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Faruk Yılmaz’ın söylediği bir türkü olay yarattı
Tek Rumeli Televizyonu'nda 

program sunuculuğu ya-
pan ünlü Türk sanatçı Faruk 
Yılmaz’ın Hak ve Özgürlükler 
Hareketi’nin (HÖH) İsperih’te 
(Kemaller) seçim kampanya-
sının açılışında söylediği yarı 
Bulgarca yarı Türkçe bir türkü 
Bulgaristan’da olay yarattı. 
Türkünün Bulgarca versiyo-

nu Nisan 1876'da patlak ve-
ren Bulgar ayaklanmasında 
Bulgar bayrağını diken Rayna 
Knyaginya olarak bilinen Ray-
na Popgeorgieva adındaki bir 
öğretmen için yazılan yurtse-
ver bir türkü, Türkçe versiyo-
nu ise Rayme için yazılan bir 
türküdür.
HÖH’ün seçim kampanyasını 

açılış klipine sosyal paylaşım 
sitelerinde, Panagürişte Bele-
diye Başkanı Nikola Belişki ve 
aşırı ırkçı ve milliyetçi İç Make-
don Devrimci Örgütü (VMRO) 
partisi tarafından sert tepki 
geldi. Nikola Belişki, HÖH 
Başkanı Lütfi Mestan’a açık 
mektup göndererek, parti yö-
netimini çirkin bir manzarada 
yer aldıklarını iddia etti ve özür 
dilemelerini istedi. VMRO tem-
silcileri Faruk Yılmaz’ın söyle-
diği türküyü “Bulgar tarihiyle 
tam bir alay” olarak değer-
lendirerek, ardından VMRO 
tarafından yayınlanan kınama 
bildirgesinde olayı “HÖH’ün 
bir provokasyonu” olarak nite-
lendirdirildi. 
Bunun üzerine Faruk Yılmaz, 

etkinliğe ne HÖH’ün daveti, ne 
de başka bir siyasi oluşumun 
daveti üzerine katılmadığını, 
dostlarına misafirliğe geldiği-
ni belirtti. Sanatçı, “Bu ilçede 
düzenlenen eğlencelere sık 
sık katılıyorum, Bulgaristan’da 
Bulgarları da, Türkleri de sevi-
yorum” diyerek, kalbinin her-
kese açık olduğunun altını çiz-
di. Faruk Yılmaz, “Bu türkünün 
nereden nereye bir provokas-
yon olduğunu anlayamıyorum. 
Türkünün iki Türkçe versiyonu 
var ve söylemekle folklorun 
zenginliğini göstermek iste-
dim. Türkünün Bulgarca söz-
lerinin anlamını bilmiyorum, 

fakat Türkiye’de aynı türkünün 
Rayme için yazılan versiyonu 
var. Rayme veya Rayna için bu 
aynı türkü TRT’nin arşivlerinde 
de bulunuyor” diye izah etti. 
Balkanlar’da folkloru araştır-

dığını ve sunduğu TV progra-
mında sık sık Bulgar türküleri-
ne de yer verdiğini kaydeden 

sanatçı, türkü sözlerini melo-
dilerle karıştırmayı sevdiğini 
ve bunda bir sakınca görme-
diğini ifade etti. Türkü sözleri-
nin anlamını bilmediğini, fakat 
ezberleyip söylediğini ifade 
eden Faruk Yılmaz, Bulgarca 
söylediği türkünün anlamını 
öğreneceğine söz verdi. Sa-

natçı, “Bu türküyü sevdiğim 
için söyledim” diyerek, popüler 
Bulgarca “Makedonsko Devoy-
çe” (Makedon Kızı) türküsünü 
de bildiğini paylaştı. 
HÖH tarafından yapılan açık-

lamada, “Balkanlarda folklor 
zenginliğinin insanlar arasın-
da ayrım yapılması için kulla-
nılmaya çalışılması ancak bir 
provokasyon olarak nitelen-
dirilebilir. HÖH’ün mitinginde 
Rayna Knyaginya için yazılan 
yurtsever bir türkünün söylen-
mesinden daha güzel bir şey 
yok. Çünkü onun diktiği bayrak 
bizim de bayrağımız, çünkü 
hepimiz bu ülkenin vatandaş-
larıyız. Bulgaristan’ın milli mar-
şını söyleyen taraftarlarımız 
samimi bir şekilde gururlanı-
yorlardı. Bir türkü ve bir folklor 
araştırmacısının aynı türkünün 
başka bir versiyonunu bulması 
müzik için sınır ve önyargılar 
olmadığını ispatlıyor” denil-
mektedir. HÖH tarafından 
söz konusu türkü sözlerinin 
Bulgarcadan Türkçeye çeviri 
olmayıp, melodisi aynı, fakat 
sözleri farklı başka otantik bir 
versiyonu olduğu hatırlatıldı. 

Resmiye MÜMÜN



  Kırcaali Haber 207 Ekim 2015 HABERLER

Güneydoğu Avrupa’dan Liberaller Sofya’da Buluştu
Avrupa Parlamento -

sunda (AP) grubu bulu-
nan Avrupa Liberal ve 
Demokratlar İttifakı'nın 
Genel Başkanı Graham 
Watson, “Arap Baharı”nın 
AB'yi hazırlıksız yakaladı-
ğını söyleyerek, "Doğru 
tepki veremedi. Balkan 
ülkeleri sığınmacılar ko-
nusunda yardım ederse 
AB üyeliğine alınmalıdır" 
dedi.
L iberal  Güneydoğu 

Avrupa Ağı'nca Hilton 
Otel i 'nde (LIBSEEN) 
"Avrupa Entegrasyonun-
da Liberalizm Faktörü" 
konulu uluslararası bir 
konferansı düzenlendi. 
Konferansta konuşan 
ALDE Genel Başkanı 
Watson, AB'nin "Arap 
Baharı" konusunda yanlış 
tepki gösterdiğini belirte-
rek genişlemesi konu-
sunda uygulanan 5 yıllık 
moratoryumun ardından 
AB'nin Balkan ülkelerinin 
üyeliğine ilişkin net bir 
plan hazırlaması gerek-
tiğini savundu. Watson, 
"Arap Baharı AB'yi ha-
zırlıksız yakaladı. Doğru 
tepki veremedi. Balkan 
ülkeleri sığınmacılar ko-
nusunda yardım ederse 
AB üyeliğine alınmalıdır" 

değerlendirmesinde bu-
lundu.
Konferansın ardından 

AB-Türkiye ilişkilerini 
yorumlayan Watson, 
"Avrupa demokrasileri 
Türkiye'nin çabalarını 
takdir ederek, bu ülkedeki 
durumunun istikrarlaştırıl-
ması için işbirliği yapma-
ları gerek" diye konuştu. 
Watson, Türkiye'nin sı-
ğınmacı kabulü konusun-
da "son derece cömert 
davrandığını" söyledi. 
Öte yandan AB'nin 

Rusya ile işbirliği yapma-

ya hazır olmadığını sa-
vunan Watson, "Rusya, 
Ukrayna'dan geri çekil-
meli. AB ise güç kulla-
narak değil, yaptırımlar 
uygulayarak bunu sağla-
malıdır" diye konuştu.
Konferansın ev sahip-

liğini yapan, üyelerinin 
çoğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Partisi'nin Lideri Lütvi 
Mestan da Avrupa'ya ya-
yılan sığınmacı krizinin 
AB'yi hazırlıksız yakala-
dığını savundu. Mestan 

şunları söyledi: "Mülte-
cilere karşı tel örgü ile 
korunan Avrupa Birliği 
ölü bir birliktir. Mülteci 
krizi Avrupa'yı hazırlıksız 
yakaladı. AB etnik sorun-
ları çözmek ve benzer 
bir göçmen akınını karşı-
lamak üzere bir çalışma 
modeline sahip değil. 
İnsani felaketin kriz pa-
rametrelerin yanı sıra, 
zorunlu da olsa, karılıklı 
bir medeniyetler etkileşi-
mine, trajik nedenlerinin 
uygulattığı bir medeniyet-
ler arası iletişimine tanık 

oluyoruz." 
Mestan, Avrupa'nın 

yaşadığı bu sorunların 
ortamında "siyasal bilim 
alanında bir üniversite 
diploması daha almak 
zorunda olduğunu" öne 
sürdü. AB’nin kurduğu 
tel örgü engelleri ve yeni 

Berlin Duvarları’nın sığın-
macı akınını durdurama-
yacağına da vurgu yapan 
Mestan, Güneydoğu Av-
rupa ve Batı Balkanların 
geleceği ile ilgili yeni bir 
kuramın oluşturulması 
şart olduğunu dile getirdi.
          Anadolu AJANSI

Yunanistan’a ihracat düştü, Ukrayna’daki 
pazar payı ise canlandıYılın başından bu yana 

ihracat ve ithalatta artış 
gözleniyor. Geçen yıla 
kıyasla ihracat oranında 
%9,4 değişiklik var. Ulu-
sal İstatistik Enstitüsü ön 
verileri bu rakamları gös-
terdi. Temmuz ayında ih-

racat seviyesi %2 azaldı.
İndustry Watch uzmanı 

Lıçezar Bogdanov son 
eğilimleri değerlendirdi:
“İhracat düşüşüne ne-

denlerden biri, Bulgar 
endüstrisinin ana ihracat 
dalı olan petrol ürünleri 
f iyatının düşmesinden 
kaynaklanabilir. Piyasa-
ya etkili olan bazı geçici 

aktörler de var-Temmuz 
ayında Yunanistan’da 
hayat felç oldu, banka-
lar çalışmadı. Bulgaris-

tan, Yunanistan ve diğer 
komşu ülkeler Sırbistan, 
Makedonya ve Türkiye ile 
ticari ilişkilerinde dinamik 
artış kaydediyor. Endüst-
ride ciddi düşüş verileri 
yok, ihracat üzerindeki 
olumsuz etki daha çok 
dış koşullardan kaynak-
lanıyor”.
Bulgaristan Yunanista-

na geniş yelpazede ürün-

ler ihraç ediyor- elektrik 
enerjisi, kereste, ilaç, 
kimyasal ürünler, giyim, 
ayakkabı vs. Dolayısıy-

la ihracat çöküşünden 
farklı endüstri dalları za-
rar gördü. Yunanistan ile 
ticari ortaklığından dolayı 
büyük zararlara uğrayan 
bazı şirketler de var.
Bulgaristan, Yunanistan 

ve Romanya arasındaki 
ilişkiler AB üyeliği çatısı 
altında çok gelişti. Birçok 
Yunanlı işadamı üretim 

ünitelerini Bulgaristan’a 
yer leşt irdi ve Yunan 
piyasasına ürünlerini 
Bulgaristan’dan ihraç edi-
yor. Balkan Yarımadası-
nın özellikleri bu şekilde 
ticarette de kullanılıyor:
“AB dışındaki ülkeler 

arasında Türkiye’den 
sonra Bulgaristan’ın ikici 
büyük ticari ortağı Çin’dir. 
Bulgar mallarının Çin’e 
ihracatı yılın başından 
beri %14 artış kaydet-
ti. AB’nin Moskova’ya 
uyguladığı ekonomik 
yaptırımlar sonrası bek-
lendiği gibi, Rusya’ya 
ihracatta %20 düşüş var. 
Ukrayna’ya Bulgar malı 
ihracatında %75 artış 
var ve bu rakam da as-
keri durum öncesindeki 
döneme tekabül ediyor. 
Sırbistan’a ihracatta da 
%20 yükselme gözleni-
yor. İhracat ve ticari iliş-
kiler Çin’e yüz çeviriyor, 
Türkiye ve Sırbistan ile 
ortaklıklar ivme kazanı-
yor”.
2015 yılının ilk 6 ayın-

da makine ve motorlu 
araç ihracatı gibi yatırım 
ürünlerinin ihracatında 
%10 artış mevcut. Eğilim 
yıl sonuna kadar sürerse, 
ekonomiye yeni yatırım-
lar da beklenilebilir. 
              Kırcaali Haber

Bakan Nençev: "Bulgaristan 
NATO’nun bölgede güvenilir 

bir ortağıdır"
Savunma Bakanı Nikolay Nençev parlamentoda yap-

tığı açıklamada: “2014 yılına kadar olduğu gibi 2018 
yılına kadar da savunma bütçesinin seviyesini koruma 
angajmanımız var. Bununla NATO’nun bütçeyi azalt-
mama istemini yerine getireceğiz ve savunma alanında 
modernizasyonu başlatacağız” dedi. 

Bakan Nençev devamla şunları söyledi: “ Nisan ayın-
dan itibaren kara kuvvetleri Türk-Bulgar sınırındaki 
İçişleri Bakanlığı görevlilerine lojistik destek sağlamaya 
başladı. Ağustos ayı sonundan itibaren ise Bulgar as-
ker Makedonya sınırındaki kontrol noktalarında hudut 
polisine destek sağlıyor ve işbirliğinde bulunuyor. 

2015 yılında yurtdışı misyonlarına 326 asker katıldı. 
Şuan Afganistan, Bosna-Hersek, Kosova, Gürcistan 
ve dünyanın diğer sıcak noktalarındaki misyonlara163 
Bulgar askerin katılımı devam ediyor. 

Momçilgrad hastanesinde 
yılın 100.bebeği doğdu

Momçilgrad (Mestanlı) Dr. Sergey Rostovtsev 
Hastanesi’nde 2015 yılının 100.bebeği dünyaya geldi. 
Baran bebek 3,8 kg ağırlığında, uzunluğu 51 santimet-
re.

Hastane tarafından bebeğin ve annesinin sağlık du-
rumunun iyi olduğu bildirildi. 

Momçilgrad Belediyesi memurları bebeğe hediyeler 
vererek, mutlu anne ve babasına sağlık ve kısmet di-
leklerinde bulundular. 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nün yenilenme-
sinden sonra hastanede doğan bebeklerin sayısında 
atış var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları 2015 
yılında doğacak bebek sayısının yeni bir rekor düze-
ye ulaşmasını bekliyor. Gittikçe doğum yapmak için 
Momçilgrad hastanesini tercih eden bayanların sayısı 
artıyor. Buraya komşu Cebel (Şeyh Cuma), Kirkovo 
(Kızılağaç) ve Kırcaali’den başka Smolyan (Paşmaklı) 
ve Zlatograd’dan (Darıdere) da hamile kadınlar geliyor. 
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Resmiye Mümün, ''2015 Hikmet Okuyar Şiire 
Üstün Hizmet Ödülü '' ile onurlandırıldı
Kırcaali Haber gazetesi 

muhabiri şair Resmiye 
Mümün ' '2015 Hikmet 
Okuyar Şiire Üstün Hiz-
met Ödülü'' ile onurlan-
dırıldı. 

Ödül şaire katıldığı Mu-
danya Uğur Mumcu Kültür 
Merkezi’nde dördüncüsü 
düzenlenen 1001 İsim 
1001 Eser Okuyar Karma 
Sanat Sergisi’nde verildi. 
Resmiye Mümün bu ödü-
lü, “Kırcaali” isimli şiiriyle 
katıldığı Türkiye’de düzen-
lenen “18. Hikmet Okuyar 
Ödüllü Şiir Yarışması” 
kapsamında kazandı. 
Ödül, Şaheserler Üreten 
Sanatçılar İletişimciler 
Yönetmenler Yapımcılar 
Araştırmacılar Derleme-
ciler Topluluğu (ŞÜSİ-
YAD) Başkanı Şair Yazar 
Gazeteci Hikmet Okuyar 
tarafından proje çalışması 
olarak hazırlanan Tanıtım 
Turizm Kültür Sanat Eseri 
Türkiye Sevdası ’na kay-
nak oluşturmak gerekçe-
si ile Türkiye genelinde 
tertiplenen '’Özellikleri ve 
Güzellikleri ve İllerimiz ve 
İlçelerimiz” konulu ”18. 
Hikmet Okuyar Ödüllü 
Şiir Yarışması’’ sonunda 
ilan edildi. 

Mudanya’da açılan 101 
İsim 1001 Eser Okuyar 
Karma Sanat Sergisi’nde 
onlarca şair ve ressa-
mın eserleriyle birlikte 
Resmiye’nin üçüncü şiir 
kitabı “Minik Serçe”nin 
kapak resimleri ve birin-
ci sıradaki “Bulgaristan 
Türkleri” şiiri de sergi-

lendi. Açılışı yaptıktan 
sonra Resmiye Mümün’e 
ödülü şiir yorumcusu, fo-
toğraf sanatçısı, medya 
danışmanı Ülker Eroğlu 
tarafından sunuldu. Ken-
dini, “dağların, çobanla-
rın şairi” olarak niteleyen 
Şebinkarahisar lı  şair 
Hikmet Okuyar tarafın-
dan Resmiye’ye ' '2015 
Hikmet Okuyar Şiire Üs-
tün Hizmet Ödülü “ şe-
ref serlevhası ile birlikte 
Türkiye Sevdası dergisi, 
kendi deyişiyle “şair ka-
lemi” ve dünyada sadece 
Giresun'un Şebinkarahi-
sar İlçesinde yetişen şe-
bin cevizi armağan edildi.

Törende Hikmet Oku-
yar, “Kızımızın, Resmi-
ye Hanım’ın aldığı ödülü 
dünya ödülü olarak kabul 
etmesini istiyoruz. “Şiire 

Üstün Hizmet Ödülü” ger-
çekten “Birincilik Ödülü”, 
“Şaire Saygı, Şiire Sevgi 
Ödülü”, “Şebingülü Dostu 
Ödülü” kadar önemli bir 
ödüldür. Bütün hizmet-
lerinin karşılığıdır. Hem 
fikren, hem zikren, hem 
kişilik olarak duruşuyla 
bizi gerçekten bahtiyar 
etmektedir. Kendisi gö-
nüllerimizin sultanıdır. 
Sanatıyla da takip ettiği-
miz önemli isimlerdendir. 
Burada kendisini ağırla-
maktan, ödülünü takdim 
etmekten mutluluk duyu-
yorum. Hayırlı olsun” diye 
konuştu.

Bu ödüle layık görüldüğü 
için şeref ve onur duydu-
ğunu söyleyen Resmiye 
Mümün, ardından İzmir-
li şair ve yazar Nermin 
Akkan adına ''2015 Hik-

met Okuyar Şiire Üstün 
Hizmet Ödülü ''nü şair ve 
şiir yorumcusu Hayrunisa 
Şenel’e sundu. 

Hikmet Okuyar, dördün-
cüsünde 150 ismin yer 
aldığı 1001 İsim 1001 
Eser Okuyar Karma Sa-
nat Sergisi’nin 1001 isim 
1001 eser tamamlanınca-
ya kadar devam edeceği-
ni belirtti. 

Karma sergi, 25 Eylül 
2015 tarihine kadar ziya-
rete açık kalacak.

Resmiye Mümün Kim?
Resmiye Mümün, 1976 

Kırcaali doğumlu. Plovdiv 
(Filibe) Üniversitesi’nin 
K ı rc aa l i  Şubes i ’nde 
Bulgarca, Türkçe, İn-
gil izce bölümler inden 
mezun oldu. Aynı yük-
sekoku lda  Tür ko lo j i 
Bölümü’nde lisansüstü 

eğitimini tamamladı. Fili-
be Üniversitesi’nde Med-
ya İletişimi-Gazetecilik, 
Reklamcılık, Halkla İlişki-
ler Bölümü’nde de lisan-
süstü eğitim gördü. 

Altı yıl Kırcaali’nin Kos-
tino (Kemikler) ilköğre-
tim okulunda Türkçe ve 
İngil izce öğretmenliği 
yaptı. Yaklaşık yedi yıldır 
Kırcaali’de yerel ve bölge-
sel gazetelerde muhabir-
lik yaptı. Halen „Kırcaali 
Haber“ gazetesinin mu-
habiridir. 

Şiire ilk adımı 2006’da 

Filiz gazetesinde çıkan 
„Öğrencilerim” başlıklı 
şiirle attı. Şiirleri birçok 
gazete, dergi ve anto-
lojilerde yer aldı. Birçok 
uluslararası şiir şölenin-
de Bulgaristan’ı temsil 
etti. Şairin „Ak Meleğim” 
(2009),“Babamın Kızı” 
(2014), “Minik Serçe” 
(2015) ve “Ömrümün 
Sonbaharı” isimli dört şiir 
kitabı çıktı. Şair, ''2015 
Hikmet Okuyar Şiire Üs-
tün Hizmet Ödülü“’ne la-
yık görüldü. 

             Kırcaali Haber

635 birinci sınıf öğrencisine 250’şer leva destek
Sosyal Yardımlar Kır-

caali İl Müdürü Nermin 
Mehmet, Kırcaali ilinde 
birinci sınıfa giden 635 
çocuğun ailelerine bir 
kereye mahsus 250’şer 
leva destek ödemesi ya-
pıldığını bildirdi. Şimdiye 
kadar il genelinde yapılan 
ödemeler toplam 158 750 
levaya ulaşıyor. Sosyal 
yardımlar müdürlüklerine 
yapılan birinci sınıf öğren-
cisine destek ödemesine 
ilişkin başvuru süresi 15 
Ekim’de dolacak. 

Nermin Mehmet, “Ka-
nunlara göre önceki 12 
ayda kişi başına ayda or-
talama 350’şer leva veya 
daha az gelir düşen tüm 
aileler bir kereye mahsus 
250 leva miktarında yar-
dım alma hakkına sahip. 
Engelli çocuklara, bir sağ 
ebeveyni olan çocukla-
ra ve koruyucu ailelere, 
akraba veya yakınlarının 

yanına yerleştirilen ço-
cuklara destek ödeneceği 
kesindir. Bu tür çocuklara 
velilerin gelirleri fark et-
meksizin bir kereye mah-

sus olarak 250 leva mik-
tarında destek ödemesi 
yapılacak” diye belirtti. 

Geçen haftanın sonuna 
kadar 722 başvuru yapıl-

dığı belli oldu. Çocuğun 
gerçekte birinci sınıfa git-
memesi halinde verilen 
yardım ödeneklerinin iade 
edildiği anlaşıldı.

Türkiye'den Bulgaristan'a 
830 milyon dolar

Türkiye'de çalışan Bulgaristan vatandaşları geçen 
yıl ülkelerine 830 milyon dolar gönderdiği bildirildi.
Bulgar Novinite sitesi, bu rakamın Türkiye'den son-

ra gelen 11 ülkeden akan toplam tutardan çok daha 
fazla olduğunu bildirdi. 

Türkiye'den Bulgaristan'a akan işçi dövizinin ülke-
nin GSYH'nın yüzde 1.7'sine eşit olduğuna dikkat 
çekildi.
Türkiye'den sonra ikinci sırayı 198 milyon dolar ile 

İspanya, onu da 113 milyon dolar ile Almanya izledi. 
Diğerleri de şöyle: "ABD (95 milyon), İngiltere (74 
milyon), İtalya (72 milyon), Yunanistan (68 milyon), 
Belçika (31 milyon), Kanada (24 milyon), Hollanda 
23 milyon), Avusturya (22 milyon) ve Fransa (21 mil-
yon)." Verilere göre, 2013 yılı itibarıyla 2.5 milyon 
Bulgar vatandaşı yurtdışında çalışıyor.

Bulgaristan’ın asırlık 
kayın ormanları UNESCO 

listesine girecek
UNESCO projesi kapsamında Bulgar asırlık 

kayın ormanları dünya miras listesine dahil edile-
cek. Koruma altındaki ormanlar Orta Balkan Milli 
Parkı’nın 9 sit alanında bulunmaktadır.

Proje, Avrupa’da benzersiz kayın ormanlarının 
korunması amacıyla Federal Almanya Çevre, Do-
ğal Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlğı girişi-
miyle başlatıldı. Bulgar ormanları yanısıra projeye 
Avusturya, Arnavutluk, Belçika, Polonya, Roman-
ya, Slovenya, Ukrayna, İspanya ve Hırvatistan’daki 
koruma alanları da dahil edilecektir.

Orta Balkan Milli Parkındaki kayın ormanları 260 
km karelik alana yayılmış olup Avrupa’da en büyük 
doğal kayın alanını oluşturuyor.
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Инж. Хасан Азис: Кърджали отдавна преодоля етническия вот 
и хората оценяват кандидатите по работата, която са свършили

Инж. Хасан Азис – 
кандидат на ДПС за 
кмет на Кърджали, в 
интервю за сутреш-
ния блок „Добро утро, 
България“ на Радио 
„Фокус“ 

Водещ: Първият гост 
в предизборното ни сту-
дио тази сутрин е инж. 
Хасан Азис, кандидат 
за кмет на Кърджали от 
Движението за права и 
свободи /ДПС/. Ще за-
почнем с полемиката, 
която се разрази око-
ло песента за Райна 
Княгиня. Очаквахте ли 
да произведете такъв 
ефект? 

Хасан Азис: Не, раз-
бира се. Самата песен, 
изпята на наш предиз-
борен митинг е с цел да 
се покаже нашето отно-
шение към историята, 
да се покаже нашето 
уважение към истори-
ята, нашето признава-
не на историята. Да се 
покаже, че фолклорът е 
нещото, което обединя-
ва всички хора, всички 
етноси, особено на Бал-
каните. Да покажем, че 
историята не започва 
от нас, да се покаже 
непреходността на чо-
вешките отношения, да 
се покаже единството 
на хората. Не разделе-
нието, а единството на 
хората е в основата на 
добруването на Бъл-
гария. За съжаление 
това беше използвано 
като една провокация 
срещу ДПС, на която 
ние естествено отго-
варяме с отношението 
ни, с разбирането ни за 
нашата цялостност на 
обществото ни. 

Водещ: Бяхте разбра-
ни погрешно, изглежда 
и влязохте в обясните-
лен режим през послед-
ните два дни. Как си го 
обяснявате? 

Хасан Азис: Със си-
гурност не бяхме раз-
брани, но тук искам да 
подчертая, че бяхме 
разбрани в кавички от 
политическите ни опо-
ненти, бяхме разбра-
ни в кавички от онези 
политически партии и 
кандидати, които се оп-
итаха да бъдат, да се 
идентифицират на ос-
новата на това противо-
поставяне, на основата 
на елементарното си 
разбиране за национа-
лизъм или за патриоти-
зъм изобщо. 

Водещ: И това е част 
от кампанията, изглеж-
да. Вие се явявате за 
четвърти път на местни 
избори. Това, според 
вас, дава ли ви предим-

ство в тази предизбор-
на кампания, вашият 
опит? 

Хасан Азис: В Кър-
джали има едно от ем-
блематичните имена 
като кмет на Кърджали, 
винаги се споменава 
с особено уважение и 
респект името на Ди-
митър Калчев, който 15 
години е бил кмет на гр. 
Кърджали. Разбира се, 
всеки един от кметове-
те на Кърджали е до-
принесъл с нещо за раз-
витието на общината и 
на града ни. Но опитът, 

който през последните 
години съм натрупал 
като кмет, разбира се 
е едно предимство от 
всичко, което е постиг-
нато през последните 
12 години. И това кара 
хората да ни натовар-
ват, и да ме натоварват 
като кандидат за кмет 
от ДПС, да ме нато-
варват с отговорности, 
които в повечето слу-
чаи надхвърлят нашите 
възможности на упра-
вленци. Но също така, 
бих казал, че опитът 
който имаме, ни кара 
нас, самите кандидати 
ние също да повишава-
ме собствените ни, въ-
трешните ни критерии 
за управление и самите 
изисквания към самите 
нас като управленци. 
Защото този опит, кой-
то имаме, всъщност ние 
сме го реализирали в 
общината с проекти, ре-
ализирали сме с постиг-
нато през последните 
години в областта на 
инфраструктурата, на 
управлението, на прео-
доляването на безрабо-
тицата и т.н. Така че за 
нас опитът е нещо, вър-
ху което ние ще стъпим, 
за да можем да спече-
лим отново доверието 
на хората с нещата, 
които сме постигнали. 

Водещ: В лицето на 
кой от кандидат-кмето-

вете виждате своя най-
истински, най-достоен 
опонент? 

Хасан Азис: Като кан-
дидат за кмет никога не 
съм подценявал моите 
опоненти. Винаги съм 
поглеждал към тях с 
внимание, с опита, кой-
то всеки от тях има и 
представителството, 
което всеки един от 
тях, който представя 
пред общественост-
та. Но по-скоро други-
те ми опоненти за нас 
са нереализираните 
очаквания на хората 

през последните годи-
ни. Опонент се оказва 
пред кандидатите, осо-
бено на ДПС и особено 
в Кърджали, опитите за 
настройване на цялото 
общество срещу ДПС 
на основата, както ка-
зах, на примитивния 
национализъм. 

Водещ: Когато встъ-
пихте за първи път като 
кмет на Кърджали, кога-
то встъпихте в мандат, 
спомняте ли си какво 
обещахте на кърджа-
лийци? 

Хасан Азис: Първият 
мандат беше особен за 
всички кметове в наша-
та страна, защото този 
мандат беше свързан 
все още с един пред-
присъединителен пе-
риод на нашата страна 
към Европейския съюз 
/ЕС/ 2003-2007 г. Тога-
ва голямото предизви-
кателство беше, ние 
от една страна да се 
подготвим за първата 
ни година на членство 
в ЕС. От друга страна,  
да се възползваме от 
последните възможнос-
ти на предприсъедини-
телните инструменти 
на ЕС. Тогава ние си 
поставихме една ам-
бициозна задача и из-
лязохме с обещанието 
пред кърджалийци да 
превърнем Кърджали 
в европейското лице 

на България. Тогава 
успяхме да реализи-
раме едни от големите 
проекти по предсъеди-
нителните инструменти 
на ЕС, а именно по СА-
ПАРД изградихме най-
големият пазар в на-
шата страна, пазар на 
производителите, кой-
то се оказа като един 
от най-важните еле-
менти, както от гледна 
точка на градската ни 
инфраструктура, така и 
от гледна точка на под-
крепа на хората, които 
се занимават със земе-

делие, с предоставяне-
то на едни съвременни 
условия за представяне 
и търговия на собстве-
на селскостопанска 
продукция, която те 
произвеждат. В Бълга-
рия няма пазар, който 
два бъде сравняван с 
кърджалийския пазар 
като националност, като 
модерност, разбира се 
и като мащаби. Също 
така един от големите 
проблеми в Кърджали 
беше свързан с реша-
ване на проблема с де-
пото за отпадъци и най-
важното за нас беше да 
се подготвим за следва-
щия планов период, т.е. 
за първата ни година 
членство в ЕС. И Кър-
джали направи своята 
проектна готовност, т.е. 
ние подготвихме наши-
те технически проекти, 
които впоследствие ре-
ализирахме още през 
първата ни година на 
членство в ЕС. 

Водещ: Какво не успя-
хте да свършите за три 
мандата? Аз веднага 
бих ви посочила един 
проблем по време на 
мартенския сняг тази 
година, много свлачи-
ща се активизираха на 
територията на Кърджа-
ли. 

Хасан Азис: Да. Го-
лемите предизвика -
телства на Кърджали 
от гледна точка на уп-
равление е наличие-
то на много на брой 
села, населени места. 
Кърджали е на трето 
място в страната по 
брой на села със свои-
те 117 на брой, това от 
една страна. И от друга 
страна 10-те квартала 
в Кърджали означават, 
че общината трябва да 
се грижи за около 127 
населени места, всич-
ки със своите очаква-
ния. Един от големите 
проблеми на Кърджали 
като община е липса-
та на водоснабдяване 
все още, от 117 насе-
лени места, но около 
30 села са все още без 
вода. Многото села оз-
начават и много пътна 
инфраструктура. Тази 
пътна инфраструктура 
при нас е около 300 км, 
които ние също така с 
бюджета на общината 
трябва да се погрижим. 
И самите ние все още 
не сме доволни от ниво-
то, което сме постигна-
ли по отношение на път-
ната инфраструктура. 
Нещо, което Кърджали 
очаква все още от нас е 
детска градина в града. 
Очакваме през след-
ващия мандат това да 
бъде едно от нещата, 
които да реализираме. 
И нещо, което мен като 
кърджалиец и като кмет 
ме боли е резултатите 
от нашите усилия да за-
държаме кърджалийци 
в техния си дом, а не 
да предпочитат други 
държави за живеене 
и за реализация. Това 
е нещо, което като че 
ли не само Кърджали, 
но и цялата ни страна 
трябва да полага все 
по-големи усилия – да 
задържаме българските 
граждани в своя дом, в 
България. 

Водещ: На финала на 
нашия разговор ще ви 
попитам само на гласо-
вете на симпатизанти 
на ДПС ли ще разчитате 
в тази кампания? 

Хасан Азис: През по-
следните три мандата 
ДПС, аз като кандидат 
за кмет, винаги сме 
били подкрепяни от 
други партии и коали-
ции. Но като че ли те са 
оставали под сянката 
или не се е чувало така 
ясно и категорично тях-
ното участие. Но и този 
път ДПС и кандидатът 
за кмет ще бъдат под-

крепени ясно и катего-
рично с десен съюз от 
6 партии като местна 
коалиция, тя е напра-
вена, като продълже-
ние на управлението от 
миналия мандат, които 
също бяхме подкрепени 
и управлявахме заедно 
с „Десен съюз“. Също 
така ние ще бъдем под-
крепени, както и мина-
лия мандат от НДСВ. И 
най-важното е, че все-
ки път, на всеки избори 
ние разчитаме и на хо-
рата, които не са пар-
тийно представени, т.е. 
непартийните членове, 
непартийното предста-
вителство също е тол-
кова важно на тези из-
бори. Също така винаги 
за Кърджали се говори 
като за място, където 
има етническо гласу-
ване. През последни-
те мандати ние винаги 
казваме, че Кърджали 
отдавна преодоля ет-
ническия си вот със 
своите си кандидати и 
със своите реализира-
ни проекти. Защото и 
през последните години 
хората оценяват своите 
кандидати по работа-
та, която са свършили. 
Ние казваме, че през 
последните години Кър-
джали изживя свой ин-
вестиционен бум, като 
община отличник по ус-
вояване на средства от 
ЕС, като от 264 общини 
в момента община Кър-
джали е на 7 място по 
реализирани проекти 
от всички 264 общини. А 
по отделните оператив-
ни програми, например 
по Оперативна програ-
ма „Околна среда“ ние 
сме на 4-то място, а по 
ОП „Регионално раз-
витие“ ние сме на 5-то 
място в цялата страна. 
Това е благодарение на 
това, с което започнах 
всъщност - проектната 
готовност на общините 
по отношение на учас-
тието ни по европроек-
ти. 

Водещ: Благодаря 
ви за този разговор. 
Успешна и толерантна 
предизборна кампания 
ви пожелавам.

Хасан Азис: Искам да 
допълня само, че ние 
провеждаме толерант-
на и позитивна кампа-
ния въпреки всичко и 
въпреки всички. Бих 
искал да призова моите 
съграждани да гласува-
ме заедно за успеха на 
Кърджали с бюлетина 
номер 4. 

Купуването и продаването на изборни гласове е престъпление 
и се наказва от закона!
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Кандидатът за кмет Хасан Азис: Кърджали 
е кауза и символ на толерантността
Вълнувам се повече, 

отколкото през 2003-та 
година, когато за първи 
път застанах пред вас 
като кандидат-кмет на 
община Кърджали от 
ДПС. Вълнението ми 
е обяснимо,тогава се 
вълнувах защото не 
знаех какво ме очаква. 
Сега се вълнувам, за-
щото знам точно какво 
очаква бъдещия кмет 
на Кърджали. Защото, 
да си кмет на Кърджа-
ли е огромна отговор-
ност. Отговорност пред 
жителите на града.От-
говорност пред ръко-
водството на ДПС и на 
национално ниво. За-
щото Кърджали е кауза 
и символ на толерант-
ността.

През изминалите 12 
години работех за всич-
ки, без да деля хората 
по партиен признак, 
най-малкото по етни-
чески.Работих здраво 
с моите колеги. През 
последните 12 години 
застанахме пред жи-
телите на Кърджали 
с обещанието, градът 
да стане европейско-
то лице на България.
Обещахме и мисля, че 
постигнахме много. Ре-
ализирахме не малко 
проекти от регионален 
и национален характер. 
Обещахме да работим 
за успеха на Кърджа-
ли и това се случи. 
Община Кърджали се 
нареди на шесто мяс-
то от 264 общини по 
проекти,финансирани 
със средства от ЕС. 
Заехме четвърто мяс-
то по ОП „Околна сре-
да” и пето по програма 
„Регионално развитие”. 
Всеки проект е гордост, 
но не на кмета на общи-
ната Хасан Азис, а на 
кърджалийци.

Всеки проект е реали-
зацията на нашите меч-
ти, на нашите желания. 
Тези проекти наредиха 
Кърджали сред най-
силно развиващите се 
общини в страната. 
Благодарение на тях 
градът ни е известен и 
най европейско ниво. 
Наш проект ще пред-
ставя България в Евро-
па. Пазарът на произво-
дителите получи своето 
европейско признание. 
Когато реализирахме 
Водното огледало и 
Водния цикъл, някои ка-
заха: скъпи проекти. За 
парк „Арпезос-Север“ 
посочиха: ненужен. Но 

аз знам-всеки реали-
зиран проект кърджа-
лийци го заслужават, 
затова няма скъп про-
ект. Най-доброто обаче 

предстои. Тепърва ще 
покажем на какво сме 
способни”.

С тези встъпителни 
думи се обърна към из-
бирателите в Кърджа-
ли кандидат кметът от 
ДПС инж.Хасан Азис по 
време на официалния 
старт на предизборна-
та кампания за мест-
ния вот. На откриване-
то пред щаба на ДПС 
в областния център 
присъстваха народни 
представители и акти-
висти на партията, кои-
то дадоха силно рамо 
на кандидата за кмет 
в лицето на инж.Азис 
и на 41-те кандидати за 
общински съветници в 
листата.

„Аз знам,че има още 
много неща, които оч-
аквате от бъдещия 
кмет на Кърджали. 
Моето най-голямо же-
лание е кърджалийци 
да не търсят нов дом 
извън границите на 
града ни. Защото той 
е място,благословено 
от Всевишния. През 
последните години 
Кърджали се нало -
жи като столица на 
толерантността и аз 
декларирам,че тази 
кампания ще бъде 
кампания на толерант-
ността и на заедността”, 
каза още инж.Азис, об-
ръщайки се и към свои-
те опоненти.Той посочи, 
че кампанията на ДПС 
ще утвърждава един-
ството и ще се противо-
поставя на всеки опит 
обществото да бъде 
разделено.”ДПС на тези 
избори излиза с ясното 

послание за либерални 
общини и демократична 
България. Гордея се,че 
съм кандидат за кмет 
от политическа партия 

ДПС,защото основа-
та на демокрацията 
се поставя от местно-
то самоуправление.
Малките общини също 
се нуждаят от подкре-
па и там също трябва 
да бъдат реализира-
ни проекти. Там жи-
веят хората с големи 
сърца,толерантните 
хора. Те също имат 
право на по -добър 
с т а н д а р т. .Га р а н т ът 
за малките общини е 
именно ДПС. Бих ис-
кал, желая и ще го на-
правя-това е мотото на 
кампанията,в която ще 
поискаме прошка от 
онези,чиито очаквания 
не сме оправдали . Бих 
искал това бъде кампа-
нията, в която Кърджа-
ли за пореден път да 
покаже, че не гласува 
етнически. Призова-
вам съгражданите да 
подкрепят този, който 
работи за благото на 
Кърджали. Ще продъл-
жавам със своя екип да 
работя за успеха на на-
шия общ дом”, допълни 
инж.Азис,призовавайки 
да се гласува с бюлети-
на №4.

Той беше определен 
като най-силния кан-
дидат от изказалите се 
преди него.

„Даваме старт на на-
шата кампания с най-
силната и най-можеща-
та листа на ДПС в общи-
на Кърджали-доказали 
се професионалисти с 
опит и амбициозни мла-
ди хора. С тази мощна 
армия мисля,че на 25 
октомври ще се поздра-
вим с успех за четвърти 

път с нашия кандидат 
кмет инж.Хасан Азис и 
с мнозинство в Общин-
ския съвет”, заяви об-
щинският председател 

на Движението Муха-
рем Мухарем. Успех от 
името на Областния съ-
вет на ДПС пожела на 

кърджалийската листа 
председателят Бахри 
Юмер, който прогно-
зира победа 7 от 7 за 
Движението в региона . 
„Ние заложихме на 

можещия, на доказания 
кмет. Аз съм от съвсем 
малко в политиката, но 
той е от повече от 12 го-
дини. Много пъти е по-
магал и на нас, по-мла-
дите. Ние сме сигурни в 
победата на този отбор 
и този капитан, затова 
успех г-н кмет!", пожела 
народният представи-
тел Мустафа Ахмед.
„Тази кампания е с 

много очаквания, а 
именно-четвърти по-
реден мандат за Ха-
сан Азис. Убеден съм, 
че ще го постигнем 
заедно. Тази листа 
е перфектната сим-
биоза между опита и 
младостта. В нея се 
корени силата на ДПС 
в местно и национално 

ниво. Следващите 4 го-
дини ще са благодат от 
гледна точка на инфра-
структурното развитие 
на Общината защото 
всичко вече е заложе-
но в предишните три 
мандата", допълни на-
родният представител 
Айхан Етем.
За силно рамо на 

подкрепа на местния 
вот за Движението се 
обявиха от помашката 
общност,както и пред-
ставители на НДСВ и 
коалиция „Десен съюз”. 
Особено емоционални 
и вълнуващи бяха ду-
мите на тийнейджъра 
Сали Халил и общест-
веничката Фейме Мура-
дова. И двамата бяха 
категорични,че канди-
датурата на инж.Хасан 
Азис няма алтернати-
ва, заради усилията му 
да превърне Кърджали 
в модерен европейски 
град.

Кандидатът за кмет Хасан Азис: Откриваме 
четвърти пенсионерски клуб в Кърджали
Кандидатът за чет-

върти мандат кмет 
на община Кърджали 
инж. Хасан Азис посе-
ти пенсионерски клуб 
„Млади сърца” и Дома 
за възрастни хора по 

повод  1 октомври – 
Световен ден на въз-
растните хора. В сре-
щите участваха и кан-
дидатите за общински 
съветници от листата 
на ДПС Мухаррем Му-
харрем, Байрам Юз-
кан, Сабиха Местан, 
Мехмед Мехмед, Се-
бахат Неджип и Миг-
лена Топалова. 
Инж. Азис поздрави 

възрастните хора и по 

случай празника, като 
им пожела да бъдат 
здрави и да изживеят 
спокойно дълголетие. 
„През последните 

12 години надграж-
дахме направеното 

от вашето поколение. 
Вие сте хората, които 
поставихте началото 
на Кърджали. За нас 
остава каузата да 
превърнем общия ни 
дом в добре уреден, 
модерен град, в кой-
то да се чувстват до-
бри всички поколения 
кърджалийци.“  
Кандидатът на ДПС 

каза, че предстои 
откриването на чет-

върти пенсионерски 
клуб в града, който 
ще бъде в квартал 
„Възрожденци”.
„Вие успяхте да 

промените облика 
на Кърджали и гра-

дът ни се превърна 
в разкошна градина 
с новия парк, трото-
арните алеи и пейки. 
Гостите от страна-
та, които посещават 
клуба ни, изразяват 
възхищението си от 
промяната в Кърджа-
ли”, казаха хората от 
третата възраст и по-
желаха нов мандат на 
инж. Азис. 
    Кърджали Хабер

Купуването и продаването на изборни гласове е престъпление 
и се наказва от закона!
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Boyko Sinapov:”Katar, Bulgaristan’dan 
yılda 100 bin kuzu almak istiyor”

Yeni kurulan Bulgar Ku-
zusu Ticaret Kuruluş tem-
silcilerinin Tarım ve Gıda 
Bakanlığı’nda Katar heyeti 
ile yaptıkları görüşmeden 
sonra Ulusal Hayvan 
Üreticileri Birliği Başkanı 
Boyko Sinapov, “Katar ül-
kesi yılda Bulgaristan’dan 
en az 100 bin kuzu almak 
istiyor” diye bildirdi. Sina-
pov, “Şimdilik kuruluşta 12 
Bulgar üretici ve tüccar 
yer alıyor, fakat anlaşılan 
koşullarla razı gelirlerse, 
daha hayvan üreticileri 
katılabilir” diye belirtti. 

Sinapov’un ifadesine 
göre Bulgaristanlı hay-
van üreticileri sorunsuz 
bir şekilde Katar tarafın-
dan istenilen sayıda kuzu 
sağlayabilirler. Fakat bun-
dan sonra kuzu ihracatı-
nın tam olarak ne şekilde 
yapılacağı konusunda 
anlaşma yapılması gere-
kir. Sinapov, “Çok büyük 

bir sayı olmayan 100 bin 
kuzuyu satmaya hazır ol-
maları için üreticilerimize 
alım garantisi verilmelidir” 
dedi. Sinapov göre ticari 
ilişkilerin mali tablo kalem 
kapsamında temin edil-

mesi üzere Bulgaristan ile 
Katar arasında sözleşme 
imzalanmalıdır. 

Katarlıların Bulgaris-
tandan alacağı kuzuların 
fiyatı gelecek görüşmeler-
de anlaşılacak. Sinapov, 

“Bu görüşmede onları 
şimdiki kilo başına 2,5-3 
avro fiyatlardan haberdar 
ettik ve normal karşıladı-
lar. Anlaşma sağlanma-
sını umuyoruz, fakat her 
şey iki tarafın da alım satı-

mı garanti etmesine bağlı” 
diye paylaştı. Görüşmede 
hayvan üreticileri Katarlı-
lara talep edilen sayıda 
kuzuları düzenli olarak 
teslim etmeyi söz verdik-
leri belli oldu.

Sinapov’un ifadelerine 
göre Katar devletinin ni-
yetleri ciddiyse sözleş-

melerin yıl sonuna kadar 
imzalanması gerekir. 
“Katar’a kuzu ihracatı 
yapmaya 2016 yılından iti-
baren başlayabiliriz, fakat 
bunun olması için müza-
kereleri yıl sonuna kadar 
sonuçlandırmalıyız” diye 
belirtti. 
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Katı Atık Depolama Tesisi projesinin 
ertelenmesi çevre sorunlarına yol açıyor

A t ı k s u  A r ı t m a 
Tesisi’nin açılışı için 
Kırcaali’ye gelen Çev-
re ve Su Bakanı İvelina 
Vasileva, törenden son-
ra basın mensupların 
sorularını cevapladı. 
Kırcaali Bölgesi Katı 
Atık Depolama Tesisi 
projesinin ertelenmesi 
şehirde birçok sorunlara 
yol açıyor. Özel mülkiyet 
arazilerinde oluşturulan 
yasa dışı çöp depola-
ma alanlarından dolayı 
mülk sahipleri birkaç 
kez protesto düzenledi, 
fakat henüz projeyle il-
gili yeni bir gelişme yok. 
Bölge Katı Atık Depola-
ma Tesisi projesi ile ilgili 
soruya Bakan, geçen yıl 
proje kapsamında birin-
ci depolama hücresinin 
kurulması için 6 milyon 
leva para ayrıldığını, fa-
kat 1,7 milyon leva ilave 
kaynak gerektiğini kay-
detti. Vasileva, “Kısa bir 
süre önce yaptığımız 
bir görüşmeden sonra 
Hasan Azis, projeyi ev-
sel katıkların yönetimi-
ne ilişkin belediyelerin 
Daha Temiz Rodoplar 
Derneği’ne tanıtma so-
rumluluğunu üstlendi. 
İlave kaynakların toplan-
ması için çöp vergisi ke-
sintilerinin değerlendiril-
mesi ve Çevre Koruma 

Faaliyetlerini Yönetim 
Kurumuna (PUDOOS) 
başvuru yaparak kalan 
f inansmanın sağlan-
ması düşünülüyor. En 
önemlisi depolama te-
sisinin birinci hücresinin 
kurulması ve depolanan 
atık hacminin azaltılma-
sı amacıyla atıkların ön 
işlemi yapılmasına iliş-
kin çeşitli teknolojilerin 
kullanılması fikri var” 
diye belirtti. Devamla, 
“Fakat bütçede kaynak-
lar mevcut değil, bu ne-
denle belediyelerin katkı 
payı ödeyerek projele-
rini gerçekleştirmeleri 
varyantı seçilecek” dedi. 
Projenin üstenci şirket 

temsilcilerinin verdiği 
bilgiye göre kalan diğer 
faaliyetler üç ay zarfın-
da tamamlanabilir. 
Belediye Başkanı Ha-

san Azis, Kırcaali Bele-
diyesinin Yunanistan’ın 
Drama şehri bölgesin-
den belediyelerle birlikte 
ilave kompost tesisleri 
sağlanmasına ilişkin or-
tak bir projenin AB fon-
larından finanse edilme-
si üzere başvurduğunu 
bildirdi. Proje kapsamın-
da Daha Temiz Rodop-
lar Derneği’nde yer alan 
sekiz belediyeye 1000 
kompost tesisi sağlan-
dığını açıkladı. Bununla 
depolanacak atık hac-

minin azaltılması he-
deflendiğini belirtti. Ha-
san Azis, “Aynı projeyle 
kantar, ilave elektrik dış 
tesisat için de finans-
man sağlandı. Yoksa 
bu kaynaklar ya Çevre 
ve Su Bakanlığı’ndan 
istenecekti, ya da be-
lediyelerin kendilerinin 
bulması gerekirdi” dedi. 
Daha Temiz Rodoplar 
Derneği Yönetim Kuru-
lu, projenin tamamlan-
ması için gerekli ilave 
kaynakların Çevre ve 
Su Bakanlığı’ndan talep 
edilmesine ilişkin karar 
alacak. 
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Bir kişinin hayatını 
kaybettiği olay 

araştırılıyor
Yıkımda çöken bina enkazı altında kalarak hayatını 

kaybeden ekskavatör operatörünün ölümüne sebep 
olan olay araştırılıyor. 

Filibe İstinaf Mahkemesi’nden yapılan açıklama-
da, Kırcaali İl Savcılığı Kırcaali’deki Kurşun - Çinko 
Fabrikası’nda (OZK) yıkım çalışmaları esnasında bir 
binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden ekskavatör 
operatörünün ölümü ile ilgili soruşturma başlattığını 
bildirdi.

Filibe İstinaf Mahkemesi’nin web sitesi basın bül-
teninde, ”Kırcaali İl Savcılığı görevde bulunan kimliği 
belirsiz şahıs hakkında dikkatsizlik, cehalet veya görevi 
esnasında ihmalkar davranmak veya büyük tehlikeye 
yol açacak başka bir yasal düzenlemeye uygun faa-
liyetten dolayı ölüme sebebiyet verme gerekçesiyle 
soruşturma başlatıldığı” ifadeleri yer alıyor.

26 Eylül 2015 tarihinde eski Kurşun - Çinko Fabrikası 
yakınındaki bir binanın yıkımı sırasında gerçekleşen 
üzücü olayda bir işçi hayatını kaybetmişti. Kazaya se-
bebiyet veren durumun belirlenmesi için savcılık tara-
fından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın 
Kırcaali İl Savcılığı Soruşturma Bürosu’nda görevli sor-
gu hakimi tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Olay yerinde Kırcaali İl Savcısı Jelyazko Stefanov’un 
da hazır bulunduğu ön incelemeler gerçekleştirildi. 
Soruşturma kapsamında delil toplamak amacıyla olay 
yerinde tekrar incemeler yapılarak, tanıkların ifadesine 
başvurulacak ve sonrasında belgeler dahil edilerek adli 
tıp raporları talep edilecek.

Bu arada Kırcaali İş Müfettişliği’nin olayla ilgili detaylı 
bir denetim başlattığı bildirildi. 

Yıkım çalışmalarını gerçekleştiren üstlenici şirket ha-
ricinde, alt üstlenici şirket de soruşturuluyor.

NASA büyük keşfi açıkladı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 

daha önce buzul bulunan Mars gezegeninde güçlü bir 
kanıt elde ettiğini açıkladı.

NASA, daha önce buzul bulunan Mars gezegeninde 
sıcak aylarda tuzlu su aktığına dair güçlü kanıt elde 
ettiğini açıkladı.

NASA TV'den açıklama yapan bilim adamları, geze-
gendeki son gözlemlerin, Mars'ta tuzlu akarsu bulun-
duğuna ilişkin teorilerini desteklediğini bildirdi.

Bilim adamları, koyu renk, dar akıntıların Mars'ın en 
sıcak aylarında ortaya çıktığını, yılın geri kalan zaman-
larında ise yok olduğunu belirtti. Tuzun suyun donma 
sıcaklığını düşürmesinin bu mevsimsel akarsuları açık-
ladığı ifade edildi.

Araştırmacılar, bulgularının 2006'dan beri Mars yö-
rüngesinde bulunan Mars Yörünge Kaşifi adlı uydudan 
elde edilen verilere dayandığını kaydetti.

Suyun yaşamın temeli olması nedeniyle bu keşfin, 
Kızıl Gezegen'de hayatın varlığıyla ilgili araştırmaların 
hızlandırması bekleniyor.
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Kırcaali Belediye Başkan adayları BTV’de canlı yayında tartıştı
BTV’de beş Kırcaali 

Belediye Başkan adayı 
arasında ilgiyle beklenen 
canlı yayında tartışma 
yapıldı. Tartışmada dört 
Belediye Başkan adayı da 
üç dönem Belediye Baş-
kanı olan Hasan Azis’e 
karşı konuştu. GERB’ten 
İliya İliev, BSP’den Ge-
orgi Küçükov, Reformcu 
Blok’tan Radoslav Milev 
ve ABV’den Daniela Ko-
camanova, son üç dönem 
Belediye Başkanı olan 
Hasan Azis’in yaptıkları-
na itiraz edip, belediyenin 
içinde radikal değişiklikler 
yapılmasını istediler. Buna 
karşılık olarak Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi’nden 
(HÖH) Belediye Başkan 
Adayı Hasan Azis, “gemi-
nin” (belediye binasının 
mimarisi bir gemiyi andı-
rıyor) emin adımlarla dör-
düncü başarılı döneme 
doğru yüzdüğünü belirtti. 
Son olarak Hasan Azis, 
“Yönetim inkar değil, yapı-
lanların üzerine yenilerin 

eklenmesidir” dedi.
Rakiplerinin birbirlerine 

karşı konuşmaları, Ha-
san Azis’in tartışmaya 
katılımını kolaylaştırdı. 
Rakipleri, yerel düzeyde 
HÖH ile gizli anlaşma 
yaptıklarını iddia ederek, 
birbirlerini suçladı. BSP 
adayı, Kırcaali şehrinin 

ayrı bir belediye oluştur-
masına ilişkin referandu-
mu desteklemedikleri için 
diğerlerini suçladı. Georgi 
Küçükov, GERB Meclis 
Grubunu Yerel Meclisin 
son oturumunda HÖH ile 
birlikte hareket ederek, 
Entegre Su Projesi’nin 
tamamlanmasından son-

ra suyun yeni f iyatıyla 
ilgili Su ve Kanalizasyon 
Şirketi Müdürünün din-
lenmesi teklifini reddetti-
ği için suçladı. Radoslav 
Milev ise, sosyalistler 
ve HÖH’lülerin dönem 
boyunca yerel mecliste 
uyum içinde oy kullandık-
larını belirtti. 

Altyapı projelerinin gö-
rüntülendiği GERB’in 
seçim klipinden dolayı 
Hasan Azis ve İliya İliev 
arasında sert bir tartışma 
yaşandı. Eski Belediye 
Başkanı, AB programları 
kapsamında kendisi ve 
ekibinin verdiği emek-
lerin çalındığını kayde-
derek, Vali olarak İliya 
İliev’i Kırcaali’nin Çevre 
Yolu Projesinin AB’nin 
yeni program döneminde 
finanse edilmesini sağ-
lamamakla suçladı. İliev, 
bunu kabul etmeyerek, 
proje hazırlığı çalışmala-
rının tamamlandığını ve 
finansman sağlanacağını 
belirtti.

Belediyenin borcuyla 
ilgili konuya da değinildi. 
13 ile 17 milyon leva ara-
sında çeşitli rakamlar söy-
lendi. Hasan Azis, borca 
rağmen belediye memur-
larına işçi ücretlerinin za-
manında ödendiğini ve 
sosyal faaliyetlere devam 

edildiğini belirtti.
Vatandaşlar, başıboş va-

ziyette dolaşan sahipsiz 
sokak köpekleri, sokak 
aydınlatması ve toplu ko-
nutların yenilenmesi so-
runlarına çözüm istediler. 
Tartışmaya katılanlar Ha-
san Azis’in üç dönem bo-
yunca sadece vaatlerde 
bulunduğunu iddia ettiler. 

Sunucu, uzun süre Kır-
caalilerin dikkatini mülte-
ciler meselesi ve Bulgar-
ca ve Türkçe söylenen 
bir türkünün yer aldığı bir 
kliple meşgul etti. Ancak 
bu konular insanların ilgi-
sinden uzak kaldı.

Ana dilinde, yani Türk-
çede seçim propaganda-
sı yapmaya hazır olup ol-
madığı sorusuna Kırcaali 
Belediye Başkan Adayı 
Hasan Azis, seçmenlerin 
anlayacağı dilde propa-
ganda yapmaya hazır ol-
duğuna ilişkin kesin görüş 
bildirdi. 
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Tarihte Bu Hafta
 (21-27 Eylül)

23 Eylül 1902:
Makedonya’da kanlı 

çatışma. Makedon Çe-
teler, Gorna Cuma’yada 
(Cuma-i Bala’da) yani 
Blagoevgrad’da başarı-
sız bir isyan girişiminde 
bulundular.
23 Eylül 1923: 
Bulgaristan’da askeri 

darbe ve isyan. Gerçek-
leştirilen askeri darbe 
sırasında tarafsızlık ilan 
eden Bulgaristan Komü-
nist Partisi yeni yönetime 
karşı bir silahlı ayaklan-
ma başlattı. Fakat ayak-
lanma başarısızlıkla so-
nuçlandı.
23 Eylül 1877: 
93 Harbi ve sürgün. 

Tuna civarındaki yaşa-
dıkları yerlerinden ko-
vulmuş 40 binden fazla 
Türk sığınmacı Sofya ve 
civarına yerleştirildi. Bu 
insanlar devamla eden 
saldırılar sonucu daha 
sonra Sofya’yı da terk 
etmek zorunda kalırlar.
24 Eylül 1913: 
Zorla Hıristiyanlaştırma. 

İngiliz arşiv belgelerine 
göre Bulgaristan’daki 
Müslümanlar zorla Or-
todoks Hıristiyan yapıl-
makta, kabul etmeyenler 
dövülmekte, kadınların 
peçeleri zorla çıkartıl-
maktadır.
24 Eylül 1918:
 Sınır düzeltmesi. Müt-

tefikler arasında yapılan 
Berlin Anlaşması ile Me-
riç sınırında düzeltme ya-
pıldı. 6 Eylül 1915 Anlaş-
ması ile Meriç Nehri’nin 
doğusu Bulgaristan’a 
verilmişti, ancak bu an-
laşma ile nehrin doğu kı-
yısındaki iki kilometrelik 
şerit Türklere bırakıldı. 
Karaağaç ve Dimeto-

ka ve çevresi yeniden 
Bulgaristan’a bırakıldı.
24 Eylül 1929:
Ya s a l  d ü z e n l e -

me ve Müslümanlar. 
Arnavutluk’ta çıkarılan 
bir yasayla Müslüman 
toplum, yasal bir statüye 
kavuşturuldu.
24 - 25 Eylül 1986: 
Yugoslavya ve Sırbis-

tan. Sırbistan Sanatlar ve 
Bilimler Akademisi, Sırp 
milliyetçi bakış açısıyla 
Yugoslavya Sosyalist 
Federal Cumhuriyeti’nin 
eleştir isini yapan bir 
memorandumu iki ayrı 
dosyada yayımladı. Me-
morandumda Sırbistan’ın 
diğer Yugoslav cumhuri-
yetleri tarafından istis-
mar edildiği ve Sırpların 
“tehdit altında olduğu” 
belir tilerek, kullanılan 
dil, adeta Sırpları ayak-
lanmaya davet etti.
24 Eylül 2000:
 Seçimler ve Miloşeviç. 

Sırbistan’da Slobodan 

Miloşeviç yönetiminin 
sonunu getiren seçim-
ler düzenlendi. Bundan 
sonra, 50 yıllık komünist 
dönemi ve 13 yıllık Milo-
şeviç yönetimini geride 
bırakan Sırbistan tarihi, 
farklı bir yön izlemeye 
başladı.
25 Eylül 1991:
 Yugoslavya’ya silah 

ambargosu. Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Kon-
seyi, tüm Yugoslavya 
Sosyalist Federal Cum-
huriyeti coğrafyasına 
silah ambargosu koyan 
713 Sayılı Kararı aldı. 
Böylece Birleşmiş Mil-
letler, Yugoslavya kri-
zinin çözümünde daha 
aktif rol almaya başladı. 
8 Ekim 1991’de dönemin 
Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Javier Perez 
de Cuellar, Cyrus Vance’i 
Yugoslavya Sosyalist Fe-
deral Cumhuriyeti Özel 
Temsilcisi olarak atadı.
26 Eylül 1371: 

Osmanlı ve Balkanlar. 
Sırplara karşı kazanılan 
Çirmen zaferi ile İskeçe, 
Kavala, Drama ve Serez 
bölgeleri ele geçirilerek 
Batı Trakya’nın fethi ta-
mamlandı.
27 Eylül 1917: 
Radal ios Hüküme -

ti. Drama’nın Radalios 
köyünde Yüzbaşı Fuat 
Balkan öncülüğünde ku-
rulan “Mahalli Hükümet” 
lav edildi.
27 Eylül 1946:
 Türk okullarına devlet-

leştirme. Bulgar Meclisi 
yani Sobranya, ikili ve 
uluslararası anlaşmalar-
la özel statüde bulunan 
Türk okulları, diğer azın-
lık okullarıyla birlikte dev-
letleştirildi.
27 Eylül 1947: 
Türkçe öğretmeni . 

Bulgaristan’da Türkçe 
öğretmeni yetiştirmek 
amacıyla Eski Zağra yani 
Stara Zagora’da 4 yıllık 
bir öğretmen okulu açılır.
27 Eylül 1989:
 Batı Trakya Türk azın-

lığı ve Metropolitler. Gü-
mülcine ve Dedeağaç 
Metropolitleri, yayınladık-
ları bildirilerde Dr. Sadık 
Ahmet’in tutuklanmasını, 
Türkiye’nin Gümülcine 
Başkonsolosluğu’nun 
kapatılmasını ve bölge-
ye Rusya’dan getirilecek 
Rumların yerleştirilmesi-
ni istedi.
27 Eylül 1993: 
Bosna’da gerilim. Bos-

na-Hersek Cumhurbaş-
kanı Aliya İzetbegoviç’e 
ve yandaşlarına muha-
lif olan Boşnak köken-
li Fikret Abdiç, Velika 
Kladuşa’da “Batı Bosna” 
özerk bölgesini ilan etti.
         Metin EDİRNELİ

Cebel Sonbahar 
Etkinlikler ine 

Büyük İlgi
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cebel Sonba-

har Kültür Etkinlikleri dün başladı ve 3 gün sürecek. 
Yurtiçi ve yurtdışından gelen yüzlerce vatandaş hem 
alışverişini yapıyor hem de kültür programlarını izleme 
imkanı buluyor. 

Bugün Cebel 19 mayıs Meydanında düzenlenen mü-

zik ve halk oyunları gösterileri büyük ilgi gördü. 
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği Folklor Ekibi sun-

duğu Türk Halk oyunları ile seyircilere keyifli anlar ya-
şattı. Cebel’deki Toplum Merkezi çatısı altında faaliyet 
sürdüren Cebel Bülbülleri adındaki çocuk Folklor ekibi 
sunduğu Türk ve Bulgar halk oyunlarıyla büyük beğe-
ni kazandı. Cebelli müzisyen Nuri Şen, muhteşem or-
kestra eşliğinde okuduğu Rumeli Türküleriyle meydanı 
tıklım tıklım dolduran seyircileri coşturdu. 

Cebel Belediyesi tarafından düzenlenen kültür şöle-
ninde Cebel Belediye Başkan adayı Bahri Ömer’in yanı 
sıra Türkiye Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Yu-
nanistan Şapçi ve Kozlukebir Belediye Başkan Yardım-
cıları yer aldılar. 

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka Cebel Beledi-
ye Başkan adayı Bahri Ömer'e 25 Ekim seçimlerinde 
başarılar diledi ve kahve fincanı seti hediye etti.
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Firmalara Eleman İstihdamında AB Fonlarından Hibe Desteği
Sayın İş Dünyası Temsilcileri-

miz,
Bulgar işletmelerine, AB fonla-

rından desteklenen 2014-2020 
İnsan Kaynakları Gelişimi Ope-
rasyonel Programı kapsamında 
yer alan, "Yeni İş Yeri" finans-
man şeması çerçevesi içerisin-
de proje finansmanı sağlanıyor. 
Şemanın hedef kitlesi:

işsiz ve orta okuldan düşük 
eğitim seviyesi olan kişiler, 

uzun süredir çalışmamış ve 
işsiz kalmış kişiler,

işsiz kalmış engelli kişiler,
54 yaş üzeri kişiler veya
29 yaş altı işsiz kişilerdir.
Hibe şeklinde sağlanacak fi-

nansmanın alt ve üst sınırları 50 
000 - 391 166 Bulgar Levası (25 
000 - 200 000 EUR) arasında 
olacaktır. Küçük ve orta ölçekli 
işletmelerden herhangi bir fi-
nansman katkısı aranmayacak 
olup, büyük işletmelerden (200 
çalışan ve üzeri), destekten fay-
dalanabilmek için, %20 proje fi-
nansman payı istenecektir.

Finansman sağlanacak faali-
yetler arasında:

1. İşsiz veya çalışmamış kişi-
leri 12 ay süre için istihdam et-
mek (ayrıca, işveren; proje kap-
samında istihdam ettiği kişilerin 
%50'sini proje sona erdikten 
sonra daha 12 ay işte tutmak 
zorundadır),

2. Proje kapsamında istihdam 
edilecek kişilere sağlanacak 
mesleki eğitim,

3. Proje kapsamında istihdam 

edilecek elemanlara "Yabancı 
Dil" ve "Bilgisayar Becerileri" 
eğitimi,

4. Açılacak yeni iş yerleri ile il-
gili alınacak ekipman, donanım 
vb. giderleri,

5. Engelli çalışanlar için ekip-
man veya iş yeri adaptasyonu 
giderleri; gerekirse tadilat işleri,

6. Engelli kişiler ile ilgilenecek 
mentor (her mentor en az 1 ve 
en fazla 7 kişiden sorumlu ola-
bilir),

6.1 Engelli kişilerin istihdam 
edilmesinden öne çıkan diğer 
faaliyetler,

7. Proje organizasyonu ve yö-

netimi kapsamına düşen faali-
yetler,

8. Tanıtım faaliyetleri
Proje son başvuru tarihleri:
19.11.2015 - saat 23:59
05.02.2016 - saat 23:59
Buna benzer haberleri ve bil-

gi notlarını Ataşeliğimizin yeni 
oluşturulan FACEBOOK ve 
TWITTER sayfalından da takip 
edebilirsiniz.

Önemle duyurulur.
T.C. Filibe Ticaret Ataşeliği

T.C. Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş, 2 Ekim 2015 ta-
rihinde Haskovo (Hasköy) Vilayeti’ne bağlı Tekkeköy’de 
bulunan Otman Baba Türbesi’ni ziyaret ederek soydaş-
larla biraraya geldi.                                   Kırcaali Haber

Başkonsolos Alper 
Aktaş, Otman Baba 
Türbesi’ni ziyaret etti

Krumovgrad Seyit Baba Sonbahar Kültür Etkinlikleri
Krumovgrad (Koşu-

kavak) Belediyesi ta-
rafından düzenlenen 
Seyit Baba Sonbahar 
Kültür Etkinlikleri ge-
çen hafta yapıldı. Et-
kinlikler kent meyda-
nında düzenlenen kon-
ser ve halk oyunları 
gösterileriyle başladı. 
Ardino (Eğridere) Türk 
Halk Müziği Grubu 
halk türküleri söyledi, 

Krumovgrad Çocuk 
Merkezi Folklor ekibi 
sundukları Türk ve 
Bulgar halk oyunlarıy-
la seyircilerin beğeni-
sini kazandılar. 

6 Ekim Belediye 
Bayramı kutlamala-
rıyla son bulan Seyit 
Baba Sonbahar Et-
kinlikleri çeşitli akti-
viteler ile devam etti. 
   Kırcaali Haber


