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НАСТРОЕНИЕ

Скъпи съграждани и жители на община Ардино,
Приемете нашите сърдечни поздравления по случай
настъпващите Новогодишни празници! 
Нека да запазим чистотата на мислите и действията си,
щедростта на сърцата си, милостта, състраданието и
добротата! 
Сега, когато отброяваме поредната година от нашия
живот, правим равносметка на това, което сме постиг-
нали и за какво още можем да се преборим, възкресяваме
надежда за нещо хубаво и светло! 
Желаем Ви радост, здраве и дълголетие и все така дръзно-
вено да се трудим за благоденствието на нашата община.

Успешна и щастлива 2020-а година!
Весели празници!

Изет ШАБАН Сезгин БАЙРАМ
Кмет на Община Ардино Председател на Общински съвет

Сред празнична атмо-
сфера грейна Коледно-
Новогодишната елха в
центъра на Ардино.
Светлините на празнич-
ната елха бяха търже-
ствено запалени от
кмета на общината инж.
Изет Шабан и председа-
теля на общинския
съвет Сезгин Байрам.

Двамата ръководители
поздравиха всички при-
състващи, пожелаха на
тях и семейства им
много здраве, щастие,
бъдещи успехи и весело
изкарване на Коледните
и Новогодишни празни-
ци. След запалването на
светлините, на площада
се изви и кръшно хоро.
П р е д п р а з н и ч н о т о
настроение продължи с
изпълнения на деца от
СУ „Васил Левски“ и дет-
ския център за личност-
но развитие.
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Месецът 3,5
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Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан направи
официално искане до министъра на регионалното разви-
тие и благоустройство Петя Аврамова и председателя на
Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски за
извършване на цялостна реконструкция и рехабилитация
на републиканския път Кърджали - Ардино - Смолян в
участъка от град Кърджали до изхода на град Ардино. 
В него той посочва, че вследствие на влиянието на
метеорологичните фактори продължава пропадането на
насипи и откоси, компрометиране на подпорни стени и
водостоци, улягане и разрушаване на пътната настилка.
„Лошото състояние на републиканския път затрудня-
ва движението на пътни превозни средства и продъл-
жава да създава предпоставки за пътнотранспортни
произшествия. Надяваме се, че в бюджета за 2020
година ще бъдат предвидени необходимите финансо-
ви средства за разрешаване на проблема, като разчи-
таме на вашата компетентност и положително отно-
шение“, се казва в писмото.
Пътят е основна пътна връзка не само за населението на
община Ардино, но и за общините Баните, Неделино,
Мадан, Рудозем, Смолян.

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан
получи поздравителен адрес от Искра Михай-
лова, евродепутат от ДПС и заместник-пред-
седател на либералната група в Европарла-
мента „Обнови Европа“, в който се казва:
„Уважаеми г-н Шабан,
За мен е изключително удоволствие да ви
поздравя с избирането ви за кмет на общи-
на Ардино! Убедена съм, че със своята рабо-
та през следващите години ще оправдаете
надеждите и очакванията на своите
съграждани, които ви гласуваха доверие, за
по-нататъшното развитие на потенциала
на общината по най-ефективен начин, в
името на благоденствието на нейните
жители. 
Пожелавам ви винаги да намирате мотива-
ция и енергия, които да ви стимулират при
подготовката и изпълнението на успешни
проекти, в интерес на устойчивото разви-
тие на общината.
Желая ви здраве, успешна работа, ползо-
творни резултати и много поводи за гор-
дост!“

ÊÊììååòò ääîî ììèèííèèññòòúúðð:: 

ÖÖÿÿëëîîññòòååíí ððååììîîííòò ííàà
ïïúúòòÿÿ ÊÊúúððääææààëëèè -- ÀÀððääèèííîî

Îôèöèàëíè ïðàçíèöè ïðåç 2020

ÅÅââððîîääååïïóóòòààòò
ääîî êêììååòò::

ÓÓááååääååííàà ññúúìì,,
÷÷åå ùùåå îîïïððààââ--
ääààååòòåå ííààääååææ--
ääèèòòåå èè îî÷÷ààêêââààííèèÿÿòòàà 
ííàà ññââîîèèòòåå ññúúããððààææääààííèè

1 Януари - Нова Година
3 Март - Ден на Освобождението
на България
17 Април - Велики петък
18 Април - Велика събота
19 Април - Великден
20 Април - Великден
1 Май - Ден на труда 
6 Май - Гергьовден - Ден на Бъл-
гарската армия
24 Май - Ден на българската про-
света и култура и на славянската
писменост

25 Май - Почивен ден за 24 май 
(Ден на българската просвета и
култура и на славянската писме-
ност)
6 Септември - Ден на Съединение-
то на Княжество България и Източ-
на Румелия
7 Септември - Почивен ден за 6
септември (Ден на Съединението
на Княжество България и Източна
Румелия)
22 Септември - Ден на независи-
мостта на България

1 ноември - Ден на народните
будители - неприсъствен за всички
учебни заведения
24 Декември - Бъдни вечер
25 Декември - Коледа
26 Декември - Втори ден от Коледа
28 Декември - Почивен ден за 26
декември (Втори ден от Коледа)

***   
24 - 26 Май - Рамазан Байрам

31 Юли, 
1 - 3 Август - Курбан Байрам
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Кметството в село Чубрика вече се помещава в напълно
обновена сграда. Средствата за ремонтните дейности са
осигурени от целевата субсидия за капиталовите разходи за
тази година. Направена е топлоизолация на фасадата и вът-
решен ремонт. 
Това е вторият основен ремонт на сградата след построява-
нето й през 1977 година.

ÐÅÌÎÍÒ 

Кметът на община Ардино инж. Изет
Шабан отличи с благодарствени грамоти
доброволците от доброволното формирова-
ние „Ардино“ Юджел Шакир, Бахтияр
Сали, Самет Садула. Той ги покани на
среща, като им благодари за активната и
всеотдайна дейност. Подчерта, че се гордее с
високия им професионализъм  и отговорно
гражданско поведение.
Благодарствени грамоти получиха и остана-
лите членове на доброволното формирова-
ние  Нурай Зюлкер, Диян Иванов, Юлиан
Банков, Александър Павлов и Недялко
Павлов.
Ардинското доброволно формирование е
създадено в края на 2016 г. за предотвратя-
ване или овладяване на бедствия, пожари и
извънредни ситуации, както и отстраняване
на последствията от тях.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ

Ардинската червенокръстка организация проведе своето
годишно отчетно събрание в общинската заседателна
зала. Председателят на местната организация Мехмед Алиев
запозна присъстващите с дейността й през 2019 година.
„Общинското ръководство и кметовете на кметства безре-
зервно подкрепят червенокръстката организация в Ардино,
която има собствен облик и отдадени членове. Младежите
от клуба „От сърце“ към СУ „Васил Левски“ също са актив-
ни и всеотдайни последователи на БЧК“, заяви Жана Чакъ-
рова - Шукерска от ОС на БЧК - Кърджали.

ÏÐÅÃËÅÄ 

Кметът на село Падина
Кямил Кичуков сам
запълва огромни дуп-
ки по републиканския
път в участъка от раз-
клона за Жълтуша в
посока за Неделино.
„Постоянните сигнали
на потърпевши водачи
на МПС ме накараха да
запълня дупките около
селото с цимент. Въпре-
ки многократните ми
обаждания до съответ-
ните държавни инсти-
туции за образувалите
се дупки в участъка,
досега не бяха предприе-
ти мерки“, заяви кметът
Кичуков, който живее с
проблемите на населе-
ното място и реагира
незабавно при постъпи-
ли сигнали от граждани.

ÐÅÀÊÖÈß 

В навечерието на Ко-
ледно-Новогодишните
празници бизнесменът
Сезен Джемилов Дели-
мехмедов осигури в гос-
тилница „Плаза“ обяд
за потребителите, кои-
то ползват социалната
услуга „Център за нас-
таняване от семеен тип
за пълнолетни лица с умствена изостаналост“.

ÆÅÑÒ 
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На Коледа се
случват чудеса

Винаги съм казвала, че
животът на село е пъстър и
колоритен, предлага случ-

ки и събития, някои от които се
помнят цял живот. И когато в мал-
кото селце се случи нещо необи-
чайно, то се превръща в сензация,
която се предава от уста на уста
като голямо историческо събитие.
Откак се помня, всяка година за
Коледа колим прасе. Традицията
повелява това да става в деня на
Рождество Христово, а нашите
хора се съобразяват с обичаите.
Откакто съм семейна, докато бяха
здрави родителите ми, винаги гле-
даха по едно прасе и за нас. И
Коледата се превръщаше в двоен
празник, а работата по прасетата
продължаваше цяла седмица.
Една година пак бяхме на село за
празника, а имаше и доста сняг.
Истинска бяла Коледа! Заклахме
прасето сутринта, след като
изпратихме добитъка, и започ-
нахме веднага работата. Баща ми
и другите касапи са усвоили
занаята до такава степен, че
всичко се върши бързо, тихо и с
рутина. Към 5 часа следобяд през
зимата се стъмнява и ние трябва-
ше до това време да сме прибра-
ли всичко вкъщи. Около 4 часа
обаче започнаха да се връщат
овцете и козите от паша. Овцете
влязаха покорно в двора и се
огледаха, след тях и козите. А на
долния двор, където клахме пра-
сето, в близост до кошарата,
кръвта стоеше още неизмита и
контрастираше на белия сняг.
Овцете помирисаха само и се
поогледаха, но се насочиха към
кошарата. Не така сториха обаче
козите. Едната от тях, шарената,
която и друг път беше създавала

главоболия на татко, тръсна
глава, обърна се обратно и побяг-
на. Останалите я последваха, а
след тях и овцете. Ние не можех-
ме да повярваме, че могат да ни
причинят това. А шарената се
спусна надолу към дерето, което
беше на около 500 м от къщи,
оттам ги поведе към Мешелика,
без да си дава сметка за това
каква работа ни отваря. Баща ми
хукна след тях, след него мал-
кият ми син и мъжът ми, както и
един мой братовчед, който позна-
ваше отлично нравите на живот-
ните и всички пътеки, по които
минава добитъкът. Татко беше
прекарал инсулт и затова другите
го върнаха. А те продължиха да
гонят добитъка до язовира (около
3 км) и като се убедиха, че няма
да успеят, си дойдоха. Стъмни се
съвсем. Пратихме втора потеря
след вироглавата коза, мъжете
доведоха стадото до село и тъкмо
хайванчетата се насочиха да вля-
зат в двора, оная пак навири
глава и тръгна в обратна посока -
този път директно към гръцката
граница. Оставихме ги. Снегът
беше около половин метър, в
тъмното трудно се вървеше. Зна-
ехме прекрасно, че ако не ги изя-
дат вълците през нощта, могат
спокойно да минат границата и
да не можем нищо да направим.
Предната вечер комшиите бяха
видели вълк до кошарата си. 
Вкъщи майка ревеше на умряло.
Тя знаеше, че ако добитъкът не
се върне, с баща ми е свършено.
Той нямаше да понесе това.
Шарената коза (плавата) както
той и казва, е голямата му сла-
бост. Понякога я милва и с осте-
на, но без нея не може.

Как прекарахме нощта, само ние
си знаем. А мълвата в село наби-
раше скорост - как съм се обадила
на външния министър, как гръц-
ките граничари били предупреде-
ни и т.н., и т.н. На другия ден,
щом се развидели, групата мъже,
предвождани от Илия, братов-
чедът ми от село, поеха към гора-
та. Илия знаеше всички места, по
които може да мине добитъкът, и
беше съвсем наясно къде може да
са прекарали нощта животните. 
И ги откри - на 3-4 км от село в
посока Крумовград. И тук, по
думите на мъжете, той показал
завиден майсторлък, за да ги нака-
ра да тръгнат обратно към село.
Подкарал той стадото, а другите
мъже, тихо и кротко след него.
През това време ние с майка се
редувахме да гледаме от оградата
дали си идват мъжете. Когато
видяхме стадото начело с палавата
коза да идва покорно към къщи,
онемяхме от изненада. Мъжете ни
направиха знак да влезем вътре, а
ние оставихме портата отворена.
Влязоха животните в кошарата,
баща ми побърза да затвори порта-
та и въздъхна с облекчение. Луда
радост ни обзе. Такава Коледа не се
забравя! Толкова километри преход
в снега за два дни си е истинско
геройство. А при двата възможни
сценария - животните да минат в
Гърция или да бъдат изядени от
вълци, Господ ни предложи трети -
да се върнат невредими вкъщи. 
А върви и не вярвай, че по Коледа
стават чудеса! 
Оттогава обаче, реша ли да напра-
вя нещо по-рисковано, мъжът ми
си има дежурна реплика: „Ами тя,
шарената коза, няма да е сама, я!”

Петина ПЕТЕВА
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Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан прие в
кабинета си областния координатор на Конфедерацията
на независимите синдикати в България за област Кър-
джали Иванка Караколева. Дискутирани бяха въпроси,
свързани с изпълнение на колективния трудов договор за
отраслите образование, общинска администрация и здраве-
опазване в общината. Кметът Шабан подчерта, че здраве-
опазването, образованието и социалните дейности са
основните приоритети за ръководството на общината. 

ÏÀÐÒÍÜÎÐÈ 

ÂÈÇÈÒÀ 

Вълнуваща среща
с творчеството на
известния в близ-
кото минало учи-
тел Расим Исмаи-
лов - Билязероглу
се състоя в залата
на Общинския му-
зей в Ардино. Културното събитие уважиха близки,
приятели, общински ръководители и почитатели на
учителя-творец. Ученици рецитираха негови стихове, а
преводачът Хабибе Халилибрахим от Кърджали напра-
ви обширен анализ на произведенията на автора. Тя
засегна социални и културни теми от творчеството на
Расим Исмаилов - Билязероглу.

ÑÐÅÙÀ 

С плакати „Искаме нормални и безопасни пътища!“, „-
До кога ще плащаме за дупки?“, „И тук е България.
Оправете ни пътя!“, десетки жители на Ардино блоки-
раха главния път от Ардино за Кърджали. Протестът е с
цел да се обърне внимание на проблема на хилядите жите-
ли на община Ардино и съседните общини, ползващи репу-
бликанския път Ардино - Кърджали, за да бъдат предприе-
ти необходимите мерки за цялостната му рехабилитация от
страна на Агенция „Пътна инфраструктура“. 
Председателят на инициативния комитет „Ремонт на
пътя Ардино - Кърджали“ Иван Юручев заяви, че повече
от 30 години не е направен основен ремонт на 30 кило-
метровото трасе. „От две години съвместно с ръковод-
ството на община Ардино се борим за подобряването
на главния път от Ардино за Кърджали. Държавните
институции само ни обещават и лъжат. Искаме реален
и цялостен ремонт на пътя, а не само частични кърпе-
жи. Особено градската част на пътя е в окаяно
състояние“, подчерта Юручев. Хората се надяват, че в
бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2020
година ще бъдат предвидени финансови средства за
цялостна рехабилитация на пътя.
Директорът на Дирекция „Областно пътно управление“
инж. Иван Гавазов заяви пред протестиращите, че е готов
технологичният проект за цялостен ремонт на пътя от
Ардино за Кърджали, който е на стойност 9 500 000 лв. „В
момента метереологичните условия не позволяват стар-
тирането на строително-монтажни дейности, но през
2020 година при стартиране на Тол-системата ще започне
цялостния ремонт на трасето. Досега са асфалтирани 8
километра, остават 21“, отбеляза инж. Гавазов. Той пое
ангажимент, че в най-близко време ще се направят кърпе-
жите в градската част от трасето.

ÏÐÎÒÅÑÒ 

Управителят на МБАЛ -
Ардино д-р Гюнер Ос-
ман поднесе благодар-
ствен адрес на управи-
теля на Военно-спорт-
ния клуб „Laserwar Bal-
kans” Евгений Смирнов
за поредното му щедро
дарение - пералня.

ÙÅÄÐÎÑÒ 

Районният мюфтия на област Кърджали Бейхан Мехмед
се срещна с новия кмет на община Ардино и областен
председател на ДПС Изет Шабан и му пожела успешен и
ползотворен мандат. С него бяха неговите наместници,
мюфтиите на Ардино и Крумовград - Ерхан Реджеб и Насуф
Насуф, както и отговорник за отдел „Иршад“ към мюфтий-
ството Сезер Садулов. На срещата присъства и председате-
лят на Общинския съвет Сезгин Байрам. По време на среща-
та бяха обсъдени и проблеми на мюсюлманската общност.
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ÏÅÑÅÍÒÀ Å ÔÀÉÄÀËÈß
Когато Паско реши да
свири на цигулка, баща
му каза: 
- Песента е файдалия,
но занаятът няма добра
слава. Ще станеш пия-
ница.
Въпреки това той не
отказа да научи сина си. 
Баща му беше завършил
певческо училище в
Араповския манастир и свят
песни знаеше, но земята не
остави.
Паско изучи цигулката, изучи
пиенето - пияница не стана. 
Един ден той отиде да закара
жито на бея. Всяка година
селяните си плащаха данъците
с жито. Спря колата до другите
коли и докато чакаше, извади
цигулката, засвири и запя.
Отначало тихичко, после отпу-
сна гласа си. Небето над бейо-
вите сараи се отвори. Беят го
чу, изпрати човек да го повика. 
- Тая песен, дето я пееш - каза
той, - чия е? 
- И моя, и чужда. 
- Знаеш ли други? 
- Знам - рече цигуларят. 
- Пей тогава, за да те чуя! -
заповяда турчинът. 
Паско подхвана една песен,
после втора, трета...
Беят пушеше чибук, гладеше
жълтия си мустак и слушаше. 
- Дай да ти видя житото! - каза
по някое време на цигуларя.
Паско докара колата. Отвърза
един чувал и мъжът гребна от
дълбоко. Пресипа зърното от
шепа в шепа, огледа го хубаво.
Накрая изтупа ръцете си и

цигулката. 
- Оставам всичкото жи-
то тука! - рече турчинът.
- Вземам твоите песни! 
- Къде ще ме караш,
ефенди? 
- В Стамбул. 
- Как така! Имам жена,
имам деца! Баща ми
болен лежи... 
- Идваш с мен! 

Беят гледаше Паско с тежки
очи. Изпрати в къщата на
цигуларя пълна кола жито,
даде му кон. 
- Нека се сбогувам с нашите,
ефенди! - помоли музикан-
тът. 
Минаха през Пасковата къща.
Като разбраха, децата и жена
му ревнаха. Старата му майка
падна на колене, зацелува
краката на бея. Беят не иска-
ше да чуе. 
- Ефенди! - сърцето на Паско
се късаше. - Да се простя с
тате! От него научих занаята.
Баща му беше станал кожа и
кости, не приличаше на човек. 
Като разбра всичко, без да
отвори очи, той му каза: 
- Песента е файдалия, но вкар-
ва в гроба.
Устните му трепереха.
Той се надигна на лакът,
изпъшка. Паско му помогна
да се изправи и да извади
пушката от миндера.
Двамата се прегърнаха до про-
зореца, откъдето се виждаше
белият кон на бея. 
- Върви! Върви, сине! - рече
старият. 

Иван ЖЕЛЯЗКОВ

продума: 
- Виж какво! Аллах ти е дал
дарба не да ореш, а да радваш
хората. Вместо жито, всяка
година ще ми пееш по една
нова песен, пък аз ще ти давам
по една кола зърно, за да си
изхраниш децата.
Да беше чул тези думи баща
му, нямаше да повярва на тур-
чина. Паско обаче му повярва. 
- Който обича песните, носи
добра душа - рече си той. 
И се хвана с цигулката.
Хайдушки, старонародни,
исторически - какви ли не
песни пееше по сватби, по
кръщенета и събори.
Пееше и свиреше, а есенно
време отиваше при бея, за да
изпълни поръката му. След
всяка нова песен подхващаше
стари и очите на турчина се
пълнеха със сълзи.
Вечерта цигуларят си тръгва-
ше с кола жито, отиваше право
на воденица.
Минаха години. От изток се
зададе руска войска. 
Беят се стегна да си върви.
Заръча да повикат Паско, а
Паско помисли, че иска да му
попее на сбогуване и грабна
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Değerli Hemşerilerimiz,
Yaşanan tatlı ve acı hatıralarıyla bir yılı daha geride bıra-
kıyor, yeni bir yıla adım atıyoruz. Önceki yıllarda olduğu
gibi yine büyük umutlarla geleceğe yürüyoruz. Çünkü
yarınlara sözümüz var. Önümüze koyduğumuz hedeflere
ulaşmak için tecrübemizle tüm ekip arkadaşlarımızla bir-
likte gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm insanlarımız ara-
sında toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun
egemen olması için Ardino Belediyesi olarak yoğun bir
çaba içerisindeyiz. 
Yeni projelere imza atmanın sevincini yaşarken, önem ver-
diğimiz kültürel etkinlikler, spor müsabakaları, tanıtım
organizasyonları, eğitim ve sağlığa katkı, dayanışma gece-
leri, kardeş belediyelerle iş birliği v.s. başarıyla sürdürdü-
ğümüz faaliyetlerle de belediyecilikteki kalitemizi her
geçen gün biraz daha arttırmak bilinciyle yükümlüyüz.
2020 yılında çok daha başarılı bir yıl geçireceğimize olan
inancımız sonsuzdur.
Hizmet etmekten onur duyduğumuz saygıdeğer hemşeri-
lerimizin, görevli arkadaşlarımızın, geleceğimizin temi-
natı sevgili çocuklarımızın, gençlerimizin yeni yılını en
içten dileklerimizle kutlar, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

İzet ŞABAN Sezgin BAYRAM
Ardino Belediye Başkanı Ardino Meclis Başkanı

YARINLARA
SÖZÜMÜZ VAR K A R A B A S A N

Sabahattin BAYRAMÖZ

Gözlerimi yitirdim
Renkler kana boyandı ışık karmaşasında
Doruklar düzlüğe dönüştü;
Sesim sokaklarda tutsak,
Onurum kamburum oldu
Gözlerimi yitirdiğim gün.

Gizlerimi yitirdim
Issız yörüngesinde dondu yürek
Sevgilerim kalakaldı karanlık pusularda;
Silinince geçmişle geleceğin anlamı,
Hangi dilde ağlayıp
Hangi dilde güleceğimi,
Anılarımda dostlarımı nasıl bulacağımı
Bilemedim
Gizlerimi yitirdiğim gün.

İzlerimi yitirdim
Gizemli bir boşluğa gömüldüğü zaman
Öz saygımın burcundan yıldızlar kaydı.
Kimliğim prangalı;
Babam bile mezarında yabancı oldu bana
İzlerimi yitirdiğim gün.

Gözlerimi yitirdim
Gizlerimi yitirdim
İzlerimi yitirdim

Adımı elimden aldıkları gün. 
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Alkışlar Nilüfer Çocuk Korosu’na

Komşuluk ve Dayanışma Meydanı

KARDEŞKENT NİLÜFER vE KARTAL’DA

Nilüfer Belediyesi bünyesinde 2016 yılında kurulan
Nilüfer Çocuk Korosu, Türkiye’nin örnek koroları arasına
girdi. 3 yıldır çalışmalarını sürdüren koro, aldığı sayısız
ödülle başarılarını taçlandırıyor. 
9-15 yaş arası 69 öğrencinin
bulunduğu koroda yer alan çocuk-
lar her hafta cumartesi ve pazar
günleri çalışmalarını sürdürüyor.
Çocuklar hafta sonlarını müzikle
geçirmekten son derece mutlu. 
Kurulduğu tarihten bu yana koro-
da yer alan Ege Temel, geçen süre
içinde müzikle ilgili çok şey
öğrendiğini söyledi. “Solfej bil-
gim yoktu solfej yapmayı öğrendim, nota bilgim arttı. Bu
koroda çok iyi şeyler öğrendim, hayatım değişti. Koro,
şarkıya olan sevgimi arttırdı” diye konuştu. 
Kavin Yaman da 4 yıldır çalışmalarında yer aldığı koronun
hayatına çok şey kattığını söyleyenlerden. Konserlerde
çok heyecan duyduğunu dile getiren Kavin, “Şarkı söyle-
mek çok keyifli” diyerek koroda yer almaktan duyduğu
mutluluğu paylaştı.
Duru Meşekıran koro çalışmalarının, ses dinleme becerile-
rini geliştirdiğini belirterek, hafta sonlarında çalışmalara
katılmaktan büyük keyif aldığını söyledi. 
Nilüfer Çocuk Korosu şefi Suat Şahin de kuruluşundan
yana şefliğini yaptığı koroda büyük yol aldıklarını söyledi. 
Koronun kendi içinde birden çok yapılanması olduğunu
anlatan Şef Suat Şahin, “Çocuklarımızın ses bölgelerini

belirliyoruz. Düzenlenmiş ya da bestelenmiş eserleri de bu
ses gruplarına göre doğru tekniklerle çalışıyoruz. Her sesi
kendi özelliğine göre çalıştırıyoruz, çoksesli şarkılar üze-

rinde bunları uyguluyoruz. Koro
çalışmalarında nota eğitimi veri-
yoruz ve solfej çalıştırıyoruz.
Solfejle işe başlıyoruz, çünkü
çocukların sesi ergenlikle birlikte
mutasyona giriyor. Ses mutasyonu
da en rahat eğitilerek atlatılır.
Burada bu eğitimi veriyoruz, yani
seslerini kullanma becerilerini
veriyoruz. Daha sonra eğer ses
değişimi olursa, öğrencilerin ses

rengi değişirse ses grubunun yerini değiştiriyoruz.
Böylelikle sesi zorlanmadan öğrencinin kendi kişisel ses
gelişimine de katkıda bulunuyoruz ” dedi. 
Bursa’da verdikleri konserlerin yanı sıra şehir dışında da
şenliklere katıldıklarını ve bu şenliklerden de ödüllerle
döndüklerini söyleyen şef Suat Şahin, “Otoritelerin koro-
muzu Türkiye’deki en iyi korolar listesine koyması bizi
mutlu etti. Demek ki çalışmalarımız sonuç verdi. Bu ödül-
ler de çocuklarımızı daha çok motive ediyor. Bir çocuğun
değişmesiyle dünyanın değişeceği fikrinden yola çıkarak
hepsine katkı sağlamaya çalışıyoruz ” diye konuştu. 
Çalışmalarını aralıksız sürdüren Nilüfer Çocuk Korosu, 24
Aralık Salı günü saat 20.00’de Nâzım Hikmet
Kültürevi’nde yapılacak yeni yıl konseri ile seyirci karşı-
sına çıkacak.

Komşuluk ve Dayanışma Meydanı Projesi ile ilgili olarak
vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dikkate alan Kartal
Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel,
projenin tamam-
lanması ve vatan-
daşların kullanı-
mına sunulması
için yoğun bir
mesai harcıyor.
Komşuluk ve Dayanışma Meydanı Projesi tamamlandı-
ğında Kartallılar hem büyük bir yeşil alana hem de sosyal
ve kültürel aktivitelerin gerçekleştirilebileceği devasa bir
tesise kolayca erişim imkânına kavuşmuş olacak.
Haftanın 7 gününde çalışmaların devam ettiği ve çok
yakın bir tarihte hizmete sunulması planlanan Komşuluk
ve Dayanışma Meydanı’nın "meydan ve park" kısmı yak-
laşık 11 bin metrekareden oluşuyor. Bu devasa alanın yarı-
sı, yani yaklaşık 5 bin metrekarelik alan ise yeşil alan nite-

liğini taşıyor. 
Ayrıca meydan projesinde yaklaşık 400 metrekarelik bir
alanda yer alan süs havuzu ise granit kaplama ve ebatlı
kayrak taşından oluşuyor. Komşuluk ve Dayanışma
Meydanı’nda 800 metrekarelik ahşap zeminli bir amfinin
yanı sıra 2 bin metrekarelik çatı bahçesi, ahşap oturma
duvarları, dinlenme alanları ve kent mobilyaları da bulu-
nuyor. 
Yaklaşık 500 metrekarelik bir alanı kaplayan 2 çocuk oyun
alanında ise; temalı oyun grubu, çift ahşap tahterevalli,
figürlü ahşap zıp zıp ve ahşap gondol salıncak yer alıyor. 
Projenin ilk aşaması olan "meydan ve park" kısmında sona
yaklaşılırken, projenin ikinci aşaması olan "kültür merke-
zi ve yüzme havuzu" kısmında ise çalışmalar devam edi-
yor. Proje tamamen bittiğinde, ilk aşamada yer alan yeşil
alanlar ve meydana; yarı olimpik yüzme havuzu, çok
amaçlı salonlar, sergi ve fuaye alanları, kütüphane, kafe-
terya, revir, kurs birimleri, spor salonu, otoparklar, tuvalet-
ler ve teras da eklenmiş olacak.
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İMZA ÇAĞRIŞIMLARI
Erdiğimiz günler açısından bakarsanız inanılacak

gibi değildir, yaşadım, benim doğduğum memle-
ketin insanı imza kullanmayı bilmezdi. Gerektiği

zaman çaresizlikten ezilir büzülür iğrile büğrüle de olsa
parmağını mürekkepleyerek sırasında azar bile duyarak
beyaz kâğıt üzerine bastırır kimliğini belirlemiş sayılır-
dı. Okumam yazmam yok demez, imzam yok derdi.
Oysa yıllarca nemli mescit odalarında dizleri üzerine
çökmüş, bir hayli hasır eskitmişti. Okumuştu, hocanın
dayağına katlanarak Elifba Alfabesi’ni öğrenmişti ezbe-
re bilirdi, ardından namaz dualarını da öğrenmişti, yet-
medi Kur’anı baştan başa okumuş aktarmıştı, bilgilen-
menin sevinciyle alışılmış olduğu için Kur’an hocasına
hediye olarak gömlek bile götürmüştü sonunda. Ama ne
yazık ki, imzası yoktu, cahildi, cahilliğinin farkında
olmadan kör cahildi ve bunu epeyi zaman
geçtikten sonra anlayabilecekti ancak.
Cahilliğin nedenini açıklamak gerekirse
şöyle söyleyeyim: yıllar içinde ne okudu-
ğunun farkında olamamıştı. Oysa siyah
cübbeli hocanın huzuruna diz çöktüğü yıl-
larla yan yana dünyalar değişmiş, onun da
boyu uzamış, yetişkin insan olmuş, önünde
açılan ufukların vire genişlediğini görür
duruma gelmişti, gelmişti ama ne çare, dünyası hep
karanlık kalmış, dünyaların rengini algılamaya, edinim-
lerin tadını duymaya gücü yetmiyordu, neden yetmiyor-
du ki, ulu ortada “okumuş” cahillerden biri olarak kal-
mıştı çünkü, yıllar yılı tamtakır zemindeki kuru hasır
üzerinde ne okuduğunun farkında olmadan geçirilen
zamanın neye mal olduğunun ta şimdi farkına varmıştı,
varmıştı da cahilliğin siyah perdesini sıyırıp atmayı bir
yana bırak, aralayıp bakmaya bile yürek gücü yetersiz
kalıyordu, mescit hocası dışında başka birilerinin tutup
yol göstermesi gerekiyordu kuşkusuz. Ve anlaşılmıştı ki,
bu denli işler hocanın hacının huzurunda diz çökmekle
olmayacaktı, karartılmış gönlü gün yüzü görmeyecekti.
Sözünü ettiğim yıllar da çok ağırdı, yerine göre Kesatlık
mı dersin, Kıtlık mı, çaresizlik çırpınışları aynı havada
sürüp giderken içinde bulundukları bu kuru kalabalık
durumlardan kurtulmak için yeni gönül aydınlığı sağla-
yan farklı yollar araştırmanın zamanı gelmişti sanki.
Oysa yoksulluklar da göz açtırmıyordu doğrusu.
Soluklanmak yoktu, çaresizlik içinde kıvranan insanlar
nafakasını sağlamak için yollara dökülmüştü, durmak
oyalanmak yoktu. Dağ yamaçlarında giden gelen insan-
ların izleriyle kalın urganlar atılmışcasına tepeleri birbi-
rine bağlayan daracık yollar oluşmuştu. Yıllar yollar
böyle sürüp giderken tüm sıkıntılara rağmen eli öpülesi
uyanık babalar, farklı düşüncelerle çocuklarını doğduk-
ları yuvalardan uzaklarda çağdaşlığa açılan aydınlanma
kapılarını kakmanın zahmetine katlanmayı bir nevi

görev saydılar. Ve şöyle toparlayayım: bu sıra sıra yük-
selen dağlar arasında yetişen uyanık gençler, her türden
güçlükleri göğüsleyerek Şumen kentinde eğitim gördü-
ler dolayısıyla Ardino yöresinden sayısı yirmi yediyi
bulan bu güzel insanlar arasında sonraları Efendi diye
saygıyla anılan ileri düşünceli aydınlar, karanlıkları
aydınlığa kavuşturan bir yıldız kümesi halinde kutsal
eğitimci görevler üstlenerek işe sarıldılar. İnsanlar ara-
sında saygı ve sevgi ifadesi olarak Efendi adına layık
görülen bu gencecik öğretmenler kısa bir zaman kapsa-
mında çağdaş eğitim sürecinin hayata geçirilmesini
imzalarıyla kanıtladılar. Bu satırları kaleme alan kişi
olarak ben de bu çok değerli Efendi’leri tanıma, onlar-
dan ders alma mutluluğunu yaşamışımdır.
Bu arada şunu da söylemem gerekir, o yıllarda yurdu-

muzda yeni politik bir sistem uygulanma-
sına geçilmişti. Doğruya doğru, iğriye
iğri, ilk aşamalarda nereden baksan bu sis-
temde şansımız yaver gidiyor şeklinde
algılama oluşmuştu. Okul çağındaki
çocukların sayısı da yüksekti. Kasabanın
yanı sıra küçük köylerde bile devletin
öngördüğü şekilde okullar açılmış, cıvıl
cıvıl çocuk sesleri köşeyi bucağı çınlat-

mıştı. Yeni yetişen öğretmenlerin özverili çalışmaları
sayesinde bilgilenme alanında geniş adımlar atılmış
cahilliğin izi tozu silinmiş gitmişti.
Sonraları yetkili devlet yöneticilerince Türk kökenli
çocukların eğitimi açısından böyle bir yaklaşımın yan-
lış olduğu saptandı, ağrısı sızısı apaçık sezilmesin diye
besbelli adım adım kısıtlama yöntemlerine gidildi. Türk
çocuklarının özel basın ve yayınlarına son verildi.
Türkçe eğitim hiç yok denilecek derecede kısıtlandı.
Türkçe yayınlanan ders kitapları rafa kaldırıldı. Ve sonu
sonunda ne oldu? Ülkemizde Türkler’in Türk olmadık-
ları “anlaşıldı”. Durum öyle olunca örf ve adetlerinin
tamamen yasaklanmasına, öz isimlerinin Bulgar isimle-
riyle değiştirilmesine karar verildi. Küme yıldızlar
halinde ışıyarak bu ülke imsanlarını aydınlatan
Efendiler’in çok değerli alın teri dökerek verdikleri
emeğin değersiz, boşu boşuna harcanan bir uğraşı oldu-
ğu anlaşıldı, yetmedi onurları yerle bir edildi. Sonuçta
olup bitenler tartıya vurulunca her şeyin bir varmış bir
yokmuş anlamında oldu bittiye bağlandığı ve kimileri-
ne göre ortalığın güllük gülistanlık içinde huzura kavuş-
tuğu inancına varılmış oldu...
İnsanın nesi varsa acımayın, korkmayın alın, hiç çekin-
meden alın, sadece diline sesine, türküsüne dokunma-
yın ne olur! Zamanlar geldi geçti, ağır fırtınalar gibi
ardında onmaz yaralar bırakarak akıp giden zamanların
gönlümüzü kavuran acıları kaldı unutulmayan. 

Halit Aliosman DAĞLI
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ZAMAN 
UYGARLIK İSTER
Geceler ışık ister
Yemekler katık ister
İnsanlık tanık ister
Zaman uygarlık ister.

Dünya dönüp durdukça
Bizler hayal kurdukça
Kalpierimiz vurdukça
Zaman uygarlık ister.

Ötsün ümit kuşları
Durmasın uçuşları
Aşalım yokuşları
Zaman uygarlık ister.

Özgürlüğün değeri
Kaplasın gönülleri
Barış sarsın her yeri
Zaman uygarlık ister.

ÇOCUKLAR
Çocuklar himaye
Toplumda yüce gaye!
Çocuklardır dünyada
En büyük sermaye.

Sedef içinde inci,
Okulunda birinci!
Çocuklar ailede
Ebeveynin sevinci.

Çocuk bir filiz, çiçek
Boy atıp serpilecek!
Özgürlük bahçesinde
Açılacak, gülecek.

Beyaz,siyah ve sarı
Gönüller değil ayrı.
Yaşasınlar mutlu, şen
Tüm dünya çocukları!

SAYILAR
Ne kolaydır sayılar
Birden yirmiye kadar - 
Hiç yanlışsız sayarım
Bırakmam asla yarım,
Başlarım: bir, iki, üç.
Sayı saymak değil güç.
Dört, beş, altı diyerek
Saymayı bilmek gerek.
Yaşımız yedi, sekiz
Okula gideriz biz.
Olsun dokuz, on, on bir,
Sınıfımız yükselir. 
On iki, on üç olsun,
Gönlümüz sevinç dolsun!
On dört, on beş, on altı,
Dinleyiniz, az kaldı:
On yedi ve on sekiz,
On dokuzdan sonra biz - 
Tam yirmiyi buluruz,
Artık adam oluruz.

KÖRPE NESİL 
Taze açan bir çiçeksin
Pır pır uçan kelebeksin,
Al güllerden narinsin sen
Bülbüllerden şirinsin sen.

Saadetsin her anaya
Öz ziynetsin her yuvaya,
Zıpla, hopla, gez kırlarda
Çiçek topla çayırlardan!

Özüsün, bil, arzumuzun
Ey dinç nesil, ömrün uzun!

BİLMECELER 
⁕ ⁕ ⁕
Sevimli, şen bir yuvadır;
Yüzlerce yavrusu vardır.
Işık saçar durmaksızın;
Güzün, kışın ve ilkyazın.

Bu yuvada şen yavrular
Yarım günceğiz dururlar.
Her gün buraya koşarlar,
Cıvıldaşır, coşarlar.

Bu ne bülbül yuvasıdır,
Ne de bir kuş fermasıdır.
Burada yükseliriz hep.
Haydi söyleyin, ne?

(petkeM)

⁕ ⁕ ⁕
Ben, elde bavul değilim,
Omuzda davul değilim;
Küçük, kulplu kutuyum ben,
Her tarafım birer dörtgen.
Benimle gider mektebe,
Tüm çocuklar, her talebe.
İçimde güzel şeyler var,
Bunlar mektepliye yarar.
Gösterişli rengim vardır,
Altım, üstüm mukavvadır;
Kenarlarım ince tahta,
Haydi bilin, neyim?

(atnaÇ)

⁕ ⁕ ⁕
Dışım kapak, içim yaprak,
Yeşil değil, yaprağım ak.
Her biri kara benekli,
Herbir mevsimde açarlar,
Alacak ve çiçekli;
Kafaya bilgi saçarlar.
Yapraklarım üst üstedir,
Bir yerde bağlı destedir.
Bir buketim elinizde,
Adım, şanım dilinizde.
Altımda kap, üstümde kap.
Haydi bilin, neyim?

(patiK)

___________________
Kaynak: Öğretmen Rasim,

Derleme, 2019.

(1922 - 1998) Ahrânsko köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, rüştiyeyi Ardino’da
bitirdi. Şumen’de Nüvvap okulunda öğrenimini tamamladıktan sonra Ardino’da
öğretmenlik yaptı. Meslek hayatını emekli olana kadar doğduğu köyünde sürdürdü. 
Yaşamının sonuna kadar edebiyat ve sanata tutkun kaldı. Hayatın değişik yön ve
olaylarını konu edindi, duyarlılık ve heyecanla denemelerinde işleyip içini döktü.

RASİM BİLÂZEROĞLU
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Ардино получи от държавата 
ÈÈÌÌÎÎÒÒ ÇÇÀÀ ÐÐÀÀÇÇÂÂÈÈÒÒÈÈÅÅ ÍÍÀÀ ÒÒÓÓÐÐÈÈÇÇÌÌÀÀ
За срок от 10 години на община
Ардино безвъзмездно се предо-
ставя за управление на имот -
публична държавна собстве-
ност. Имотът се намира в село
Дойранци, община Ардино, и
представлява археологическа
недвижима културна ценност -
„Късноантична и средновеков-
на крепост“. 
Предоставянето на имота на
община Ардино с решение на
Министерския съвет от 25-и
октомври т.г. ще допринесе за
обогатяване културно-историче-
ското наследство на местно ниво,
ще подпомогне популяризиране-
то на недвижимата ценност и
превръщането й в съществен
фактор за развитието на туризма
в общината. Дейностите, свърза-
ни с опазване на културната цен-
ност и осъществяването на други
научни, културни, образователни
и туристически дейности ще се
извършват в съответствие с изис-
кванията на Закона за културното
наследство и предписанията за
опазване на недвижимата култур-
на ценност от Регионален истори-
ческия музей - Кърджали.
Проектът предвижда да се стига
по вода с лодки от кей на отсрещ-
ния бряг до средновековната кре-
пост при вливането на река Боро-
вица в Арда. Това каза археологът
Милен Камарев, уредник в отдел
„Археология“ на Регионален

исторически музей - Кърджали,
във връзка с дейностите, свърза-
ни с подготовката за новия тури-
стически сезон и предстоящи
проекти в района. 
В района на Ардино предстои
да се подготви изграждането на
туристическа инфраструктура
до средновековната крепост
срещу река Боровица, известна
под името Патмос. Крепостта е
била активна до късното средно-
вековие, на върха са запазени
зидове с височина до 3 м. В цита-
делата, върху антично езическо
светилище в скалите на подзем-
ната пещера, която се спуска до
реката, са били изградени две
църкви. Крепостта е стражева, на
пътя по долината на река Арда и
Боровица към вътрешността на
България. 
Голямата трикорабна триапсидна
църква на върха е с дължина 13 m
и ширина 11.5 м, която по-късно е
била разделена на три сгради. В
реконструирания северен кораб, в
подземието, са намерени и проу-
чени загадъчни 34 детски гроба.
Друга част е преустроена в едно-
корабна едноапсидна църква със
скатен покрив - много близка до
църквата в цитаделата на Перпе-
рикон. 
Стражевата крепост е пазела
пътя по долината на река Арда и
Боровица към Асеновград и
Пловдив. Под нея е минала в

1206 г. по време на Кръстоносни-
те походи войската, предвождана
от известния Жофроа дьо Вилар-
дуен. Средновековната крепост
има много голяма културно-исто-
рическа и научна стойност, която
съчетана с изключителната кра-
сота в района на меандрите на
река Арда и река Боровица при
сливането им, предлага голям
експозиционен потенциал и
възможности за превръщането й
в атрактивен обект на културния
туризъм.
Районът е заснет и са направе-
ни постъпки в Националния
институт за недвижимо култур-
но наследство. На 6 март 2019 г.
Общинския съвет в Ардино е гла-
сувал да се поиска предоставяне
на Общината на недвижимата
културна ценност при устието на
река Боровица в землището на
село Дойранци, за срок от 10
години, но действията за провеж-
дане и финализиране на процеду-
рата за предоставяне на безвъ-
змездно управление по реда на
чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закона за
културното наследство върху
имота не можеха да бъдат напра-
вени, докато крепостта се нами-
раше върху държавна горска
територия и трябваше да бъде
разрешено от държавата да се
придобие тази културна ценност
или да се даде за стопанисване на
общината. Живко ТЕНЕВ

Êðåïîñòòà 
Ïàòìîñ ñå íàìèðà
â îáùèíà Àðäèíî.
Ðàçïîëîæåíà íà
ñêàëèñò ïîëóîñ-
òðîâ, îáðàçóâàí íà
ìÿñòîòî íà âëèâà-
íåòî íà ðåêà Áîðî-
âèöà â ðåêà Àðäà.
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Р Е Ш Е Н И Е № 4
Общински съвет - Ардино избира:
l Представител в Общото събрание на „ВиК” ООД -
Кърджали - Изет Изет Шабан, кмет на община Ардино.
l Заместник представител в Общото събрание на „ВиК”
ООД - Кърджали - Наско Кирчев Кичуков, зам.-кмет на
община Ардино.

Р Е Ш Е Н И Е № 5
Общински съвет - Ардино избира:
l Представител в Асоциацията на „ВиК” ООД - Кърджа-
ли - Изет Изет Шабан, кмет на община Ардино.
l Заместник представител в Асоциацията на „ВиК” ООД -
Кърджали - Наско Кирчев Кичуков, зам.-кмет на община
Ардино.

Р Е Ш Е Н И Е № 6
Общински съвет - Ардино избира за свои представители
в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „д-р Ата-
нас Дафовски” АД - Кърджали - Сезгин Байрамали Бай-
рам, председател на Общински съвет - Ардино и Неджми
Ахмед Мюмюнходжов, зам.-кмет на община Ардино.

Р Е Ш Е Н И Е № 7
Общински съвет - Ардино избира:
l Представители в Областния съвет за регионално раз-
витие на област Кърджали - Изет Изет Шабан, кмет на
община Ардино и Сезгин Байрамали Байрам, председа-
тел на Общински съвет - Ардино.
l Заместник представители в Областния съвет за регио-
нално развитие на област Кърджали - Наско Кирчев
Кичуков, зам.-кмет на община Ардино и Мюмюн Рахим
Джила, общински съветник.

Р Е Ш Е Н И Е № 8
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал.
5 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 09/07/2/0/00789 от
29.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции за създаване-
то или разширяването на всички видове малка по маща-
би инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските райони” за проект „Изграж-
дане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдител-
ни системи и съоръжения в територията на община
Ардино”, сключен между Община Ардино и ДФ „Земеде-
лие”, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „-
Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, иден-
тификационен номер по ДДС № BG121100421, пред-
ставляван от изпълнителния директор Васил Георгиев

Грудев, Общинският съвет - Ардино реши:
1. Упълномощава  кмета  на  община Ардино да подпи-
ше Запис на заповед, без протест и без разноски, плати-
ма на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в  размер
на  437 664, 72 лв. за обезпечаване на 100% от размера на
финансиране на разходи за ДДС върху заявения размер
на авансово плащане - 2 188 323,58 лв. по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ 09/07/2/0/00789 от 29.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Ин-
вестиции за създаването или разширяването на всички
видове по мащаби инфраструктура на мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони” за
проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация
на водоснабдителни системи и съоръжения в терито-
рията на община Ардино”, сключен между Община
Ардино и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Ардино да подготви
необходимите документи за получаване на авансовото
плащане по договор № 09/07/2/0/00789 от 29.06.2018 г. и
да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Р Е Ш Е Н И Е № 9
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и договор/споразумение за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № 09/07/2/0/00789 от
29.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции за създаване-
то или разширяването на всички видове малка по маща-
би инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските райони” за проект „Изграж-
дане, реконструкция и рехабилитация на водоснабди-
телни системи и съоръжения в територията на общи-
на Ардино”, сключен между Община Ардино и ДФ
„Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София,
бул. „Цар Борис III” ?136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор Васил Геор-
гиев Грудев,  Общински съвет - Ардино реши:
1. Упълномощава  кмета  на  община Ардино  да  подпи-
ше  Запис  на заповед, без протест и без разноски, плати-
ма на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в  размер
на  2 188 323, 58 лв. за обезпечаване на 100% от заявения
размер на авансово плащане по договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № 09/07/2/0/00789 от
29.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции за създаване-
то или разширяването на всички видове по мащаби
инфраструктура на мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони” за проект „Изграждане,
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни сис-
теми и съоръжения в територията на община Ардино”,

Ïðîòîêîë ¹2
Ð Å Ø Å Í È ß

íà Îáùèíñêè ñúâåò - Àðäèíî, ïðèåòè íà çàñåäàíèå, 
ïðîâåäåíî íà 2 äåêåìâðè 2019 ã.
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сключен между Община Ардино и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на Община Ардино да подготви
необходимите документи за получаване на авансовото
плащане по договор № 09/07/2/0/00789 от 29.06.2018 г. и
да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Р Е Ш Е Н И Е № 10
Общински съвет - Ардино дава съгласие кметът на
общината да подпише Запис на заповед за стойността на
аванса в размер на 23 671, 12 лв. по административен
договор № BG05M9OP001-1.029-0001-C01 за изпълне-
ние на проект „Подкрепа за обучение и заетост на лица
от уязвими групи в община Ардино” по мярка 001-1
ОПРЧР „Достъп до заетост и обучения”, процедура
BG05М9ОР001-1.029 „Обучение и заетост на територия-
та на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел”, от Стратегията за
водено от общностите местно развитие, със срок на
изпълнение 9 месеца. 

Р Е Ш Е Н И Е № 11
Общински съвет - Ардино разрешава кметът на общи-
ната да издаде разрешително за ползване на воден
обект участък от дере, намиращ се в поземлен имот
77487.10.91 в с. Хромица за обект „Изграждане на мост
на река „Коджадере” път към с. Хромица, община
Ардино”.

Р Е Ш Е Н И Е № 12
Общински съвет - Ардино приема Програма за насърча-
ване използването на енергия от възобновяеми източни-
ци и биогорива.

Р Е Ш Е Н И Е № 13
1. Общински съвет - Ардино дава съгласие за продаж-
ба на общинско жилище, представляващо апартамент
в жилищен имот в Ардино, ул. „Бели брези“, № 35, вх.
А, ет. 1, на наемателя Елфие Шевкедова Хайрулова.
2. Общински съвет - Ардино дава съгласие за продажба
на общинско жилище, представляващо апартамент в
жилищен имот в Ардино, ул. „София“, № 11, на наемате-
ля Севинч Алириза Хасан.
3. Общински съвет - Ардино дава съгласие за продажба
на общинско жилище, представляващо апартамент в
жилищен имот в Ардино, ул. „Родопи“, № 35, вх. А, ет.
2, на наемателя Дурдугюл Халилова Азизова.
4. Общински съвет - Ардино дава съгласие за продажба
на общинско жилище, представляващо апартамент в
жилищен имот в Ардино, ул. „Оборище“, № 11, на нае-
мателя Мелиха Назми Ибрям.
5. Общински съвет - Ардино упълномощава кмета на
общината да възложи на лицензиран оценител изготвя-
нето на оценка на имотите, след което да издаде заповед
за прехвърляне на правото на собственост и да сключи
договорите за покупко-продажба. 

Сезгин БАЙРАМ 
Председател

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

ÍÀÐÚ×ÍÈÊ

Ïðàâîìîùèÿ è çàäúëæåíèÿ
íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò

Правомощията на общинския съвет са описани в ЗМСМА.
Съгласно него Общинският съвет има следните правомощия:
ll Определя политиката за изграждане и развитие на общи-
ната във връзка с осъществяването на дейностите за про-
мяна на територията на общината, както и на други дейно-
сти, определени със закон.
ll Създава постоянни и временни комисии и избира техните
членове.
ll Одобрява общата численост и структурата на общинска-
та администрация в общината по предложение на кмета на
общината.
ll Избира и освобождава председателя на Общинския съвет.
ll Определя размера на трудовите възнаграждения на кмета
на общината и кмета на кметство в рамките на действаща-
та нормативна уредба и средствата за работна заплата на
персонала от общинския бюджет по предложение на кмета
на общината.
ll Приема годишния бюджет на общината, осъществява
контрол, приема и изменя отчета за изпълнението му.
ll Определя размера на местните такси.
llПриема решения за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество и определя конкретните право-
мощия на кмета на общината.
ll Приема решения за създаване, преобразуване и прекратя-
ване на търговските дружества с общинско имущество и
определя представителите на общината в техните органи.
llПриема решения за ползване на банкови кредити, за предо-
ставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на
общински дълг чрез сключване на договори за заем или еми-
тиране на общински ценни книжа и за издаване на общин-
ски гаранции при условия и по ред, определени със закон.
ll Приема решения за създаване и одобряване на градоу-
стройствени планове и техни изменения за територията на
общината или за части от нея при условията и по реда на
Закона за устройство на територията.
ll Приема стратегии, прогнози, програми и планове за раз-
витие на общината.
llОпределя изисквания за дейността на физическите и юри-
дическите лица на територията на общината, които произ-
тичат от екологичните, историческите, социалните и други-
те особености на населените места, както и от състоянието
на инженерната и социалната инфраструктура.
ll Приема решения за създаване и прекратяване на общин-
ски фондациии за управлението на дарено имущество.
ll Приема решения за участие на общината в сдружения на
местните власти в страната и чужбина, както и в други
юридически лица с нестопанска цел и определя представи-
телите на общината в тях. 
ll Създава райони и кметства при условия и по ред, опреде-
лени със закон.
ll Прави предложения за административно-териториални
промени, засягащи територията и границите на общината.
ll Приема решения за именуване и преименуване на улици,
площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони,
курорти и курортни местности и други обекти с общинско
значение.
ll Приема решения за провеждане на референдуми и общи
събрания на населението на общината по въпроси от своя-
та компетентност.
ll Одобрява символ и печат на общината.
ll Удостоява с почетно гражданство български и чужде-
странни граждани и други.
ll Приема правилници, наредби, инструкции, решения,
декларации и обръщения.
ll Приема вътрешен правилник за организацията и дей-
ността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация.
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ÐÀÇÏÈÑÀÍÈÅ
íà àâòîáóñèòå îò àâòîãàðà Àðäèíî

Íàïðàâëåíèå ×àñ íà òðúãâàíå
ÀÐÄÈÍÎ - ÑÎÔÈß - 06:00 ÷., 06:30 ÷. è  10:30 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÕÀÑÊÎÂÎ - 07:00 ÷. è 08:40 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÊÚÐÄÆÀËÈ - 06:00 ÷., 06:30 ÷., 07:00 ÷., 

- 08:00 ÷., 08:30 ÷., 08:40 ÷., 
- 09:30 ÷., 09:35 ÷., 09:50 ÷., 

- 10:30 ÷., 11:30 ÷., 12:00 ÷., 12:30 ÷., 
- 13:30 ÷., 14:30 ÷., 15:00 ÷., 15:45 ÷., 

- 16:30 ÷., 17:00 ÷. è 18:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÑÌÎËßÍ - 09:40 ÷. è 13:35 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÍÅÄÅËÈÍÎ - 16:40 ÷., 18:45 ÷., 

-18:50 ÷. è 23:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÁÀÍÈÒÅ - 08:00 ÷., 09:15 ÷., 09:30 ÷. è 15:30 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÌÀÄÀÍ - 14:20 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÑËÀÂÅÉÍÎ - 12:45 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÄÆÅÁÅË - 07:30 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÀÕÐßÍÑÊÎ - 08:00 ÷. è 15:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÃÎËÎÁÐÀÄ - 12:30 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÃÚÐÁÈÙÅ - 15:15 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÄÎËÍÎ ÏÐÀÕÎÂÎ - 12:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÅÍÜÎÂ×Å - 09:00 ÷., 10:00 ÷.,

- 12:00 ÷., 13:00 ÷. è 17:10 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÊÐÎß×ÅÂÎ - 09:00 ÷. è 14:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ËÅÍÈÙÅ - 07:00 ÷. è 13:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÌÈÐÎÂÅÖ - 14:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÐÓÑÀËÑÊÎ - 14:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÑÅÄËÀÐÖÈ - 11:00 ÷. è 15:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÑÓÕÎÂÎ - 12:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÒÅÌÅÍÓÃÀ - 15:15 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÒÚÐÍÎÑËÈÂÊÀ - 15:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ßÁÚËÊÎÂÅÖ - 15:15 ÷.

ÏÐÈßÒÍÎ ÏÚÒÓÂÀÍÅ

ÍÀÐÚ×ÍÈÊ

Êìåò íà êìåòñòâî - 
ïðàâà è çàäúëæåíèÿ
Кмет на кметство - права и задължения:
ll Изпълнява бюджета на общината в частта му за
района или кметството.
ll Организира провеждането на благоустройствени,
комунални и други мероприятия.
ll Отговаря за стопанисването на определени от
общинския съвет обекти на общинската собственост.
ll Назначава и освобождава служителите от общин-
ската администрация в района или кметството,
които подпомагат неговата дейност, в съответствие с
утвърдената численост и структура.
ll Приема мерки за подобряване и възстановяване на
околната среда и организира охраната на полските
имоти.
ll Води регистрите на населението и за гражданското
състояние и изпраща актуализационни съобщения до
ЕСГРАОН. 
ll Осигурява извършването на административни
услуги на физически и юридически лица.
llОсигурява спазването на обществения ред, има пра-
вомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона
за Министерството на вьтрешните работи, на сьот-
ветната територия до пристигане на полицейския
орган.
ll Организира и ръководи защитата на населението
при бедствия и аварии.
ll Представлява района или кметството пред населе-
нието, пред обществени и политически организации
и пред други райони или кметства.
ll Правомощията на кмет на кметство в населеното
място, което е административен център на общината,
се изпълняват от кмета на общината.
ll Кметът на район и кметът на кметство могат да
участват в заседанията на общинския съвет с право
на съвещателен глас. Те се изслушват задължително
при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметство-
то или за района.
ll На кметовете на райони и кметства могат да бъдат
възлагани и други функции със закон или друг нор-
мативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 в
зависимост от конкретните особености на общината,
районите или кметствата.

1073 бенефициенти от територията на община
Ардино получават 16 вида трайни хранителни
продукти по Оперативна програма за храни 
и/или основно материално подпомагане, финан-
сирана от Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица. В списъка на индиви-
дуалните хранителни продукти са включени:
зрял боб, леща, брашно, олио, ориз, конфитюр,
лютеница, рибна консерва, пиле фрикасе, спаге-
ти, домати белени, гювеч, зелен фасул, говеждо
месо, говежди кюфтета в сос и зелен грах.
Общото тегло е 24,570 кг. 
Временният пункт на БЧК - Ардино за раздава-
не на помощите се намира в сградата на бивше-
то „БКС“.

Á×Ê ðàçäàâà õðàíèòåëíè
ïðîäóêòè â Àðäèíî
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Най-малките ученици от СУ „Васил Левски” отбелязаха Нацио-
налната седмица на четенето, като направиха драматизация на при-
казката „Най-скъпоценният плод”. Чрез забавната актьорска игра
малчуганите бяха обладани от мъдростта, която се крие в книгите.

Над 60 деца от 1-ви до 4-ти клас се включиха в кон-
курса за изработване на информационно табло на тема
,,Да бъдем добри и толерантни”, организиран от
Местната комисия за борба срещу противообществе-
ните прояви на малолетните и непълнолетните. 
„Децата представиха своите тематични рисунки и
смислени послания, затова да бъдат толерантни и

добри към всички. Да бъдеш толерантен означава да
приемаш, зачиташ и уважаваш всички хора, независи-
мо какъв цвят на кожата имат, какъв език говорят,
от каква националност са, каква религия изповядват,
към кой пол принадлежат. Да бъдеш толерантен -
означава да бъдеш добър!” - каза организаторката на
конкурса Мехрибан Ардалиева.

По инициатива на Севда Пала-
зова, старши учител по български
език и литература, в СУ,,Васил
Левски“ се проведе състезание -
„Грамотни ли сме“. Целта бе да се
провери нивото на грамотност на
участниците и знанията им по
български език и литература.
Събитието бе уважено от учени-
ци, учители и родители. 
Седмокласниците прочетоха
творби от български автори и
свои съчинения, отговориха на
многобройни въпроси. Победи-
тел в състезанието стана Стивън
Адев (на снимката). На второ
място се класираха Мартина
Вълкова и Ивайла Филипова, а на
трето - Румен Сурчев и Сияна
Карамфилова.

Рисунка Елица КАРАМИТЕВА Снимка Диляра РЕДЖЕБОВА

ÄÅÖÀÒÀ - ÷åòàò,
ðèñóâàò, ñíèìàò...
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Ðåïîðòåð:
Ãþíåð ØÞÊÐÈ
Âîäåù ðåäàêòîð:
Ñàôôåò ÅÐÅÍ

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

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

ÈÈ òòúúððññÿÿ ÑÑââååòòëëèèííàà 
ÈÈ êêààêêòòîî ààííããååëëèèòòåå ÁÁîîææèè 
ññ ëëþþááîîââ ääîîêêîîññââààòò ííèè ââ ññúúííÿÿ -- 
ññúúññ ññúúññòòððààääààííèèåå èè îîááèè÷÷ 
ïïîî ççååììííèèÿÿ ññèè ïïúúòò ââúúððââÿÿ..

ÈÈççïïððààùùààìì ààòòîîììèè ëëþþááîîââííèè,, 
ïïððèèÿÿòòååëëññòòââîî èè òòîîïïëëèèííàà -- 
ëëååòòÿÿòò ââààëëååííööèèèè ññââîîááîîääííèè 
êêúúìì ââññÿÿêêàà ññððååùùííààòòàà ääóóøøàà..

ÐÐààççääààââààìì îîááèè÷÷òòàà ññèè ïïëëààõõàà 
èè ââããëëååææääààìì ññåå ââ ññââååòòàà ññòòóóääååíí..
ÊÊîîèè ëëþþááîîââ ììèè îîááååùùààõõàà??
ÊÊîîèè îîòò ââààññ ùùåå òòððúúããííààòò ññ ììååíí??

ÙÙåå ññåå ííààììååððèèìì ëëèè,, ííåå ççííààÿÿ,, 
ííîî ââññåå òòààêêàà ââ ááååççêêððààééííîîññòòòòàà 
ââúúððââÿÿ ááååççììúúëëââííàà èè ììåå÷÷òòààÿÿ......
ÈÈ òòúúððññÿÿ ÑÑââååòòëëèèííàà..

ÏÏîîëëååòò ííàà ÄÄóóõõàà 
ÒÒèè èè ààçç -- ïïîîääààððúúêê îîòò ííååááååòòîî..
ÀÀçç èè òòèè -- ööååëëóóââêêàà ââ óóòòððèèííòòàà..
ÄÄââààììàà ññ òòååáá -- ïïîîòòððååïïââààííåå ââ ññúúððööååòòîî..
ÒÒààççèè ììèèññúúëë -- òòîîííóóññ ççàà ääååííÿÿ..

ÍÍèèåå ññ òòååáá -- èè ïïååññååííòòàà ííàà ïïòòèèööèè..
ÀÀçç èè òòèè -- óóññììèèââêêèè èè ññúúëëççèè..
ÒÒèè èè ààçç -- ññèèÿÿííèèåå ââ îî÷÷èèòòåå..
ÇÇààååääííîî -- èè ììóóççèèêêàà ççââóó÷÷èè..

ÀÀçç èè òòèè -- èèññòòîîððèèèè ááååççááððîîéé......
ÈÈññêêààìì òòåå -- ììààããèè÷÷ååíí åå ññââååòòàà..
ÒÒèè èè ààçç -- ííààññëëààääàà èè ïïîîêêîîéé..
ËËþþááîîââòòàà åå ïïîîëëååòò ííàà ÄÄóóõõàà..

ÒÒààêêàà åå ïïèèññààííîî 
ÎÎòòèèââààøø ññèè ááååçç „„ññááîîããîîìì““ èè ááååçç „„÷÷ààîî““,,
èè ííåå ÷÷åå ììåå åå ññòòððààõõ îîòò èèççîîññòòààââÿÿííåå,, 
ííîî ììîîããàà ëëèè ääàà ïïîî÷÷ííàà îîòòííàà÷÷ààëëîî,, 
êêîîããààòòîî ììîîÿÿòò ññââÿÿòò åå ïïððååää ððààççïïààääààííåå..

ÎÎòòèèââààøø ññèè.. ÇÇàà òòååáá ííààääååææääàà ííÿÿììààìì..
ÁÁååççññèèëëííàà ññúúìì ïïððååää ââññÿÿêêîî ððààççññòòîîÿÿííèèåå..
ÏÏððîîïïààääààìì,, ââúúââ êêððààêêààòòàà òòèè ïïððîîïïààääààìì..
ÈÈ ïïîîââåå÷÷åå ááîîëëèè îîòò ââññÿÿêêîî ïïààääààííåå..

ÎÎòòèèââààéé ññèè,, òòààêêàà ááèèëëîî åå ïïèèññààííîî......
ÏÏððîîêêëëååòòèè ääàà ññàà ââññèè÷÷êêèèòòåå ïïèèññààííèèÿÿ!!
ÁÁååçç òòååááåå ïïððîîññòòîî ââññèè÷÷êêîî åå ááååççììèèññëëååííîî 
èè êêààòòîî ññììúúððòò ññàà ââññèè÷÷êêèè ññúúññòòîîÿÿííèèÿÿ..

ÎÎòòèèââààéé ññèè,, ääààëëåå÷÷ îîòò ììååííåå ááÿÿããààéé!!
ÍÍåå ììåå ììèèññëëèè,, îîòòääààââííàà åå ïïððååììèèññëëååííîî -- 
êêîîããààòòîî ííÿÿììàà ááúúääååùùåå ççàà ääââààììàà,, 
ññåå êêààççââàà ïïððîîññòòîî,, ÷÷åå òòààêêàà åå ïïèèññààííîî......

ÑÑïïóóññííààòòèè ççààââååññèè 
ÙÙåå ññïïóóññííàà ââññèè÷÷êêèè ççààââååññèè 
èè ââññèè÷÷êêèèòòåå ññââååùùèè ùùåå ááóóòòííàà..
ÈÈ ùùåå ññïïððàà ääàà ññèè ììèèññëëÿÿ êêúúääåå ññèè,, 
èè ääàà ÷÷ààêêààìì ääîî ññúúììââààííåå ááóóääííàà..

ÈÈ ùùåå ññïïððàà ääàà ððààççïïèèòòââààìì ïïîîççííààòòèè 
ññ êêîîéé èèççëëèèççààøø èè ññ êêîîéé ññåå ïïððèèááèèððààøø,, 
êêîîëëêêîî ïïëëààùùààøø ççàà ääààììèè ððààççââððààòòííèè,, 
èè ääààëëèè ññóóòòððèèííòòàà ããèè óóááèèââààøø..

ÈÈ ùùåå ññïïððàà ääàà ììèèííààââààìì îîòòòòààìì,, 
îîòòêêúúääååòòîî ââúúââ òòååááåå ññåå ââëëþþááèèõõ..
ÍÍîî êêúúääåå ùùåå ïïððèèêêëëþþ÷÷èèìì,, ííåå ççííààìì,,
ääððóóããèèòòåå ïïúúòòèèùùàà ààçç ããèè ççààããóóááèèõõ..

ÈÈ ùùåå ññïïððàà ääàà ããîîââîîððÿÿ ççàà ííààññ,, 
ççàà ññúúëëççèèòòåå,, ââ êêîîèèòòîî ïïððîîççèèððààøø..
ÇÇàà ääúúõõàà òòèè èè òòîîïïëëèèÿÿ ããëëààññ,, 
ççàà ññïïîîììååííàà êêààêê ññèè îîòòèèââààøø......

Ïåòÿ ÉÎÒÎÂÀ
åå ïïîîååòò ííàà ññúúððööååòòîî.. ÍÍååééííèèòòåå èèññêêððååííèè ññòòèèõõîîââåå ííèè ïïððåå--
ííààññÿÿòò ííååïïîîññððååääññòòââååííîî èè ææèèââîî ââ ññââååòòàà ííàà ëëþþááîîââòòàà..
ËËþþááîîââòòàà ââúúââ ââññèè÷÷êêèèòòåå ºº èèççììååððååííèèÿÿ:: îîòòõõââúúððëëååííààòòàà èè
ññïïîîääååëëååííààòòàà,, ùùààññòòëëèèââààòòàà èè ííååùùààññòòííààòòàà,, ââññååîîòòääààéé--
ííààòòàà èè ííååîîññúúùùååññòòââååííààòòàà...... ÂÂåå÷÷ííààòòàà.. ÎÎííààççèè ëëþþááîîââ,,
êêîîÿÿòòîî ââúúëëííóóââàà,, ïïððåå÷÷èèññòòââàà èè ççààððååææääàà.. ËËþþááîîââòòàà,, îîòò
êêîîÿÿòòîî ññåå ííóóææääààååìì.. ÒÒààççèè ëëþþááîîââ òòÿÿ ññúúááèèððàà ççââóóêê ïïîî ççââóóêê
îîòò ññúúððööååòòîî ññèè èè ññððèè÷÷êêàà ïïîî ññððèè÷÷êêàà îîòò ððààääîîññòòííèèòòåå èè
ããîîðð÷÷èèââèè ññúúëëççèè ííàà ææèèââîîòòàà,, ççàà ääàà ññúúççääààääåå ññââîîÿÿòòàà ïïîîååççèèÿÿ..

Ñîôèÿ ÌÈËÅÂÀ
åå ììëëààääàà ïïîîååòòååññàà,, êêîîÿÿòòîî îîùùåå ññ ïïúúððââààòòàà ññèè êêííèèããàà êêààòòåå--
ããîîððèè÷÷ííîî ççààÿÿââÿÿââàà ññââîîÿÿòòàà ïïîîååòòèè÷÷ííàà òòååððèèòòîîððèèÿÿ.. ÀÀ òòÿÿ åå
ïïààííîîððààììííàà -- òòààìì èèììàà ëëþþááîîââ,, òòååððççààííèèÿÿ,, ïïððîîââîîêêààööèèÿÿ,,
ññîîööèèààëëííàà ïïîîççèèööèèÿÿ.. ÑÑòòèèõõîîââååòòåå ºº ññàà ììííîîããîîïïëëààññòòîîââèè èè
ïïððååääèèççââèèêêââààòò ððààççììèèññúúëë.. ÏÏððååääññòòîîèè ºº ïïîîêêîîððÿÿââààííååòòîî ííàà
ííîîââèè õõîîððèèççîîííòòèè ññ øøèèððîîêêîî ððààççïïååððååííèè êêððèèëëåå!!


