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Kırcaali’de KİBARİYE konseri! 
Ünlü şarkıcı KIBARİYE 

yirmi kişilik orkestrasıyla 
15 Ekim 2011 /Cumarte-
si/  saat 19,00’da Kırcaali 
Arena Spartak’ta  konser 
verecek.
             Giriş ücretsiz!

Resmiye MÜMÜN

Купуването и продаването на 
изборни гласове е престъпление 

и се наказва от закона!
Ahmet Doğan, “Amacımız erken 

seçime gitmek” Sayfa 3

a     

Perperek  sonbahar şenliklerine büyük ilgi
Kırcaali’nin Perperek 

köyünde, 1 – 2 Ekim 
tarihinde düzenlenen 
geleneksel sonbahar 
şenliklerine Hak ve 
Özgürlükler Hareketi-
nin /HÖH/ üçüncü dö-
nem aday gösterdiği 
Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
Yerel Meclis Üyeleri ve 
muhtar adayları resmi 
misafir olarak katıldı-
lar. Onların arasında 
Kırcaali Belediye Mec-
lis Başkanı Seyfi Ne-
cip, eski HÖH millet-
vekili Ahmet Hüseyin 
ve Kırcaali Belediyesi 
Kamu Denetçisi Hakif 
Emin de vardı. İki gün 
devam eden köy şen-
liği yüzlerce insanı bir 
araya topladı. İlk önce 
misafirleri ve yerli halkı 
köy muhtarı Halil Bekir 
selamladı. 
Daha sonra sözü alan 

Başkan Hasan Azis, 

“Bulgaristan’ın son iki 
yılda kötü yönetimi 
yüzünden Shengen’e 
giremedik. Demek ki, 
GERB’in yönetimine 
sadece HÖH partisi 
zayıf not vermiyor, Av-
rupa Birliği üyesi ül-
keleri de böyle bir yö-
netimle Bulgaristan’ın 
Shengen’e alınma-
sını istemiyor” diye 

vurguladı. Başkan, 
HÖH’nin de yer aldı-
ğı ikili ve Üçlü Koa-
lisyon dönemlerinde 
Bulgaristan’ın NATO 
ve Avrupa Birliğine 
üye olduğunu hatırlattı 
ve bunun koalisyonla-
rın akıllı ve hoşgörülü 
politikası sayesinde 
gerçekleştiğini belirtti. 
Hasan Azis, GERB 

yönetimini eleştirdi ve 
son iki yılda Kırcaali 
bölgesi için hiçbir şey 
yapmadıklarını söyle-
di. Başkan, “İnsanla-
rın elinden tütünü al-
dılar ve özel şirketlere 
verdiler. Maaşları ve 
emekli maaşlarını yük-
seltmeye söz verdiler, 
fakat yerine getirme-
diler. Maalesef, Üçlü 

Koalisyon’un bıraktığı 
rezerv paralarla Baş-
bakan Boyko Borisov 
çeşitli yapıların açılışı-
nı yapıyor ve otoban-
lar kuruyor. İyi de, halk 
fakir iken ve geçimini 
sağlayamazken, kim 
kullanacak onları” diye 
iktidardakilere soru yö-
neltti. 

Hasan Azis, yerli hal-
ka oyunu HÖH par-
tisi için kullanmaları 
çağrısında bulundu. 
Fakat bunu, partinin 
son 8 yılda Kırcaali’yi 
yönettiği için değil, her 
zaman halkın yanında 
olduğu için yapmaları-
nı istedi. Hasan Azis, 
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Prof. Genço Naçev: “Nefret ve hasetlik 
kalp sağlığını kötü zedeliyor”

1. sayfadan devamı

Ulus la ra ras ı  Ka lp 
G ü n ü  d o l a y ı s ı y -
la başkent teki “Aziz 
Ekater ina”Hastanesi 
önünde kalp damar has-
talıklarına temel riskli 
faktör olan kan basıncı, 
kan şekeri ve koleste-
rolün seviyesinin ince-
lenmesini içeren ücret-
siz muayeneler yapıldı. 
Hastanenin İcra Müdürü 
Dr. Genço Naçev basın 
önünde insanların kalp 
hastalıklarının önlenme-
si ve azalması için bu 
incelemeleri yılda en az 
bir kere yaptırmalarını 
tavsiye etti ve mobil mua-
yenelerin bunu yapmaya 
mükemmel fırsat olduğu-
nu belirtti. Onun ifadesi-

ne göre, Bulgaristan’da 
kalp damar hastalarına 
iliştik istatistik araştır-
ma yapılmıyor, fakat 
Avrupa’da yapılan bir 
araştırmaya göre Avrupa 
ülkeleri arasında ölümle-
rin %66’sının bu tür has-
talıklar sonucunda oldu-
ğu için Bulgaristan birinci 
yerde bulunuyor. 
Prof. Naçev’in ifadesine 

göre, hasetlik ve nefret 
duygularının yaşanılma-
sı da kalp sağlığını kötü 
etkilemektedir. Prof. Na-
çev, “İnsanların güzel 
duygular hissetmeleri, 
olumlu enerji yansıtmala-
rı lazım ve olumlu, pozitif 
düşüncelere sahip olma-
lılar” dedi. 

Genço Naçev, aynı za-
manda insanların gün-
lük hayatındaki hareket 
ve durgunluk arasında 
denge olmasına, sağlıklı 
beslenmenin çok önem-
li olduğunu vurguladı. 
Doktor, stresin minimum 
düzeye düşürülmesini ve 
tamamen yok edilmesinin 
mümkün olmadığı için de 
nabzın, kan şekerinin ve 
beden kilosunun daima 
takip edilmesini tavsiye 
etti. Prof. Naçev, “Stres 
ve duygular genelde kalp 
damarlarının daralması 
için ana faktördür ve kalp 
hastalıklarının belirmesi-
ne yol açarlar” diye açık-
lamada bulundu.
       Kırcaali Haber

HÖH partisinin bu se-
çim kampanyası için 
seçtiği “Hoşgörü, Bir-
lik ve Kararlı” sloganını 
şöyle açıkladı: “Bu me-
saj Perperek için çok 
geçerli. Burada gö-
rüneni, Bulgaristan’ın 
hemen hemen hiçbir 
yerinde göremeyecek-
siniz. Sizin karşınızda 
kilise var, onun 200 
metre yakınında da 
cami bulunuyor. Bizim 
hoşgörümüz, insanlar 
arasında etnik ve dini 
ayrım yapmadan yaşa-
mamızdır. Bizler, barış 
ve dostluk içerisinde 
yaşıyoruz. Onun için 
de hoşgörülü olduğu-
muz mesajını slogan 
yaptık ve bu hoşgörü 
bizim politikamızın bir 
parçası olmaya devam 
edecek”. 

Perperek  sonbahar şenliklerine büyük ilgi

Hasan Azis, “Bu se-
çimlerde de birlik, bera-
berlik içinde partimizin 
adayları için 7 Nolu pu-
sulayla oyumuzu kulla-
narak, bizler kendi ken-
dimizi Bulgaristan’da, 
B a l k a n l a r ’d a  v e 

Avrupa’da utandırma-
yacağımıza eminiz” 
diyerek konuşmasını 
bitirdi. 
Meclis Üyesi ada-

yı Vanya Vasileva, 
yerli halkı selamladı 
ve 23 Ekimde yapıla-

cak Yerel Seçimlerde 
kendilerini çok önemli 
misyonun beklediğini 
unutmamalarını söyle-
di. Vasileva, “O zaman 
hoşgörülü, birlik içinde 
ve kararlı olmayı unut-
mayalım” dedi. 
Kırcaali  Belediye 

Meclis Üyeleri aday 
listesinde üçüncü yer-
de bulunan eski İçişleri 
Bakan Yardımcısı Raif 
Mustafa da Perperekli-
lerin köy şenliğini teb-
rik etti ve yaptığı ko-
nuşmasında, “Gelecek 
seçimlerde de gereken 
ciddiyeti ve sorumlulu-
ğu göstereceğimize ve 
tekrar Belediye Başkan 
makamını, çoğunlukta 
Meclis Üyesi yerlerini 
ve %100 muhtarlıkları 
kazanacağımıza ina-
nıyorum”, dedi. Raif 
Mustafa, bu seçimle-
rin çok farklı olacağı-
nı, çünkü Türkiye’de 
yaşayan Bulgaristan 

vatandaşlarının oy 
kullanamayacaklarına 
ve iktidardaki GERB 
partisinin Ataka ile bir-
likte HÖH’nin seçim 
kampanyasını zorla-
maya çalıştıklarını be-
lirtti. Sayın Mustafa bu 
yönde Bulgaristan’da 
son günlerde yaşanı-
lan etnik çatışmaları 
hatırlattı ve İçişleri Ba-
kanlığı yöneticilerini ve 
İçişleri Bakanı Tsvetan 
Tsvetanov’u bu olayla-
ra karşı tepkisiz kaldık-
ları için eleştirdi. Raif 
Mustafa, polisin gözleri 
önünde evler ve HÖH 
partisinin kulüplerinin 
yakıldığını, bunun ise 
hukuki düzene sahip 
bir devlette, AB üyesi 
bir ülkede kabul edile-
mez bir şey olduğunu 
ve böyle durumlar-
da normal bir Avrupa 
ülkesinde Bakan’ın 
istifası istenildiğini 
hatırlattı. Bunun ise 
Bulgaristan’da GERB 
ve Ataka yönetiminde 
hiçbir zaman olmaya-
cağını öne sürdü. Raif 
Mustafa, bunları göz 
önünde bulundurarak, 
huzurlu ve rahat bir 
yaşam için yerli halk 
oyunu tekrar HÖH’e 
vermelerini istedi. Ko-
nuşmasının sonunda 
Sayın Mustafa yeni 
dönemde, Perperek 
çayı üzerinde Svatbari 
köyüne uzanan köprü 
kurulması, Svatbari’ye 
giden yolun asfaltlan-
ması ve Studen Klade-
nets barajı bölgesinin 
turizme elverişli olma-

sı için belediye yöne-
timiyle birlikte elinden 
geleni yapacaklarını 
dile getirdi. 
Perperek şenlikleri 

müzik programıyla de-
vam etti. Şefika Rufat 
yönetmenliğinde hazır-
lanan Perperek “Hris-
to Botev” Halk Toplum 
Merkezinin amatör 
folklor ve modern dans 
ekipleri sundukları ne-
şeli gösteriyle herkese 
keyifli dakikalar yaşat-
tılar. Çiflik köyü “Hristo 
Botev” Halk Toplum 
Merkezi çocukları da 
Gülşen İsmail yönet-
menliğinde hazırlanan 
dans gösterisiyle prog-
ramı renklendirdiler. 
Her zamanki gibi Kır-
caali “Ömer Lütfi” Kül-
tür Derneğinin “Kırca-
ali” Türk Halk Oyunları 
Topluluğu ve solistleri 
Duygu Ali, Emre Ah-
met, Mert Hüseyin ve 
Behiye Ahmet sahne-
de çok başarılı perfor-
mans gösterdiler ve 
seyircileri büyülediler. 
Onların ardından sah-
nede Mahmut Süley-
man ve orkestrası yer 
aldı. 
Şenlikler çerçevesin-

de, Perperek bölgesin-
de yer alan 10 futbol 
takımının katılımıyla 
turnuva düzenlendi. 
Futbol turnuvasında 
dereceye girenler Müh. 
Hasan Azis tarafından 
ödüllendirildi. Turnuva, 
Perperek muhtarlığı ve 
Kırcaali Belediyesi ta-
rafından düzenlendi.
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Ardino Belediye Başkan adayları dürüst seçim 
kampanyası için sözleşme imzaladılar

Ardino Meclis Kurulu’nun 
oturum salonunda Ardino 
Belediye Başkan adayla-
rı seçim kampanyası sı-
rasında siyasi dürüstlük 
ve hoşgörü sözleşmesi 
imzaladılar. Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
adayı ve şimdiki Beledi-
ye Başkanı Resmi Mu-
rat, Bulgaristan Sosyalist 
Partisi adayı Dimitrina 
Aleksandrova, Birlik Halk 
Partisi adayı Ferdi Ya-
kub, GERB partisi adayı 
Dr. Adam Persenski ve 
Ataka partisi adayı Zorka 
Palagaçeva, seçim so-
nuçlarını göze almadan 
her şeyden önce beledi-
ye sakinlerinin çıkarlarını 
savunacaklarını kamuo-

yu önünde beyan ettiler. 
Demokratik Güçler partisi 
adayı Dimitır Şeremetev, 
son anda çıkan acil işleri 

yüzünden sözleşmenin 
imzalanmasında bu-
lunmasa da, hoşgörülü 
seçim kampanyası için 

prensip olarak razı oldu-
ğunu belirtmiştir. 

Sözleşme imzalamasın-
da Ardino Belediye Se-

çim Komisyonu Başkanı 
Tsvetomir Haciev resmi 
misafir olarak hazır bu-
lundu. 

Ardino Belediye Baş-
kan adaylarının siyasi 
dürüstlük ve hoşgörü için 
sözleşme imzalamala-
rına DNES Sivil Toplum 
Hareketinden çağrıda 
bulundular. DNES Hare-
ketinden, gelenek üzere 
Bulgaristan’da yapılan   
önemli seçimler öncesi 
siyasetçilerin kamuoyu 
önünde oy satın alınma-
sı, belirsiz finanse edilme, 
belirli grup seçmenlere 
baskı yapılması, rakip-
lerin prestijlerinin zede-
lenmesi gibi kötü seçim 
uygulamalarına karşı ilgi 
derecelerini ifade etme-
leri isteniliyor. Sözleş-

meyi imzalayan Belediye 
Başkan adayları, DNES 
Hareketine siyasetçiler 
ve sivil toplum arasında 
diyalogun güçlenmesi 
yönündeki girişim için te-
şekkür ifade ettiler. 

HÖH adayı Resmi Mu-
rat, “Sözleşmede yer alan 
anlaşmalara tamamen 
katılıyorum. Hoşgörü ve 
dürüstlük Hak ve Özgür-
lükler Hareketinin temel 
sloganıdır. Bu partinin 
temsilcisi olarak hoş-
görü, dürüstlük ve tüm 
adaylara karşı iyi tutum 
prensiplerini güdeceğim. 
Biz, parti mensubiyetleri-
mizi gözetmeden Ardino 
Belediye Başkan adayla-
rı olarak, bu değerlerin ve 
fikirlerin taşıcısı olabiliriz. 
Tüm adaylara seçimlerde 
başarı diliyorum” dedi.

 Kanun dışı yapıların 
yıkılma kararı mahkemelik 

oldu
Ulusal Yapı Denetim Müdürlüğünün, Kırcaali 

ve Studen Kladenets (Soğuk Pınar) Barajlarının 
kıyılarında bulunan kanun dışı yapıların yıkılması 
kararına karşı Kırcaali İdare Mahkemesine 50’den 
fazla şikâyet dilekçesi sunulmuştur. İdare Mah-
kemesi Başkanı Viktor Atanasov ilk 10 davanın 
açıldığını bildirdi. 

Şikâyetçiler, bu yapıların sahipleri ya da inşaa-
tını üstlenenlerdir. 

Viktor Atanasov, “Sadece villalar söz konusu 
değil, kanunen inşaat izni istenilmesi gereken 
masif beton duvarlar, havuzlar ve başka tesisler 
de söz konusudur”. 

Kanun dışı yapı bakımından Kırcaali ve Studen 
Kladenets barajlarının kıyıları ülkede ikinci yerde 
bulunuyor. Bu bakımdan en çok kanunsuz yapı 
İvaylovgrad barajının kıyısında bulunan Veseloto 
Selo diye adlandırılmış “köyde” bulunmaktadır.

Ömer Osman Erendoruk, 
Türkiye’de yüksek lisans 

tezi konusu 
Beş yıl önce aramızdan ayrılan, 22 kitaba imza 

atan büyük şair ve yazar Ömer O. Erendoruk’un 
hayatı ve eserleri Türkiye’deki üniversite hocaları-
nın gözünden kaçmadı. Sadece geçen yıl üç üni-
versitenin Türk Dili ve Edebiyat Fakülteleri hoca-
ları (Kırıkkale, Celâl Bayar ve Dokuz Eylül) yüksek 
lisans adayları öğrencilerine Erendoruk’un haya-
tını ve eserlerini tez konusu olarak seçtiler. Celâl 
Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim 
Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı’ndan Yrd. Doç. 
Dr. Ünal Şenel’in danışmanlığında Oğuzhan Yiğit, 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde Seda Tilek-
li ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma-
lar Enstitüsü’nde Zeynep Atasoy “Ömer Osman 
Erendoruk’un Hayatı ve Eserleri Üzere Bir Araştır-
ma” konulu tezlerini bu yıl başarıyla savundular.

Ahmet Doğan, "Amacımız erken seçime gitmek"
23 Ekim'de yapılacak 

yerel ve cumhurbaşkan-
lığı seçimi için kıyasıya 
bir mücadele sürerken, 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi Genel Başkanı 
Ahmet Doğan, ülkenin 
kuzeydoğusunda Silist-
re kentine bağlı Glavnit-
sa köyünde halka hitap 
etti.
"İktidardaki GERB par-

tisinin çalışmalarını iki yıl 
daha çekemeyiz. Oysa 
onlar iki dönem daha 
iktidar olmak istiyorlar" 
diyen Ahmet Doğan, 
"Bu hükümetin göğsünü 
kabartıp açılışını yaptığı 
altyapı projelerinin yüz-
de 90’ını biz, 2009 yılına 

dek iktidardayken baş-
lattık" ifadesini kullandı.
Başbakan Boyko Bo-

risov hükümetinin "viz-
yondan yoksun olduğu-
nu" öne süren Doğan, 
"Yapabileceğimiz tek bir 

şey var, bunları bir an 
önce iktidardan süpürüp 
atmak. Amacımız erken 
seçime gitmek" dedi.
HÖH'nin "ülkeyi yönet-

mek üzere en sağlam 
yapıya sahip parti" oldu-

ğunu söyleyen Doğan, 
"Ülkenin geleceğine 
ilişkin görüş sahibi ol-
mayan bugünkü devlet 
yönetiminin, iktidarı sür-
dürmeye yetecek kapa-
site ve kadrosu yok" diye 
konuştu.
Cumhurbaşkanı adayı 

göstermeyen HÖH, 23 
Ekim'de yapılacak yerel 
seçim ile ilgili kampan-
yasını sürdürüyor.
HÖH son parlamento 

seçiminin yapıldığı 2009 
yılına dek ülkeyi yöneten 
üçlü iktidar koalisyon or-
tağı olmuştu.

       Fevzi EHLİMAN

Kırsal Bölgelerin Geliştirilmesi Programınca 
verilen avans miktarı yükseltildi

Tarım ve Gıda Bakan-
lığından, Kırsal Bölge-
lerin Geliştirilmesi Prog-
ramı üzere onaylanan 
mali yardım tutarının 
avans ödemesi %20’den 
%50’ye yükseltildiği bildi-
rildi. Bu karar, 121“Tarım 
İşletmelerinin Modern-
leşmesi”, 122 “Orman-
ların Ekonomi Değerinin 
İyileştirilmesi”, 123 “Ta-
rım ve Orman Ürünle-
rine Değer Katılması”, 
223 “İşlenilmeyen Top-
rakların İlk Ağaçlandırıl-
ması”, 226 “Ormancılık 
Potansyelinin Canlandı-
rılması ve Önlem Faa-

liyetlerin Alınması”, 311 
“Tarım Dışı Faaliyetlerine 
Yönelik Çeşitlendirme”, 
312 “Küçük İşletmelerin 
Kurulmasını ve Gelişti-
rilmesini Destekleme”, 
313 “Turistik Faaliyetlerin 
Teşvik Edilmesi” ve Kırsal 
Bölgelerin Geliştirilmesi 
Programının 321 ve 322 
Belediye önlemlerince 
yatırım projelerin realize 
edilmesinin kolaylaştırıl-
ması amaçlanıyor. 
Avans ödemesi yapıl-

ması için talepte bulu-
nanlar veya avans alan-
lar, onaylanan mali yar-
dımın tutarından %50 

miktarında avans almak 
için 31 Ekim 2011 tarihine 
kadar düzeltilmiş dilekçe 
sunabilirler. 
122, 223 ve 226 önlem-

lerince avans ödemesi 
yapılması için talepte 
bulunanların veya avans 
alanların, düzeltilmiş di-
lekçeyi sunmak için 15 
Kasım 2011 tarihine ka-
dar süreleri var. 
31 Aralık 2010 tarihin-

den sonra sözleşme ya-
panların avans almaları 
için dilekçe sunulmamış-
sa ve yatırım önleminin 
uygulanmasına başla-
yıncaya kadar belirlenen 

3 aylık süre geçmişse, 
onaylanan mali yardımın 
tutarından %50 avans al-
mak için 31 Ekime kadar 
talepte bulunabilirler. 
31 Aralık 2010 tarihin-

den sonra 122, 223 ve 
226 önlemlerince söz-
leşme yapanların avans 
almaları için dilekçe su-
nulmamışsa ve yatırım 
önleminin uygulanması-
na başlayıncaya kadar 
belirlenen 3 aylık süre 
geçmişse, onaylanan 
mali yardımın tutarından 
%50 avans almak için 
15 Kasım’a kadar talepte 
bulunabilirler.

Güner ŞÜKRÜ
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Müh. Hasan Azis: “Bizim için Sivil Toplum 
Örgütleriyle işbirliği yapmak çok önemli”

Hak ve Özgürlükler 
Hareketinin Kırcaali 
Belediye Başkan ada-
yı Müh. Hasan Azis ve 
Meclis Üyesi adaylarının 
bir kısmı Kırcaali’deki 
Sivil Toplum Örgütleri 
(STÖ) temsilcileriyle 
görüştüler. Görüşme, 
sivil toplumda görülen 
problemlerin tartışılma-
sı şeklinde geçti. 
Misafirler, Sivil Top-

lum Örgütleri Merkezi 
Başkanı Yaşar Şaban 
tarafından karşılan-
dılar. Sayın Şaban, 
Kırcaali’deki STÖ sek-
törü adına Müh. Azis’e 
ve ekibine geçen iki 
dönemde ortak yapılan 
faydalı çalışmalardan 
dolayı teşekkür etti. 
Hasan Azis, STÖ 

kamu sektörü temsil-
cilerine hitaben ko-
nuşmasında gelecek 
dönemde de onlarla 
çalışmaya devam etme 
niyetinde olduğunu dile 
getirdi. Başkan adayı, 
“Bir kamu teşkilatının, 

Belediyenin de olduğu 
gibi, çağdaş yönetimi 
mutlaka sivil toplum ku-
ruluşlarıyla iş yapmayı 
gerektiriyor. Üstelik bi-
zim anlayışımız şu ki, 
STÖ sektörüyle çalışıl-
dığında yönetimin etki-
si çok misili artıyor ve 
daha çok vatandaşlara 
erişilmesine imkân sağ-
lanıyor” dedi. Başkan 
Azis bu yönde, son 8 
yılda Belediyenin STÖ 
sektörüyle çalışmala-
rında iyi sonuçlar elde 
edildiğini öne sürdü. Bu 
zaman zarfında Beledi-
yenin kendisinden mali 
yardım talebinde bulu-
nan STÖ’nin 34 projesi-
ne toplam 54 000 Leva 
para sağlandığı açıklan-
dı. Oysa Belediyenin bu 
dönemde STÖ’ne mali 
yardım için toplam 350 
000 Leva mali kaynak 
öngördüğü öne sürül-
dü. Müh. Azis, “Kırcaali 
Belediyesi, STÖ sektö-
ründe ihtiyaç duyulan 
ve realize edilen proje-
lerden daha fazla yar-
dımda bulunmaya hazır 

olmuştur. Belediye Baş-
kan adayı olarak, şunu 
söylemek isterim ki, bu 
politika devam etmeli 
ve gelecek yıllarda biz 
onu devam ettireceğiz, 
çünkü bu projelerin fi-
nanse edilmesi   büyük 
etki yaratmıştır” dedi. 
Başkan, STÖ’nin fi-

nanse edilmesinin baş-
laması için Belediyenin 
sağladığı %10 mali kay-
naklarla Kırcaali’de top-

lam 540 000’den fazla 
tutarında projeler ger-
çekleştirildiğini belirtti. 
Müh. Azis, Kırcaali’nin 
2004 yılı bütçesinde 
50 000 Leva tutarında 
STÖ sektörünün finan-
se edilmesi için para 
ayırdığı ülkede ilk Bele-
diye olduğunu ve ortak 
projeler yapmaya hazır 
olduklarını paylaştı. 
Görüşme esnasında 

sosyal hizmetler, kültür, 

turizm, ekonomi, ka-
muoyunun ihtiyaçlarını 
ve eğilimlerini araştır-
ma ve başka yönlerde 
işbirliği yapmak için 
konkre adımlar atılma-
sı belirlendi. Tartışma-
lara, STÖ sektörünün 
temsilcilerinden Kırca-
ali Bölgesel Ekonomik 
Gelişim ve Yatırımlar 
Ajansı Yönetim Kurulu 
Başkanı Rumen Ge-
nov, STÖ Merkezi YK 

Üyesi Petır Boyaciev, 
“Kırcaali Karar Alıyor 
Gelişim İçin Girişim” 
Derneğinin YK Başka-
nı Rositsa Georgieva, 
Doğu Rodopların Kül-
tür ve Turizmi Derneği-
nin İcra Müdürü Galina 
Stefanova, Şiroko Pole 
Ulusal Öğrencilere As-
keri Eğitim ve Kurtar-
ma Faaliyetleri Merkezi 
Başkanı Minço Guma-
rov, İstikbal Vakfı Baş-
kanı Nureddin Mehmed 
ve başkaları katıldılar. 
Hasan A zis,  Kır-

caali Sanayi Odası 
Fahri Başkanı Vasil 
Baydanov’a ve Kırcaali 
Bulgar-Türk Dostluğu 
Derneği Genel Sekre-
teri Sadulla Haciev’e, 
Yunanistan ve Türkiye 
ile yürüttükleri ilişkileri 
göz önünde bulundu-
rarak, gelişim için eko-
nomik potansyeli ve bu 
ülkelerde yatırım yapma 
imkanlarını tanıtmak 
amacıyla Belediye ile 
ortak çalışmalarda bu-
lunma önerisi yaptı.  

Müh. Hasan Azis, HÖH’nin Kırcaali’de 
birinci turda şampiyon olmasını diledi

Perperek’te geçen 
hafta sonu yapılan 
geleneksel sonbahar 
şenlikleri esnasında 
düzenlenen futbol 
turnuvasının ödüllen-
dirme töreninde Hak 
ve Özgürlükler Hare-
ketinin (HÖH) Kırcaali 
Belediye Başkan ada-
yı Müh. Hasan Azis 
hazır bulundu. Ka-
tılımcılar karşısında 
Sayın Azis, “Gelecek 
Yerel Seçimlerin şam-
piyonu HÖH olsun!” 
dileğinde bulundu. 
Turnuvaya ev sahipli-
ği yapan Perperek kö-
yünün takımı kazandı. 
Perperekliler, penaltı 
vuruşlarından sonra 
Miladinovo takımını 
elediler. Turnuvaya 
Perperek, Miladino-
vo, Most, Konevo, 
Kaloyantsi, Murgovo, 
Mıdrets, Zvinitsa, Vi-

soka Polyana ve Çif-
lik köylerinin takımları 
katıldılar. Ödüllendir-
me töreninde resmi 
misafirler arasında 
Avrupa Birliği millet-
vekili Vladko Pana-
yotov, HÖH Gençlik 
Kolları Başkanı Cey-
han İbramov, Kırcaali 
Meclis Üyesi adayları, 

muhtar adayları vardı. 
Turnuvanın şampiyo-
nu, penaltı vuruşların-
dan sonra belli olduğu 
için Müh. Hasan Azis, 
HÖH partisinin Yerel 
Seçimlerde sürpriz 
sonuçlar olmasına 
izin vermeyerek, daha 
ilk turda kazanmasını 
diledi. 

HÖH Gençlik Kolları 
Başkanı Ceyhan İbra-
mov, “HÖH’nin oldu-
ğu yerde turnuvalar 
var, gençler var. Bu 
bağlılık, birlik ve be-
raberlik içinde oldu-
ğumuzu gösteriyor” 
diyerek sporculara 
moral verdi.
       Kırcaali Haber

Müh. Hasan Azis ve Meclis 
Üyesi adayları yaşlılara 

77 karanfil dağıttılar
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali Be-

lediye Başkan adayı Müh. Hasan Azis ve Meclis 
Üyesi adayları, şehrin sokaklarında rastladıkları 
yaşlı kişilere birer karanfil sunarak, sürpriz yaptılar. 
Girişim, Uluslararası Yaşlılar Günü dolayısıyla yapıl-
dı. Yaşlılara HÖH partisinin seçim numarasını sem-
bolize eden toplam 77 karanfil dağıtıldı. Müh. Hasan 
Azis ve Meclis Üyeleri grubu, merkez park, eski ana 
cadde ve pazar dolayından geçerek Kırcaali’nin en 
hareketli noktalarında bulundular. 

Başkandan karanfil alan bağımsız Meclis Üyesi 
adayı Kameliya Mileva, bir seçmen olarak  oyunu 7 

numaralı Belediye Başkan adayına  vereceğini ifade 
etti ve bununla taraftarlarının da Müh. Hasan Azis’i 
destekleyecekleri işaretivi vermiş oldu. 

Yaşlılar, başarılı Belediye Başkanın nezaketli dav-
ranışına hayran kaldılar ve Müh. Hasan Azis’in tek-
rar Kırcaali Belediye Başkanı olmasını dilediler.

Resmiye MÜMÜN
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Müh. Hasan Azis, Şiroko Pole’de, HÖH’nin seçim bürosunun açılışına katıldı
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketinin (HÖH) Kırcaali 
Belediye Başkan adayı 
Müh. Hasan Azis,  Şiro-
ko Pole (Sürmenler) kö-
yünde seçim bürosunun 
açılışında, gelecek Ye-
rel Seçimlerde HÖH’ni 
Kırcaali’de 10 siyasi ör-
gütün desteklediğini vur-
guladı. Başkan, onların 
arasında Yeşiller Partisi, 
Evroroma, Georgyovden 
olduğunu, ayrıca partinin 
Madurlar Derneğinden 
de destek aldığını be-
lirtti. Müh. Hasan Azis, 
iktidardaki GERB partisi-
nin Kırcaali’de seçimleri 
kazanmak için çok bü-
yük baskı uyguladığını 
öne sürdü. Başkan, “22 
yıldır demokrasi içinde 
yaşıyoruz. Şu ana ka-
dar hiç kimse tüm dev-
let makinesini bize karşı 
kullanmaya kalkışmadı” 
dedi. Sayın Azis, Kır-
caali Belediye başkanı 
olarak 8 aday olduğunu 
ve seçimler ikinci tura 
giderse, onların kendi-
sine karşı birleşecekle-
rini, bunun için de HÖH 
partisinin daha ilk turda 
seçimi kazanması ge-
rektiğinin altını çizdi. 
Belediye Başkan adayı, 
GERB partisinin en za-
yıf yanı Kırcaali olduğu-
nu öne sürerek, bunun 

şehrin hoşgörü sembolü 
olmasından ileri geldiğini 
savundu. 
Büro açılışında resmi 

misafir olan HÖH millet-
vekili Necmi Ali de Ha-
san Azis’in düşüncele-
rini paylaştı. Milletvekili, 
HÖH partisinin 8 yıllık 
yönetiminde bölgede-
ki köyler için, totaliter 
iktidarın 50 yıl içinde 
yapmadıklarını yaptığı-
nı vurguladı. Sayın Ali, 
“Elimizde ne kadar mali 
araç varsa, hepsini böl-
gelerin gelişmesi için ya-
tırım yaptık. Her alanda 
kadrolar yetiştirdik” dedi. 
Milletvekili, GERB hükü-

metini Üçlü Koalisyon’un 
yapmış olduklarıy la 
övündüğü için eleştirdi. 
Necmi Ali, “Aynı zaman-
da Kırcaali’nin alt yapısı 
için gerçekleştirilen pro-
jeleri durduruyorlar. Ha-
san Azis’e karşı yapılan 
bu denetimler neden?” 
diye devlet yöneticilerine 
sordu. Milletvekili, bunu 
Belediye Başkanını kor-
kutmak için yaptıklarını 
öne sürerek, onun bu 
baskılara kendini kap-
tırmayarak, yeni dönem 
için Belediye Başkan 
adayı olma cesaretinden 
dolayı kutladı. Necmi Ali, 
“Kendi parti çıkarları için 

mahkeme, savcılık, so-
ruşturma gibi tüm devlet 
yönetim kurumlarını kul-
lanıyorlar” dedi. 
Milletvekili, GERB’in 

yetkisiz devlet yönetimi 
yüzünden emekli ma-
aşları için ayrılan mali 
araçların gelecek yıl 
Mayıs ayında biteceğini 
söyledi. Sayın Ali, “Er-
ken Parlamento seçimi 
olmasını bekliyoruz. Bu 
yöneticilerin faydalı bir 
tutumu yok” diyerek ke-
sin kanaat getirdi.
Milletvekili, HÖH partisi 

üyelerinin ve taraftarla-
rının birlik ve beraberlik 
içinde oy kullanmala-

rı çağrısında bulundu. 
Necmi Ali, “Bizleri mah-
vetmeye çalışıyorlar, fa-
kat başaramayacaklar. 
Bulgaristan etnik modeli-
ni biz yarattık ve biz onu 
koruyacağız” diye mesaj 
verdi. 
Eski HÖH Milletvekili 

Ahmet Hüseyin yaptığı 
duygusal konuşmada, 
GERB partisinin şu ana 
kadar görülmemiş bas-
kısını ele aldı. Eski mil-
letvekili, GERB’çiler %50 
Belediyelerin iktidarını 
ele geçirerek, devletin 
yönetiminde kalmayı 
amaçladıklarını düşünü-
yor. Sayın Hüseyin, Av-
rupa Birliği’nin seçimleri 
gözetlediğini ve GERB 
partisinin istediğini yap-
masına izin vermeye-
ceğini söyledi. Ahmet 
Hüseyin, “GERB’in is-
tediğini yapmasına izin 
vermeyelim” diye yerli 
halka seslendi. 
Şiroko pole köyünden 

Meclis Üyesi adayı gös-
terilen Rasim Musa ko-
nuşmasında gençlerin 
daha yaşlıları dinleyip, 
oylarını HÖH için kul-
lanmaları çağrısında 
bulundu. 
Sayın Musa, “Hepimiz 

daha güzel hayat isti-
yoruz. Bu hayatı ancak 

seçimleri kazanmakla 
sağlayabiliriz” dedi. Par-
ti üyelerinin birlik içinde 
olmaları gerektiğini belir-
tirken, “Bölünme zama-
nı değil. GERB’in amacı 
bizleri bölmek. Problem-
lerimizi kendi aramızda 
çözmeliyiz. Birlikten güç 
doğar” atasözüyle ko-
nuşmasını noktaladı. 
Meclis üyesi adayı 

Hüseyin Ahmet, HÖH 
Belediye Meclis Üyesi 
adaylarının yetkililikleri-
ne göre sıraya dizdiril-
diklerini belirtti. Listede 
hekimler, mühendisler, 
öğretmenler olduğu an-
laşıldı. 
Mustafa Ahmed, Ah-

med Habib, Sevdiye 
Riza, Bayram Bayram, 
Elvan Gürkaş, Müzek-
ki Ahmed, Niyazi Şa-
kir, Musa Yusuf, Orhan 
Ömer. Toplantıda Meclis 
Üyesi adayı Raif Mustafa 
da bulundu. HÖH Şiroko 
Pole Sorumlusu Erol Ka-
sim toplantıyı yönetti. 
Yüksek düzeyde misa-

firlerin olması HÖH bü-
rosunun açılışına büyük 
ilgi uyandırdı ve birçok-
ları büroya giremediler. 
HÖH partisi 16 Ekim’de 
köyde büyük miting yap-
mayı öngörüyor.

        Kırcaali Haber

Hak ve Özgür lükler 
Hareket i ’nin Kırcaal i 
Belediye Başkan adayı 
Müh. Hasan Azis, Bulga-
ristan Bağımsız Sendi-
kalar Konfederasyonuna 
(KNSB) üye Belediye sı-
nırlarındaki Halk Toplum 
Merkezleri görevlileriyle 
görüşme yaptı. Görüşme 
çok başarılı geçti ve kül-
tür ocaklarının faaliyetiyle 
ilgili önemli sorular orta-
ya atıldı. Birçokları kültür 
derneklerinin sekreterle-
ri olan sendika üyeleri, 
Belediye Başkanı’na 8 
yıllık yönetiminde, kültür 
ocaklarına gerek teknik 
donanımla, gerek bina ta-
miratıyla ve başka şekilde 
yardım ettiği için teşek-
kürlerini sundular. Görüş-
mede HÖH Meclis Üyesi 
adayları ve KNSB İl Koor-
dinasyon Kurulu Başkanı 
İvanka Karakoleva hazır 
bulundular. Kırcaali Bele-
diyesindeki Halk Toplum 
Merkezleri’nde faaliyet 
gösteren sendika örgüt-
leri adına İvanka Karako-
leva, yönetimi sırasında 
verdiği destekten dolayı 

Müh. Hasan Azis: “Eğitimden sonra, Halk 
Toplum Merkezlerine öncelik tanıyoruz”

Müh. Hasan Azis’e özel 
bir plaket sundu. 

Müh. Azis de kendi adı-
na geçen iki dönemde 
yapılan başarılı ortak iş 
için kültür faaliyetçileri-
ne teşşekür etti ve tek-
rar seçmenlerin güvenini 
kazanırsa, halk toplum 
merkezlerinin işinin ge-
nişletilmesi için çalışma-
ya devam edeceğini öne 
sürdü. Belediye Başkan 
adayı, gelecek yönetim 
programında eğitimden 
sonra, halk toplum mer-
kezlerinin öncelik oldu-
ğunu vurguladı. Başkanın 

ifadesine göre, sadece bu 
merkezlerde şehirde ve 
köylerde yerel düzeyde 
kültür faaliyeti sürdürü-
lüyor. Hasan Azis, halk 
toplum merkezler inin 
işinden memnun olduğu-
nu, fakat ortak çabalarla 
daha da büyük başarılar 
elde edileceğinden emin 
olduğunu paylaştı. Bu 
amaca yönelik, Başkan 
adayı, kültür dernekleri-
nin yöneticilerine gelecek 
yıllar için gelişim progra-
mı hazırlamalarını öner-
di. Hasan Azis, onlarla 
sadece Belediye içindeki 

25 kültür derneğinin yer 
aldığı geleneksel festival 
düzenlenmesine ve ayrı 
ayrı küçük bölgelerde 
de aynı türden etkinlikler 
yapılmasına ilişkin fikrini 
paylaştı. Başkan adayı, 
amatör folklor ekiplerinin 
Türkiye, Balkan ve ulusla-
rarası festivallere katılımı-
nın çok önemli olduğunu 
belirtti. Onun ifadesine 
göre, böylece çocuklar 
başka ülkeleri görme, ta-
nıma fırsatı buluyorlar ve 
hayat anlayışını zengin-
leştiriyorlar. Meclis Üyesi 
adayları ise, halk toplum 
merkezlerinin yerli halkla 
çalışmalarına dikkat çe-
kerek, her yıl yerel folklor 
tanıtımı yapılması gerek-
sinimini ortaya koydular. 

Hasan Azis, yeni döne-
min başında halk toplum 
merkezlerinin ihtiyaçlarını 
arz ettikten sonra, gerek 
çeşitli girişimler, gerek 
maddi ve teknik donanım-
lar, gerekse kütüphane 
fonlarının yenilenmesi için 
Kırcaali Belediyesinden 
tam destek alacaklarını 
vaat etti.      R. MÜMÜN

Parlamento binasına 
sis bombalı saldırı

Başkent Sofya'da parlamento binasının ana giriş kapısının 
önüne iki adet sis bombası atan bir kişi göz altına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre sabah saatle-
rinde parlamento binası önüne gelen, baştan kimliği açık-
lanmayan 35 yaşındaki bir erkek, giriş kapısının önüne iki 
adet sis bombası atarak kaçmaya çalıştı.

Duruma anında müdahale eden parlamento koruma görev-
lileri bombaları atan kişiyi kısa süre içinde yakaladı. Bombalı 
saldırganın örgüt bağlantılarının araştırıldığı bildirildi.

Olaydan kısa bir süre sonra yine parlamento binasının 
hemen yan tarafına bırakılmış, içinde uzaktan kumandalı 
patlayıcı olduğu tahmin edilen bir sırt çantası bulundu.

Fermuarın açık olan kısmından bir cep telefonu ve telefon-
dan çıkan kabloların göründüğü sırt çantası bomba imha uz-
manları tarafından uzaktan kumandalı robot ile kontrol altına 
alınarak incelenmek üzere polis laboratuvarına götürüldü.

İçişleri Bakanlığı ayrıca bu saban 112 acil yardım numa-
rasını arayan bir kişinin Sofya Merkez Tren garında bomba 
bulunduğunu ihbar ettiğini de açıkladı.

Gara yollanan güvenlik ekipleri aramalarını sürdürürken, 
bekleme salonu polis tarafından boşaltıldı.

Sofya'da bir apartmanın önünde 8 kilogram TNT bulundu
Başkent Sofya'nın Vitoşa semtinde bir apartmanın ana gi-

riş kapısının önünde 8 kilogram TNT tipi patlayıcı bulundu. 
İçişleri Bakanlığı basın merkezi tarafından yapılan açıklama-
ya göre, apartmanda dairesi olan ana muhalefet Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) milletvekili Penko Atanasov, şüpheli 
bulduğu bir çanta ve bir karton kutuyu fark ederek polise 
haber verdi.

Olay yerine gönderilen Örgütlü Suçlarla Mücadele Mü-
dürlüğü (GDBOP) ekipleri, çantada ve kutuda 400'er gram 
kalıplar halinde TNT tipi toplam 8 kilogram patlayıcı buldu.

Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alan polis, çevre binala-
rın güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek patlayıcıyı 
bıraktığı tahmin edilen bir kişiyi göz altına aldı. Olay ile ilgili 
soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.
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Resmi Murat, Jıltuşa ve Padina halkıyla görüştü
Hak ve Özgürlükler Hareketi-

nin (HÖH) Ardino Belediye Baş-
kan adayı Resmi Murat geçen 
hafta sonunda Jıltuşa ve Padina 
köyü halkıyla görüştü. Cumar-
tesi günü Jıltuşa köyünde seç-
menlerle yaptığı karşılaşmada, 
“Ardino’nun şimdiki yönetiminin 
açık bilinci ve sorumluluğu içe-
risinde ve diğer dönemde de 
yönetiminin vizyonuna sahip 
olarak karşınıza çıkıyorum” 
dedi. Onun beraberinde görüş-
mede Avrupa Birliği (AB) millet-
vekili Vladko Panayotov, HÖH 
Kırcaali milletvekili Necmi Ali ve 
HÖH Gençlik Kolları Kırcaali İl 
Teşkilatı Başkanı Ahmed Habib 
hazır bulundular. Görüşmeye 
daha HÖH Yerel Meclis Üyeleri 
adaylarından oluşan büyük bir 
grup ve partinin Jıltuşa muhtar 
adayı Veselin Hristov katıldılar. 

Resmi Murat, her zaman Be-
lediyenin programını vatandaş-
ların ihtiyaçlarına göre düzenle-
diğini vurguladı. Başkan, “Bizim 
önceliklerimiz, yönetme tarzı-
mız hep aynı olacak ve önemli 
bir karar almadan önce hep size 
danışacağız. Belediye yönetimi 
tarafından yapılana değer ver-
diğinizi ve yapacağınız seçimle 
faydalı olabilecek insanları ve 
Belediyenin yönetimine hazır 
olanları tercih edeceğinize ina-
nıyorum” diye ifade etti. 

Eğitim alanında problemlere 
yönelik Resmi Murat, köyde 

eğitim yılının açılışında bulun-
duğunu ve o zaman velilerin 
ve gençlerin spor alanı gerek-
sinimini ortaya koyduklarını ve 
kendisinin gelecek dönemde 
kurulmasını üstlendiğini, fakat 
bunu yapmak için Jıltuşalıların 
güvenini kazanması gerektiğini 
söyledi. 

Vladko Panayotov, Jıltuşalı-
ları 13 Ekimde Ruse’ye AB’nin 
Uyum Politikası Başkanı ile 
görüşmeye davet etti ve kendi-
lerini ilgilendiren hayatı önem 
taşıyan tarım, tütün, mali yar-
dımlar ve bölgenin gelişmesine 
yönelik soruları ona yöneltme-
lerini önerdi. AB milletvekili, 
Brüksel’e, Avrupa Parlamen-
tosuna Jıltuşa’nın bir grup 
temsilcisini Avrupa’nın onların 
evinden bir parça olduğundan 
emin olmaları için davet etmeye 
söz verdi. 

Jıltuşalılar adına Stefan Ba-
şev, mevcut dönemde muhtar-
lık için yapılana teşekkür etti. O, 
toplantıda bulunanlara Resmi 
Murat’ın ulusal anlamda 2010 
yılının Belediye Başkanı seçildi-
ğini hatırlattı. Başev, “O kendini 
iyi bir yönetici olarak ispat etti 
ve ikinci dönem için bize onu 
desteklemek düşüyor” dedi.

Necmi Ali, Resmi Murat ile 
yapılan ortak çalışmadan duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. 
Milletvekili, Resmi Murat’ın ve 
ekibinin tüm adaylığa açık ope-

rasyonel programları veya AB 
şemalarına peşin hazırlanan 
projeleri olduğunu paylaştı. 

Pazar günü ise, Resmi Murat 
Padina köyündeki seçmenle-
riyle görüştü. Meclis Üyeleri 
adaylarından ilk on sırada bulu-
nanlar ikinci dönem için Ardino 
Belediye Başkan adayına eşlik 
ettiler. Onlara ev sahipliği Padi-
na muhtar adayı Kamil Kiçukov 
ve Padinalı Yerel Meclis Üye-
si adayı Velin Donev yaptılar. 
Konuşmasının başında Resmi 
Muırat, HÖH Padina Yerel Ku-
rulunun kendisini ikinci dönem 
Belediye Başkan adayı göste-
rilmesi önerisi için teşekkür etti. 
Başkan, eğer güven kazanırsa, 
gelecek 4 yılda ekibinin işinde 
su sektöründeki altyapı pro-

jelerinin öncelik taşıyacağını 
belirtti. Sayın Murat, “Padina 
köyü için hazır kanalizasyon 
ve kolektör projemiz var, fakat 
uygun prosedür açılmasını ve 
belirli şemaya göre onun finan-
se edilmesini sunmamızı bek-
liyoruz. Bu projeyi ben realize 
edebilirsem, çok memnun ola-
cağım, çünkü böylece köyün 
büyük problemlerinden birini 
çözmüş olacağım” dedi. 

Belediyedeki sağlık sektö-
rünün durumuyla ilgili Resmi 
Murat, çok spekülasyonlar ya-
pıldığını paylaştı. Başkan, “Tıp 
hizmetleri sunmak için para 
sağlama angajmanı Belediye-
nin değil, çünkü bu görev Sağ-
lık Bakanlığının ve ona bağlı 
Ulusal Sağlık Kasasına düşü-

yor. Bu yılın başında hastaneye 
para eksikliği yüzünden benim 
Meclis Kuruluna sunduğum 
öneri üzere hastanenin 100 
000 Leva ile finanse edilmesi-
nin tamamlanması onaylandı, 
daha sonraki aşamada ise has-
tanenin laboratuarlarına cihaz 
alınması için daha 112 000 leva 
sağlanması onaylandı. 

Belediye, hastanenin ihtiyaçla-
rının karşılanması için 150 000 
Leva kredi çekilmesine garan-
tör oldu. Bu davranışlarımızla, 
vatandaşların tedavi görmek 
için Ardino hastanesinin tercih 
etmelerini istiyoruz” dedi. 

Konuşmasının sonunda Baş-
kan, Ardino kamuoyunun, Padi-
nalılar dahi, 7 numarayla doğru 
seçim yapacağından emin ol-
duğunu ifade etti. 

HÖH’nden Padina muhtar 
adayı Kamil Kiçukov, eğer se-
çimi kazanırsa, insanlık ilkeleri 
doğrultusunda bilinçli olarak, 
Belediye Başkanı ile bir ekipte 
köyün altyapısı için çalışacağını 
söyledi. Aynı zamanda, Sayın 
Kiçukov, Padinalılara yerinde 
ve anında hizmet görmeleri 
için onların hizmetçisi olaca-
ğına söz verdi. Muhtar adayı, 
“Eğer 7 numaralı oy pusulasını 
seçerseniz, her vaat edilenin 
yerine getirileceğini garanti 
ediyorum”   

                Kırcaali Haber

Ahmet  Doğan Nikola 
Kozlevo Belediyesinde seçim 

kampanyasını başlattı
HÖH Genel Başkanı Ahmet Doğan, Nikola Kozlevo’nun 

Vılnari köyünde seçim kampanyasını başlattı. Seçim kam-
panyasına HÖH Genel Başkanı Ahmet Doğan ile birlikte 
Çetin Kazak, Nigar Cafer, Hristo Biserov ve İskra Mihaylova 
gibi önemli isimler de katıldı. Bu seçimlerde Nikola Kozlevo 
muhtarlığı için ikinci defa aday olan Turhan Karakaş, Kaoli-
novo adayı Nida Ahmedov ve HÖH Şumen Bölge sorumlu-
su Nuridin Basri düzenlenen seçim kampanyasında Ahmet 
Doğan’ın yanında yer aldılar. Kampanyada bir konuşma 
yapan HÖH Genel Başkanı Ahmet Doğan, Nikola Kozlevo 
Muhtarı Turhan Karakaş’ı şu ana kadar yaptığı işlerde ba-

şarılı olduğunu, fakat ikinci dönemde muhtarlığı kazanması 
durumunda kendisinden daha fazla projeler üretmesini ve 
daha fazla çalışmasını bekleyeceklerini belirtti. Daha sonra 
mikrofonu alan Turhan Karakaş bugüne kadar gereğinden 
fazla çalıştıklarını bu yüzden de çalışma saatlerinin 8 değil 
24 olduğunu belirtti. Milletvekili Çetin Kazak da bir konuşma 
yaparak HÖH partisinin yaptığı işler hakkında bilgiler ver-
di. Özellikle Bulgaristan’ın Avrupa Birliği üyesi olmasından 
sonra Avrupa’dan gelen yardımları en güzel şekilde değer-
lendirdiklerini belirtti.

2014 yılına kadar Azerbaycan’dan 
Bulgaristan’a doğal gaz sağlanacak
ICGB Bulgar- Yunan- İtal-

yan Şirketinin İcra Müdürü 
Yuliana Dimitrova’dan alınan 
bilgiye göre, Bulgaristan ile 
Yunanistan arasında doğal 
gaz boru hattı bağlantısı 
kurulmasından sonra, ülke-
mizin Azerbaycan’dan ucuz 
doğal gaz alacağı açıklandı. 
Gaz bağlantısı Gümülcine ile 
Stara Zagora şehirleri ara-
sında oluşacak ve Kırcaali 
ile Haskovo illeri üzerinden 
geçecek. 2014 yılına kadar 
gazın Kırcaali’nin girişine 
ermesi ve yerli tüketicilerin 
ondan faydalanması bekle-
niliyor. ICGB şirketi bu yılın 
başında boru hattının inşaat 
edilip, kullanıma geçirilmesi 
amacıyla kurulmuştur. 
Gaz boru hattının proje ta-

sarımı Britanya Pensğen Ltd. 
konsorsiyumu tarafından ha-
zırlanacak. Borunun uzunlu-
ğu 170 km, taşıma kapasitesi 
ise yılda 3 milyar metreküp 
olacak. Makas geçidinden 
Kirkovo, Cebel, Momçilgrad 
ve Kırcaali belediyelerinden 
geçen ağır engebeli arazi 
üzerinden 60 kilometrelik 
boru hattı kazılacak. Boru 

geçidinin Ocak 2012 tarihine 
kadar belirlenmesi gereki-
yor, ondan sonra Çevresel 
Etki Değerlendirilmesi üzere 
icra edilecek. Doğal gaz boru 
hattının kuruluş süresi 2014 
yılına kadardır. 
Yuliyana Dimitrova, Bul-

garistan Avrupa Birliği ül-
kelerinde ailelerin evlerinde 
doğal gaz olmayan tek ülke. 
Akaryakıtların yüksek fiyatları 
yüzünden hanelerin %1,5’ine 
gaz getiriliyor. Onun ifadesi-
ne göre, Azerbaycan’dan 
Türkiye üzerinden alınacak 
Asya gazının, %15 oranında 

Rus gazından daha ucuz ola-
cak. Aynı zamanda yapılacak 
gaz bağlantısı, Yunanistan 
ve Türkiye terminallerinden 
sıvılaştırılmış doğal gaz sağ-
layacak. 
45 milyon Avro tutarındaki 

doğal gaz boru hattı projesi, 
Avrupa Kalkındırma Progra-
mı üzere finanse edilmek-
tedir. Proje Bulgaristan ve 
Yunanistan için stratejik an-
lam taşıyor, çünkü şu anda 
Rusya’dan bağımlı olan Gü-
neydoğu Avrupa’ya gaz nak-
liyatının çeşitlendirilmesini 
sağlayacak.
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HÖH Momçilgrad Belediye Başkan adayı Akif Akif’i tanıyalım
Hak ve Özgürlükler Hareke-

tinin Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediye Başkan adayı göster-
diği Akif Akif, Kırcaali ilinin en 
başarılı iş adamlarından biridir. 
1965 yılında Momçilgrad kasa-
basında dünyaya göz açmıştır. 
Çocukluğunu doğduğu kasa-
bada geçirmiş, eğitimini orada 
görmüştür. Evli ve iki kız baba-
sıdır. 

Akif Akif 1986-1989 yılları sıra-
sında Stara Zagora’da yaşamış 
ve çalışmıştır, aynı zamanda Mi-
marlık ve Jeodezi okumuştur. 

1989-1991 yıllarında ailesiyle 
beraber İsveç Krallığında 16 ay 
boyunca mülteci olmuştur. 

1991 yılından beri Akif Akif çe-
şitli iş girişimlerinde bulunmuş-
tur. Bu yıllarda hayatının dönüm 
noktalarını yaşamış ve başarıyı 
da görmüştür, başarısızlık da, 

fakat zamanla sağlam işlet-
melere sahip, ciddi bir iş ada-
mı olarak kendini ispatlamıştır. 
Ayrı ayrı girişimlerde bulunarak 
restorancılık, un ve un ürünleri 
üretimi ve satışı gibi ekonomi-
ğin çeşitli sektörlerinde yatırım 

yapmıştır. Akif Akif, konut in-
şaatında ve otelcilikte realize 
ettiği yatırımlarla ciddi bir mü-
teahhittir. Kendisi Momçilgrad 
yakınında bulunan ünlü Makas 
Otel Kompleksinin sahibidir. 

Akif Akif'in, HÖH partisine kar-
şı üstlendiği aktif siyasi angaj-
manları 1999 yılında başlıyor. 

Gerek Yerel, gerek Parlamen-
to, gerekse Cumhurbaşkanı Se-
çimlerinde hep partinin yanında 
olmuş, adaylarının kazanması 
için elinden geleni esirgeme-
miştir. Son 8 yılda Akif Akif, 
HÖH’nden Momçilgrad Meclis 
Üyesi olmuş, Ulaşım Komisyo-
nunun Başkanlığını yapmıştır. 

Yerel Seçimlerde Momçilgrad 
Belediye Başkanlığı makamını 
kazanması, Momçilgrad ka-
sabasının gelişiminde yeni bir 
ivme kazanmasına, problemle-

rin çözümüne yeni arayışlar içe-
risinde olmasına, yeni yaklaşım 
ve ekonomik atılım için daha 
güçlü enerjiye sahip olmasına 
şans verecek.

HÖH partisi onu Momçilgrad 

Belediye Başkan adayı göster-
mesiyle iş adamlarının daha 
büyük angajmanlar üstlenme-
leri ve aktif olmaları mesajını 
veriyor.

                   Kırcaali Haber

K ırcaal i ’de sendikacı lar, 
işçilerin haklarını savunmak için 
4 000’den fazla imza topladılar
Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) 

Kırcaali bölge örgütü, işçi haklarının savunulması için 4 
000’den fazla imza topladı. Sendikacılar, 1 Ocak 2012’den 
itibaren maaşların en az %10 yükseltilmesini, toplu iş söz-
leşmelerindeki problemleri düzenleyen yeni iş kanunu kabul 
edilmesini ve Avrupa’da olduğu gibi protesto hakkına sahip 
olunmasına ısrar ediyorlar. 
KNSB’nin Kırcaali Örgütü Başkanı İvanka Karakoleva, “İki 

buçuk yıldan beri maaşlar aynı düzeyde duruyor, bazı işçiler 
ise şirketlerin iflas etmesinden sonra, Ardino’daki olayda 
olduğu gibi, maaşlarını alamıyorlar” dedi. 
Yüz bin imzalı Deklarasyon geçen hafta Cuma günü   Par-

lamentoya sunulduğu bildirildi. Deklarasyon, Üçlü İşbirliği 
Kurulu tarafından görüşülecek. Sendika üyelerinin istekle-
ri 2012 bütçesinin hazırlanmasında göz önüne alınmasını 
amaçlıyor.

HÖH Belediye Başkan adayı Aydın Osman: 
“3-4 yıl sonra Çernooçene kasaba olabilir”

Hak ve Özgürlükler Hareketi-
nin Çernooçene (Karagözler) 
Belediye Başkan adayı Aydın 
Osman 1999 yılından beri 
Belediye’yi yönetiyor. Bundan 
önce ise iki dönem Belediye 
Başkan Yardımcısı makamın-
da bulunmuştur. Sayın Osman, 
“3-4 yıl sonra Çernooçene’nin 
kasabaya dönüşmesini konu-
şabiliriz, çünkü şu anda bizim 
ödevimiz köyün ayrı ayrı ma-
hallelerini birleştirmektir. Ka-
nalizasyon, su tedariki, elekt-
rik donanım gibi teknik altyapı 
artık hazır, öyle ki köyün kasa-
ba olması yolunda gidiyoruz” 
dedi. 
Belediye Başkan adayı, “Çer-

nooçene, bizim yıllar içinde 
yarattığımız bir ekip tarafından 
yönetiliyor. Geçen zamanda 
yerleşim yerlerinin gelişimi, 
eğitim, sağlık, altyapı ile ilgili 
aldığımız kararlar bir dönemde, 
hatta iki dönemde çözülecek 
problemler değildi” diye belirtti. 
Aydın Osman, bunun sebebini 
çeşitli aşamalarda projelerin 
finanse edilmesinin Avrupa, 
ulusal, bundan önce ise uyum 
gibi çeşitli programların çeşitli 
şemaların uygulanmasına göre 
olduğundan ileri geldiğini düşü-

nüyor. Başkan, “Bütün bunlar-
dan benim yönetimim altında 
deneyim, zaman ve idare açı-
sından son 12 yılda imkanlar-
dan maksimum faydalanmaya 
çalıştık” dedi. Aydın Osman’ın 
ifadesine göre, ilk işi temel so-
runlardan biri olan Çernooçene 
Belediyesindeki çöplüğü orta-
dan kaldırmak olmuş. 
Belediye Başkan adayı, 

“Daha 2004 yılında diğer Be-
lediyelerle beraber İSPA Prog-

ramınca Bölgesel Katı Atıklar 
Deposu kurma projesini ele 
aldık. Diğer Belediyelerde ya-
pılan değişikliklere rağmen bu 
proje üzerine çalışmaya devam 
ettik. Şu anda belki bizim Bele-
diye en temiz Belediye, çünkü 
onda çöp deposu yok. Bu ara-
da tüm atıkların Belediyeden 
Kırcaali’deki bölgesel atık de-
posuna taşınılmasını sağladık” 
diye vurguladı.
                  Kırcaali Haber

Aydın Osman Çernooçeneli 
gençlerle görüştü

Hak ve Özgürlükler Hareketinin Çernooçene (Karagözler) 
Belediye Başkan adayı Aydın Osman tüm Çernooçene Beledi-
yesinden gençlerle görüştü. 

Görüşmede HÖH milletvekilleri Remzi Osman ve Necmi Ali, 
HÖH Gençlik Kolları Başkanı Ceyhan İbramov, HÖH Gençlik 
Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ayhan Etem, HÖH Gençlik 
Kolları Kırcaali İl Teşkilatı Başkanı Ahmed Habib, HÖH Gençlik 
Kolları Çernooçene İlçe Teşkilatı Başkanı Ferhad Ferhad hazır 
bulundular. 

HÖH partisinin genç üyeleri ve taraftarları tartışma şeklinde 
geçen görüşmeye büyük ilgi gösterdiler. Yerel Halk Toplum Mer-
kezinin salonunda yapılan görüşmede HÖH Çernooçene İlçe 
teşkilatı Başkanı Bedriye Gaziömer, partinin Belediye Başkan 
adayı Aydın Osman’ı, Meclis Üyesi adayları listesini ve muhtar 
adaylarını tanıttı. 

Gençler ve Aydın Osman Belediyenin gelecek perspektiflerini 
konuştular. Sayın Osman, gelecek 4 yılda Belediyenin gelişmesini 
sağlayacak temel yönlerini tanıttı. Belediye Başkan adayı, Beledi-
yenin geleceği gençlerin elinde olduğunu ve onların devamlılıktan 
bir parça olarak, zamanla yönetiminde kendi yerini alacaklarını 
söyledi. 

Aydın Osman heyecanla, “Bugün gösterdiğiniz destekten do-
layı size teşekkür etmek istiyorum ve size hepimizin bir eğitim 
kursu ilan ederek Çernooçene’yi kasaba yapmamızı öneriyorum. 
Daha biraz işimiz kaldı, kenar mahalleleri birleştirmemiz, altyapıyı 
düzenlememiz gerekiyor ve umarım ki, 3 - 4 yıl içinde Çernoo-
çene kasaba ilan edilir. Hepimiz beraber ileriye devam ediyoruz. 
Çernooçene’nin geleceği ve refahı için 7 Nolu oy pusulasını seçin! 
“ diye gençlere seslendi.

İşsiz Razgrad vatandaşları İngilizce eğitim 
almak için müracaatta bulundular

Razgrad’ta yaklaşık 300 
işsiz vatandaş Bölge İşçi 
Kurumu’na İngilizce eğitim 
almak istediklerine dahi dilek-
çe sundular. İşçi kurumu bu 
yıl ‘Daha fazlasını başarabi-
lirsin’ başlığı altında İngilizce 
eğitim programı hazırladı. Bu 
program sayesinde vatan-
daşların eğitim düzeyinin bi-
raz daha yukarılara taşıyabi-
linmesi amaçlanıyor. Şu ana 

kadar dilekçe veren yaklaşık 
300 civarındaki işsiz vatan-
daşların 67’si aşçı, garson 
ve inşaat işçisinden oluşuyor. 

İngilizce eğitiminden edine-
cekleri bilgileri mesleklerinde 
kullanmak isteyen vatandaş-
lar için bu program güzel bir 
fırsat oluyor. İngilizce eğitimi-
nin farklı zaman dilimleriyle 
eğitim alacak olanların sevi-
yelerine göre belirleneceği 
bildirildi. En uzun ders prog-
ramının ise 900 saat olduğu 
öğrenildi.             
           Fevzi EHLİMAN

            Akif AKİF
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Kırcaali’deki sağ partiler seçimlerde 
yine Hasan Azis’i destekleyecekler
Hak ve Özgürlükler Hareketi 

Kırcaali Belediye Başkan adayı 
Müh. Hasan Azis, Kırcaali Sağ 
Birliği koalisyonunun seçim 
kampanyası açılışına resmi 
misafir olarak katıldı. 

SDS, NDSV, BZNS, ODS, 
BSDP gibi sağ Bulgar partile-
rinin Kırcaali teşkilatlarının bir-
leşmesiyle ortaya çıkan siyasi 
oluşum seçimlere Meclis Üye-
si adayları listesiyle katılıyor. 
Listenin başında Demokratik 
Güçler Birliği (SDS) Kırcaali 
Teşkilatı Başkanı Dora Hristo-
va bulunuyor. Belediye Başkan 
adayı göstermeyen Sağ Birliği, 
onların seçim fikirlerini payla-
şan adayı destekleyeceklerini 
açıkladı. 

Açı l ış ta Dora Hr istova, 
“Kırcaali’de kurulan Sağ Birli-
ği, etnik seçimin ortadan kal-
dırılmasını garanti ediyor. Sağ 
partiler daima Bulgaristan etnik 
modelin temelinde yatan etnik 
barış politikasını ve Avrupa en-
tegrasyonunu savunmuşlardır” 
dedi. 

Seçim kampanyasının açılı-
şında Bulgaristan’da sağ par-
tilerin Cumhurbaşkanı adayı 
gösterdiği Rumen Hristov da 
yer aldı. Hristov konuşmasında, 
Kırcaali’ye üçüncü kez geldiğini 
ve aldığı izlenimlerden Beledi-
yenin Müh. Hasan Azis tara-
fından iyi yönetildiği sonucuna 
vardığını paylaştı. Rumen Hris-
tov, Yerel Seçimlerin çok önem-
li olduklarını belirtti. Çünkü ifa-
desine göre, onların Avrupa 

Birliğinin istediği Belediyelerin 
gelecek desantralizasyonunu 
belirleyecekler. Cumhurbaşkanı 
adayı, “Bulgaristan’ın değişime 
ihtiyacı var ve bunu sağ partiler 
yapabilir” dedi. Rumen Hristov, 
ülke genelinde yapılan protes-
toların nedenlerini, yüksek dü-
zeydeki işsizlikte, vatandaşların 
kredilerini ödeyememe, gençle-
rin önünde perspektifin olmayı-
şında görüyor. Cumhurbaşkanı 
adayı, küçük şehirlerde işleni-
len suçları terör olarak niteledi 
ve iktidardakilerin onunla baş 
edemediğini söyledi. 

Rumen Hristov’un görüşlerini 
NDSV Genel Başkan Yardımcı-
sı İliya Lingorski destekledi. O, 
“Eğer Avrupa’da en misafirper-
ver şehir için verilen ödül olsay-
dı, onun Kırcaali’ye verileceğin-
den eminim” dedi ve NDSV’nin 
Kırcaali’de Sağ Birlik kurulma-
sını alkışladığını ifade etti. Lin-

gorski, Bulgaristan’ın GERB 
ile Ataka koalisyonu içerisinde 
yönetilmesinin ülke için tehlikeli 
olduğunu öne sürdü. 

Hasan Azis, Sağ Birliğinin açı-
lış kampanyasına gelen Kırca-
alileri, “Hoşgeldiniz, Kırcaali’nin 
gerçek demokratları!” sözleriyle 
selamladı. Müh. Azis, birçokla-
rının kendisinin bu kampanya 
açılışında bulunmasının anla-
mını merak ettiklerini tahmin 
etti. Belediye Başkan adayı, 
“Buraya yalnız değil, bizim 
Meclis Üyeleri adaylarının ya-
rısıyla geldik. Bu durum, HÖH 
partisinin Kırcaali’deki sağ 
partilerle partnerlik politikasını 
devam ettirdiğini göstermekte-
dir. Geçen seçimlerde biz SDS 
tarafından destek gördük. Bu 
bir tür siyasi kahramanlık idi 
ve biz de onun için onlara te-
şekkür ediyoruz” diye paylaştı. 
Sayın Azis, Bulgaristan’daki 

sağ partilerin Cumhurbaşkanı 
adayı ile ikinci kez görüşmek-
ten kıvanç duyduğunu dile ge-
tirdi. Hasan Azis, bunun çok iyi 
bir işaret olduğunu ifade etti. 

Kırcaali Belediye Başkanı, “Di-
ğer Cumhurbaşkanı adayları 
benimle hiç görüşmediler, ama 
bu onların problemi” diye ken-
dilerine mesaj iletti.

Momçilgrad Belediyesinde “Şiddeti 
Önleme” konulu toplantı yapıldı

Momçilgrad (Mestanlı) Bele-
diyesinde 29.09.2011 tarihinde 
“Kamu Destekleme Merkezi” 
projesi üzere “Şiddeti Önle-
me” konulu yuvarlak masa 
toplantısı gerçekleşti. Toplantı, 
Momçilgrad Belediye Başkanı 
Müh. Erdinç Hayrullah tarafın-
dan açıldı. Başkan, çocuklarla 
çalışan uzmanları selamladı 
ve onların şiddeti önleme ve 
şiddet vakalarında gösterdik-
leri aktivitelerden dolayı mem-
nunluk ifade etti. Toplantıda, 
Momçilgrad, okullar, kreşler, 
Çocuk Koruma Ajansı, Çocuk 
Pedagoji Odası, Yerel On Se-
kiz ve On Altı Yaş Küçüklerin 
Anti sosyal Davranışlarına 
Karşı Mücadele Komisyonu, 
Kamu Destekleme Merkezi ve 
projenin gerçekleşmesinde or-
tak olan Ekip Vakfı temsilcileri 
bulundular. 

Katılımcılara şiddetin özellik-
leri, şiddet türleri, şiddete yol 

açan etkenler, riskli gruplar ve 
önlem türleri tanıtıldı. Ayrıca 
onlar, şiddet kurbanları veya 
şiddet riskinde ve kritik mü-
dahaledeki çocuklar vakaları 
işlerinde etkileşim için koordi-
ne mekanizmasıyla ve Kamu 
Destekleme Merkezinin şiddet 
önleme, şiddet kurbanı çocuk-
lar ve aileleriyle çalışmalar ala-
nında faaliyetiyle tanıştılar. 

İlgili taraflar, konu üzerinde 
üç saat tartışmada bulundular 
ve şiddeti önlemek için yapılan 
ortak çalışmalarda belli başlı 
faaliyetler önerdiler. 

Proje, İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Programının mali 
desteği ile, Avrupa Birliğinin 
Avrupa Sosyal Fonu tarafından 
finanse edilmektedir.
                Kırcaali Haber


