba Vezir köyü...3, Şacak köyü...3, Köse
Hasanlar köyü...4, Mahmutlar Oğulları köyü...3,
Köseler köyü...4, Kozluca köyü...3, Elçidere
köyü...8, T.Ureyk köyü...1, T.Ericek köyü...1,
Goçküviran köyü...3, Ahıryan Ericek köyü...1,
Çınarlı köyü...4, Dereler köyü...30, Makmal
köyü...3, Kiliseli köyü...2, Tosya-i bâla köyü...2,
Eyribacak köyü...4, Halaçdere köyü...2, Kazlab
köyü...4, İsmailler köyü...4, Kabaağaç Yayla
köyü...3, Susuz köyü...8, Ömerler köyü...2,
Hacıoğulları köyü...4, Elhatlı köyü...2, Tonsa-izir
köyü...2, Susuzburun köyü...4, Çanaklar köyü...3,
Kayacakbaşı köyü...4, Erikli köyü...4, Doladere
köyü...9, Ahitler Sargi köyü...5, Mehipler köyü...6,
Durabeyler köyü...1, Fıkarapınarı köyü...2, Çatak
cami-i cedit köyü...4, Elmalı kebir köyü...2,
Ahmedler köyü...5, Leskova köyü...2, Dolaştır
köyü...8, Ahitler kebir köyü...6, Aşıklar köyü...4,
Doyranlar köyü...5 
İlçede Resmi Görevliler 
Kaymakam....Salih Salim Bey, Sâniye Naip -
Mustafa Tevfik Efendi, Müderris. 7.Ca.308/19.
Aralık 1890 Müftü - Hacı Sadeddin Efendi 
İlçe Yönetim Kurulu
Başkan Kaymakam Bey, Üye Naip Efendi, Üye
Müftü Efendi Üye, Mal Müdürü Said Lütfü Efendi,
Üye Tahrirat Kâtibi Ali Riza Efendi Üye, Süleyman
Efendi Üye, Mehmet Ağa Üye, Salim Efendi Üye,
Mümin Ağa 
Bidayet Mahkemesi
Başkan Naip Efendi Üye, Hacı Apdül Gafur Efendi
Üye, Murat Efendi Başkâtip, İbrahim Ethem Efendi
Savcı Yar.Vekil., Ahmet Efendi Sorgu Yargıcı, Şevki
Efendi Zabıt Kâtibi, Mehmet Şükrü Efendi 
Askeri Taşıt Araçları Komisyonu
Başkan Kaymakam Bey Üye, Hacı Emrah Ağa Üye,
Kasım Ağa Üye, Yüzbaşı Hüseyin Efendi Üye,
Osman Ağa

Ziraat Bankası Şubesi
Başkan Hacı Emrah Efendi, Muhasebe Kâtibi,
Hazim Efendi Üye, Ahmet Efendi Üye, Kasım Ağa
Üye, Hacı Murat Ağa 
Zabıta Memuru 
Jandarma Yüzbaşısı, Apdah Ağa Jabdarma
Mülazım-ı Evveli, Ömer Ağa Jandarma Mülazım-ı
Samisi, Fevzi Ağa 
Ticaret-Ziraat ve Sanayi Komisyonu
Başkan Hacı Hasan Efendi Üye, Osman Ağa Üye,
Kasım Ağa Üye,.Hacı Süleyman Ağa 
Belediye Dairesi Başkan
Mehmet Sadık Efendi..Hâmise 21...H.14.Ş.315/ 8
Ocak 1898 Üye, Hacı Süleyman Ağa Üye, Ahmet
Ağa Üye,.Molla Emin Ağa Üye, Osman Ağa Üye,
Molla Halil Kâtip, Ahmet Şükrü Efendi 
İslâm Cemiyeti Meclisi
Başkan Hâzım Efendi Üye, Hacı Emrah Ağa Üye,
Kazım Efendi Üye, Hacı Hasan Efendi 
Gelir (Vergi) Komisyonu
Başkan Mal Müdürü Efendi Müfettiş, Ali Nedim
Efendi Baş Tahsildar, Apdülfeddah Efendi Üye,
Mehmet Ağa Üye, Hafız Halil Efendi 
Değişik Görevliler
Malmüdürü Muavini Hasan Efendi Sadık Emini,
Mümin Efendi Nüfus Memuru, Kasım Efendi Nüfus
Kâtibi, Salim Efendi Nüfus Fransızca Kâtibi,
Hayrah Efendi Tapu Kâtibi, Seyyid Ali Efendi
Dûyûn-i Umumiye Memuru, Eşref Efendi Telgraf
Memuru, Sabri Efendi 
İlçe Okulları
Orta Okul Öğretmenleri Murat Efendi, Öğrenci
sayısı...63, İlkokul Öğretmeni Halim Efendi, Öğren-
ci sayısı 55
İlçe Nahiyeleri 
- Dolaştır (Dolandır) Nahiyesi. Müdür Nuri Efendi
Muavini, Hüseyin Efendi Üye, Rasim Ağa Üye, Sait
Ağa Üye, İdris Efendi Kâtip, Mehmet Lütfi Efendi,
Telgraf ve Posta Memuru Emin Efendi, Karagalaguz
Vergi Memuru Raşit Efendi, 
-  Davut Nahiyesi. Müdür Ahmet Ağa, 4.M19.S. 305/
6 Kasım 1887 Muavini, Aptah Çavuş Üye, Mestan
Ağa Üye, Aziz Ağa Üye, Fevzi Ağa Üye, Ali Efendi,
- Hotaşlı Nahiyesi. Müdür Hacı Ahmet Efendi,
Muavini Hacı İsmail Ağa Üye, Halil Ağa
Üye,Hüseyin Efendi Üye, Molla Hüseyin Üye,
Rasim Ağa. 
- Meşkulli Nahiyesi. Müdür Kasım Ağa Muavini,
Halil Efendi Üye, Hacı Emin Ağa Üye, İbrahim
Efendi Üye, Tahir Çavuş Üye, Hüseyin Efendi.  
- Küçük Viran Nahiyesi. Müdür İsmail Ağa Muavini,
Molla Mümin Ağa Üye, Mustafa Ağa Üye, Molla
Emin Ağa Üye, Halil Ağa Üye, Hacı Yusuf Ağa.
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SUYUN ÖTESİNDEN YAZILAR

Mehmet Ş. ÇAVUŞOĞLU

ÇEŞME

1989’da Türkiye’ye göç ederken üç bavula sığdır-
dığım eşyaların arasına Atanas Dalçev’in
“Balkon” şiir kitabını da koymuştum. Entelektüel
yönüyle öne çıkan Dalçev şiir dilinin mükemmel-
liği ve derinlikli düşüncesiyle öteki şairlerden
farklılaşıyordu. Kitaptaki “Küçük Bir İstanbul
Mozaiği“ başlıklı sekiz şiirden oluşan bir bölüm-
de İstanbul kentinin tarihsel yapılarının görkemli-
liğini ve Boğaz’ın eşsiz güzelliğini anlatıyor, top-
lum yaşamından bir kesit sunarken Plovdiv
(Filibe) köylerinden göç etmiş, suda ellerini yıka-
yan bir kadının yurt özlemine yer veriyordu.
”Edebiyat, evrene insan açısından bakmaktır”
diyor Pr. Dr. Nermi Uygur. Birçok yazar güdümlü
zihinlerinde tarihsel gerçekleri saptırarak yapıtla-
rında Türk düşmanlığını körüklerken, dürüst bir
edebiyatçı olan Dalçev halklara saygılı,olumlu ve
olaylara gerçekçi yaklaşıyordu. Hele bir “Çeşme“
şiiri var ki...

“İştip kentine gittiğimizde gecelemek için beni
varlıklı bir ailenin evine yerleştirdiler. İki katlı
evin girişinde taştan yapılmış bir çeşme vardı.
Bu çeşme, bu susuz yurtta bir musluktan
sürekli bol bol akan ve sesiyle her yerinde tarh-
lara, teneke ve saksılara dikilmiş çiçeklerin
açtığı geniş avluyu dolduran su beni çok etkile-
mişti.
Ev sahiplerinden bir zamanlar burada her
Türk gibi suyu seven ve onu buraya getirten
paşanın konağının bulunduğunu öğrendim. Su
tam olarak nereden geliyordu, bir kaynaktan
mı ya da birçok yerden mi toplanıyordu, onlar
bilmiyorlardı.
Ev sahipleriyle sohbet ettikten sonra benim
için hazırladıkları odaya çıktım. Pencere açıktı
ve gecenin sessizliğinde çeşmenin şırıltısını
özellikle açıkça dinliyordum. Dalmış ve onun
gürültüsünden birkaç kez uyanmış ve yeniden

uyumuştum. Ve hep bir ırmağın boyunda gez-
diğimin, dibinde yeşil yosunlarla kaplı taşların
göründüğü bir dağ akarsuyunun soğuk suyuna
ellerimi batırdığımın ya da yüzüstü yatmış, bir
kaynaktan
su içtiğimin ve akıntının kum taneciklerini
nasıl kımıldattığını seyredişimin rüyasını görü-
yordum.
Çeşme bütün gece rüyalarımı suluyordu.”

(Türkçesi: M. Ç.)

Şair, Türklerin suya olan tutkusunu hayranlığını
açıkça belirterek dile getiriyor.
Suyu getirenin paşalığı unutulur, verdiği hizmet
akıllarda kalır. Su yaşamdır. Susuz yaşanır mı?
Nerede su varsa, orada Türkler yaşar. Yoksa da
Türkler suyu arayıp bulur. 
Yöre insanımız binlerce pınar, çeşme yapmış,
yaptırmış: Soğuksu, Koca Pınar, Selçuk Pınarları,
Maşkallı çevresindeki Kırk pınarlar, Gürleyik;
Kemerli Çeşme, Çatılı Çeşme, Âşıklar Çeşmesi ve
yenileri... 
İnançlı insanlar yaşamlarında ve özellikle yaşam-
larının son demlerinde ya bir pınar, bir çeşme ya
da bir kuyu yapılması için yakınlarına vasiyet
ederler. Çünkü bir akarsuya benzer ömrü insanın.
Yirminci yüzyılın seksenli yıllarında Türklerin
yoğun olarak yaşadığı bölgelerde kimi yerel yöne-
ticiler yukarıdan gelen buyrukları işgüzarlık edip
uygulayarak yazılı eski mezar taşlarını kırdılar,
kırdırdılar; çeşme duvarlarındaki hayrat sahipleri-
nin adlarını yağlı boya ile kapattılar, kapattırdılar. 
Ne diyeyim, Atanas Dalçev‘in “Çeşme“ şiirinden
utansınlar!
Hem küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikli-
ği kapımıza dayanmışken su kaynaklarımızı, hem
de hangi topluma ait olursa olsun evrensel ölçüt-
lere uyarak dinsel, kültürel ve tarihsel varlıkları
korumak insanlık görevimiz olmalıdır.

• Birçok yazar güdümlü zihinlerinde tarihsel gerçekleri saptıra-
rak yapıtlarında Türk düşmanlığını körüklerken, dürüst bir
edebiyatçı olan Atanas Dalçev halklara saygılı,olumlu ve olayla-
ra gerçekçi yaklaşıyordu.
• Edebiyat, evrene insan açısından bakmaktır.
• İnançlı insanlar yaşamlarında ve özellikle yaşamlarının son
demlerinde ya bir pınar, bir çeşme ya da bir kuyu yapılması için
yakınlarına vasiyet ederler. Çünkü bir akarsuya benzer ömrü
insanın.
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Büyükbaba torunu ile birlikte
uçurtma uçuruyordu. Yaşlı
adam uçurtmayı havalandır-

dıktan sonra ipi tutması için çocuğa
verdi. Bir süre sonra çocuk;
“Büyükbaba, uçurtma sanki daha da
yükseklere çıkmak istiyor, ama ip
ona engel oluyor” dedi.
Büyükbaba gülümsedi ve “Öyle mi
düşünüyorsun? Hadi gel ipi keselim
ve ne olacağını birlikte görelim”
diye cevap verdi.
Sonra cebinden küçük bir çakı
çıkardı, ipi kesti ve uçurtmanın
yükselişini seyre daldılar.
Uçurtma yukarılara tırmandı, tır-
mandı ama bir süre sonra yalpala-
maya, kendi etrafında dönmeye
başladı. Ve bir anda, sanki kanatları
kırılmış bir kuş gibi hızla düşerek,
büyükbaba ve torununun kolayca
ulaşamayacakları bir yere çakıldı.
Çocuğun üzüldüğünü gören yaşlı
adam, yüzünü avuçları içine alıp
gözlerinin içine bakarak ve yumuşa-
cık bir ses tonuyla şunları söyledi:

“Yavrum, yaşam da çoğu kez böyle-
dir. İnsanoğlu tıpkı uçurtma gibi
havalanır ve belli bir yüksekliğe
ulaştığında, başarısına katkısı olan
bazı şeyleri, daha da yükselmesine
engel olarak görür. Bakmakla
yükümlü olduğu ailesi, her gün git-
mek zorunda olduğu işi, içinde doğ-
duğu, yetiştiği değerler, görüştüğü
arkadaşları/çevresi, üzerinde emeği
bulunan dostları, meslek büyükleri,
yaşadığı yerler, ona daha da yüksel-
mesini engelleyen bu ip gibi gelir.
Böyle düşünen kimileri bir anda bu
ipleri koparıverir ama sonuçta çoğu
işte böyle düşerler..!
Unutma oğlum!
Olduğun yerde kalabilmek yüksel-
mekten çok daha zordur.
Ve yükseldiğin yerde kalabilmek
için mutlaka vazgeçmeyeceğin
değerlerin olmalıdır. Bunların
başında da dürüstlük gelir. Biraz
evvel sıraladıklarım, bizleri bulun-
duğumuz yükseklikte tutar, hatta
daha da yükselmemizi sağlarlar.

Eğer bizi biz yapan değerlerden
koparsak, aynen bu uçurtma gibi
çakılırız!..
Ben yaşamım boyunca ipi kopmuş
sayısız ‘uçurtmayı' düşerken izle-
dim!..”
Sevgili okurlarım,
Bilgiye ulaşmak için yaşlanmanın
gerekmediği ama gençlerin, bilgele-
rin yol göstericiliğine her zamandan
daha fazla ihtiyaç duydukları bir
çağda yaşıyoruz.
Bilgi satmayan, buna karşılık
yaşam imbiğinden süzülüp gelen
bilgi ve deneyimlerini cömertçe
paylaşan, böylece ‘uçurtma'ların
daha yükseklere güvenle tırmanma-
larını sağlayan dürüst bilgelere...
Ne diyor Thomas Jefferson: 
“Bilgelik kitabının ilk sayfasında,
dürüstlük yer alır...”
Hiçbir uçurtmanın ipinin kopmama-
sı ve çakılmaması dileğiyle.

Mehmet GÜLESTANOV
Emekli Öğretmen

İnsanoğlu hayatında bazen çeşitli hatalar yapı-
yor. Bunların coğu ya bilgisizlikten ya da kendi
nefsine yedirememekten. Hatta başkalarını,
çevresini kabahatlı bile göstermek oluyor. Bazı
hatalar, hele insan ilişkileriyle bağlıysa çok
derin hayal kırıklığına neden olabilirler. Böyle
durumlar bildiğimiz gibi depresyona da düşüre-
bilir insanı. 
Geçenlerde bir internet sitesinde bir öykü oku-
dum. Çok etkilendim. Beni hem çocukluk çağı-
ma götürdü hem de çok derin bir bilgelikle kar-
şılaştırdı. Öykünün içeriği  tanıdık gibi geldi.
Ünlü Bulgar şaari Hristo Smirnenski’nin
“Prikazka za stılbata” öyküsüyle biraz benzeyiş
buldum.
Bu bilgelik dolu öyküyü “Ardino’nun Sesi”
gazetesi okurlarıyla paylaşırsam iyi olur dedim.
Çünkü öykü hele gençlerimiz için ibretlik bir
kaynak.  İşte:

BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERDEN
KOPARSAK...
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Р Е Ш Е Н И Е № 14 
Приема Правилник за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация.

Р Е Ш Е Н И Е № 15 
Определя състави на постоянните комисии, както следва: 
Комисия по финанси, бюджет 
и стопанско управление:
1. Кадир Юсеин Аптикадир - председател
2.Зюлфие Ниязиева Ибрямова - зам.-председател
3.Фатме Нури Махмуд
4. Альон Насков Хаджиев
5. Рукие Фикретова Солак
6. Веселин Янков Чаушев
7. Красимир Раданов Кичуков
Комисия по здравеопазване 
и социални дейности: 
1. Мюмюн Рахим Джила - председател 
2. Адам Драганов Персенски - зам.-председател
3. Рукие Фикретова Солак 
4. Бахтияр Фахриев Ходжов
5. Мюмине Байрам Ахмед
6. Зюлфие Ниязиева Ибрямова
7. Веселин Янков Чаушев
Комисия по образование, 
култура и вероизповедания: 
1. Бахтияр Фахриев Ходжов - председател
2. Айнур Ючер Юсеин - зам.-председател
3. Азис Халибрям Мурад
4. Мюмюн Наджи Бекир
5. Юксел Сабри Исмаил
6. Метин Мустафов Мюмюнов
7. Фиданка Стефанова Кисьова
Комисия по ТСУ, транспорт, комуникации:
1.Азис Халибрям Мурад - председател
2 Алпер Сами Абдурахман - зам.-председател

3. Рамадан Хюсеин Фейзула
4. Альон Насков Хаджиев
5. Кадир Юсеин Аптикадир
6. Красимир Раданов Кичуков
7. Съби Милчев Узунов
Комисия по евроинтеграция и екология:  
1. Алпер Сами Абдурахман - председател
2. Сабри Мюмюналиев Емрулов - зам.-председател
3. Сунай Фахрединов Салиев
4. Павлин Павлов Кръстев 
5. Шахин Мехмедов Байрамов
6. Фахри Мехмед Кафали
7. Адам Драганов Персенски
Комисия по етика, законност, обществен ред 
и контрол на решенията на Общинския съвет: 
1. Реджеб Баязидов Шакиров - председател 
2. Шинка Асенова Аврамова - зам.-председател
3. Мюмине Байрам Ахмед
4. Фатме Нури Махмуд
5. Павлин Павлов Кръстев
6. Стефан Асенов Терзиев
7. Съби Милчев Узунов
Комисия по младежки дейности, спорт и туризъм: 
1. Метин Мустафов Мюмюнов - председател 
2. Альон Насков Хаджиев - зам.-председател
3. Юксел Сабри Исмаил
4. Реджеб Баязидов Шакиров
5. Фиданка Стефанова Кисьова
Комисия по земеделие и гори: 
1. Шахин Мехмедов Байрамов - председател
2. Сунай Фахрединов Салиев - зам.-председател
3. Мюмюн Наджи Бекир
4. Сабри Мюмюналиев Емрулов
5. Рамадан Хюсеин Фейзула
6. Шинка Асенова Аврамова
7. Фахри Мехмед Кафали

Ïðîòîêîë ¹3
Ð Å Ø Å Í È ß

íà Îáùèíñêè ñúâåò - Àðäèíî, ïðèåòè íà çàñåäàíèå, 
ïðîâåäåíî íà 18 äåêåìâðè 2019 ã.
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Комисия за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество: 
1. Фатме Нури Махмуд - председател
2. Бахтияр Фахриев Ходжов - зам.-председател
3. Стефан Асенов Терзиев
4. Рамадан Хюсеин Фейзула
5. Съби Милчев Узунов

Р Е Ш Е Н И Е № 16
Избира общинския съветник Мюмюн
Рахим Джила за заместник-председател
на Общинския съвет. 

Р Е Ш Е Н И Е № 17 
1. Определя за делегат в Общото събра-
ние на Националното сдружение на
общините в Република България пред-
ставителя на Община Ардино инж.
Изет Изет Шабан, кмет на община
Ардино. 
2. Определя за делегат в Общото събра-
ние на Националното сдружение на
общините в Република България пред-
ставителя на Общински съвет - Ардино
Сезгин Байрамали Байрам, председател
на Обшински съвет - Ардино.
При невъзможност за участие на опре-
деления по т.2 делегат в заседание на
Общото събрание, той ще бъде заме-
стван от Мюмюн Рахим Джила.

Р Е Ш Е Н И Е № 18
Дава съгласие председателят на Общин-
ски съвет - Ардино Сезгин Байрамали
Байрам да членува в Националната асо-
циация на председателите на общински
съвети в Република България, като дъл-
жимият членски внос е за сметка на
бюджета на Общината в частта „Общин-
ски разходи за Общинския съвет и
параграфа за разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации“.

Р Е Ш Е Н И Е № 19
Определя инж. Изет Изет Шабан, кмет
на община Ардино, за делегат на отчет-
но-изборното общо събрание на Сдру-
жение „Толерантност“, а за заместник-
делегат Сезгин Байрамали Байрам,
председател на Общински съвет -
Ардино. 

Р Е Ш Е Н И Е № 20
Избира: 
1. Представител в Областния съвет за
намаляване на риска от бедствия в
област Кърджали Сезгин Байрамали
Байрам, председател на Общински

съвет - Ардино. 
2. Заместник-представител в Областния съвет за намалява-
не на риска от бедствия в област Кърджали Мюмюн Рахим
Джила, зам.-председател на Общински съвет - Ардино.

Р Е Ш Е Н И Е № 21
Одобрява компенсирани промени между отделните
обекти от поименния списък за капиталови разходи за
2019 година, а именно:
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№ по Наименование на
ред обекта и източник на финансиране БИЛО СТАВА
I. Целева субсидия за капиталови разходи 1191100.00 1191100.00
1 Реконструкция на ул. Изгрев, ул. Преспа 65978,87 74406,28
2 Направа на вътрешно квартална канализация 

и преливници гр. Ардино 164222,83 164222,83
3 Реконструкция на улица в мах. Шивачево, 

с. Бял извор 28000,00 51597,52
4 Реконструкция на улица в мах. Гарване, 

с. Бял извор 14000,00 32775,17
5 Реконструкция на улица в с. Бял извор 40000,00 30417,31
6 Реконструкция на улица в мах. Деремахала, 

с. Бял извор 10000,00 11577,92
7 Реконструкция на улица в кв. Диамандово, 

с. Бял извор 10000,00 0,00
8 Реконструкция на улица в мах. Чолаково, 

с. Бял извор 15000,00 12839,24
9 Реконструкция на улица в с. Дядовци 32895,98 32895,98
10 Реконструкция на улица в с. Светулка 27697,21 27697,21
11 Реконструкция на улица в с. Кроячево 37871,46 37871,46
12 Реконструкция на улица в с. Гърбище 25000,00 0,00
13 Реконструкция на улица в с. Ленище 23500,00 29012,48
14 Реконструкция на улица в с. Правдолюб 26459,99 26459,99
15 Реконструкция на улица в с. Срънско 10000,00 21097,30
16 Реконструкция на улица в с. Жълтуша 56657,86 55181,27
17 Реконструкция на улица в с. Падина 66100,83 66100,82
18 Реконструкция на улица в с. Башево 30000,00 0,00
19 Реконструкция на улица в с. Чернигово 20000,00 29702,77
20 Реконструкция на улица в с. Дедино 10000,00 16489,20
21 Реконструкция на улица в с. Горно Прахово 60000,00 0,00
22 Реконструкция на улица в с. Стояново 10000,00 15137,43
23 Реконструкция на улица в с. Седларци 18000,00 17950,02
24 Реконструкция на улица в с. Еньовче 28328,93 28328,93
25 Реконструкция на улица в с. Рибарци 13368,80 13368,80
26 Реконструкция на улица в с. Сухово 27868,15 27868,15
27 Реконструкция на улица в с. Голобрад 30000,00 35226,94
28 Реконструкция на улица в с. Брезен 31500,00 50444,63
29 Реконструкция на улица в с. Богатино 10000,00 17107,28
30 Реконструкция на улица в с. Хромица 15000,00 18772,86
31 Реконструкция на улица в с. Левци 12000,00 13137,66
32 Реконструкция на улица в с. Червена скала 15000,00 28481,35
33 Реконструкция на улица в с. Млечино 20000,00 44221,04
34 Реконструкция на улица в с. Чубрика 27319,80 27289,57
35 Реконструкция на улица в с. Ябълковец 29052,05 29052,05
36 Реконструкция на улица в с. Ахрянско 15000,00 0,00
37 Реконструкция на улица в с. Търносливка 25000,00 34699,74
38 Реконструкция на улица в с. Русалско 25000,00 0,00
39 Реконструкция на улица в с. Китница 23118,48 23118,48
40 Изграждане на подпорна стена в с. Горно Прахово 33000,00 28726,32
41 Изграждане на подпорна стена в с. Искра 10000,00 9157,90
42 Превантивни мерки за намаляване 

на активността на свлачище чрез укрепване 
с подпорна стена на ул. Тютюнева, гр. Ардино 8741,45 8666,10

II. Постъпления от продажба на нефинансови 
активи и други местни приходи 480000,00 445300,00

1 Баластриране на път в мах. Курдоллар, с. Теменуга 10000,00 0,00
2 Баластриране на път в Аренкьой 5000,00 0,00
3 Изграждане на плочник пред бл. Лекарски, гр. Ардино 18000,00 18794,69
4 Изграждане на детски площадки в кв. Любовна чешма 14100,00 10807,22
5 Ремонт на фасадата на сградата на бивше училище

в кв. Диамандово 5000,00 6617,56
6 Доставка на спортни уреди за спортна зала 

в с. Бял извор 5000,00 5000,00
7 Почистване коритото на р. Бялизворска 

в централната част на селото 4000,00 0,00
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С намаления размер на капиталовите
разходи по т. II Общински съвет - Арди-
но актуализира бюджета на общината за
2019 г., както следва:

Р Е Ш Е Н И Е № 22
1. Отменя Решение № 491/31.01.2019 г.
на Общински съвет - Ардино.
2. Определя нов размер на индивиду-
алните основни месечни заплати на
кмета на общината и кметовете на
населени места на територията на об-
щина Ардино, считано от 01.12.2019 г.,
както следва:
- Кмет на община - 2 200 лева
- Кмет на кметство Башево - 950 лева
- Кмет на кметство 

Боровица - 1 000 лева
- Кмет на кметство 

Богатино - 900 лева
- Кмет на кметство Брезен - 900 лева
- Кмет на кметство 

Бял извор - 1 100 лева
- Кмет на кметство 

Г. Прахово - 1 000 лева
- Кмет на кметство Гърбище - 900 лева
- Кмет на кметство 

Д. Прахово - 950 лева
- Кмет на кметство Жълтуша - 850 лева
- Кмет на кметство Ленище - 900 лева
- Кмет на кметство Млечино - 950 лева
- Кмет на кметство Падина - 1 000 лева
- Кмет на кметство 

Правдолюб - 950 лева
- Кмет на кметство Светулка - 950 лева
- Кмет на кметство Синчец - 900 лева
- Кмет на кметство Хромица - 800 лева
- Кмет на кметство 

Чернигово - 950 лева
- Кмет на кметство Чубрика - 950 лева
- Кмет на кметство Ябълковец - 950 лева

№ по Наименование на
ред обекта и източник на финансиране БИЛО СТАВА
8 Изграждане на подпорна стена на главния път 

в с. Богатино 13500,00 11760,05
9 Изграждане на подпорна стена в с. Седларци 2000,00 1940,40
10 Изграждане на подпорна стена в с. Боровица 

на пътя за мах. Вражалци 13000,00 7386,37
11 Ремонт на общинска сграда в с. Долно Прахово 24000,00 24816,92
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 6889,84
15 Ремонт на обреден дом в с. Башево 17500,00 23220,64
16 Ремонт на обреден дом в с. Бистроглед 7000,00 0,00
17 Ремонт на минаре в с. Горно Прахово 0,00 2341,64
18 Водоснабдяване на с. Боровица - Стар читак, 

Горен Мировец и център 45000,00 45000,00
19 Водоснабдяване на мах. Голица, 

Ослец и Карабаш в с. Млечино 20000,00 20000,00
20 Ремонт на обществена тоалетна в с. Млечино 14600,00 17652,50
21 Изграждане на водопровод в с. Светулка 5000,00 0,00
22 Изграждане на резервоар за вода в с. Синчец 22000,00 22000,00
23 Изграждане на водостоци и канавки 

на ул. Перелик и Кабакчълар 15000,00 15000,00
24 Изграждане на прагове по р. Далджанска 15000,00 24804,00
25 Междублоково пространство около бившето СМК 5000,00 3751,13
26 Сондаж за вода на стадион „Юнак“ 20000,00 20000,00
27 Изграждане на водопровод в с. Търна 12000,00 12000,00
28 Основен ремонт на мост в с. Любино 63300,00 63297,45
29 ППР 50000,00 32219,59
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 Местен път 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 водоотвеждане на дъждовни води 
от свлачище по местен път 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. Тютюнева, 

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
21 Основен ремонт на обществени сгради, 

собственост на община Ардино 960000.00 960000.00
IV. От преходен остатък в делегирани 

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 8115798.33

РАЗХОДИ Капиталови Текущи 
разходи разходи

I. Местни дейности -  34700 + 34700
1. Дейност „Общинска 
администрация“ + 2434
2. Дейност 
„Водоснабдяване 
и канализация“ - 5000 + 5000
3. Дейност „Изграж-
дане, ремонт и под-
държане на уличната 
мрежа“ - 17780 + 15000
4. Дейност „Др. дей-
ности по жилищното 
строителство“ - издръжка - 2306 + 14700
5. Дейност „Обредни 
домове и зали“ + 2952
6. Дейност „Служби 
и дейности по под-
държане, ремонт и 
изграждане на 
пътищата“ - 15000
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3. Възлага на кмета на общината да утвърди ново пои-
менно щатно разписание, съгласно новите размери на
основните месечни възнаграждения на кметовете в
община Ардино.
4. Определя годишен платен отпуск на кметовете в
община Ардино в размер на 30 дни, съгласно чл. 31,
ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и
отпуските.

Р Е Ш Е Н И Е № 23
Одобрява предложената от кмета на община Ардино
обща численост и структура на общинска администра-
ция и дейностите към нея.

Р Е Ш Е Н И Е № 24
Допълва  Решение №531/26.06.2019 г. на Общински
съвет - Ардино със следното: обявява от частна в
публична общинска собственост с предназначение за
обществени потребности от общинско значение -
имот, представляващ едноетажна масивна сграда със
застроена площ 102 кв.м. построена в урегулиран
поземлен имот, с площ 560 кв.м. по регулационния
план на с. Кроячево.

Р Е Ш Е Н И Е № 25 
1. Разрешава сключените срочни договори за отдаване
под наем на общински терени, върху които има поставе-
ни павилиони и други преместваеми съоръжения да
бъдат удължени за срок от една година, считано от
01.01.2020 до 31.12.2020 г.
2. Упълномощава кмета на общината да сключи съответ-
ните анекси.

Р Е Ш Е Н И Е № 26 
1. Разрешава сключеният срочен договор за отдаване под
наем на общински терен, върху който има поставено
преместваемо съоръжение с цел предоставяне на далеко-
съобщителни услуги да бъде удължен за срок от една
година, считано от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
2. Упълномощава кмета на общината да сключи съответ-
ния анекс.

Р Е Ш Е Н И Е № 27
Възлага превозите по автобусните линии, както следва:
1. Автобусна линия Кърджали - Долно Прахово от
утвърдена Областна транспортна схема, с часове на
тръгване 17:00 - 13:30 часа, за срок от пет години  на
„Картал тур” ООД.
2. Автобусна линия Кърджали - Долно Прахово от
утвърдена Областна транспортна схема, с часове на
тръгване 12:00 - 07:20 часа, за срок от пет години  на
„Картал тур” ООД.

Р Е Ш Е Н И Е № 28
Приема решение за допитване до населението на село
Главник, дали искат село Главник да се отдели като
самостоятелно населено място от кметство Жълтуша,
община Ардино.

Всеки гражданин с избирателни права може да положи
подписа си еднократно в подписката.
Подписката задължително трябва да съдържа предложе-
нието, което е обект на подписката и бланките със събра-
ните подписи на гражданите.
В бланките гражданите с избирателни права вписват
трите си имена, постоянния или настоящия адрес и пола-
гат саморъчно подпис.
Възлага на кмета на община Ардино да организира про-
веждането на подписката в 14-дневен срок от влизане в
сила на решението.

Р Е Ш Е Н И Е № 29
Приема Програма за развитие на читалищната дейност в
община Ардино през 2020 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 30 
1. Утвърждава Вътрешни правила за организацията и
реда за проверка на декларациите и за установяване на
конфликт на интереси в Общински съвет - Ардино.

Р Е Ш Е Н И Е № 31
1. Подкрепя идеята на кмета на общината за канди-
датстване с проектно предложение пред МТСП по
проект „Красива България“ за обект: ДГ „Брезичка” -
Ардино.
2. Възлага на кмета на общината да се изготвят и вне-
сат необходимите документи по изискванията на про-
ект „Красива България”, както и да се предвидят за
съфинансиране средства от бюджета на общината в
размер на 36 466 лв., представляващи 50% от общата
стойност на проекта.

Сезгин БАЙРАМ 
Председател 

С пълните текстове на решенията можете да се
запознаете в сайта на Община Ардино - www.ardino.bg

ÏÏÎÎÑÑÒÒÎÎßßÍÍÍÍÈÈ ÊÊÎÎÌÌÈÈÑÑÈÈÈÈ
ÍÍÀÀ ÀÀÐÐÄÄÈÈÍÍÑÑÊÊÈÈßß

ÎÎÁÁÙÙÈÈÍÍÑÑÊÊÈÈ ÑÑÚÚÂÂÅÅÒÒ
Постоянните комисии играят основна
роля в процеса на вземане на решения
от Ардинския общински съвет. Те
имат задачата да проучват потребно-
стите на населението в съответната
област и да правят предложения за
решаването на проблемите; да подпо-
магат общинския съвет при подготов-
ката на решения по въпроси, внесени
за обсъждане и решаване; да осъще-
ствяват контрол за изпълнение на
решенията на общинския съвет.
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ÀÇ ÐÈÑÓÂÀÌÄÅÒÑÊÈ ÑÂßÒ

ÈÌÏÐÅÑÈß

КРАЯТ НА ДРОЙДА 
ДОЙДЕ. Да, време беше. 
Нека цикълът да продължи
с други хора. 
Да, краят дойде... Една
нишка се скъса... Дет-
ство, младост, най-хубави
години, безгрижие, весе-
лие. Всичко остана събра-
но в една-две снимки, раз-
хвърлени в спомените. 

Сълзи неутешими напи-
рат в очите, сърцето се
раздира от болка толкова
непозната...
Обърнах се да запечатам
всичко мило на душата и
там видях последно сбо-
гом, последна прошка. Не-
спокойни любимите души
останаха сами, да чакат за
безмълвната молитва и

стрък любимо
цвете. Цветове
и спомени, ре-
алност и тъга
преплетени в
душата ми зас-
пивам, с очи
отворени съ-
нувам... И пак
там и все там
се връщам!
Съдбата отре-
дила ни е най-
тежката раздя-
ла, но знай, аз
няма да забра-

вя нито миг от миналото,
като лента филмова ще те
разглеждам миг по миг и
ще отстъпя, макар и с
болка, на други да продъл-
жат да дишат там, където
моето сърце ще бие. 
Сбогом детство, сбогом
всичко мое! Пак ще се
завръщам, но вече в спо-
мените топли само...

Елис АЛИЕВА

Рисунка Синем ЧАУШЕВА

Рисунка Вилияна СИМОВА

ÊÊèèëëèèìì÷÷ååòòîî ììèè åå îîòò ââúúëëííàà
òòúúéé êêààççââàà ááààááàà ììèè ÷÷óóääííàà..
ÅÅ,, ííàà òòîîïïëëèè÷÷êêîî ùùåå ññååääííàà
ððúúêêààââèè ááúúððççîî ùùåå ççààïïððååòòííàà..

ÎÎòò ÷÷ååêêììååääææååòòîî ââññèè÷÷êêîî ùùåå èèççââààääÿÿ
ððååââèèççèèÿÿ ààçç ììèèññëëÿÿ ääàà ííààïïððààââÿÿ..
ÁÁààááîî,, òòèè ííåå ññåå ññúúððääèè,,
ïïîîññëëåå ââññèè÷÷êêîî ùùåå ññåå ïïîîääððååääèè!!

ÂÂííóó÷÷êêààòòàà òòèè ääííååññ îîòòêêððèè
ííååùùàà,, ççààááððààââååííèè îîòò òòååáá ääîîððèè..
ÎÎõõ,, ùùåå òòððÿÿááââàà ääàà ïïîîääððååììííàà
òòààççèè ääååééííîîññòò ììèè ääîîòòååããííàà..

ÏÏîî ññòòååííèèòòåå ïïîîññëëåå ùùåå ððèèññóóââààìì,,
àà óóòòððåå òòððÿÿááââàà ääàà ïïúúòòóóââààìì..
ÙÙåå ääîîééääàà ïïààêê,, òòèè ííåå ïïëëàà÷÷èè,,
ùùåå òòåå ññúúááóóææääààìì ïïààêê ââ ççîîððèè..

ÙÙåå ññååääííååìì ääîî ååëëõõèè÷÷êêààòòàà ççååëëååííàà
îîòò òòååááåå ïïîîññààääååííàà,, êêîîããààòòîî ññúúìì ððîîääååííàà..

ÏÐÈ ÁÀÁÀ
ÒÒóóêê ññúúìì ììààëëêêîî ííååããëëèèææåå,,
ââÿÿððííîî åå,, òòààêêàà ññèè åå..
ÎÎ÷÷èè ççààòòââààððÿÿìì,, ííåå ììèè ïïóóêêàà,,
ððààááîîòòàà êêèèïïååøøåå òòóóêêàà::
ÏÏîîääððååææääààõõ ÷÷ààííòòèè,, ÷÷ååêêììååääææååòòàà,,
îîòò êêààëë ííààïïððààââèèõõ ààçç êêþþôôòòååòòàà,,
÷÷åå ÷÷ààêêàà êêîîòòååòòîî õõððààííàà..
ÈÈ òòååççèè êêëëîîíí÷÷ååòòàà,, ëëèèññòòàà
òòððÿÿááââààøøåå ääàà ññúúááååððàà.. 
ÊÊààòòîî îîííààççèè ÏÏèèïïååëëîîòòàà,,
ññââúúððøøèèõõ ððààááîîòòàà ççàà ööÿÿëëàà ððîîòòàà..

ÀÀëëèèííàà ÑÑÅÅÌÌÅÅÐÐÄÄÆÆÈÈÅÅÂÂÀÀ

ÐÀÁÎÒËÈÂÊÀ
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Ðåïîðòåð:
Ãþíåð ØÞÊÐÈ
Âîäåù ðåäàêòîð:
Ñàôôåò ÅÐÅÍ

Êîîðäèíàòè çà âðúçêà ñ ðåäàêöèÿòà:
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�Àðäèíñêè ãëàñ� å ìåñå÷íî äâóåçè÷íî èçäàíèå 
íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ è Îáùèíñêè ñúâåò - Àðäèíî

ÊÊúúääåå åå ììîîééòòàà ääèèââííàà ïïëëààííèèííàà ççååëëååííàà??
ÈÈ ïïååññååííòòàà ííàà ïïòòèèööèèòòåå -- êêúúääåå åå??
ÎÎòòââððååää ííààïïèèððàà ááÿÿëëàà òòúúììííèèííàà.. ÑÑòòóóääååííîî..
ÍÍèè ããëëààññ,, ííèè ççââóóêê,, ííèè ââÿÿòòúúðð ääàà ïïîîââåååå..

ÍÍååááåå èè øøèèðð,, èè ïïúúññòòððîîööââååòòèèåå,, èè ïïååññååíí,, 
èè òòââîîÿÿòòàà ëëþþááîîââ,, èè ïïîîððèèââèèòòåå ëëóóääèè -- 
ññ ááååççììúúëëââèèåå ççààòòððóóïïàà øøååïïîîòòúúòò óóííååññååíí 
ííàà ïïààääààùùèèòòåå ììúúððòòââèè ïïååïïååððóóääèè......

ÂÂññåå òòîîççèè ññúúíí èèççïïúúëëââàà ççèèììííèèòòåå ììèè ííîîùùèè..
ÄÄîîððèè ïïîîííÿÿêêîîããàà ããîî ââèèææääààìì ááóóääååíí..
ÍÍîî ññ ííÿÿêêààêêââàà ííààääååææääàà èè óóïïîîððññòòââîî îîùùåå 
îî÷÷ààêêââààìì ââññÿÿêêîî óóòòððîî êêààòòîî ÷÷óóääîî..

ÈÈ ââääúúíí ääóóøøààòòàà ììèè ííààääèèããàà ññåå òòððååââîîããàà 
êêààòòîî ïïððååääïïððîîëëååòòííàà ììúúççããàà îîòò êêîîððååíí...... 
ÍÍåå ññúúìì ííèè ññòòààðð,, ííèèòòîî ññììèèððååíí,, 
ççàà ääàà èèççááððîîääÿÿ 
ííààòòððóóïïààííèèòòåå ïïððÿÿññïïèè îîòò óóììîîððàà!!

ÊÊððúúññòòüüîî ÄÄÈÈÌÌÈÈÒÒÐÐÎÎÂÂ 
11998800,, ÀÀððääèèííîî

В магазина влезе жена с леко прошарени коси
и малко изморен вид. Тя остави на масата до
вратата голяма чанта, от която се подаваха куп
ученически тетрадки, и се нареди на дългата
опашка. 
- Ей, хора! Да дадем ред на учителката, че е
уморена, а пък вижте колко работа я чака в
къщи! - рече възрастен мъж с каскет и посочи
отворената чанта.
- Но, моля ви се, ще си чакам реда! - възпро-
тиви се жената и направи крачка назад.
В това време опашката се раздвижи и повече
от половината чакащи отстъпиха. Поруменя-
ла и малко смутена, учителката беше безсил-
на да се противи повече и като благодари,
застана някъде по средата. 
- Че защо ще º отстъпваме, всички бърза-
ме?! - обади се млада жена. 
- Слушай, другарко, не те зная коя си, но ще
ти кажа една приказчица. Може би и тебе е
учила тази учителка и твоите очи да е отвори-
ла, но ето че нищо не си научила нито в учи-
лище, нито в живота...
Старият човек съзря мълчаливото одобрение
в погледите и продължи кротко: - Нали съм
прав, бе хора? Ние в къщи имаме по едно-две
и не можем да се оправим, а учителите имат
по трийсет деца. То да си учител, трябва да
имаш нерви от арматура! 
- Кой е този човек? - попита тихо непознат
млад мъж. 
- Казва се Ангел Пашов, но всички му викат
Пашата! - отвърна някой. 
- Обикновен човек. Тютюнджия, сладкодумец
и шегаджия! - допълни биографията му някой
друг.
- Отвън като излезеш, се вижда и къщата му.
Оная жълтата, триетажната отсреща е негова... 
- Не къща, а цял блок! - намеси се и трети. 

- Бе, щях аз да я дигна още един кат, но ме
спряха от съвета... Щяла да засенчва телеви-
зионната кула! - пошегува се Пашата и очите
му заблестяха весело.
Опашката избухна в смях. Не се засмя само
младата жена, която побърза да напусне
магазина.

Георги ДАМЯНОВ, 1980, Ардино
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