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“Ahlak” Bilgi Yarışmaları Yapıldı
Gümülcine S. Müftülüğü’ne
bağlı olarak çalışan Yetişkin
Bayanlar Kur’an Kursu ve Çocuk Kursları’nın katıldığı “Ahlak”
Bilgi Yarışmaları 29 Mart 2014
Menetler- Skaloma ve Kozlukebir- Arriana köylerinde yapıldı.
Gümülcine S. Müftüsü İbrahim
Şerif ve Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet’in de katıldığı
yarışmada İbrahim Şerif’in, “Kırcaali bölgesiyle yarışalım. Ya biz
gideriz, ya onlar gelir. Hiç fark
etmez. Geçmişte de beraberdik,
yine beraber oluruz” sözleri ilgi
uyandırdı.
Menetler ve Kozlukebir köylerinde düzenlenen “Ahlak” Bilgi
Yarışması’na Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet’in
yanısıra din görevlileri, vaizeler
ve yüzlerce soydaşımız ilgi gösterdi.
Gümülcine S. Müftüsü İbrahim
Şerif, Menetler ve Kozlukebir camilerinde yaptığı kısa konuşmada Bayan Kur’an Kurslarından
yetişmiş bayanların katıldığını,
tüm katılımcıları tebrik ettiğini ve
Kırcaali Bölge Müftüsü Mehmet
Beyhan’ın aralarında bulundu-

vaizeler 45 dakikada buraya
geldiler. Bize artık çok yakınlar. Benim bir de hayalim. Gelsinler, neler yaptığımızı görsünler. Önümüzdeki yıllarda
Bulgaristan’la neden yarışmayalım! Kırcaali bölgesiyle yarışalım. Ya biz gideriz, ya onlar
gelir. Hiç fark etmez. Geçmişte

ğunu söyledi.
Şerif, “Bayan irşad ekibimiz
bayanlarla gerektiği gibi çalışmakta. Kendilerini tebrik ediyor
ve teşekkür ediyorum. Dünya
artık şekil değiştirdi. Bugün
Kırcaali’den gelen Müftü ve

de beraberdik, yine beraber oluruz. İnşallah zamanın değişen
şartlarını biz de iyi kullanırız.
Onlar komünizmi yaşadılar. Bizdeki heyecanın onlarda olduğunu zannetmiyorum. Onlara bazı
şeyleri göstermemiz gerektiğine

inanıyorum.”
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, bu güzel etkinliğe
davet edildikleri için Müftü’ye
teşekkür ettiğini söyledi.
Mehmet, “Katılım çok güzel.
Sizleri tebrik ediyorum. Rabbim, beşikten mezara kadar
öğrenmeyi nasip etsin. Öğrendiklerimizle amel etmeyi ihsan
eylesin. Müftümüz, Kırcaali ile
bir yarışma yapabilir miyiz, demişti. Biz bunu yapalım ama, şu
anlatılır: Aslan terlemiş ve çok
yoruldum demiş. Yanıbaşındaki
serçe de ben de çok yoruldum
demiş. Aslanın yorulması, terlemesi farklı olur, serçeninki farklı
olur. Müftümüzün de ifade ettiği
gibi yeni yeni kurumsallaşmaya,
toparlanmaya gayret ediyoruz.
Kırcaali’ye gelirseniz kaynaşırız. Aynı bölgenin insanlarıyız.
Yıllarca bizleri fuzuli sınırlarla ayırdılar. Ama Kırcaali artık
çok yakın. Bizim etkinliklerimize katılın. En yakın tarihte, 2122 Nisan gibi Kırcaali’de Kutlu
Doğum programı tertip etmeyi

Balkan Turları, Pamporovo ve Bansko Kayak Turlarıyla Hizmetinizdedir

düşünüyoruz. Yine 6 Mayıs’ta
Yedi Kızlar Camisinde bir etkinliğimiz var. Buralara katılırsanız
bizleri çok memnun edersiniz.”
Görüşlerini paylaştı.

Müftü yardımcısı Fehim Ahmet S. Müftü İbrahim Şerif’e ve
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet’e teşekkür etti.
Bir süre yarışmacı bayanları
izleyen Müftüler İbrahim Şerif ve
Beyhan Mehmet daha sonra da
Kozlukebir köyündeki çocukların
yarışmasını izlediler. Burada da
çok kısa konuşmalar yapıldı ve
çocuklara başarılar dilendi.
Her iki müftü de daha sonra
yenilenmekte olan Işıklar- İpion
ve Evrenköy- Evrenoz köylerindeki camileri gezdiler. Beyhan
Mehmet böyle güzel eserlere
katkı sağladıkları için köy halkına ve İbrahim Şerif’e teşekkür
etti.
İbrahim Şerif ve Beyhan Mehmet daha sonra da Kurcalı köyünde bir düğüne katıldı, düğün
sahibini tebrik etti ve çiftlere
mutluklar diledi. Beyhan Mehmet böyle bir ortamda sıcak insanlarla bir arada olmaktan çok
memnun olduğunu belirtti.

İbrahim BALTALI

Başmüftü Mustafa Hacı, Yordanka
Fandıkova ile görüştü

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Hacı,
Sofya Büyükşehir Belediye Başkanı Yordanka Fandıkova ile görüştü. Belediye Başkanı, “Başmüftülüğün Bulgar toplumu açısından dengeci rolü olmasına büyük değer veriyoruz ve bunu
başarmanızdan dolayı sizlere müteşekkiriz” dedi. Belirttiğine
göre, belediye iki kurum arasında işbirliği yapılmasına hazır durumda.
Başmüftü, “Bazı konularda birlikte çalışacağımıza dair söz
almak bizim için önemli” dedi. Mustafa Hacı’nın ifadesine göre
verilen emeklerin toplumu nasıl değerlendireceği iki kurumun
etkin faaliyetine bağlıdır.
Belediye Başkanı Fandıkova, saygı ifadesi olarak Başmüftü
Mustafa Hacı’ya bakır kahve fincan takımı hediye etti.
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Kırcaali hastanesinde yenilenen
üç bölümün açılışı yapıldı
Resmiye MÜMÜN
Sağlık Bakanı Dr. Tanya Andreeva, yenilenen
Kırcaali hastanesinin
Anestezi ve Yoğun Bakım
(OAİL) , Ameliyathane ve
yeni kurulan Günlük Cerrahi Bölümlerinin açılışını
yaptı. Avrupa Birliği kriterlerine göre donanım
sağlanan üç bölümün
yeniden yapılandırma
ve onarım çalışmalarının
toplam maliyeti 3 milyon
leva olduğu açıklandı.
Açılış kurdelesini hastane müdürü Dr. Todor Çerkezov ile birlikte kestiler.
Açılış töreninde Kırcaali
Valisi Biser Nikolov, Kırcaali ili ilçe belediye başkanları, Kırcaali milletvekilleri Mustafa Ahmet ve
Milko Bagdasarov, sağlık
kurumları temsilcileri, çok
sayıda sağlık uzmanı hazır bulundular.
Anestezi ve Yoğun Bakım Bölümü’nün yeniden
yapılandırma ve onarım
çalışmalarının tamamen
Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 1 023 600
leva ile mümkün olduğu
belirtildi. Ameliyathane-

de beş ameliyat masasının yenilendiği ve yapılan onarım BulgaristanTürkiye IPA Sınır Ötesi
İşbirliği Programı gereğince 912 741 avro tutarında bir proje kapsamında gerçekleşti.
Avrupa Birliği destekli
gerçekleştirilen bir proje
sayesinde hastanenin
ikinci katında önceden
Çocuk Bölümü yerine
kurulan modern Endos-

kopik Cerrahi Bölümünde hastanın psikolojisini
etkilemeyen endoskopi
ve laparoskopi gibi cerrahi olmayan ağrısız müdahaleler yapılacak.
Açılışta konuşan Dr.
Çerkezov, “Sağlık Bakanına yönettiği bakanlık
tarafından yapılan mali
destek için teşekkür etmek istiyorum. Böylece
Dr. Andreeva, Kırcaali hastanesinin tarihine

ve modernize edilmesi
sürecine adını yazdırdı”
dedi. Tedavi kurumun
bu bölümlerinde 35 yıldır
onarım yapıladığına dikkat çeken Dr. Çerkezov,
Günlük Cerahhi Bölümünün yeni açılan bölüm olduğunu belirtti. Geleceğe
yatırım olduğunu söyleyen başhekim, bölgede
sık sık rastlanan özellikle
böbrek hastaları için uygun olduğunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Andreeva: “Küçük ilçelerde sağlık
hizmetlerini iyileştirmek için çalışacağız”
Kırcaali hastanesinin
yenilenen üç bölümünün
açılışı için şehri ziyaret
eden Sağlık Bakanı Dr.
Tanya Andreeva daha
sonra basın toplantısı
düzenledi.
Gazetecilerin sorusu
üzerine Bakan, İlaçları
Fiyatlandırma ve Geri
Ödeme Konseyinin tekrar
devlet ve Ulusal Sağlık
Sigorta Kasası (NZOK)
tarafından denetleneceğini bildirdi. Buna ilişkin
kanun değişiklikleri hazırlandığı açıklandı. Bakan,
şu anda NZOK bütçesinin
yüzde 55’inin ilaç ödemeleri için harcandığının altını çizerek, diğer Avrupa
Birliği ülkelerinde bu yüzdenin 25 olduğunu belirtti. Bakanın ifadesine göre
Sağlık Bakanlığının yeni
bir ilaç politikası yürüttüğüne göre İlaçları Fiyatlandırma ve Geri Ödeme
Konseyini de kontrol etme
yetkisi olmalıdır. Dr. Andreeva, konseyin oluşturulmasından bu yana ilaç
sayısının sadece arttırıldığını ve etkin olmayan
ilaçların veya daha etkin

bir ilaç olduğunda bile
ülkede kullanılan ilaçlar
listesinden hiç bir ilacın
çıkarılmadığına dikkat
çekti.
Dr. Andreeva, organ
nakli yapılan hastalar
teşkilatının Bakanın görevden istifa etmesini istemesiyle ilgili NZOK’un
ilaçların en düşük fiyatının miktarını ödediğini,
gerçek fiyatının ödenmesi
için kalan farkı ise ilaçları
ithal eden şirketlerin ödediğini izah etti. Teşkilatın
talep ettiği ilaçların alınması için ek olarak 10
leva ödenmesi gerektiğini belirtti. İlaçları teda-

rik eden şirketler fiyatın
yüzde 66’sını ödediğini
söyledi.
Sağlık Bakanı, genç hekimlerin ülkede kalmaları
için küçük hastanelerde
uzmanlaşmak isteyen ve
çalışmaya hazır olanlara
iyi koşullar sağlanması
yönünde belediye başkanlarından destek beklediklerini belirtti. Bu sorunu Sağlık Bakanlığı’nın
tek başına çözmesinin
mümkün olmadığını söyleyerek, bu konuda yerel
yönetimin uyguladığı politikanın büyük önem arz
ettiğini kaydetti.
Genç sağlık uzmanları

mesleklerini uygulamaları
için emeklerinin hakkıyla
ödenmesi çok önemli olduğuna dikkat çekti.
Hükümetin üstlendiği temel sorumluklar arasında
küçük belediyelerde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi olduğunu kaydetti.
Bulgaristan Belediyeler
Birliği ile ortaklaşa olarak ülkede toplam sayısı
51 olan finansal yardım
sağlanacak hastanelerin
seçimine ilişkin yeni bir
yöntem doğrulandığını
bildirdi. Kırcaali ilinde
bu tür hastaneler Ardino
(Eğridere), Momçilgrad
(Mestanlı) ve Krumovgrad (Koşukavak) hastaneleridir. Ayrı bir program
kapsamında acil durumda
olan hastaların tedavisi
için kaynak sağlanacak.
Bakan, küçük hastanelerde tedavi görecek acil
durumda olan hastalara
yönelik toplam 6 milyon
leva ayrıldığını açıkladı.
Ayrıca bu kaynakların
yeterli olmaması halinde
bütçeden ek kaynak sağlanacağı açıklık getirdi.
Resmiye Mümün

Bölümün sadece modern
donanımı için 1,5 milyon
leva harcandığını kaydetti. Yenilenen bölümlerde
hastanenin tüm 80 yıllık
tarihinde en büyük projelerin gerçekleştirildiğini
vurguladı.
Proje çalışmalarında
yer alan şahıslara takdir belgesi ve teşekkür
plaketi sunuldu. Onların
arasında Kırcaali Belediyesi Başmimarı Petya
Nazırova, Kırcaali Eco
Engeneering Şirketi Yöneticisi Nadya Petkova,
Ticaret Bankası Uzmanı
Adlen Şevket, projeyi uygulayan Meatsa Şirketi
sahibi Müh. Fahri İdriz,
Aynes Şirketi Yöneticisi Müh. Teoman Yalçın,
Filibe Metalic Şirketi Yöneticisi İvan Mihaylov ve
Sofya Medemark Şirketi
Yöneticisi Silviya Petrova
bulunuyor.
Sağlık Bakanı, selamlama konuşmasında,

“Bizim hekimlerimiz Avrupa koşullarında çalışabilmek için çok büyük
sabır gösteriyor. Sağlık
Bakanlığının iyi bir hizmet
sunan Kırcaali Hastanesi
gibi tedavi kurumlarının
modernize edilmesi sürecinde payı olduğuna
seviniyorum. Benim için
meslektaşlarımın çağdaş
teknoloji araçları ve iyi koşullarda çalışmaları son
derece büyük önem arz
ediyor, çünkü bu hekimlerin işinden memnuniyet
duymalarını sağlıyor. Modern teknik donanımdan
başka hekimlerin ağır ve
sorumlu görevlerinden
dolayı emeğinin hakkıyla
ödenmesi için ücretlerinin
de yükseltilmesini düşünüyoruz. Hastalara iyi
davrandıkları ve duyarlılık gösterdikleri için onlar
bunu hak ediyor” dedi.
Törenden sonra hastane müdürü Bakana yenilenen bölümleri gezdirdi.

Trakya Üniversitesinden,
Başmüftülüğe ziyaret
Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Edirne Trakya Üniversitesinde görevde bulunan akademisyenlerden
oluşan bir heyeti karşıladı. Bulunulan temaslarda
Başmüftü Yardımcısı Vedat Ahmet de yer aldı. 1921 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen ziyaretin amacı Başmüftülük ile Trakya Üniversitesi arasında
yapılacak ortak projelerin konuşulması, iki kurum
arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve konukların
Bulgaristan Müslümanlarının hayatı ve sorunlarıyla tanışmalarıdır. Görüşmede eğitim ve din bilimleri alanlarında ortak seminer ve konferanslar
düzenlenmesi ele alındı.
Konuklar Smolyan (Paşmaklı), Plovdiv (Filibe),
Veliko Tırnovo, Şumnu bölge müftülüklerinin yanı
sıra imam-hatip liselerini de ziyaret ettiler.

Demirköyü’ne Camdan Minare
Burgas iline bağlı Demirköyü (Jelyazovo) camisine camdan minare yapıldı. 2000 yılında inşasına
başlanan cami 2003 yılında hizmete açıldı, fakat
tek eksiği minaresi oldu. 10 yılı aşkın zamandır
cuma ve teravih kılınan camiye, maddi imkansızlıklar nedeniyle minare eklenemedi.
Bu sene başında tekrar toplanan yardımlar betondan minareye yetmeyince köy muhtarı ve cami
encümenlerinin ortaklaşa kararıyla camiye camdan bir minare yapıldı.
Köy muhtarı Mecit Niyazi, "Bu köyde nüfus bakımından çok sayılmayız. Bu yüzden ibadethanemizi
tamamlamak için zorlandık. Son olarak camimizin
minaresini kaldırarak tamamlamış olduk. Cami encümenleriyle aldığımız kararla minareyi camdan
yapmayı uygun gördük. Şu anda minaresi camdan
yapılmış başka bir cami yok ülkede. Aynı zamanda
minaremiz ışıklandırınca ortaya çok güzel de bir
görüntü çıkıyor" dedi.
KH
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Güney Kutbu’ndaki Livingston Adası’nın bir
burnuna Kırcaali’nin ismi verildi
Kırcaalili Stoyan Anadoliev, Güney Kutbuna yaptığı
seferden sonra Livingston
Adasında dalgalandırdığı
Kırcaali’nin bayrağını Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’e iade etti. Belediyenin maddi ve manevi
desteğiyle gerçekleştirdiği
sefer için bizzat Belediye
Başkanına teşekkür eden
Anadoliev, “Sözle ifade
edilemez bir şey yaşadım.
Tüm Kırcaalilerin benim
Güney Kutbunda hissettiğim duyguları hissetmelerini dilerim” dedi.
Anadoliev, “Orada bambaşka bir yaşam söz konusu. İnanılmaz enerji
aldım” diyerek, birçok
zorluklar aşmak zorunda
kaldığını belirtti. Sefere
ilişkin 13 saatlik süren bir
belgesel çekildiği, ayrıca
BTV’nin de Antarktika
seferiyle ilgili çekimlerde
bulunduğu belli oldu. Kırcaali belediyesinin desteğiyle Anadoliev’in seferi

için özel bir belgesel hazırlanacağı bildirildi. En
büyük penguen kolonisini
de ziyaret etme fırsatı olduğunu paylaştı.
Livingston Adası’nın güney kesiminde bulunan bir
burunun artık Kırcaali’nin
ismini taşıyacağı açıklandı. Cumhur başka nı Rosen Plevneliev’in

2012 yılında çıkardığı bir
kararnameyle bu yere
Kırcaali’nin adı verildiği
belirtildi. Prof. Dr. Boyan
Biyolçev’in daha 2003 yılında Antarktika’daki Bulgar istasyonunda bulunan
bazı yerlere Bulgar isimleri verilmesine dair bir liste
teklif ettiği açıklandı.
Anadoliev, “Antarktika’da

bütün üstlendiğim görevleri yerine getirdim.
Kırcaali’nin bayrağını dalgalandırdım. Dermatolojik Derneğinden Prof. Dr.
Nikola Tsankov, İstanbul
Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup
Çelik ve seferi yöneten

Kostino’da “Günümüzde Hoşgörünün Anlamı” programı
Kostino (Hacımahalle)
ilkokulunda, 28 Martta
gerçekleştirilen “Günümüzde Hoşgörünün
Anlamı” başlıklı program „İçinde yaşadığımız dünyada hepimiz
farklıyız. Farklı düşünüyor ve hissediyoruz,
farklı dinden, farklı
renkteniz, hayata dair
farklı düşüncelerimiz
ve beklentilerimiz var.
Hoşgörü, etrafımızdaki şeylere karşı saygılı
davranmamızı, farklılığı
kolayca kabul etmemizi
sağlar. Hoşgörü kabullenme, anlayış, saygı
göstermektir aslında”
sözleriyle başladı.
Zengin edebiyat ve

müzik içerikli program
Şefika Refik, Stoyanka
Georgieva ve Cemile
Mustafa öğretmenleri
tarafından itina ile hazırlandı. Etkinliği onurlan-

dıran konuklar, herkes
tarafından sevilen „Bir
Bulgar gülü” şarkısı ile
selamlandılar.
Daha sonra, geleneksel Bulgar ve Türk kıya-

fetleriyle giyinen
öğrenciler, Bulgarca şiir, İngilizce ve Türkçe
şar kı, Roman
havası eşliğinde
dans ve Nasrettin Hoca’nın „Ört
ki ölem” piyesini
sundular. Program, okul Müdürü İ. İvanov’un,
öğrencilere 29
Mart – 06 Nisan
tarihleri arasında
yapılacak olan
ilkbahar tatili sebebiyle „İyi tatiller” temennilerinde bulunması ve ünlü “Beyaz gül”
horonu ile sona erdi.
Şefika REFİK

Sınırda tel örgü yüzünden üst düzey askeri görevli cezalandırılacak
Savunma Bakanı Angel
Naydenov, düzenlenen
brifingde “Türkiye sınırında inşa edilen çit duvarla
ilgili skandaldan dolayı
dört general, üç albay,
yarbay ve bir sivil görevlinin cezalandırılacağını
bildirdi. Tam isim vermeyen Bakan, kimin suçlu
olduğunun ve gerekli cezayı alacağını açıkladı.
Savunma Bakanlığı Müfettişliği tarafından yapılan denetimin sonuçlarını tanıtan Bakan, hata

ve ihlaller tespit edildiğini
itiraf etti. Belirttiğine göre
ihale prosedüründe yasa
ihlalleri yapılmamıştır,
fakat inşaat malzemeleri
konusunda yapılan piyasa araştırmasında hata
yapılmıştır.
Bakan, denetim sonucunda malzemelerin fiyatlarının yeterince araştırılmadığının tespit edildiğini
söyledi. Naydenov, “Müzakere sürecinde görülen
başka bir zayıf yön de
tasarımcının bunu yazılı

şekilde kabul etmeksizin
planlanandan daha büyük miktarda malzeme
konusunda anlaşma yapılmasıdır” dedi.
Bakanın ifadesine göre
ek olarak fazladan alınan
malzemeler, projede dikkat alınmayan sınır bölgesinin rölyefin özelliklerinden kaynaklanmaktadır, fakat bu durumun
tasarımcıyla anlaşılması
gerekiyormuş.
Naydenov, sınırda duvar örülmesi projesinin

belirli varyantını seçme
ve onaylama sorumluluğunun Sınır Polisi Müdürlüğünün taşıdığından
emindi. Bakan, “Savunma
Bakanlığı olarak önerilen
diğer 4 proje varyantları
arasından neden daha
karmaşık, zor uygulanabilir ve pahalı olan varyantın seçildiğini yanıtlayamayız ve bizim yanıtlamamız da doğru değildir”
diye konuştu.
Kırcaali Haber

ünlü kutup araştırmacısı
Prof. Dr. Hristo Pimpirev
olmak üzere üç seçkin
profesör ile birlikte bayrağı dalgalandırdık” diyerek, Kırcaali Bölge Tarih
Müzesi’nin bayrağını da
Antarktika’ya götürdüğünü söyledi.
Hasan Azis, Anadoliev’i
başarılı misyonundan
dolayı tebrik etti. Bu hareketle Kırcaali’nin isminin artık Antarktika’da da
duyurulmasından başka,
Kırcaali’nin artık Avrupa,
Asya ve Amerika’da olmak üzere üç kıtada ismi
olmasından gurur duyduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletlerinde

(ABD) Kırcaali’nin kardeş
Elkhart şehrinde bir parkın
adının da Kırcaali olduğunu hatırlattı. Sayın Azis,
Antarktika’da bulunan
küçük kilisede kutsanmış
Kırcaali İlçesi’nin geri getirilen bayrağı ile birlikte
seferden fotoğraflar ve
Cumhurbaşkanın Bulgar
istasyonunda bulunan
bazı yerlere Bulgar adları
verilmesine ilişkin kararnamesinin Belediye’nin
fuayesinde oluşturulacak
özel bir kutup köşesine
koyulacağını bildirdi.
Belediye Başkanı, başka Kırcaalilerin de Güney
Kutbunu ve Livingston
Adası’nın Kırcaali Burnunu ziyaret etme fırsatı
bulacaklarını umduğunu
ifade etti.
Kırcaali Haber

Filibe’de Karagöz ile
Hacivat fırtınası esti
Son yıllarda Filibe’ de Türk Kültürü ve Sanatı
çerçevesinde yapılan etkinliklere bir yenisi daha
eklendi.
Sanatseverlerin bu tadı doyumsuz olan projelere tanık olmaları için başkahramanlığını üstle-

nen Edirne Valiliği ve Filibe Türk Kültür ve Sanat
Derneği’nin birlikte imza attığı yeni proje “Akademi
Bulgaristan” adı altında birleşti.
İlk “Yordan Yovkov” ilkokulunda yapılan gösteride 600 yıllık geleneksen kukla tiyatrosu Hacivat –
Karagöz tanıtıldı. “ Yalan kötü bir şeydir” oyununu
sergileyen tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu 70
ilkokul öğrencisinin yoğun ilgi ve coşkusundan çok
mutlu olduğunu ifade etti.
İkinci durak “Akademi Bulgaristan” – Filibe /Plovdiv/ açılışı oldu. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren 80
lise ve üniversite öğrencilerine, T.C. Filibe Başkonsolosu Sn. Şener Cebeci’ ye vekaleten Muavin Konsolos Murat Muhacıroğlu eşlik etti. Hacivat
– Karagöz oyununun akabinde meddah gösterisi
sunuldu. Bir Osmanlı eseri olan Mevlevihane’ de
yapılan etkinlik yazar Mustafa Bilgin’nin dedesinin
ve amcalarının Çanakkale kahramanlık öykülerini içeren “Zor yılların hikayesi” kitabı tanıtımı ile
devam etti. Tüm katılımcılara kitap hediye edildi.
Sergilenen oyunlar ve anlatılan hikayeler tarihi Osmanlı yapıtının atmosferiyle birleşince, herkes için
unutulmaz bir anı oldu.
Ve son durak Muldava köyü idi. Oradaki salonu
saatler öncesinden dolduran, meraklı ve sabırsız
gözlerle bekleyen çocuklar Hacivat ve Karagöz’e
kavuştu. 200 kişilik salonda, 250 kişinin büyük bir
heyecanla ve merakla izlediği gösteriye ilgi muazzam idi.
Fahriye MURAD
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Yeni çinko fabrikası inşaatına başlandı
Kırcaali’de eski çinko
fabrikasının bulunduğu
alanda yeni kurulacak
çinko fabrikası projesinin
ilk aşaması olarak ortak
teftiş başladı. Çalışma
ekibi, fabrikanın yeni sahibi Harmoni 2012 Şirketi, projenin üstenci şirketi
Kanadalı SNC-Lavalin ve
teknik donanımı tedarik
eden temel şirketlerden
İspanyol Asturiana görevlilerinden oluşuyor.
Teftişin amacı projeyle
ilgili çalışmalarda bulunmak üzere üretim birimlerinin, enstalasyon ve tesislerin durumunu tespit
etmektir.
Projenin bölge açısından
sosyal öneminden dolayı
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, Kırcaali Valisi Biser Nikolov ve
Haskovo Bölge Çevre ve
Su Müfettişliği Müdürü
Dimitır İliev inşaatı ziyaret ederek, Harmoni 2012
Şirketinin fabrika ile ilgili
gelecek planlarıyla yerinde tanıştılar. SNC – Lavalin kuruluşu tarafından

nin açılması öngörülüyor.
Program kapsamında ilk
görevlendirilenlerin sayısı
arttırılacak. Dünya çapında faaliyet sürdüren projenin önde gelen uygulayıcı
SNC-Lavalin, Outotec è
Asturiana şirketlerinin
inşaat branşında uzmanlaşmış yerel şirketlerle çalışmaları bekleniyor. Artık
inşaat alanının temizlenmesi için yerel bir şirkete
sipariş verilmiştir.
Elkin, “Çinko Fabrikası

görevlendirilen projenin
başmühendisi Gordon
Cooper, Kırcaali’deki çinko fabrikasının modernizasyonu, yeniden yapılandırılması ve kurulmasına ilişkin gelecek planları
detaylarıyla anlattı.
Proje, dünya standartlarına ve tüm çevre kaidelerine uyacak tamamen
yeni bir kavurma tesisi,

sülfürik asit üretim birimi
ve elektrolit metal üretim birimi kurulmasından
ibaret. Yeni üretim birimlerinin kurulması gerekli
bir şeydir, çünkü mevcut
üretim binaları, tesis ve
donanımlar tamamen itfa
olmuş durumdadır.
Harmoni 2012 Şirketi
yöneticisi İvan Elkin, 2
ay içerisinde fabrika ala-

nında başlayacak temel
faaliyetlerin yanı sıra bu
yılın sonuna kadar bitecek yeni kurulacak üretim
birimlerinin tasarım çalışmaları da yapılacağını
açıkladı.
Aynı şirket insan kaynaklarının gelişimi ve
kadro eğitimine ilişkin
program başlattı. Kırcaali
ve bölgede yeni iş yerleri-

Kırcaali İl Mahkemesi, medrese yakınındaki
arazinin Başmüftülüğe iadesini reddetti
Kırcaali Bölge Mahkemesi, Başmüf tülüğün medrese binasının
yakınında bulunan bir
arazinin iade edilmesi
dilekçesini reddetti. Açıkhava Tiyatrosu kurulması planlanan 6 581 metrekarelik arazi üzerinde
şu anda Arena Spartak
Spor Meydanı bulunmaktadır. Başmüftülük,
mahkeme kararına itiraz
ettiği halde Filibe İstinaf
Mahkemesine başvurabilir.
Bu mülkle ilgili dava
Belediye ile Başmüftülük
arasında yapılan anlaşma sonucunda bir kez
durduruldu, fakat 6 aylık
süre dolunca tekrar görülmeye başladı ve 25
Şubat’ta duruşması yapıldı. Aynı gün Bölge Tarih Müzesinin kullandığı
medrese binasının iadesine ilişkin dava duruşması da gerçekleştirildi.
Başmüftülük, spor meydanının bulunduğu arazinin sınırlarının varisi olduğu Kırcaali Müslüman
Cemaatinin 1950 yılında
sahip olduğu arazinin
tam sınırlarıyla örtüştüğünü iddia etmektedir.
Mahkemede gösterilen
belgelerin Başmüftülü-

ğün üç parselin sahibi
olduğunu ispatlamamak-

tadır. Bu arazilerin ayrı
kişilere ait olduğu iddia

ediliyor. 1921 ve 1956
yıllarından Kırcaali düzenleme planlarına göre
toplam 3 931 metrekarelik bu araziler 2004 yılında Belediye Başkanının
talebiyle devlet mülkiyeti
olarak tapuları iptal edilmiştir ve Kırcaali Valisinin emriyle belediyeye
teslim edilmişlerdir.
Söz konusu parsellerin
spor meydanının bulunduğu alanın bir parçası
olduğu açıklandı.
Kırcaali Haber

kurulmasına ilişkin proje Kırcaali ve bölge açısından büyük önem arz
etmektedir. Bu yüzden
gerçekleştirme sürecinde
yer alanların uyum içinde
çalışmalarını gerektirir.
Üstenci firma olsun, tedarikçiler olsun, taşeron
firmalar olsun, ayrıca
devlet ve yerel yönetimler
arasındaki iletişim projenin gerçekleştirilmesinde
önemli koşuldur” dedi.
Kırcaali Haber

Kapitan Andreevo Gümrük
Kapısı’nın Onarımı Haziran’da
Sona Erecek
Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) milletvekili
Smilyana Nitova, Haskovo’da (Hasköy) düzenlediği
basın toplantısında, 2012 yılından bu yana onarımı
devam eden gümrük kapısındaki çalışmaların son
durumu hakkında bilgi verdi.
Nitova, yük taşımacılığı için kilit önem taşıyan, iki
ülke arasındaki en büyük gümrük kapısının onarımı beklendiğinden daha uzun sürdüğünü, ancak
onarılmış haliyle 30 Haziran'da hizmete gireceğini
bildirdi.
Nitova, genişletme ve onarım çalışmaları nedeniyle her iki yönde geçiş yapan yük taşımacılarının
büyük sorunlar yaşadığını ve bu nedenle Maliye
Bakanı Petar Çobanov'dan yazılı açıklama talep
ettiğini ve Çobanov'un yanıtında onarım çalışmaları nedeniyle yaşanılan sıkıntıların haziran sonunda
sona ereceğine dair söz verdiğini belirtti.
Nitova ayrıca onarımı Avrupa Birliği'nin (AB) finansmanı ile 2012 yılından beri süren Kapitan
Andreevo'un hizmete açılmasının sürekli ertelendiğini ve gümrük kapısının yarı kapasite ile çalıştığını
ifade etti.
Tamamlanan onarımdan sonra Kapit an
Andreevo'da 12 kamyon tartısı kullanılabilecek.
TIR trafiği 16 şeritten, otomobil ve otobüs trafiği ise
20 şeritten yapılacak. Gümrük, AB'nin son teknoloji kriterlerine göre denetim ve hizmet teçhizatı ile
donatılacak.
Bulgar makamları, 30 Haziran'a kadar Kapitan
Andreevo'da onarım çalışmaları süreceğinden, yük
taşımacılarına geçişleri için diğer sınır kapılarını tercih etmelerini tavsiye ediyor.

Kedikçal Doğal Parkı, turistleri celbeden bir yer haline getirilecek

Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesi, Kedikçal Doğal Parkının geliştirilmesine ilişkin bir projenin
onaylanıp finanse edilmesi için Yatırım Tasarımı
Bakanlığına sunacak. Yapılan meclis oturumunda
yerer Meclis üyeleri belediyenin 370 bin levalık
proje önerisini oy birliğiyle desteklediler.
Yenilenen parkın en büyük atraksiyonu mevcut
şifalı suyun rasyonel kullanımına katkı sağlayacak
bir süs havuzu olacak.
Yaşlıların hitabet kürsü-

sü kurulması, hıyabanlar
oluşturulması, kameriye
ve banklar yerleştirilmesi,

piknik alanları oluşturulması öngörülmektedir.
Raven (Yenicuma) köyü

yakınındaki Kedikçal
Parkı, Momçilgrad kasabasından yaklaşık 7
kilometre uzaklıkta. Park
alanında 500-600 yıllık
meşe ağaçları, koruma
altında olan çeşitli kuş
türleri, şifalı otlar ve nadir
rastlanan güzel bitkiler
bulunuyor. Parkın olduğu
yerde her yıl geleneksel
sonbahar mayesi düzenleniyor.
Aynı zamanda Kedikçal
Parkı, Tatul köyüne yakın Orfeyus’un Tapınağı,
Harman Kaya Tapınağı,

Geyik Çiftliği, Taşlaşmış
Düğün adlı doğa harikası, Borovets Milli Parkı
gibi bölgede ünlü tarihi,
kültürel ve doğal yerlerle bağlantı kurulan yol
üzerinde stratejik yerde
bulunmaktadır.
Belediye yönetimi, parkın yenilenmesinden
sonra uzun yıllardır yaşatılan eskiden çeşitli etnik
grupların temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleştirilen folklor festivali geleneğinin tekrar düzenlenmesini hedefliyor.
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Turizm acente ve şirketleri, uluslararası pazarlara açılacak
Kırcaali Perperikon Turizm Birliği üyeleri, Kırcaali Belediye yönetimiyle
çalıştay gerçekleştirdi.
Görüşmede Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta
Kehayova ve Belediye
Halkla İlişkiler Müdürü
Fikriye Salifova hazır bulundular. KarşılaşmadaTurizm Birliği üyelerinin
Republikanska sokağının trafiğe kapatılması
ve yaya kullanımına tam
açılması, Bılgaria Bulvarının belediye binası
karşısındaki kesimin trafiğe açılması, Zanaatlar
Müzesi kurulması fikirleri
görüşüldü.
Belediye Başkanı, “Birliğin belediye ile ortaklık
yapma isteği bizim turizm
alanında sivil toplum kuruluşları ve firmalarla
işbirliği gerçekleştirme
vizyonumuzla örtüşmektedir. Ekonomi ve sosyal
sektör alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarının sayısı ne kadar
çok olursa, o kadar bu
sektörler daha dinamik
gelişecek” diye vurguladı. Belirttiğine göre
Turizm Birliği mevcut bir
boşluğu doldurmaktadır.

Belediyenin bulunduğu
girişimlerde birliğin üyelerinin görüşünü alıp ka-

yaretçilerimiz olması için
birkaç sebep belirtmemiz
lazım” dedi. Belirttiğine

Bilgi Merkezinde oluşturulabilir. Başkan Azis,
“Bizim için Perperikon,

tılımlarını sağlayacağını
belirten Müh. Azis, onları
Belediye’ye bağlı olarak
kurulan Turizm Konseyi
toplantısına davet etti.
B e l e d i y e B a ş k a n ı,
Kırcaali’nin ülkedeki diğer şehirler ile turist çekme konusunda amansız
rekabet içerisinde olduğunu kaydetti. “Kırcaali’yi
diğer şehirlerden ayıran,
eşi benzeri olmayan, turistleri buraya getirecek
destinasyonu gösterebilmemiz gerekiyor. Zi-

göre, bunun çabaların birleştirilmesi ve Kırcaali’yi
tam bir turistik ürün haline getirilmesi şart. Veri
bankası oluşturulup, ilgi
alanlarına göre, örneğin
ekoloji turizmi, tarihi ve
kültürel mirası, balık avı
turizmini sevenler için
ayrı ayrı ürünler yaratılmalıdır. Bu veri bankası, yerel tur operatörler,
otelciler, restorancıların
tekliflerini, broşür ve kataloglarını verebilecekleri Belediyenin Turizm

Kırcaali’nin turistik ürün
olarak tamamlanmasının
temelini oluşturmaktadır.
Perperikon, büyük önem
taşıyan ulusal bir kültür
anıtıdır” diyerek, ulusal
çapta gerçekleştirilen
Bulgaristan’ın Harikaları
anketinde ikinci sırada
kültür anıtı olarak yer aldığını hatırlattı. Kırcaali
çevresindeki su alanlarının ulusal ve uluslararası
etkinliklerde kullanılmasından yana olduğunu
paylaştı. Su Aynası’nın,

Stara Zagora Belediyesinden de Türkçe
Yer Adlarını Değiştirme Girişimi
Stara Zagora (Eski
Zağra) Belediye Meclisi, ilçede Bulgarcaları
ile değiştirilecek Türkçe
yer adlarını tespit etmek
için geçici komisyon
kurdu.
Va r n a B e l e di ye
Meclisi’nin, geçen yılın
aralık ayında ilçe sınırları içindeki 215 coğrafi
alanın Türkçe adlarını
Bulgarca ile değiştirilmesine ilişkin karar
alması ve daha sonra
da bu kararın iptal edilmesinin ardından şimdi
de Stara Zagora (Eski
Zağra) Belediye Meclisi, ilçedeki Türkçe yer
adlarını değiştirmek istiyor.
Belediye Meclis üyelerinin yer aldığı geçici
komisyon, altı ay içinde
ilçe genelinde Türkçe
isim taşıyan yerleri tespit ederek, hangilerinin
değiştirilmesi gerektiğini konusunda görüş
sunacak.

İsim değişikliğine ilişkin komisyon kurulmasını öneren aşırı milliyetçi
İç Makedon Devrimci
Örgütü Partisi (VMRO),
meclis üyesi Kristian
Petkov, Stara Zagora
ilçesinde coğrafi alanların yüzde 40’ının Türk
ismi taşıdığını belirtti.
“Sülüklük ve Damlaca”
gibi adların telaffuzunun
zor olduğunu iddia eden
Petkov, “Bu adlar aynı
zamanda geleneklerimize ve tarihimize ya-

bancı” dedi.
Değiştirilecek Türkçe
isim tespiti yapacak komisyonun kurulmasına
sadece üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi Partisi (HÖH)
Meclis üyesi Hüsni İbrahim karşı çıktı.
İbrahim, söz konusu
komisyonun kurulmasını komünist dönemde
Türklere karşı uygulanan ad değişikliğinin
yeni bir şekline benze-

terek, yer adlarından
sonra sıranın kendi
adına da gelebileceğini
ifade etti.
-Varna’da vali iptal
etmiştiAralık 2013’te Varna
Belediye Meclisi’nin,
ilçe sınırları içindeki 215
coğrafi alanın Türkçe
adlarının Bulgarcaları
ile değiştirilmesine ilişkin kararı onaylanmasının ardından Varna
Valisi İvan Velikov, kararın kabul edildiği İlçe
Meclisi’nin toplantısını
iptal etmişti.
Daha sonra tekrar
Meclis üyelerinin onayına sunulan isim değişikliği kararı onay görmemişti.
Varna’daki isim değişikliği girişimi, Bulgaristan Türklerine ait sivil toplum kuruluşlarının
yoğun tepkisiyle karşılaşmıştı.
Anadolu Ajansı

belediyenin idaresi altında bulunduğuna dikkat
çeken Başkan, orada
çeşitli atraksiyonlar düzenlemeyi düşündüğünü ifade etti. Su sporları
federasyonlarının yönetimiyle görüşüp, onların
programlarıyla tanıştıktan sonra Su Aynasında
yarışmalar düzenlemelerini sağlayacağını dile
getirdi.
Birliğin üyelerini Prof.
Nikolay Ovçarov ile birlikte bölgenin tanıtımına
ilişkin Belçika’da yapacakları kapsamlı reklam kampanyasına katılmaları için davet etti.
Orada turizm ve yatırım
imkanlarını da tanıtmak
istediklerini kaydederek,
“Uluslararası pazarlara
el birliği içerisinde gir-

meliyiz. Bizim eksiğimiz
ortak bir politika” dedi.
Turizm fuarlarına katılmak ve Kırcaali’yi Türk
ve Rus pazarlarında tanıtmaktan yana olduklarını söyledi.
Perperikon Turizm Birliği Başkanı Müh. Fahri
İdriz, belediye başkanını
ortak çabalar gerektiği
konusunda destekleyerek, somut fikirler paylaştı. Komik Adamların
Şovu’nun Kırcaali’ye davet edilmesinin şehir için
büyük reklam olacağını
belirtti. Bu tür davetlerin belediyeye pahalıya
mal olacağı için finanse
edilmesi konusunda iş
dünyasıyla ortak çabalar sarfetme yönünde
anlaştılar.
Kırcaali Haber

Rusya, Bulgaristan’a
3 milyar Avrodan fazla
yatırım öneriyor
Rusya Karadeniz ve Tuna nehri bölgelerinde altyapının gelişmesi için 3 milyar Avronun üstünde
yatırım yapmaya hazır. Bulgaristan’ın buna gereken parası yok, Avrupa Birliği ise Avrupa fonlarından hiç diyecek kadar para veriyor. Rus yatırımcılar Varna limanın tamamen modernizasyonunu
teklif ediyorlar. Diğer projeler ise oto yollar ve
demiryollarının inşaatıyla ilgilidir. Bu konu BulgarRus Ticaret ve Ekonomik Odasının Sofya’daki oturumunda incelendi.
Kurumdan bu önerilerin Rusya ve Ukrayna arasında şimdiki ilişkiler ile hiç alakası olmadığını izah
ettiler. Yatırım projeleri Bulgaristan’a bundan bir
buçuk yıl önce önerildi, fakat şimdiye kadar cevap verilmedi. Bulgaristan’da yeniden sanayileşme
gibi güncel konu da Rus yatırımcıların ilgisini çekti.
Moskova, Sofya’ya bu alan için daha 12,5 milyar
Avro vermeye hazır. Bu öneri ise ‘Güney Akım’
boru hattının inşaatı ile ilgilidir. Rus yatırımların
Moskova menfaatini izlemesi de çok doğaldır. Rus
sermayenin diğer hedefleri organik kimya ürünleri
üreten işletmelerdir. Rus yatırımcılar hükümetin
büyük borçlarından dolayı satmaya çalıştığı fakat
satamadığı ‘Himko’ işletmesinin de canlandırmasına ilgi gösterip net sinyal verdiler.
Rusya ile ticaretimizin büyük bölümü Ukrayna’dan
geçmektedir. Şimdiki çelişkili ve hassas durum,
yük taşımak için doğrudan deniz seferi açmayı
teklif eden Bulgar iş alanlarını endişelendiriyor.
Kiev’deki gerginliğin tırmanması durumda Bulgar
TIR kamyonları Rusya’ya doğrudan özel gemilere yüklenecek. Bakanlar böylece işadamlarını
sakinleştirdi. Bulgar mallarını Varna ve Burgas
limanlarından Hazar limanlarına kadar taşıyacak
şirketler de yatırım ilgisini ifade ettiler. Moskova
ile charter uçuşlar konusunda yeni anlaşma öngörülüyor. Bulgaristan’a turist taşıyan hava yolları
şirketlerinin sayısının da artırılması öngörülüyor.
Bilindiği gibi bizde turizm sektörü esasen Rus turistlere bel bağlamaktadır. Son ay içinde ancak
Bulgar Karadeniz kıyısında tatil yapmak isteyen
Rus müşterilerinin sayısında yaklaşık %30 azalma
kaydedildi. Sezon ise hala başlamadı.
BNR
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Tarım ve Gıda Bakanı Dimitır Grekov, su havzalarını denetledi
470’in üzerinde baraj
gölünün sulama işleri
için kullanılmayıp korunmadığını söyledi.
Hayvan sahiplerine ait
olmayan mera ve otlak
yerlerin yeterince kullanılmadığına dikkat çekti. Bu bağlamda hayvan
yetiştirmeyip mera sahibi olanlara sübvansiyonlar verildiğini örnek
verildi.
Bu nedenle Tarım
Arazileri Yasasında yapılacak düzenlemeyle
büyükbaş hayvan ve

Resmiye MÜMÜN
Tarım ve Gıda Bakanı
Prof. Dr. Dimitır Grekov
ve Bakan Yardımcısı Bürhan Abazov, su
havzalarının denetimiyle ilgili Kırcaali il ve
ilçe tarım müdürleriyle görüştüler. Kırcaali
Valiliğinde düzenlenen
çalıştay basına kapalı
gerçekleşti.
Görüşmeyle ilgili düzenlenen basın toplantısında Prof. Grekov,
Kırcaali’yi ziyaretinin sebebi su havzalarının bir
kısmının denetlenmesi
ve ana su boru hatları
kurulması için gerekli
mali kaynakların aranması olduğunu açıkladı.
Bu şekilde suyun tarım
arazilerine iletileceğini
belirtti.
Gazetecilerin sorusu
üzerine Bakan, Sulama
Sistemleri kuruluşunun
ülke çapında bulunan
şubelerinde çalışanların protestolarını haklı
bulduğunu kaydetti.
İki hafta içinde Sulama

Sistemleri Şirketine son
üç ay için personelin
maaşları, yakıt ve elektrik hesapları ödenmesi
için 15 milyon leva sağlanacağını bildirdi.
Suları olumsuz etkileyen faktörlerden korumakla görevli kuruluşa
personelinin düzenli
olarak görevlerini yerine getirmesine rağmen
2011 yılından bu yana
devletten tek bir leva

dahi sağlanmadığını
belirtti.
Kuruluşun ayrıca vergi
borçları ve su havzalarını korumakla görevlilere de borcu olduğu
açıklandı. Personele
ödenmemiş maaşların
toplam miktarı 1,6 milyon leva. Yasal değişikliklerle firmanın mevcut
fonksiyonlarına ek olarak yeni fonksiyonlar
getirildiği belli oldu.

Kuruluşta değişiklikler
yapılması gerektiğini
vurgulayan Bakan, personelin sabretmesi çağrısında bulundu. Grekov, en yakın zamanda
sulama açısından bir yol
haritası hazırlanacağını
duyurdu.
Bakan, ülke çapındaki
küçük barajların büyük
bölümünün kullanılmadığının altını çizerek,
sadece Kırcaali ilinde

Okul bütçelerinin kısıtlanması sıkıntı yaşatabilir
Bulgaristan İçin Koalisyon Kırcaali Milletvekili Milko Bagdasarov,
Doğu Rodoplarda en
büyük lise okulu olan
Petko Raçov Slaveykov
Lisesi bütçesinin kısıt-

lanmasından dolayı tatil
edilmeleri zorunda kalınacağına dair uyardı. Bu
sorunla ilgili aynı zamanda lisenin eski müdürü
olan milletvekili eğitim
ve maliye bakanlarıyla
görüşecek. Kırcaali İl-

çesinde bulunan daha
4 okulda aynı sorunun
olduğu belirtildi.
Bagdasarov, “Sofya,
Filibe, Varna ve Burgaz
ilçeleri dışında kalan birçok okulun bütçeleri kı-

sıtlandı ve bu sebepten
dolayı ders yılı sonunda
iki ay tatil edilmeleri zorunda kalınabilir” dedi.
Bu durumu Eğitim Bakanı Prof. Aneliya Klisarova ve Maliye Bakanı
Petır Çobanov ile Bul-

garistan İçin Koalisyonun düzenleyeceği seminerde ortaya atılacağını açıkladı. Milletvekili,
“Maliye Bakanlığı ile bu
soruna çözüm bulmak
zorundayız. Okul bütçe-

lerinin kısıtlanması her
şeyi etkiliyor. Ya iki ay
eğitim süreci olmamalı,
ya da öğretmen maaşları veya okulun bakımı
için sağlanan kaynakların azaltılması gerekecek” diye kaydetti.

Bazı okulların bütçelerinin yüzde 15-20 oranında kısıtlandığı belli
oldu.
Bagdasarov’un ifadesine göre sorunun
bütçe uygulaması kararnamesinin yanlış yorumlanmasından ileri
gelmiştir. Bu yıl yüksek
ve ortaokulların bütçelerinin kısıtlanmasıyla
elektrik ve su hesaplarının ödenmesi için küçük okullara daha fazla
kaynak sağlanmıştır. Bu
uygulamadan Kırcaali ilçesindeki 22 okuldan 5’i
zarar görmüştür.
Bakan Klisarova, ülke
çapındaki 3 bin okuldan
yaklaşık 50’sinde böyle
bir sorun olduğunu söyledi. Kırcaali, Satovça,
Godeç ilçeleri de aralarında bulunan 4 ilçeden
ihbar aldığı açıklandı.
Belirttiğine göre belediye
başkanları kararnameyi
yanlış uyguluyor. Klisarova, “Bakanlığın kapıları okullara açık. Okulları
parasız bırakmayacağız.
Geçen yıl elektrik ve su
masraflarını karşılamak
için 9,4 milyon leva harcandı” dedi.

koyun sahiplerine öncelikli olarak devlet arazilerinden meralar sağlanacağını vurguladı.
Bakan, son zamanlarda Fransa ve Katar gibi
ülkelerden hayvan besicilerinin Bulgaristan’a
gelip yetiştirmek için
hayvan alıp başka ülkelerde sattıklarını paylaştı.
Ülkede hayvan üreticilerinin en büyük sorununun birleşip kooperatif
kuramamaları olduğuna
dikkat çekti.

İbadet yerlerine yönelik
saldırılara devam
Bulgaristan'da Türklerin yoğun yaşadığı Şumnu
şehrindeki Kılak Camisi'nin girişine, kimliği belirsiz
kişi veya kişilerce "ölüm" yazıldı.
Bulgaristan Başmüftülüğü'nden yapılan açıklamada, Bulgaristan'daki Müslümanlara ait dini mekanlara
yönelik tacizlerin devam ettiği belirtildi,
Başmüftülüğün açıklamasında, son olarak
Şumnu'da bulunan Şerif Halil Paşa Camisi'nin dış
duvarına kırmızı boyayla
benzer ifadeler yazıldığı
hatırlatıldı.
Açıklamada, ilgili
kurumlara
başvuru yapıldığı ve en
kıs a süre de cami ve
M üslüman lara karşı bu
tür eylemde
bulunanların
bulunup cezalandırılması istendi.
Dini mekanlara saldırılarla ilgili
daha önce yapılan açıklamada ise "Toplumumuzdaki
Vandalizm unsurları Bulgaristan'daki Müslümanların
ibadet ve dini mekanlarını kirletiyor. Bu tür hareketler, ülkedeki Müslüman ve gayrimüslimler arasında
ihtilaf yaratma çabalarıdır" denilmişti.

Bulgaristan’a yabancı
yatırımlar azalıyor
Bulgaristan’da Ocak 2014’te doğrudan uluslararası
yatırım girişi 58.3 milyon Avro oldu. Bu ise GSYİH’nın
yüzde 0.12’sini oluşturuyor. Bir yıl önce ülkemize yapılan yatırımlar 70.8 milyon leva ya da GSYİH’nın
yüzde 0.2’ni oluşturuyordu. Merkez Bankası’nın ön
verilerine göre 2013 yılında ülkemizdeki doğrudan
yabancı yatırımlar ancak yüzde 2.6 oranında artış
göstermiştir. Geçen sene sonunda yabancı yatırımların hacmi 1.09 milyar Avro oldu. Bu ise yabancı yatırım seviyesi, 6.5 milyar Avro olarak hesaplanan kriz
önceki 2008 yılındaki seviyenin oldukça altındadır.
Son bir kaç ay ve geçen senenin rakamları, yabancı
iş dünyasının Bulgaristan’a yatırım yapma ilgisinin
azalma eğiliminin korunduğunu gösteriyor.
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Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şura Başkanlığından Deklarasyon
Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şura
Başkanlığından Pazarcık
Bölge Mahkemesi tarafından 13 Bulgaristan vatandaşının anti-demokratik
ideoloji vaazı vermek
gerekçesiyle mahkum
edilmesine ilişkin 26 Mart
2014 tarihli
Deklarasyon
Bizler, Yüksek İslam
Şurası üyeleri olarak,
Bulgaristan Anayasası,
Dinler Yasası, Birleşmiş
Milletler Teşkilatının İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi tarafından garanti edilen
temel, doğal ve demokratik insan hakkı olan din
özgürlüğü hakkına atıfta
bulunarak, toplumsal sorumluluk, sosyal adalet
ve dini hoşgörü duygularıyla Bulgaristan’ın Avrupa ve dünyadaki itibarını
inşa etmek için her türlü
çabayı sarf ederek, Bulgaristan Müslüman topluluğunun tarihi, yaşamı,
kültür ve gelenekleriyle
en iyi biçimde tanıdığımızı iddia ederek ve bu
topluluğun demokrasiye
geçiş döneminde yaşadıklarını da göz önünde
bulundurularak şunları

söylemek isteriz:
Bizim vatandaşlarımızı,
meslektaşlarımızı, kardeş
ve kız kardeşlerimizi desteklediğimizi beyan etmek
isteriz.
Onların hareketleriyle
etnik ve dini nefret aşılayarak, milli güvenliği, toplumsal düzeni tehdit edip
Bulgaristan’ın anayasal
düzeninin temellerine
zarar verdikleri iddialarını kesinlikle kabul etmiyoruz.
Mahkum edilenlerin bir

kısmının da dini temsilcileri olan Bulgaristan
Müslümanları, daima barışçıl olup toplumun her
bireyine karşı hoşgörülü
davranmışlardır.
Biz bu tür kararlarla
Başmüftülüğün itibarının
sarsılmasından derin endişe duymaktayız. Çünkü
bununla aynı zamanda
Müslüman topluluğunun
ve Başmüftülüğün idare
makamlarının son derece güvendiği ve garanti edilen din özgürlüğü

hakkının bireysel, kolektif, kamusal ve eğitim
biçiminde olarak etkin
uygulanması konusunda
idari ve dini yetkilerine
ihtiyaç duydukları toplumsal sorumluluk taşıyan bu
şahısların itibarına gölge
düşürülmektedir.
Bizim vatandaşlarımızın dini faaliyetlerinden
dolayı suçlanmalarını
adil bulmuyoruz, çünkü
bu Anayasa ile garanti
edilen bir hak. Laik kurumların kanonik postu-

Ömer Lütfi Türk Kültür Derneğinde 1 Nisan kutlandı
Resmiye MÜMÜN
1 Nisan Dünya Şaka
Günü vesilesiyle Kırcalili ünlü mizahçı Malin
Katsarov’un 80.doğum
yıldönümü kutlandı. Etkinlik, Kırcaali Belediyesi, Nikola Vaptsarov
Bölge Kütüphanesi ve
Ömer Lütfi Türk Kültür
Derneği ve Hitır Petır ve
Nasreddin Hoca Mizahçılar Kulübü ile ortaklaşa
düzenlendi. Ömer Lütfi
Türk Kültür Derneği salonunda düzenlenen etkinlik çok sayıda yaratıcı
ve mizah severi bir araya
getirdi.
Söz sanatının ustaları
okudukları mizahi eserleriyle seyircileri hem
güldürdüler, hem düşündürdüler.
Ömer Lütfi Türk Kültür
Derneği Müdürü Müzekki Ahmet, etkinliğe
katılan herkesi selamlayarak, Katsarov’un
80.doğum gününü kutladı. Birkaç yıldır derneğin
bünyesindeki Hitır Petır
ve Nasreddin Hoca Mizahçılar Kulübü üyelerini
katıldıkları çeşitli ulusal
müsabakalarda kazan-

dıkları ödüller ve aktif
faaliyetlerinden dolayı
tebrik edip teşekkür etti.
Nikola Yonkov Vaptsarov Bölge Kütüphanesi Müdürü İvanko
Marinov, Katsarov’un

suz yanlarından uzaklaşıp neşeli yanlarını görmeye çalışmamızı tavsiye etti. Zorlukları daha
kolay aşmak için hayata
gülerek bakmamız gerektiğini söylüyor.

80.jübile yıldönümünü
kutlayarak herkesi Hristo
Smirnenski’nin bir şiiriyle
selamladı.
Katsarov ’a Kırc aali
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis tarafından
gönderilen tebrik mesajı
okundu, çiçek demetleri
sunuldu.
Doğu Rodoplar’ın mizah ustalarından Malin
Katsarov, hayatın olum-

İlerlemiş yaşına rağmen Katsarov, paylaştığı eserleriyle yaratıcı
gücünü ortaya koymaktadır. Kendi epigramlarından başka, ünlü Bulgar şairleri Penü Penev
ve Hristo Smirnenski’nin
şiirlerinden ve Rudyard
Kipling’in Eğer şiirini katılımcılar önünde okudu.
Program devamında
başta Hitır Petır ve Nas-

reddin Hoca Mizahçılar
Kulübü Başkanı Todor
Muhtarov olmak üzere
Hristo Stançev ,Aleksandır Ştinkov, Mariyan
Pırnarov, Angel Raçev,
Stoyan Avciev gibi mizah ustaları okudukları eserleriyle
Katsarov’u ve salondakileri selamladılar.
Ayrıca genç ozan
Nikolina Zgureva, yazar Milka
Dungova kendi
yapıtlarını okudular. Şair Mariyana
Djinceva ve birçok
Kırcaalili yaratıcı
Malin Katsarov’un
do ğum gününü
kut layıp, ç iç ek
sundular.
18 Mart 1934 yılında Dupnitsa’nın
Ovçartsi köyünde dünyaya gelen Malin Katsarov, jeoloji uzmanıdır. Bu
bilim dalına verdiği katkılarından dolayı çok defa
ödüllendirilmiştir. Mizah
alanında sert adımlar
atan ustanın basılmış
altı kitabı ve bir piyesinin
yanı sıra, birçok yayınlanmamış eserleri arşivinde bulunmaktadır.

latları yorumlaması dini
işlere kaba müdahaledir
ve ülkemizin demokratik
temellerine aykırıdır.
Bu tür eylemler Müslüman topluluğunun içine
kapanıp kutuplaşmasına
ve toplumda entegre olma
imkanlarının önlenmesine
sebep oluyor. Çünkü bu
eylemler Bulgaristan vatandaşlarının önemli bir
bölümünün kimliğini yitirme girişiminde bulunulduğu yakın tarihte yaşanılan
olayları hatırlatıyor.
Bizim tarihimizde hiçbir
zaman Başmüftülüğün
görevlilerinin olduğu gibi
her hangi bir dine mensup dini görevliler, faaliyetlerine ilişkin toplu
halde mahkemede yargılanmamışlardır. Bu dava
Bulgaristan’ın yüz kara-

sıdır, çünkü 21. asırda
Başmüftülüğün görevlisi
olarak dini faaliyet yaptığı
için bir İslam dini görevlisi
mahkum edilmiştir.
Başmüftülük, Bulgar
yargı sisteminde yer alan
üst düzey mahkemelerin
yetkili, bağımsız ve adil
bir karar almalarını umuyor.
Bununla birlikte son 24
yıl içerisinde ortak çabalarla kazanılan güven ve
itibarın korunması adına
Bulgaristan Cumhuriyetinde devlet kurumlarının
akılcı ve toplumsal sorumluluk yaklaşımında
bulunacaklarına inanmaya ve ummaya devam
ediyoruz.
Bulgaristan Cumhuriyeti Başmüftülüğü

Momçilgrad
Belediyesi, Temizlik
Haftası ilan etti

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi, 22-26 Nisan
2014 tarihleri arasında Temizlik Haftası ilan etti.
Girişim, BTV’nin “Bulgaristan’ı Temizleyelim!” başlığı altında gerçekleştirdiği ulusal kampanyadan
birkaç gün önce düzenleniyor. Geleneksel bahar
temizliği ev bahçeleri, apartman araları, park,
çocuk ve spor alanlarının temizlenmesini kapsayacak. www.btv.bg/da sitesi aracılığıyla önceden
sipariş edilen ilçe sınırları dahilindeki alanlarda
daha kapsamlı temizlik çalışmaları yapılması öngörülüyor. Kampanyaya gönüllü katılan vatandaşlara ücretsiz olarak çuvallar dağıtılacak, toplanılan
atıklar ise Kırcaali’deki katı atık depolama tesisine
taşınacak.
Momçilgrad Belediyesi Yeşillendirme ve Temizleme Müdürlüğü uzmanları, “Tüm vatandaşlar, firma, kurum, okul ve toplum merkezlerinin bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Momçilgrad’ın
daha temiz ve çekici kasaba olması için onların
aktif olarak bu kampanyaya katılacağını umuyoruz” çağrısında bulundular.
16 Nisan’da Sveti Sveti Kiril ve Metodiy Turizm
ve Gıda Sanayisi Lisesinde çevre konusunda ziyaretçilere açık ders verilecek. 25 Nisanda Raven
(Yenicuma) ve Nanovitsa (Ali Bey Konağı) köylerinden genç gönüllüler Tatul köyü yakınındaki
Orfeyus Tapınağını temizleme girişiminde yer
alacaklar.
Aynı zamanda Momçilgrad kasabasında bir ay
içinde atıkların ayrı toplanmasına başlanacak.
Bilindiği gibi, yıl başında Belediye İdaresi atıkların kuru ve yaş olarak ayrılması için halka yönelik
bilgilendirme kampanyası düzenlendi. Belediyeden
ücretsiz olarak dağıtılacak çuvallara kuru atıklar
toplanacak. Cam, kağıt, plastik malzemeler, koli ve
doğada zor ayrışan ve çürüyen tüm evsel atıklar
kuru atık grubuna girmektedir.
Momçilgrad Belediyesi, haftada belirli bir günde
taşınacak kuru atıkların korunması için özel çöp
kutuları sağlayacak. Şimdi kullanılan konteynerlere gıda ve bitki atıkları olmak üzere sadece yaş
atıklar toplanacak. Atıkların ayrı toplanması, ilçe
merkezinde bulunan Kat Mülkiyeti Kanununa göre
kayıtlı apartmanlarda uygulanacak.
KH
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Bulgaristan'dan ABD askerine yeşil ışık
Savunma Bakanı Angel Naydenov, Kırım'ın tek taraflı olarak
Rusya'ya bağlanmasının ABD
ordusunun savaş birimlerinin
Bulgaristan'a konuşlandırılabileceğini söyledi.
Naydenov, Bulgaristan'ın
NATO üyeliğinin 10. yıl dönümü
dolayısıyla basına yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupa'daki
askeri temsilinin gözden geçirilmesi ve yeni Amerikan üslerin
kurulabilmesine ilişkin soruyu yanıtlarken, Bulgaristan'da
Amerikan askerlerin konuşlandırılabileceğini belirtti. Naydenov, "Evet, ABD ordusunun
savaş birimlerinin Bulgaristan'a
konuşlandırılması mümkündür"
dedi.
Naydenov, "Sadece ABD değil,
çünkü tüm NATO üye ülkeleri
mevcut planlar ile ilgili fikir üretiyor. NATO'nun çeşitli format,
komite ve yapısal birimlerinde,
güven artırıcı önlemler paketi
düşünülüyor. Kırım ile ilgili olup
bitenler aslında çağdaş dünya-

da, Avrupa'da sınırların gözden
geçirilebileceğini, bir ülkenin
toprak bütünlüğünün zedelene-

bileceğini gösteriyor. İlgili yetkinlik ve savunma planlarını ele
alan uzmanlar tüm olasılıkları

Mehmet dede, hizmetleri için
Ardino Belediyesine minnettar
Ardino ilçesi (Eğridere) Levtsi (Solaklar) köyünde yaşayan
75 yaşındaki Mehmet Ahmet,
“Ardino Belediye yönetimi vatandaşların sorunlarına karşı
duyarlılık gösterip ilgileniyor”
dedi. Yaşlı adam, köy kenarında bulunan evine kadar uzanan
sokağın yapılmasından dolayı
Belediye Başkanı Resmi Murat ile Yardımcısı İzzet Şaban’a
kalbi şükranlarını sunuyor.
Mehmet dede, “Evimiz köy
kenarında bulunuyor. Şu ana
kadar köyün ana yolundan 200
metre uzakta bulunan evime
ayrılan yol asfaltlanmış değildi.
Oğlum Yılmaz engelli ve bakıma muhtaç biri, eşim Durcan
da ağır hasta ve bu yüzden sık

sık ambulans çağırmak veya
doktora götürmek gerekiyor.
Fakat yol durumundan dolayı

eve yakın ne ambulans gelebiliyordu, ne de başka bir araç.
Her hafta doktora gitmemiz

icap ettiği için onları battaniyeye sarıp köy içindeki asfalt
yola kadar kucağımda taşımak
zorunda kalıyordum” diye
anlatıyor.
M e h m e t
dede, Levtsi’nin
de bağlı olduğu Bogatino
(Ç o r b a c ı l a r)
muhtarı Özcan Mahmut’a
da yerlilerin
sorunlarıyla
ilgilendiği için
teşekkürlerini
canı gönülden sunuyor.

düşünür" diye konuştu.
Bulgaristan'ın NATO üyeliği
ile ilgili anlaşmasının da ülkede

Amerikan askerlerin yerleştirilmesini öngördüğünü anımsatan
Naydenov, "Doğu Avrupa'da
kapsamlı yeni üslerin kurulmasından ziyade Amerikan birliklerin Avrupa'dan toplu olarak
çekilme kararının gözden geçirilebileceği ABD başkanının
açıklamalarından da belli oluyor" ifadesini kullandı.
N ay d e n ov,
ABD
ile
Bulgaristan'a asker konuşlandırılması konusunda şimdilik
görüşmeler yapılmadığını ancak gelecekte ülkede ciddi bir
Amerikan askeri temsilinin olabileceğini kaydetti.
Bulgar Savunma Bakanı ayrıca, Rus istihbarat uçaklarının
Bulgaristan'ın Karadeniz'deki
karasularına kritik derecede
yaklaştığı uçuşların sıklaştığını belirtti ve bu nedenle son
dönemde Bulgaristan hava
sahasını koruyan MIG-29'ların
defalarca havalanmak zorunda
kaldıklarını açıkladı.
Kırcaali Haber

EMS TURS Kırcaali’yi
Avrupa’da Tanıtacak
Kırcaali Perperikon Turizm Birliği üyelerinin gerçekleştirdiği çalıştayda
turizm ve taşımacılık alanlarında geniş çaplı faali-

rize edilmesi amaçlanıyor.
Forumda hazır bulunan
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis ve Perperikon
Turizm Birliği Başkanı Müh.

yet yürüten EMS-TURS
Şirketi’nin sahibi Seyhan
Mehmet, şirketin Avrupa
seferleri yapan otobüslerine Kırcaali bölgesindeki
tarihi ve kültürel yerlerin tanıtıldığı reklam afişleri asılacağını açıkladı. Bununla
Doğu Rodoplar’ın turistik
destinasyon olarak popüla-

Fahri İdriz de bu fikri destekledikleri belirttiler.
Sayın Mehmet, “EMS
TURS Şirketi, Kırcaali bölgesinden çok sayıda gurbetçinin olduğu Batı Avrupa
ülkelerine yolcu taşımacılığı
yapmaktadır. EMS TURS
otobüsleri tüm Avrupa’yı
dolaşıyor” dedi.
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