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“Buket” Sanat Yarışmasının 
Kırcaali ilçe aşaması yapıldı

Müslümanlar, vakıf mülklerine sahip çıktı 

Kırcaal i  Belediye Kültür 
Merkezi’nde amatör sanatçılar 
için ikinci ulusal “Buket 2015-
2016” Sanat Yarışmasının ilçe 
aşaması düzenlendi. 

Etkinlikte HÖH Kırcaali Millet-

vekili Mustafa Ahmet, HÖH Kır-
caali İl Başkanı Bahri Ömer, Kır-
caali Belediye Başkanı Hasan 
Azis, HÖH Kırcaali İlçe Teşkilatı 
Başkanı Muharrem Muharrem, 
Belediye Meclis Başkanı Raif 
Mustafa, Kırcaali Belediye Baş-
kan Yardımcısı Hüseyin Ahmet, 
Buket Yarışmasının İl Koordina-
törü Necmi Mümün hazır bulun-
dular. 

HÖH Onursal Başkanı Ahmet 
Doğan'ın himayesinde “Etnik 
Grupların Tebessümü, Kültürün-
de ve Hoşgörüde Bulgaristan” 
(BUKET) başlığında düzenle-
nen yarışmanın Girişim Komite-
si Başkanı HÖH Genel Başkanı 
Lütfi Mestan, Baş Koordinatör 
ise Mukaddes Nalbant. Jüride 
HÖH Kadın Kollarını temsilen 
Sabiha Mestan da yer alıyor.

“Avrupa Ülkesi Bulgaristan’da 
Dini Mabetlerin yok edilmesi-
ni durduralım” adı altında ba-
rışçıl protesto yürüyüşüne, 
Bulgaristan’ın değişik yerlerin-
den Müslümanlar Karlova’ya 
toplandı. 
Karlova Belediye Başkanı 

Emil Kabaivanov‘un, Müs-
lümanların barışçıl protesto 
gösterisini yasaklanması için 
verdiği emir, daha sonra Filibe 
Bölge Mahkemesi tarafından 
iptal edildi. 
Şehir merkezindeki Kurşun 

Cami önünde toplanan yakla-
şık 500 Müslüman, “Camilere 

Sebahat NECİB
karşı nefrete son verin”, “Kim-
se camilerimizi yok edemez” 
pankartlarıyla protesto göste-
risi yaptı. 
Müslüman karşıtı bazı vatan-

daşlar tarafından provokasyo-
na izin verilmemesi amacıyla 
geniş güvenlik önlemleri alın-
masına rağmen, bazı aşırı mil-
liyetçi Bulgarlar, Türk ve Müs-
lümanlara yönelik ağır hakaret 

ve küfürlü sloganlar attı.
Protesto eylemine, Bulgaris-

tan Başmüftüsü Mustafa Aliş 
Hacı ve yardımcılarının yanı 
sıra Güney Bulgaristan'dan 
bölge müftüleri katıldı. 
Başmüftü Hacı, “Bu gösteri 

Filibe Bölge Müftülüğü tara-
fından organize edilmiştir ve 

biz de destekte bulunmak için 
bugün buraya geldik. Avrupa 
Birliği üyesi olan Bulgaristan 
vatandaşları olarak biz Müs-
lümanlar barış, huzur ve anla-
yış içinde yaşamak istiyoruz. 
Müslüman topluluğu, Karlova 
Belediyesi'nin Kurşun Camii’ni 
müzeye çevrilmesi girişimine 
karşıdır. Şu anda caminin ak-
tif olmaması, hiçbir zaman da 

olmayacağı anlamına gelmez" 
diye konuştu. Başmüftü, yerel 
yönetimin camileri müzeye 
çevrilmesi girişiminin ilk olma-
dığını belirtti. 
Karlova imamı Kemal Raşit 

yaptığı konuşmasında, mitin-
ge katılan tüm Müslümanlara 
haklı direnişlerine verdikleri 

desteklerden dolayı teşekkür 
etti.
Bulgaristan Müslümanları 

Başmüftülüğu Genel Sekrete-
ri Ahmet Ahmedov bir dekla-
rasyon okudu. Deklarasyonda, 
“İslamofobi çizgisinde siyaset 
yürüten yerel yönetim cami 
bölgesinde arkeolojik kazılar 
yaparak ayrımcı tavırları ile 
bölge Müslümanlarını sürekli 

provoke etmekte” diye belirti-
liyor.
Ahmedov, "Elimizde 1920 

yılından kalma tapu var. Mah-
keme yolu ile davamızı sürdü-
rüyoruz. Camimizin yeniden 
ibadete açılması için gerekli 
mücadeleyi vermeye kararlı-
yız" dedi.
Daha sonra tekbirlerle miting 

olaysız sona erdi. 

Yarışma ile gençlerin Bulgaris-
tan’daki etnik azınlıkların sanatı 
ve kültürüne ilginin arttırılması, 
toplumda çok kültürlülüğün pe-
kiştirilmesi, yeteneklerin geliş-
mesi ve kendini tanıtması için 

ortam yaratılması amaçlanıyor.
Farklı etnik ve dini azınlıkları 

ile kültürel gruplarına ait yakla-
şık 150 katılımcı "Buket 2015-
2016" Sanat Yarışmasının Kır-
caali ilçe aşamasında sahneye 
çıkıp gösteri şeklinde yetenek-
lerini sergiledi. 

Türk Dili ve Edebiyatı kate-
gorisinde sanat eserleri, şiir, 
çağdaş edebi Türk Dili, müzik, 
sahne kategorisinde söz sanatı/
tiyatro ile dans, eski el sanatları, 
uygulamalı sanatlar ve mutfak 
gelenekleri dallarında yarışan 
katılımcılar yetkili bir jüri tara-
fından değerlendirildi.

Yarışmanın ilçe koordinatörü 
Sabiha Mestan, tüm katılımcıla-
ra teşekkür ederek, “Kırcaali’de 
çok yetenekli kişiler var ve BU-
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Bulgaristan'da Zulmün 26. Yıldönümü
Bulgaristan'da 1984 

yılından itibaren Türk 
azınlığa asimile politikası 
uygulayan Jivkov yöne-
timindeki komünist rejim 
amacına ulaşamayın-
ca 1989 yılında zorunlu 
göçe karar verdi.
Kuzey Haber Ajansının 

haberine göre; 1989 yılı 
Bulgaristan'daki Türkler 
için acı ve ayrılığın tarihi 
olarak kayda geçti. Zira 
komünist rejimin baskı-
ları nedeniyle ülkede ya-
şayan Türkler işkenceye 
maruz kaldırdılar, evle-
rinden zorla çıkartılarak 
göçe zorlandılar. Bulga-
ristanlı Türkler, Türkçe 
olan isimlerini Bulgar 
isimleriyle değiştirmeye 
zorlandı, İslam dinine ait 
her şey yasaklandı.
Bu büyük zulmün mi-

marı dönemin Bulgaris-
tan devlet başkanı Todor 
Jivkov'du. Jivkov'un 23 
Haziran 1989'da ger-
çekleştirdiği Moskova 
ziyaretinde Sovyet lider 
Mihail Gorbaçov'a söyle-
dikleri yaşanacak dramın 
da habercisiydi:
"Ülkemizde iki büyük 

sorun var. Birincisi eko-
nomi. Bunu halletme 
şansımız var. İkinci soru-
numuz ise Müslümanlar. 
Elimizdeki verilere göre 
bunların sayısı 800-850 
bin civarında. Yıllık nüfus 
artışları ise 15-16 bin. 
Eğer bir tedbir almazsak 

20 yıl sonra Bulgaristan 
ikinci bir Kıbrıs'a dönü-
şecek. Bizim hesapları-
mıza göre, 500 bin kişiyi 
göç ettirmemiz gerek. 
Bunun için yeni bir po-
litika üretmemiz lazım. 
Ama kesin görüşümüz 
şu ki; biz bunları asla 
Türk olarak kabul etme-
yeceğiz."
Bu konuşmadan kısa 

bir süre sonra dünya ha-
fızalardan silinmeyen bu 
görüntülere tanık oldu. 
Kimliklerini korumak için 
sahip oldukları her şeyi 

geride bırakan yüz bin-
lerce Türk Kapıkule'ye 
doğru yürüyüşe geçti.
ASİMİLASYON DÖ-

NEMİ
Bulgaristan'daki Türk-

lerin 1989 yılında göçe 
zorlanması, 1984 yılın-
dan sonra giderek artan 
asimilasyon politikala-
rının sonucuydu. Rejim 
değişikl iğinden son-
ra açıklanan belgeler, 
Bulgaristan Devleti'nin 
asimilasyon politikasını 
doğrudan komünist parti 
eliyle uyguladığını ortaya 
koydu.
Belgelere göre, 1984 

yılı sonlarından itiba-
ren Komünist Parti'nin 
en üst karar alma biri-
mi olan politbüro, Türk-

lere yönelik “Yeniden 
Doğuş-Uyanış Süreci” 
adı altında sistematik 
bir asimilasyon siyaseti 
başlatmıştı. Bu siyasetle 
belirlenen maddeler, ül-
kedeki Türklere kimlikle-
rini koruyarak yaşamak 
hakkı tanımıyordu. Bu 
maddelerden bazıları 
şöyleydi:
- Türk isimlerinin Bulgar 

adlarıyla değiştirilmesi
- Türkçe konuşmanın 

yasaklanması
- Türklerin yoğun yaşa-

dığı bölgelerden koparı-

larak, Bulgarların yoğun 
yaşadığı yerlere yerleş-
tirilmesi
- Türkçe eğitim kurum-

larının ve kuran kursları-
nın kapatılması

- Bulgar ve Türkler ara-
sında karma evliliklerin 
parayla teşvik edilmesi
- Alınan kararlara uy-

mayanların para ve ha-
pis cezasına tabi tutul-
ması
Dönemin Bulgaristan 

lideri Todor Jivkov'un 
öncülüğünde hayata 
geçirilen baskıcı poli-
tika, “Tek Devlet, Tek 
Ulus” ilkesine dayalı ola-
rak yürütüldü. 17 Nisan 
1986'da zorla isim değiş-
tirme kampanyasına kat-
kılarından dolayı içişleri 

bakanlığında görevli ki-
şilerden ve subaylardan 
oluşan 179 kişiye Todor 
Jivkov tarafından devlet 
nişanı bile verildi.
Binlerce Türk'ün adı 

zorla değiştiriliyordu. Ka-
musal alanda Türkçe ko-
nuşanlar hapis cezasına 
çarptırılıyordu. Eğitim ve 
basında da Türkçe ya-
saklanmıştı. İsim deği-
şikliğine direnenleri ise 
daha büyük bir acı bek-
liyordu. Yüzlerce Türk o 
dönem Türkiye'de dizile-
re de konu olan Belene 

Adası'nda kampta kötü 
muamele ve işkenceye 
maruz kaldı.
O dönemde 300 bini 

aşkın Türk kökenli Bul-
garistan vatandaşı ya-

şadığı toprakları terk 
etmek zorunda kaldı. 
Türk azınlığının göster-
diği direniş, 1989 yılı 
başlarından it ibaren 
dünya kamuoyunda du-
yulmaya başlandı. Todor 
Jivkov yönetimi, giderek 
artan direniş karşısında 
bu kez zorunlu göç ka-
rarı aldı.
29 Mayıs 1989'da Bul-

garistan milli radyosun-
dan okunan bir bildiriyle, 
sınırların açıldığı ve iste-
yen herkesin ülke dışına 
çıkmasının serbest oldu-
ğu açıklandı. Politbüro 
bu süreci, ülke içinde 
ve dışında “Bulgaristan 
Türklerinin büyük gezisi” 
olarak tanıttı ve zorunlu 
göç “gönüllü turistik se-
yahat” olarak adlandırıl-
dı.
BELENE ÖLÜM KAM-

PI VE CEBEL GÖSTE-
RİLERİ
Ancak yaşanan dram 

sadece göçle sınırlı 
değildi. Özellikle Bele-
ne Kampı'na kapatılan 
Türkler sistematik olarak 
işkenceye maruz kaldı. 
Baskılara karşı düzen-
lenen gösterilere Bulgar 
polisinin sert müdahale-
leri sonucu ise can ka-
yıpları yaşandı.
Belene ya da Belene 

Ölüm Kampı. Tuna neh-
ri kenarında Todor Jiv-
kov tarafından açılmıştı. 
Burası, ilk zamanlarda 
sosyalist rejimin muhalif 
unsurları ve çeşitli şu-
alardan hüküm giymiş 
suçluların kapatıldığı bir 
kamptı. Ancak 1980'lı 
yıllarda Bulgaristan'da 
yaşayan Türk kökenli 
vatandaşların asimile 
edilmesi için kullanılma-
ya başlandı.

80'lı yıllarda kamp, 
tamamıyla asimilasyon 
üzerine faaliyet gösterdi. 
Kamptaki kişiler; yargı 
kararları ile değil, keyfi 
uygulamalarla kampa 
yerleştirildi. Kampa ka-
patılan Türkler; Türkçe 
konuşmak, sünnetli ol-
mak ve geleneklerini 
sürdürmekle suçlanı-
yorlardı. Aslında Bele-
ne Kampı, Bulgaristan 
Türklerine, Türkiye'ye 
göçmeleri için baskı ara-
cı olarak kullanılıyordu.
Kampta Türklere uy-

gulanan insan hakları 
ihlâlleri arasında da-
yak, tecavüz, psikolojik 
baskı gibi uygulamalar 
yer alıyordu. Bulgarca 
isimleri kabul etmeyen 
Türkler de bu kampa 
hapsediliyordu. Belene 
kampındaki işkencelerle 
birlikte Türklerin üzerin-
deki baskılar 1989 yılı-
nın mayıs ayında doruk 
noktasına çıktı.
Bulgar istan'da ardı 

ardına gösteriler başla-

dı. O yıllarda Türklerin 
kamuya açık alanlarda 
toplu halde bulunmaları 
bile yasaktı. Ancak 1989 
yılında Cebel'de gerçek-
leşen bir cenaze töreni 
kısa süre içinde bir gös-
teriye dönüştü. 19 Mayıs 
günü yapılan gösteriye 
katılan yüzlerce kişinin 
talebi; zorla alınan isim-
lerinin geri verilmesi ve 
tutuklu Türklerin özgür-
lüğüne kavuşmasıydı. 
Cebel'de yaşananların 
duyulmasından kısa 
süre sonra gösteriler di-
ğer kentlere de sıçradı.
“Mayıs Olayları” olarak 

da bilinen bu süreçte, 
Deliorman, Razgrad, 
Kırcaali ve Haskovo'da 
gösteriler düzenlendi. 
Binlerce Türkün katıldı-
ğı eylemlerde, dönemin 
komünist partisi polisi-
nin göstericilere ateş 
açması sonucu üç Türk 
hayatını kaybetti, onlar-
ca kişi yaralandı.
                   timeturk

Kırcaali işletmecilerinden 
protesto eylemi 

Kırcaali’deki işletmeler elektrik enerjisinin düşük 
fiyatla verilmesi talebi ile protesto eylemi yaptı. 

Bulgaristan İşveren ve Sanayiciler Konfederas-
yonu (KRİB) Kırcaali Şubesi temsilcileri etkili ve 
sembolik grev yapma çağrısında bulundu. 

Bir saatliğine “Arteks”-Ardino, “İdeal Feşın”-
Cebel şirketleri işçileri Kırcaali’de protesto eyle-
mi düzenledi. Protestocular arasında “Meatsa”-
Kırcaali şirketi çalışanları da yer aldı. Sembolik 
protesto eylemi yapan yaklaşık 100 şirkete Bul-
garistan İşveren ve Sanayiciler Konfederasyonu 
(KRİB) Kırcaali Şubesi’nin üyeleri de katıldı. 

KRİB Kırcaali Şubesi Başkanı Müh. Fahri İdriz, 
“İşletmeler protesto eyleminde bulunuyor, çünkü 
ülkemizde yatırımcılar için hiçbir öngörülebilirlik 
yoktur. Devlet, sanayicilerin yükünü azaltmıyor, 
tam tersine yüküne yük katıyor. İşletmeleri engel-
lemek için mümkün olan tüm zorluklar yapılmakta. 
Artık sadece yabancı değil, Bulgar yatırımcılar da 
Romanya, Türkiye ve Yunanistan’da ihracat fırsat-
ları arıyor. Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu’nun 
(KEVR) elektriğe %20’lik zam talebi, sadece şir-
ketleri değil, sıradan bir vatandaşı da etkileyecek. 
Böylece işsizlik yükselecek, İşletmelerin sosyal 
programları ve bağışlar azalacak” diye konuştu.

Fahri İdriz Çek Cumhuriyetini örnek vererek, 
devletin yeşil enerji endüstrisinin değerinin %40'ını 
kapsamakta olduğunu, Almanya'da ise, otuz yıl 
öncesinde bile elektrik enerjisi tedarikçileri ile söz-
leşme fiyatlarının anlaşmaları yapabildiğini belirtti. 

KRİB Başkanı İdriz, “Hiçbir öngörülebilirlik yok. 
Ülkemizdeki işletmeler kendi geleceklerini planla-
yamamaktadır” diye ifade etti. 

“Meatsa” şirketi çalışanları, yeşil enerji manipü-
lasyonlarının durdurulması sloganlarıyla protesto 
eylemi yaptı. Protestoculardan Desislava, “Yeni 
elektrik fiyatları şirketleri zor durumda bırakacak 
ve ben bu yüzden işimi kaybetmek istemiyorum” 
diye konuştu. 

Devamı gelecek sayıda



  Kırcaali Haber 308 Temmuz 2015 HABERLER

“Buket” Sanat Yarışmasının Kırcaali ilçe aşaması yapıldı
KET müsabakaları bunu 
kanıtlıyor. Önemli olan 
kültürü gönlümüz ve kalbi-
mizde taşımamızdır” diye 
ifade etti. 

HÖH Kırcaali Milletveki-
li Mustafa Ahmet, yaptığı 
selamlama konuşmasın-
da, ”HÖH Merkez Teş-
kilatı adına tüm katılım-
cıları bugünkü hoşgörü 
etkinliği için selamlamak 
istiyorum. Biz HÖH ola-
rak bugünün hoşgörü 
günü olduğuna inanıyo-
ruz. Sizlere HÖH Onursal 
Başkanı Ahmet Doğan’ın 
özel selamlarını iletmek 
istiyorum. Sayın Doğan 
tüm katılımcılara üstün 
başarılar, gelenekleri ge-
lecek nesillere aktarıp ve 
yaşatmalarını diliyor. Ay-
rıca HÖH Genel Başkanı 
Lütfi Mestan’ın da selam-

larını ve tüm katılımcılara 
başarı dileklerini iletmek 
istiyorum. Tüm katılımcı-
lara başarılar diliyorum” 
diye konuştu. 

Muharem Muharem, 

HÖH Kırcaali İlçe adına 
tüm katılımcılara teşek-
kürlerini sundu ve başarı-
lar diledi.

Kırccali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis, konuş-

masında bu yıl ikincisi 
düzenlenen Buket yarış-
masının İlçe aşamasına 
katılanlara ve organiza-
törlere teşekkür etti. Azis, 
“Bu yıl İlçe müsabakası-

na yaklaşık 150 kişi ka-
tılıyor, bu bir rekordur. 
Türküler ve halk oyunla-
rı yanı sıra, el sanatları 
ve mutfak gelenekleriyle 
bölgemizin zengin kültü-
rü yansıtılmaktadır. En 
önemlisi Buket yarışma-
larının temelinde hoşgö-
rü bulunmaktadır. Tüm 
katılımcılara başarılar 
dilerken, önümüzdeki il 
ve milli müsabakalarda 

da ilçemizi başarıyla 
temsil etmelerini diliyo-
rum. Hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum” 
diye konuştu. 
Dereceye girenlere 

para ödülü ve takdir 
belgesi sunuldu. Onlar 
19 Eylül 2015 tarihin-
de yine Belediye Kültür 
Merkezi’nde düzenlene-
cek il aşamasında yarı-
şacaklar. 

1. sayfadan devam

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
Momçilgrad’da iftar yemeği verdi

İs tanbul  Gazios-
manpaşa Belediyesi, 
Momçilgrad /Mestan-
lı/ “Nov Jivot” Kültür 
Merkezi önünde iftar 
yemeği verdi. Yakla-
şık 600 Müslüman ve 
Hıristiyan aynı sofrada 
buluştu. 
İ f tar  yemeğinde, 

Momçilgrad Belediye 
Başkanı Akif Akif yanı 
sıra, Belediye Meclis 
üyeleri, İstanbul Gazi-
osmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin 
Usta ve heyeti yer aldı. 
Momçilgrad Beledi-

ye Başkanı Akif Akif, 
selamlama konuş-
masında, “Bu yıl artık 
dördüncü kez hayır-
severlerin sayesinde 
Müslümanlar ve Hıris-
tiyanlar aynı sofrada 
buluşuyor. Onları bağ-
layan ve birleştiren iyi 
niyet, iyi komşuluk ve 
anlayıştır” diye ifade 
etti. 
Daha sonra Gazi-

osmanpaşa Belediye 
Başkanı ve heyeti, 
Momçilgrad Belediye-
sini ziyaret etti. Görüş-
mede, iki belediye ara-
sındaki gelecekte kül-
tür ve turizm alanında 
ortak işbirliği fırsatları 
ele alındı. 
Konuklar, Momçilgrad 

belediyesinin zengin 

tarihi ve doğal kay-
naklarından etkilen-
diklerini kaydederek, 
gelecekte Türkiye’den 

bölgeyi ziyaret etme 
amacıyla turlar düzen-
lenebileceğini belirtti-
ler. 
İstanbul Gaziosman-

paşa Belediye Başkanı 

Hasan Tahsin Ustan, 
“Türk vatandaşları ta-
tillerini artık yurt dışın-
da yapmayı tercih edi-

yor. Son yıllarda Türk 
turistleri, Balkan ülke-
lerine özel ilgi duymak-
talar” diye konuştu. 
Başkan Akif Akif, 

önümüzdeki yıllarda 

bölgenin turizm alanın-
da daha çok gelişmesi 
için kaynak ve fırsat-
ların olduğunu belirtti. 
Akif Akif, “Bölgemize 
daha fazla ilgi çekmek 
için, son zamanlarda 
turizm alanında çeşitli 
projeler uygulamakta-
yız. Şehirde nostaljik 
turizmine yönelmekte-
yiz. Bir diğer konu ise 
bizim kardeşlerimiz ve 
soydaşlarımız ülkele-
rine dönüş yapmakta 
ve evlerini onarmakta” 
diye konuştu. 
İstanbul Gaziosman-

paşa Belediyesinin nü-
fusu yaklaşık 500 bin, 
70 bini ise Bulgaristan 
göçmenidir. 
         Kırcaali Haber

Elif Mehmet’e 
edebiyat ödülü

Çernooçene (Yeni Pazar) köyünden 16 yaşındaki 
Elif Mehmet’in kaleme aldığı “Dao” öyküsü, Bulga-
ristan Milli Radyosu’nun Hristo Botev Programı tara-
fından düzenlenen 32. İskri Ulusal Çocuk Edebiyatı 
Yarışması’nda derece alan eserlerden biri. Elif, canlı 
yayınlanan programın konukları arasındaydı ve radyo 
dinleyicileri ödüllendirilen Çernooçeneli kızı daha iyi 

tanıma fırsatı buldular. “Dao” öyküsü, ulusal radyoda 
tanıtıldı. Dao, cinler, deniz, delilik ve bir aşk öyküsü-
dür.

Elif öyküsünde, kocasını vahşice öldüren yaşlı bir 
Rodop kadını Dora’nın aşkını anlatıyor. Bu kadın de-
niz canavarı Dao’ya aşık oluyor. Aslında Dao, gizli bir 
bilimsel deneyimin kurbanı olmuş bir insan. 

Elif Mehmet, ona edebiyat sevgisi onun Bulgar Dili 
ve Edebiyatı öğretmenleri Stanka Gunçeva ve Anto-
aneta Pileva tarafından aşılandığını paylaştı. Elif’in 
öğretmenleri onunla boşuna gururlanmıyor. Mayıs 
2014 tarihinde Elif, “Bulgar Dili-Sınırsız ve Sınırların 
Ötesinde” başlığı altında düzenlenen Uluslararası 
Bulgarca Yarışmasında “Mükemmel Araştırmacı” 
isimli denemesiyle dereceye girdi. Yarışmaya Ülke-
mizden ve Yunanistan, Fransa, İspanya, Sırbistan ve 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ülkelerinde bulu-
nan Bulgar okullarından toplam 110 çocuk katılmıştı. 

İskri, ülkede 16 yaş altı çocuklar için bu yıl 32.kez 
düzenlenen en eski ve itibarlı edebiyat yarışmasıdır. 
Her yıl yarışmaya katılmak için ülkenin dışında ya-
şayan Bulgar çocukları da eserler yaratıyor. Yarışma 
her hangi bir tema belirlemeyip, katılımcılara serbest-
lik hakkı tanıyor.

Asgari ücret 380 leva
01 Temmuz’dan itibaren asgari ücret 380 Leva 
oldu. 1 Ocak’ta 360 Leva’ya yükseltilmesi ardın-
dan bu ikinci asgari ücret zammıdır.Hükümet ılımlı 
artış ile iç tüketimi teşvik etmeyi ve “çalışan yok-
sulların” sosyal dışlanmasını önlemeyi amaçlıyor. 
Zamlanan asgari ücret vergi ve sigorta primlerinin 
ödenmesinin ardından 12 Leva ile yoksulluk sınırı-
nın üzerinde olacak. Yine 1 Temmuz'dan itibaren 
emekli maaşlar da yüzde 1.9’luk zam ile güncele-
niyor. Böylece asgari emekli maaşı 78.80 Avro’dan 
80.33 Avro’ya çıkacak.
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Bulgaristan'da NATO Askeri Tatbikatı
Bulgaristan'ın doğusun-

da Slivne kentine yakın 
Novo Selo Amerikan As-
keri Üssü'nde yer alan 
Bulgar-Amerikan Kabile 
2015 Kara Kuvvetleri Tat-
bikatının Üst Düzey Ko-
nuklar Günü düzenlendi.

Bulgar Ordusu Yüksek 
Komutanı Cumhurbaşkanı 
Rosen Plevneliev'in yanı 
sıra NATO ülkeleri bü-
yükelçileri ve askeri ate-
şeler ile Parlamento'nun 
Milli Güvenlik ve Savun-
ma Komisyonu üyelerinin 
izlediği gösteride NATO 
sertifikalı Bulgar Ordusu 
6. PiyadeTugayı'nın çalış-
maları sergilendi.

Tatbikatın gösteri bö-
lümünün ardından ba-
sına konuşan Genel-
kurmay Başkanı Tuğge-
neral Rumen Nikolov, 
Bulgaristan'da "geçici 
olarak konuşlandırılmış 
NATO'ya ait ağır silahla-
rın bulunduğunu" söyledi.

"Bulgaristan'da NATO 
ağır silahları var: 80 tank 
ve 11 adet F15 uçağı 
burada" diyen Nikolov, 
Bulgaristan'ın da NATO 
ülkesi olduğunu ve kendi 
ağır silahlarının da zaten 
buna dahil olduğuna işa-
ret etti.

General Nikolov, Kabi-
le 2015 tatbikatına 800 
Bulgar ve 51 Amerikan 

askeri personelinin yanı 
sıra 2 adet M1A2 model 
Amerikan tankı, 15 adet 
T-72 Rus yapımı tank, Cu-
gar ve Mi-17 helikopterler, 
SU-25 savaş uçaklarının 
da katıldığını bildirdi.

Nikolov, süren Atlantıc 
Resolve NATO eğitim 
programı çerçevesinde 
de 44 birim ağır silah ve 
244 yabancı askeri per-
sonelinin de ülkede farklı 
dönemlerde bulunmasının 
öngörüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev de, "Ordumuz 
modernleşerek müttefik-
leri ile uyumunu gittikçe 

artırıyor" dedi. Tatbikatın 
tamamen savunmaya dö-
nük olduğuna işaret eden 
Plevneliev, "Bulgaristan'ın 
NATO üyeliği olmasaydı 
güvenlik konusunda hiçbir 
garantimiz olmazdı" diye 
konuştu.

Bulgaristan'ın tek başına 
hiç kimseye karşı askeri 
faaliyetlerde bulunamaya-
cağını da paylaşan Plev-
neliev, ülkenin demokratik 
üyelerden oluşan NATO 
ailesinin bir parçası oldu-
ğuna vurgu yaptı.

Plevneliev, sözlerini şöy-
le sürdürdü:

"Orduya yatırım yap-

madan, zor bir an gel-
diğinde, kriz olduğunda 
bir is inin yardımımıza 
koşmasını bekleyeme-
yiz. Bulgaristan'da bu yıl 
NATO kapsamında plan-
lanmış 78 tatbikat ve as-
keri eğitim çalışması ya-
pılacak."

Cumhurbaşkanı Plev-
neliev, ülkede yapılacak 
bu çalışmaların tümü-
nün şeffaf ve açık olarak 
ilan edildiğini, kullanılan 
silahların "Karadeniz'in 
ötesine yönlenmediğini" 
kaydetti.

Plevneliev, "Herhangi 
bir Rus tatbikatına ilişkin 

orada kaç tane tankın 
katıldığı, nerede yapıldı-
ğı, ne için planlandığı ve 
sonuç olarak nelerin elde 
edildiği konusunda bilgi 
verildiğini gördünüz mü?" 
diye sordu.

Kabile 2015'te kullanılan 
ağır silahlar konusunda 
bilgi alan ve personelle 

görüşen Cumhurbaşka-
nı Rosen Plevneliev, Üst 
Düzey Konuklar Günü'ne 
Yunanistan Genelkurmay 
Başkanı ve komutanları-
nın da katıldığını, yakında 
Yunanistan ile benzer bir 
çalışmanın yapılacağını 
duyurdu.

            Anadolu Ajansı

Ağır silah yardımı Bulgaristan milli çıkarlarına ters
Dışişleri Bakanı Dani-

el Mitov, ABD Savunma 
Bakanlığının Baltık ül-
kelerine ve Bulgaristan 
dahil Doğu Avrupa'daki 
bazı ülkelere ağır silah 
gönderileceğini açıklama-
sına ilişkin açıklamalarda 
bulundu.

Mitov "Amerikan ağır 
silahların konuşlandı-
rılma meselesinin siya-
si gündeme taşınması 
Bulgaristan'ın milli çıkar-
larına hizmet etmez" dedi.

Muhalefetin sürekli ola-
rak sorguladığı konuyla 
ilgili basına yaptığı açık-
lamada, ülkede "histerik 
bir propaganda savaşı 
sürdürüldüğünü" belirtti.

S o n  4  y ı l d a 
Bulgaristan'da 200'ü aş-
kın NATO tatbikatının 
gerçekleştiğini anımsa-
tan Mitov, "Buna kimse 
dikkat etmedi, oysa şimdi 
yapılan her bir tatbikatın 
ayrıntılı hesabı sorgulanı-
yor" diye konuştu.

Mitov, silahlı kuvvetlerin 
tüm çalışmalarının planlı 
ve şeffaf olduğuna dikka-
ti çekerek, vatandaşlara 
huzurlu olmaları çağrı-
sında bulundu.

Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev, Bulgaristan'da 
yıl sonuna dek 78 NATO 
tatbikatı ve eğitim çalış-

ması yapılacağını bildir-
mişti.

"Bulgaristan ABD si-
lahların gelmesine onay 
vermiştir"

Savunma Bakanı Niko-
lay Nençev de konuyla il-
gili parlamentodaki Rusya 
yanlısı olan sol muhalefeti 

temsil eden Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 
ve ATAKA (Atak) partile-
rinin sorduğu sorularını 
yanıtladı.

Nençev, "Evet, Bulga-
ristan topraklarına ABD 
si lahlar ın gelmesine 
onay vermiştir" diyerek, 
bu onayın iki ülke arasın-
da daha 2006 yılında im-
zalanmış bulunan askeri 
işbirliği anlaşmasında yer 
aldığını anımsattı.

Bulgaristan'daki ağır 
silah sayısı

Nençev, Bulgaristan'a 

40 tankın yollanması du-
rumunda bile ülkenin, ağır 
silah bulundurma kotası-
nın altında kalacağını 
aktardı. Bakan Nençev 
silahlı kuvvetlerin bin 475 
tank, 2 bin panzer, bin 
750 ağır top, 235 savaş 
uçağı ve 67 helikopter 

bulundurma hakkına sa-
hip olduğunu söyledi.

Nençev, silahlı kuvvetle-
rin elinde ise şu anda 310 
tank, 900 panzer, bin 20 
top, 49 uçak ve sadece 
12 helikopterin mevcut 
olduğunu duyurdu.

A na  muha le fe t tek i 
BSP'nin lideri milletvekili 
Mihail Mikov, hükümetin 
Ukrayna'daki krizi baha-
ne ederek, kamuoyundan 
gizli mutabakatlar yap-
tığını öne sürdü. Mihov, 
parlamento kürsüsünden 
yaptığı konuşmada, şöyle 

konuştu:
"Toplumu kimse haber-

dar etmiyor. BSP ABD 
ile ilişkilere karşı değil 
ancak açıklık ister. Ülke-
mizin cephe yakını dev-
lete dönüştürülmesi daha 
da büyük zarar getirir. 
AB'nin en yoksul üyesi 
olan Bulgaristan daha da 
büyük zararlar görecek. 
Sorumlu bir diyalog gere-
kirken, Borisov Hükümeti 
çalışmalarının sayesinde 
Rusya ile ilişkilerimiz yüz-
yıllardır olmadığı kadar 
kötü olmuştur."

Parlamentoda ATAKA 
adına konuşan milletvekili 
İliyan Todorov da ABD'nin 
Bulgaristan'a getirdiği 
ağır silahları ile ülkeyi 
"resmen kuşattığını" öne 
sürdü. Bulgaristan Hükü-
metinin yürüttüğü "miyop 
politika" ile devleti Rus 
nükleer füzelerin hedefi 
haline getirdiğini savun-
du.

ABD Savunma Bakanı 
Carter, Baltık ülkelerine 
ağır silahlar ve askeri 
teçhizat gönderileceğini 
açıklamış, ABD'ye ait as-
keri teçhizatların Bulga-
ristan, Polonya, Romanya 
ve Almanya'ya da yerleş-
tirileceği belirtilmişti.

           Anadolu Ajansı

Son bir adım kaldı!
Millet Meclisi zorunlu Bulgarlaştırma süreci suçlula-

rının cezalandırması yolunu açmak üzere. Geçen yıl 
Ekim ayı sonunda HÖH Meclis Grubu tarafından Mec-
lis yazmanlığına sunulan Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı ilk okumada genel 
kurulda kabul edildi. Meclis Başkanı Tsetska Tsaçeva 
tarafından görüşülmek üzere Hukuk İşleri Komisyo-
nuna gönderilen tasarı ilgili rapor Komisyonca Meclis 
Genel Kurulunda görüşülmek üzere 19 Şubat 2015 
tarihinde gönderilmişti. Perşembe 26 Haziran günü 
yapılan ilk okuma görüşmelerinde de kabul edildi. 

GERB ve Reformcu Blok karma 12 milletvekili tara-
fından sunulan benzer yasa tasarısı da aynı gün kabul 
edildi. 

Her iki yasa tasarısında insanlığa karşı işlenen suç-
ların zaman aşımına uğrayamayacağını, bu suçları 
işleyenlere karşı yargı yolunun açılmasını öngörüyor. 
İktidar temsilcilerinin tasarısı kavramları çok ayrıntılı 
tutarken, HÖH tasarısı olaya kesin bir biçimde açıklık 
getiriyor.

HÖH, Ceza Yasası’nın 79. maddesinin 3. fıkrasın-
da yasadaki ilgili başlık ve bölümleri sayarak, “Soya 
Dönüş olarak adlandıran süreçle ilgili olanlar da dâhil 
olmak üzere, 9 Eylül 1944 yılından sonra komünist re-
jimiyle ilişkili kişilerin, siyasi nedenlerle işledikleri suç-
lardan dolayı zaman aşımı bakımından kovuşturma ve 
cezanın uygulanması dışında tutulmaz”, değişikliğini 
öneriyor. 

Bu yasa tasarısı ikinci okumada da kabul edilirse, 
hemen Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra, Zorunlu 
Bulgarlaştırmaya katılanlara yargı yolu açılacak. Hala 
ne kadarı hayatta ve hangi şekilde bu kara süreçle 
ilişkili olduğu kanıtlanabilecek kaç kişi var olduğu, şim-
dilik bilinmiyor, ama etkilenen yüzbinlerce Türk, yargı 
önünde adalet arayabilecek.

Ayrıca ikinci okumaya her iki tasarı ortak bir tasarı 
olarak mı gelecek yoksa ayrı ayrı mı gelecek henüz 
belli değil.                                     İsmail KÖSEÖMER

Mestanlılar iftarda buluştu
Bursa Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 

düzenlediği iftar yemeği Merinos Parkı Gölpark tesisle-
rinde yapıldı. 

Bursa'da yaşayan yüzlerce Mestanlı hemşeriyi buluş-
turan iftar yemeği, Kur’an-ı Kerim ve dualarla başladı.

Neşe içerisinde geçen iftar yemeği sonrası bir konuş-
ma yapan Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Hasan Öztürk, Bursa'da oldukları kadar kalp-
lerinin de Mestanlı da attığını söyleyerek, "Bu mübarek 
ramazan ayında hep bir arada olmanın mutluluğunu ya-
şıyorum. Mestanlı'da ihtiyaç sahibi olan kimseleri belir-
ledik. Bu mübarek ayda Mestanlıya giderek dernek ola-
rak, hemşerilerimize dost elimizi uzatarak erzak yardımı 
yapacağız" diye konuştu.                      Kırcaali Haber
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Türkiye’nin Sofya Büyü-
kelçisi Süleyman Gökçe, 
2 Temmuz Perşembe ak-
şamı Filibe İmaret (Şaha-
bettin Paşa) Camii’nde if-
tar yemeği verdi. Yaklaşık 
250 kişinin katıldığı iftara, 
Büyükelçi Gökçe’nin yanı 
sıra, Filibe Başkonsolosu 
Alper Aktaş, Muavin Kon-
soloslar Ahmet Keloğlu, 
İmren Kaygısız, Gürler 
Gürsoy, Filibe Başkonso-
losluğu Sosyal işler Ata-
şesi Metin Akbaş, Filibe 
HÖH Milletvekili Cevdet 
Çakırov, Fil ibe Bölge 
Müftüsü Ersin Ahmet, 
Cami Encümenliği Baş-
kanı Ahmet Pehlivan ve 
sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri yer aldı. 

Filibe Cami Encümenliği 
Başkanı Ahmet Pehlivan, 
İmaret Camii’nde düzen-
lenen iftar yemeğine ka-
tılmaktan mutluluk duydu-
ğunu ifade etti. 

Türkiye Cumhur iyet i 
Sofya Büyükelçisi Sü-
leyman Gökçe, i f tara 

Filibe İmaret Camii’nde yüz yıl 
sonra yine iftar yemeği veriliyor
Sebahat NECİB

katılanları selamlayarak, 
birlikte bir ramazan ifta-
rında bulunmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu dile 
getirdi. Büyükelçi Gökçe, 
yapmış olduğu konuşma-
sında, “Bu akşam burada 
herhangi bir ayrım yap-
maksızın tüm dostlarımız, 
soydaşlarımız, vatandaş-
larımız, Bulgar arkadaş-
larımızla hep beraber top-

landık. Aramızda gençler, 
yaşlılar ve çocuklar var. 
Ramazanın anlamını hep 
birlikte idrak eden ve bir 
araya gelen, bir kardeş 
sofrasında buluşan ek-
meğini, tuzunu paylaşan 
tüm dostlara hoş geldi-
niz diyorum. Ramazan 
iki hafta önce başladı ve 
başladığından bu yana 
ben ve Başkonsolosları-

mız, tüm soydaşlarımızla, 
vatandaşlarımızla ve Bul-
gar dostlarımızla pek çok 
yerde buluştuk, ramazan 
iftarlarını birlikte düzenle-
dik. Şu ana kadar pek çok 
toplu iftara katıldık. Fakat 
şu ana kadar gördüğüm 
ve katıldığım en munta-
zam ve en güzel bir toplu 
iftarı burada Filibe halkı 
düzenlemiş. Sizleri tebrik 

ediyor ve teşekkür ediyo-
rum. İmaret Camii’nde bu 
iftarın düzenlenmesinin 
özel bir anlamı var. Aslı 
isminden de belli olduğu 
üzere imaret yardımdır, 
dayanışmadır. Burada 
yüzyıl sonra ramazan 
boyunca düzenlenen if-
tar geleneğini bu sene 
ilk defa tekrar başlattık. 
Bu kadim eski bir gele-
nektir. Gelenekler kültür-
lerin, dostluğun, barışın, 
anlayış ve hoşgörünün 
yayılması için esastır. Do-
layısıyla yüz sene sonra 
bu kadim geleneği tek-
rar yaşattığımız için, hep 
birlikte canlı tuttuğumuz 
için sizlere şükranlarımı 
sunuyorum. Burada yüz-
lerce yıllık bir tarihi gele-
neğin, bugün 21. yüzyılda 
yaşayan bizler tüm dostla-
rımızla herhangi bir ayrım 
gözetmeksizin hep bera-
ber aynı sofrada oturup 
dostluk iftarlarımızı yapa-
cağız. Müslüman olsun, 
Hıristiyan olsun, Musevi 
ya da başka her hangi 
bir inançta veya inançsız 

dahi olsa herkes bu sofra-
lara davetlidir. Burada te-
mel olan insanlığın, dost-
luğun bir olduğu, birlik 
olduğu ve hoşgörü içinde 
her han gibi bir ayrım gö-
zetmeksizin aynı ekmeği 
paylaştığıdır. Sözlerimi bu 
mesajla tamamlamak isti-
yorum ve sizlere güzel bir 
ramazan diliyorum. Aka-
binde güzel bir Bayram di-
leyerek, tüm dostlarımıza 
mutluluk, esenlik, refah, 
huzur ve barış diliyorum. 
Güzel günler sizlerle ol-
sun” diye ifade etti. 

İftar yemeğinin sonunda 
sofra duası okundu.

İmaret (Şahabettin Paşa) 
Camii olarak anılan, 1442 
de II. Murad döneminde 
Lala Şahin Paşa’nın oğlu 
Şahabettin Paşa tarafın-
dan yaptırılan ve Sultan 
II. Beyazid döneminde 
imarethane eklenen yapı-
dır. Günümüzde sadece 
ibadete açık olan cami 
ve Şahabettin Paşa’nın 
Türbesi varlığını sürdür-
mektedir.

Спукване в заварка по време на тестове на ВиК 
мрежата е причина за аварията в Кърджали

Като изпълнители на 
строително-монтажни-
те работи за реализира-
не на проекта за разши-
рение и реконструкция 
на водоснабдителната 
и канализационната 
мрежа на гр. Кърджали 
ние, от ДЗЗД „Обеди-
нение Архидос-2013“ 
имаме задължението 
и искаме публично да 
изразим нашето стано-
вище, с което да внесем 
яснота по възникнала-
та авария по подменен 
участък на „Магистра-
лен водопровод“. Въ-
просният подменен 
участък на магистрал-
ния водопровод е част 
от обекта за „Разшире-
ние и реконструкция на 
водоснабдителната и 
канализационната мре-
жа на гр. Кърджали“ със 
обща стойност на стро-
ително-монтажните ра-
боти от 30.6 млн. лева 
без ДДС. Този обект 
пък е част от големия 
проект: „Изграждане 
на ПСОВ и Довеждащ 
колектор, Разширение 
и реконструкция на во-
доснабдителната и ка-
нализационната мрежа 

на гр. Кърджали“.
Поднасяме своите из-

винения на гражданите 
на град Кърджали, на 
Момчилград и на всич-
ки жители на околните 
села около Кърджали, 
които в следствие на 
този проблем имаха би-
тови неудобства от спи-
рането на водата. Осъз-
наваме добре, че това е 
породило напрежение и 
неудовлетворение, на 
което ние искаме да от-
говорим с представяне 
на фактите по създала-
та се ситуация и нейно-
то разрешаване.

Като Изпълнител но-
сим отговорност и сме 
декларирали гаранцио-
нен срок за изпълнени-
те строително-монтаж-
ни работи, съгласно 
Закона за устройство на 
територията (ЗУТ). Съ-
щият започва да тече от 
датата на въвеждането 
на обекта в експлоата-
ция, съгласно действа-
щата нормативна уред-
ба. Обекта на ВиК мре-

жата на града включва 
изпълнението по проект 
на общо 38 000 линейни 
метра инфраструктурни 
тръбопроводи за водо-
провод и канализация 
(22 161 м - канализа-
ция и 15 585 м - водо-
провод), които към този 
момент са изпълнени 
на 100%, а обектът е в 
процес на провеждане 
на последни изпитания 
на проводите и преда-
ване на Възложителя 
за експлоатация.

Конкретно възникна-
лата авария е по трасе-
то на подменен от нас 
участък с дължина от 1 
254 линейни метра на 
магистрален водопро-
вод Ø500 с максимал-
но работно налягане 
от 15Bar (по данни на 
ВиК дружеството в гр. 
Кърджали и одобрения 
работен проект предос-
тавен ни от Възложи-
теля). Аварията, чисто 
физически, се изразява 
в изпускането на една 
от общо 2 500-те сна-

дки между две тръби 
на мястото на заварка 
по време на, както ка-
захме по рано, оконча-
телни изпитания преди 
предаване на обекта. 
Изпитанията, съгласно 
разпоредбите на бъл-
гарското законодател-
ство включват изпитва-
не на якост на водопро-
вода, като той се нато-
варва с необходимото 
налягане до достигане 
на гранично състояние. 
Те са необходими за 
доказване експлоата-
ционните показатели 
на водопровода и във 
връзка с гарнационните 
срокове.

Аварията е възкикнала 
по време на извършва-
ните проби и изпитания 
на конкретния участък, 
като експертната кон-
статация е, че е в след-
ствие на наслагване на 
заваръчен материал, в 
резултат, на което се е 
получило спукване в за-
варката. Реагирали сме 
навременно и адекват-

но за отстраняването й. 
В момента са предпри-
ети действия за оконча-
телното предаване на 
обекта. Заявяваме, че 
разходите по възникна-
лата авария са за смет-
ка на Изпълнителя, съ-
гласно договора склю-
чен с Възложителя. 

Неприемливо е тази 
авария да е основание 
да се дават характерис-
тики за цялостното из-
пълнение на работата, 
както и манипулативно 
е твърдението, че спук-
ването е в зоната на 
тръбата, защото ако е 
така, същата щеше да 
бъде спукана линей-
но. Вложените тръби 
в проекта отговарят 
на всички изисквания 
и стандарти* и с тези 
тръби са реализирани 
много проекти в Бълга-
рия. Освен това всички 
материали вложени при 
работа на Изпълнителя, 
в това число и тръбите 
са предварително одо-
брени от Възложителя.

В публичното прос-
транство излязоха дос-
та непрофесионални и 
смеем да твърдим, тен-
денциозни твърдения 
за качеството на тръ-
бите, без да е разгова-
ряно с Изпълнителя на 
проекта за причината 
на аварията.

Към днешна дата при 
завършен обект на 
100%, на Изпълнителя 
са разплатени 17,9 млн. 
лв. без ДДС, от което е 
видно, че строителят 
със собствени сред-
ства е финансирал из-
пълнението на обекта. 
Неразплатени остават 
12,7 млн.лв., в това 
число е и водопровода, 
където е възникнала 
аварията при заварка-
та. Това, разбира се, го 
уточняваме, защото се 
придържаме към истин-
ността на фактите, но 
това в никакъв случай 
не е основание за пре-
небрегване на качест-
вото на изпълнение на 
проекта.

ДЗЗД „Обединение 
Архидос-2013

Аварията е отстранена 100%, за сметка на Изпълнителя 
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Sofya'da iftar çadırı ve mahya yasağı
Bulgaristan Müslüman-

ları, Sofya Belediyesi ve 
Kültür Bakanlığı'nın ka-
rarları nedeniyle rama-
zan ayını buruk geçiriyor. 
Sofya'da camilere mahya 
asmak ve iftar çadırı kur-
mak isteyen Müslüman-
lara bu yıl da hükümetten 
izin çıkmadı. Sofya’daki 
Kadı Seyfullah Efendi 
Camii 'ne Sofya Bölge 
Müf tülüğü tarafından 
“Ramazan nimetini payla-
şalım” mesajını dört ayrı 
dilde ileten ilan asıldı. An-
cak, Sofyalıları Ramazan 
ayı boyunca kurulacak 
iftar sofrasında buluş-
maya davet eden ilanın 
kaldırılması gündemde. 
Kültür Bakanlığı ve Sofya 
Belediyesi caminin bir kül-
tür anıtı olduğunu gerekçe 
göstererek mahyanın kal-
dırılmasını istiyor.

Sofya şehir yönetimi ta-
rafından caminin duvarla-
rına asılan duyuru ve ilan-
ların kaldırılmasına ilişkin 
uygulama bu yıl ilk değil. 
Ramazan ayı öncesinde 
de Sofya Belediyesi ca-
minin kültür anıtı olduğu 
gerekçesiyle asılan hac 
ve Ramazan ayı duyu-
rularının da indirilmesini 
istemişti.

İftar Çadırları Da Yasak
Şehir düzenlemesine ay-

kırı bulunanlardan biri de 
hayırseverler tarafından 
kurulan iftar çadırları. Sof-
ya Banyabaşı Camii'nde 
her akşam 440 kişiye if-
tar yemeği veriliyor. Daha 

fazla ihtiyaç sahibine 
ulaşmak amacıyla cami-
nin arka bahçesine çadır 
kurulmak istense de be-
lediye bu isteğe de karşı 
çıkıyor.

Sofya Müftüsü Mustafa 
İzbiştali ise bu Ramazan 
ayında her akşam 400 
kişiyi iftar sofrasında bu-
luşturmak için mücade-
le veriyor. İzbiştali iftar 
sofrasıyla alakalı şunları 
söyledi: “Bugün panomu-
zu asıyoruz. Bulgarca, 
Türkçe, İngilizce ve Arap-
ça yazımız, aslında dün-
yanın dört bir tarafından 
insanları bir araya getiren 
Sofya camisini simgeliyor. 
Bizim camimizin özelliği 
de, farklı yerlerden Müslü-
manları bir araya topluyor 
olması. Burada mülteciler 

var, Bulgaristan’dan ve 
Bulgaristan dışından ge-
len Müslümanlarımız var. 
Ramazan ayını bütün bu 
insanlarla beraber karşıla-
mak bizi mutlu edecektir.”

Müftü İzbiştali, Ramazan 
ayının simgesi mahyaların 
belediye tarafından ya-
saklanmasıyla ilgili olarak 
ise şunları söyledi: “Hoş 
geldin Ramazan ışıklı 
mahyamız yok ne yazık ki. 
Buna izin alamadık. Böyle 
bir mahya için özel proje 
hazır lamak lazım. Bu 
proje Kültür Bakanlığı ve 
başkent belediyesinden 
onaylanmalı. Ancak bu 
çok zor bir süreç. Burada 
buna izin verilmiyor.”

Başmüftüden Yasakla-
malara Tepki

Bulgaristan Müslüman-

ları Başmüftüsü Mustafa 
Aliş Hacı ise, her yerde 
olduğu gibi Bulgaristan'da 
da Müslümanların rahmet, 
bereket ve mağfiret ayı 
sabırsızlıkla beklediklerini 
belirterek, “Bulgaristan’da 
ekonomik kriz olması se-
bebiyle, birçok yerlerde 
Müslümanlar fakir insan-
lara da yardımcı olmak is-
tiyorlar. Dolayısıyla gerek 
giyim gerekse gıda mad-
deleri ve ayni yardımları 
fakir fukaraya vermeye 
çalışıyorlar. Herkes Ra-
mazan ayı sevincini yaşa-
mak istiyor.” diye konuştu.

Başmüftü Hacı, yürüt-
tükleri projeleri camilere 
astıkları afişler aracılı-
ğıyla duyurduklarını fakat 
Kültür Bakanlığının ve 
belediyelerin bu afişleri 

yasakladığını söyledi. 
“Biz kampanyalarımızı 

en çok camilerde duyu-
ruyoruz. Camilerin du-
varlarına ve ya kapılarına 
afişler asıyoruz. Malesef 
Sofya'da bu konuda en-
gellemeyle karşılaştık. 
Sofya Belediyesi Seyful-
lah Efendi Camii kültür 
abidesi olduğu için oraya 
pankart asmak yasak de-
diler. Sofya caminin ön ta-
rafına iftar çadırı kuruyor-
duk. Bu sene Sofya Bele-
diyesi onu da yasaklamak 
istiyor. İnşallah halletme-
ye çalışıyoruz. Ama maa-
lesef gördüğünüz gibi, bir 
taraftan biz hayırseverlik 
yapmaya çalışırken, öte 
taraftan da birileri, gerek 
belediye, gerekse devlet, 
bizim hayır işlerimizi en-
gellemeye çalışıyor."

Bulgaristan Başmüf-
tüsü Mustafa Aliş Hacı 
Bulgaristan yönetiminin 
Osmanlı'dan miras kalan 
eserler konusunda iki yüz-
lü davrandıklarını ve keyfi 

uygulamalara gittiklerini 
şu ifadelerle anlattı:

“Bir taraftan kültür abide-
si diyorlar, bir taraftan da 
gerekse Seyfullah Efendi 
Camii, gerekse dava açtı-
ğımız diğer camilere dev-
let hiç bir yardımda bulun-
muyor. Hiçbir yardımda 
bulunmamakla birlikte, o 
camiler yıkılıyor, herkes 
bunu görüyor. Yıkılmakla 
birlikte bilemiyorum, sanki 
kasıtlı bir susmak var, ka-
sıtlı bir göz ardı etmek söz 
konusu. İnanıyoruz ki bu 
Ramazan-ı Şerif’te Allah 
herkesin gönüllerini açsın. 
Herkese güzel duygular 
nasip eylesin. Herkes bu 
hayırlı işleri anlasın ve el 
ele verip, bütün insanlığa 
Müslümanlara ve gayri-
müslimlere hizmet etsin.”

Teravih namazlarında 
buluşan Sofyalı Müslü-
manlar yasakların kalk-
ması ve dinlerini daha 
özgür yaşayabilmeleri için 
dua ediyor.

             Dünya Bülteni

Bulgaristan Schengen’e katılmak üzere
Avrupa Birliği’nin Dış 

Sınırlar Fonu tarafın-
dan 2013 yıllık programı 
kapsamında sağlanan 
finansmanla uygulanan 
“Bulgaristan Dışişleri 
Bakanlığı Konsolosluk 
İlişkileri Müdürlüğü çalı-
şanlarının kapasitesinin 
artırılması” projesi ta-
mamlandı. 
Proje, AB’nin Ortak Vize 

Politikası’nın ve vizele-
rin verilmesi alanındaki 
Schengen mevzuatının 
uygulanması konusunda 
konsolosluk müdürlüğü 
çalışanlarının kapasite-
sinin artırılmasıdır.
“Konsolosluk İlişkileri” 

Müdürlüğü Şefi Rakovski 
Laşev, ilk defa düzenle-
nen bu tür eğitimden ge-
çen 45 görevliden 35’inin 
üçüncü ülkelerdeki mis-
yonlarımıza uzun vadeli 
olarak tayin edilmiş ol-
duklarını belirtti.
“Bulgaristan’ın Avru-

pa Birliğine Katılım An-

laşması gereği 1 Ocak 
2007 tarihi itibari ile ül-
kemiz Avrupa Birliği’nin 
ortak vize politikasını 

uygulamaya başladı. 
Schengen’e katılım ha-
zır lıkları kapsamında 
katılım arifesinde görev-
lilerimizin kapasitesinin 
artırılmasına yönelik özel 
bir kursun düzenlenmesi 
yönünde çabalar sarf et-
tik. Görevlilerimiz Avru-
pa Birliği mevzuatını ve 

Schengen kriterlerini ve 
özellikle de son yıllarda 
getirilen değişiklikler ko-
nusunda bilgi alma fırsa-

tını buldular. Ulusal vize 
bilgi sistemi ve mobil 
konsolosluk istasyonları 
ile ilgili uygulamalı ça-
lışmalar da son derece 
önemli oldu” diyor Ra-
kovski Laşev.
Projenin uygulanması 

işini üstlenen “Kavan-
gard” şirketinin temsilcisi 

Radostina Petrova şunla-
rı açıkladı:
„Uzmanlarımız dene-

yimi sayesinde kurs ka-
tılımcıları, sahte bel-
gelerin tanınması ve 
değiştirilmiş belgeler-
le çalışma konusunda 
ayrıntılı bilgi aldılar.
Rakovski Laşev, bu 

konunun önemine 
dikkat çekti:
“Sahte belgeler gös-

termek yolu ile Bulgar 
vizesi almaya çalışan 
çok sayıda yabancı 
vardır. Çağdaş tek-
nolojiler sayesinde 
otant ik  be lge lere 
çok yakın olan sah-

te belgeler yapılabiliyor. 
Dolayısıyla bu hazırlık 
konsoloslarımız için çok 
önemli. Onlar, edindikle-
ri yetenekler ve bilgilerle 
kendi konsolosluk şube-
lerinde görevlerini daha 
da başarılı bir şekilde 
yerine getirebilecekler”.
                            BNR

Katar ’dan tarım 
alanında ilk yatırım

Bulgaristan hükümet yetkililerinin ziyaretinden son-
ra Katar tarafından ülkeye yapılan ilk yatırım artık bir 
gerçek oldu. Bulgaristan’da kaydı yapılan "Qatar Ma-
nagement AGENCY şirketi Varna ilinde 4.85 milyon 
levadan fazla maliyette sanayi ve tarımsal mülkler 
satın aldı.

Bulgaristan’a yatırım yapan şirket, Katar Emiri’nin 
soyadını taşıyan Mohammed Al Thani’ye ait bir şir-
kettir. 

2008 yılında kaydı yapılan Qatar Management 
Agency, IT sektörü, iş danışmanlığı ve hızlı tüketim 
malları ticareti alanında hizmetlere kadar farklı alan-
larda faaliyet yürütmektedir. Geçen yılın başında şir-
ket, Mohammed Al Thani tarafından kaydı yapılan 

şube açıyor. 
Daha 2010 yılında Katar, Bulgaristan’da üretilen 

kuzu etine ilgi duyduğunu duyurdu ve bundan iki yıl 
sonra Bulgaristan Gelişim Bankası’na 50 milyon dolar 
depozito yatırarak, niyetinin ciddiyetini garanti etti. 
Bulgaristan yetkilileri tarafından kuzu ihracatı için se-
çenek önerilinceye kadar, depozito süresi doldu ve 
paralar Katar’a geri döndü. 

Aynı zamanda biri Bulgar, diğeri Katar’dan iki fir-
ma ortak bir proje gerçekleştirmeye karar verdiler. 
2013 yılının sonunda Qatar Management Agency ve 
Smolyan (Paşmaklı) Texima Trading Şirketi’nin ortak 
oldukları Bulgar-Katar Tarım Şirketi kuruldu. Şirketin 
kuruluşundan 6 ay sonra 2014 yılının ortasına kadar 
şirket 10 bin kuzu ihracatı yaptı.
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Momçilgrad Belediyesi, Plovdiv’de Ziraat 
Mühendisliği okuyan gençleri destekleyecek

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediyesi, tarımla uğ-
raşmak isteyen üniver-
sitelilerin tarım alanında 
yüksek eğitimlerini teşvik 
edecek. Onlar, Plovdiv 
(Filibe) Ziraat ve Tarım 
Üniversitesi’nde Ziraat 
Mühendisliği (Süs Bah-
çıvanlığı) Bölümü’nde 
okuyabilirler. Bunun için 
gençlerin Momçilgrad’dan 
olmaları şarttır. Bundan 
başka üniversitelilerin ge-
lecekte kendilerini tarım 
alanında gerçekleştirme-
leri gerekiyor. 

Gelecek üniversitelilere 
mali destek burs şeklinde 
Belediye Fonu’ndan sağ-
lanacak. Bilindiği üzere 
Momçilgrad Belediye-
si, bu tür bir uygulamayı 
Momçilgrad Dr. Sergey 
Rostovtsev Hastanesi’nde 
çalışmak isteyen üniversi-
teliler için de kullandı.

Momçilgrad Belediyesi, 

her yıl ilçeden tarım üre-
ticilerini topraklarını işle-
mek için tarım makinala-
rı sağlıyor. 2014 yılında 
Belediyenin desteğiyle 1 
000 dekar işlenen tarla 

sürüldü. Bu yıl ilgi olduk-
ça arttı. Tarım gelişimine 
yönelik önemli bir adım da 
Belediyenin sebze ve et 
konserve fabrikası kurul-
masına ilişkin projesidir. 

Ziraat Mühendisliği (Süs 
Bahçıvanlığı) Bölümü’nde 
lisan eğitimi verilerek, 
süs bitkileri (çiçek, ağaç 
ve çalılar) sanayi üretimi 
alanında daha yüksek 

yeterliliğe sahip uzman-
lar hazırlanmasıdır. Böyle 
bir eğitimin verilmesi ge-
reksinimi süs bitkileri pa-
zarının giderek artması 
ve zamanında uzmanlar 
sağlanması ihtiyacından 
doğmuştur. 

Eğitim, meyve, üzüm 
ve ağaç yetiştiriciliği ala-
nında modern yöntem ve 
araçların kavranmasına 
imkan sunacak. Bu bö-
lümden mezun olanlar 
çiçek, süs ağaçları ve 

bitkileri üretimi, park ve 
bahçe yönetimi, meyve, 
üzüm ve sebze üretimi 
alanında yönetici, organi-
zatör, teknoloji uzmanı ve 
danışmanlar olarak çalı-
şabilecek. 

Konuyla ilgili daha faz-
la bilgi almak için pre-
samg@gmail.com adre-
sine mesaj gönderilebilir 
veya 0884 212221 telefon 
numarası aranılabilir. 

                Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediye Başkanından 
kız masa tenisi takımına ödüller
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediye Başkanı Akif 
Akif, Okul Sporları Musa-
bakaları 5-7.sınıflar arası 
kız masa tenisi finalle-
rinde ikinciliği elde eden 
Dr. Petır Beron İlköğretim 
Okulu’ndan kız öğren-
cilerini tebrik etti. Güllü 
Mehmet, İliyana Muteva, 
Esra Sezgin ve Demet 
Mehmet’in oluşturduğu 
takım Dobriç (Hacıoğlu 
Pazarcık) şehrinde dü-
zenlenen finallerde gü-
müş madalya kazandı. 
Momçilgrad kızları Sofya, 
Varna, General Toşevo 
ve Roman şehirlerinden 
şampiyonları geride bı-
raktılar. Bireysel yarışma-
da Güllü Mehmet bronz 

madalya kazandı.
Akif Akif, kızlara döne-

rek, “Momçilgrad başa-
rılarınızla gurur duyuyor. 
Sizler okulunuza ve ka-
sabamıza ulusal düzeyde 
ün kazandırdınız. Bu yıl-
da elde ettiğiniz başarıları 

katlayacağınıza ve okulda 
da daha nice yeni bilgi 
biriktireceğinize inanıyo-
rum” dedi. 

Başkan Akif, spor sa-
lonların yeniden yapılan-
dırılmasına ilişkin projeleri 
gerçekleştirme aşama-

sında olduklarını belirtti. 
Projelerin tamamlanması 
okul çağında olan çocuk-
ların sağlıklı yaşam sür-
melerine imkan sunacak. 
Tebrikleşmelerden sonra 
Akif Akif, ayrı ayrı yarış-
macıları ve antrenmanları 
Yuri Kehayov’u ödüllendir-
di. 

Dr. Petır Beron İlköğre-
tim Okulu Müdürü Necat 
Mehmet, iyi işbirliği ve 
Momçilgrad Belediyesi ta-
rafından verilen destekten 
dolayı Belediye Başkanı-
na teşekkür etti. Müdür, 
hem spor çalışmalarında, 
hem ders çalışmalarında 
başarılar kaydeden öğ-
rencilerle gurur duyduğu-
nu ifade etti.

Kar felaketinin hasarları 12 milyon leva
Kırcaali Orman Bölge 

Müdürü Hüseyin Efen-
diev, “Mart ayında yaşa-
nan kar felaketinin Doğu 
Rodoplarda ormanlara 
verdiği hasar en az 12 
milyon leva. Kırcaali 
ilinde kardan zarar gö-
ren ağaçlardan 440 726 
metre küp kereste elde 
edilmesi bekleniyor. Se-
lüloz için kullandığında 
1 metre küp kerestenin 
fiyatı 42 leva. 

Özel bir formüle göre 
hesaplanırsa tutar 12 mil-
yon levaya çıkıyor” diye 
paylaştı. Efendiev, Güney 
Merkez Devlet Orman İş-
letmesi ve Kırcaali Dev-
let Orman İşletmesi’nin 
temsilcileriyle karın or-
manlara verdiği hasarlar 
konusunda çalıştay ger-
çekleştirildiğini bildirdi. 
Şu ana kadar düşmüş ve 
kırık ağaçların yüzde 70’i 
envanter çalışması yapıl-

dığını açıkladı. Kırcaali 
ve Haskovo bölgelerinde 
devlet orman işletmele-
ri toplam 12 674 hektar 
ormanlık alan işletiyor. 
440 726 metre küp ağaç 
kesilmesi öngörülüyor. 
Daha 120 000 metre küp 
ağaçların envanter işlem-
leri yapılacak. Efendiev, 
şu ana kadar firmalar 
tarafından 25 000 metre 
küp kereste elde edildiği-
ni belirtti. 

Çalıştayda orman yan-
gını meydana geldiğinde 
oralara ulaşım da ele 
alınmıştır. Böyle bir du-
rumda hareket için açılan 
yolları devrilen ağaçların 
kapattığı belli oldu. On-
ların açılması için Kru-
movgrad (Koşukavak), 
Momçilgrad (Mestanlı) 
ve Kirkovo (Kızılağaç) 
bölgelerinde devamlı ça-
lışıyor.
            Kırcaali Haber

Saygıya dair kanun 
teklifi kabul edildi
Öğretmenler, emekliye ayrıldıklarında 10’ar 

maaş alacak. Karar, Okul Öncesi ve Okul Eğitimi 
Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına dair kanun 
önergesinin Eğitim Komisyonu tarafından oybirli-
ğiyle kabul edilmesiyle alındı.

Milletvekilleri, kanunda öğrencilerden baş-
ka, ebeveynlerin de öğretmenlere karşı saygı 
göstermeleri gerektiği hükmünün de yer alması 
teklifini onayladılar. Komisyon Başkanı Milena 
Damyanova’nın ifadelerine göre bu iyi bir teklif. 
ABV Koalisyonu temsilcileri, okul müdürlerinin be-
lirli bir dönemde makamda bulunabilmelerine dair 
hükmün bulunmasını talep etti. 

Milletvekili Mariyana Todorova, bazı yerleşim 
yerlerinde okul müdürlerinin 30 yıldır aynı ma-
kamda bulunduklarını belirtti. Müdürlerin belirli 
bir dönemde makamda bulunmaları teklifi kabul 
edilmedi. 

Milena Damyanova, öğretmenlere emekliye ay-
rıldıklarında 10’ar maaş ödenmesi kararının makul 
olduğunu ifade etti. 

GERB milletvekilleri tarafından yapılan teklifler 
arasında okul müdürlerine dönem kısıtlaması ge-
tirilmesi yerine hizmetlerinin değerlendirilmesi ve 
sonuçlar memnun edici olmadığı takdirde iş söz-
leşmelerine son verilmesi teklifi de vardı. 

İ s t i h d a m a  D e s t e k 
projesi kapsamında 164 
iş pozisyonu açılacak
Kırcaali Vali Yardımcısı Rumen Mladenov ta-

rafından yönetilen Kırcaali İl Gelişim Konseyi’ne 
bağlı Daimi İstihdam Komisyonu, “İstihdama Des-
tek” projesi kapsamında 164 iş pozisyonu açılma-
sını onayladı.

Teklif, Valilik tarafından sunuldu. Proje, İnsan 
Kaynaklarının Gelişimi Operasyonel Programı 
kapsamında finanse ediliyor. Proje kapsamında, 
sürekli işsiz olanlar 4 ay süre için işe alınacak. 
Onlar bölgede doğal afetlerin sonuçlarının berta-
raf edilmesi ve sellerden korunmak için önleyici 
faaliyetlerle meşgul olacak. Genel hizmet işçileri, 
yapı ve yolların bakımını yapacak kişiler için iş 
pozisyonları açıldı. İşsizlerin büyük bir bölümü Kır-
caali bölgesinde kar fırtınasında devrilen ağaçların 
temizlenmesi için işe alınacaklar.
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Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla gözler yine Kırcaali’ye çevrildi

Ülkede yerel seçimlerin yak-
laşmasıyla gözler yine Türk-
lerin yoğun olarak yaşadığı 
Kırcaali’ye çevrildi.
Bulgaristan Sosyalist Parti-

si Kırcaali İl Başkanı Georgi 
Küçükov, Kırcaali Belediye 
Başkanı adaylığı için Hak ve 
Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
adayına karşı tüm partilerin 
tek kişi üzerinde birleşme çağ-
rısında bulundu.

Küçükov’un bu çağrısına şim-
dilik GERB tarafından olum-
lu yanıt gelmezken, ABV ve 
Reformcu Blok konu ile ilgili 
görüşmelere hazır olduklarını 
bildirildi. 
BSP Kırcaali teşkilatı bele-

diye başkanlığını kazanmak 
için tüm partilerin HÖH ada-
yına karşı birleşmelerinin şart 
olduğunu her zaman öne sür-
mektedir. 
GERB Kırcaali Milletvekili 

Tsveta Karayançeva basına 
yaptığı açıklamada, bu tür bir-
leşme sonucunda etnik oyla-
manın yapılacağını öne sürdü 
ve GERB olarak kendi aday-
larını göstereceklerini belirtti. 
Bir yandan tek aday üzerin-

de birleşme çabaları sürer-

ken, diğer yandan BSP Genel 
Başkanı Mihail Mikov yerel 
seçimlerle birlikte yapılacak 
olan referandumda Perperek 
bölgesini, Kırcaali ilçesinden 
ayırarak yeni bir belediye oluş-
turulması tekliflerinde buluna-
caklarını ifade etti. 
Konu ile ilgili HÖH cephesin-

den halihazırda bir açıklama 
yapılmazken, Kırcaali ilindeki 
yedi ilçe belediye başkanlığını 
yine kazanma çabaları içinde 
oldukları sezilmektedir. 

ATAKA Yeniden Türkçe Haberlerin Yasaklanmasını İstedi
Haftalık çalışmalarına baş-

layan Halk Meclisinde aşırı 
sağcI Ataka Partisi Meclis 
Grubu yeniden Türkçe haber-
lerin yasaklanmasını istedi. 
Çarşamba 24 Haziran günü 

meclis oturumunda grup adı-
na sözü alan Desislav Çuka-
lov, Radyo ve Televizyon Ya-
sasında Değişiklik Yapılma-
sına İlişkin Yasa Önerisinin 
meclis gündemine alınması-
nı istedi. Türkçe haberlerin 
yayından kaldırılması için 
Radyo Televizyon Yasasının 

49. Maddesinin 1. Fıkrasında 
yer alan, “Bulgaristan vatan-
daşlarına yönelik yayınlarda, 
anadili Bulgarca olmayanla-
rın, kendi dillerinde de dâhil 
olmak üzere”, sözcüklerinin 
yasadan çıkarılmasını önerdi. 
Bu metnin çıkarılması halinde 
Bulgar Ulusal Birinci Kanalın-
da hafta içi her gün yayınla-
nan Türkçe haberlerine son 
verileceğini belirtti. 
2005 yılında Ataka partisinin 

kurulmasından bu yana, ken-
dileri bu haberlerin kaldırılma-

sı için mücadele ettiklerinin 
altını çizen Çukalov, birçok 
partinin seçim vaatlerinde bu 
haberlerin kaldırılacağına iliş-
kin söz verdiklerini hatırlattı.
Halk Meclisi Genel Kurulun-

da yapılan oylama sonucu 
153 milletvekilinin 25’i evet, 
38’i karşı ve 70’i çekimser 
oy kullanarak, öneri meclis 
haftalık çalışma gündemine 
alınmadı. 
Beklendiği gibi Vatansever 

Cephe evet derken, HÖH mil-
letvekilleri karşı oy kullandı. 

Sebahat NECİB


