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Rumelisiad'lı İşadamlarının Bulgaristan Çıkarması
Filibe’de şehir turu da yapan
işadamları, BULTİŞ, Aktaş
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş ile İMAK
Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Kırcımanoğlu’nun Bulgaristan’daki fabrikalarını gezerek incelemelerde bulundu. Etkinliklere katılan Filibe’ye bağlı

Balkan ülkeleri ile Türkiye
arasında köprü olan RUMELİSİAD, üyesi bulunan 60’ın üzerinde işadamıyla Bulgaristan’a
çıkarma yaptı. Bulgar işadamlarıyla ikili görüşmeler yapan
işadamları, RUMELİSİAD
üyelerinden Aktaş Holding ve
İmak’a ait fabrikaları gezdi.
Bursa ve Türkiye'nin Balkan
ülkeleriyle arasında bir köprü
vazifesi görerek kültürlerarası
bağların ve karşılıklı ekonomik
ilişkilerin güçlenmesinde büyük rol üstlenen RUMELİSİAD,
üyesi bulunan 60’ın üzerinde

işadamını, Bulgar işadamlarıyla iş ilişkilerini arttırmak amacıyla Bulgaristan’a götürdü.
Bulgaristan’da ilk olarak
Filibe Başkonsolosu Alper
Aktaş’ı ziyaret eden RUMELİSİAD Başkanı Erol Kılıkçıer
ve işadamları, bölgede bulunan soydaşlarının sıkıntıları
ile ilgili her zaman desteğe
hazır oldukları mesajını verdi.
RUMELİSİAD’ın Bulgaristan
kökenli iş adamlarının çoğunlukta olduğu bir dernek olarak
faaliyetlerini sürdürdüğünü
ifade eden ve Bulgaristan’da

soydaşlar için yaptıkları projeler hakkında Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş’a bilgi
veren RUMELİSİAD Başkanı
Erol Kılıkçıer, iki ülke işadamlarının iş ilişkilerini arttırmak
için yaptıkları gezinin dostluk
köprülerini de sağlamlaştıracağını söyledi. Ziyaretten
memnuniyetini dile getiren ve
RUMELİSİAD’nın Balkanlardaki etkin çalışmaları için teşekkür eden Filibe Başkonsolosu
Alper Aktaş’a RUMELİSİAD
Başkanı Erol Kılıkçıer, plaket
takdimi gerçekleştirdi.

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232

Parvomay Belediye Başkanı
Angel Papazov ise RUMELİSİAD Başkanı Erol Kılıkçıer’e
onur beratı takdim etti.
Chanovete Restaurant’ta
yemekte bir araya gelen işadamları, folklor gösterilerini de
beğeniyle izledi.
Kırcaali Haber
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Yeni Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Kanunu’nun getirdiği yenilikler
Meclise sunulmasından yaklaşık 1 yıl sonra
GERB’in Okul Öncesi ve
Okul Eğitimi Kanunu’nda
değişiklikler yapılmasına
dair kanun tasarısı kabul
edildi. Yeni kanunun eğitim reformunun temelini
oluşturması gerekiyor.
Okul programları ve eğitim standartlarının yenilenmesi, yeni ders kitaplarına ilişkin koşulların
belirlenmesi gibi zaman
alacak önemli ödevlerin
yerine getirilmesi gerekir.
Kanunda yapılan değişikliklerle önümüzdeki
öğretim eğitim yıllarında
yürürlüğe girecek eğitim
sistemine yenilikler getiriliyor. Onlar arasında özel
okullara devlet bütçesinden sübvansiyon tahsis
edilmesi izni, okulları denetleyecek yeni bir devlet
kurumunun oluşturulması,
eğitim aşamalarının süresinde değişiklik ve başka
yenilikler bulunuyor. İdari
düzeyde temel yenilikler
şunlar:
Özel anaokul ve okullara devlet sübvansiyonu
Bu tasarının en çok
tartışılan maddeleri arasındaydı ve birçok değişiklikler yapılarak, en
nihayette özel okullarda
okuyan öğrencilere devlet
desteği yapılması imkanı
onaylandı, fakat bunun olması için bazı koşullar belirlendi. Bütçeden finansman sağlanması okulların
arzusuyla olacak, fakat bu
olduğu takdirde onlar velilerden sadece devletin
karşılamadığı faaliyetler
için katkı payı toplamak
zorunda kalacak. Ayrıca
devlet desteği gören özel
okullar, yüzde 20 oranında özel eğitim gereksinimli veya yetenekli öğrencilere okulla ücretsiz
erişim sağlamak zorunda
kalacak.
İlköğretim ve lise eği-

timi aşamalara ayrılıyor
Bulgaristan’da okul eğitimi dört aşamaya ayrılıyor. 4.sınıfa kadar ilkokul
aşamasından sonra orta
okul, 7.sınıfa kadar devam

özerkliğin ilkeleri
Lise eğitimin yapısında
değişikliklerden dolayı
eğitimin 1’den 10.sınıfa
kadar sürdüğü yeni tipten
birleşik okullar olacak.

başka şeyler yapabilecek.
Engelli okulları kişisel
gelişim merkezlerine
dönüştürülecek
Şu anda özel eğitim
gereksinimli çocukların

edecek. Lise eğitimi iki
aşamada gerçekleşecek.
Birinci aşama 8’den 10.
sınıfa dek sürecek ve yarı
lise eğitimine ilişkin diploma verilecek. Eğitimine
11-12. sınıflarda devam
eden liseliler ise ağırlıklı
olarak okudukları derslere yoğunlaşarak, üniversiteye başvuru hazırlığı
yapacaklar. Yeni eğitim
yapısı 1,5. ve 8.sınıflar
için gelecek 2016-2017
öğretim ve eğitim yılında
yürürlüğe girecek. Böylece 2018-2019 ders yılının
sonunda 7.sınıftan sonra
ilköğretimi tamamlayan ilk
mezunlar olacak.
Kanunda yaşla ilgili değişiklikler yapılmadı. 5-6
yaşlarındaki çocukların
anaokula gitmeleri zorunlu kalıyor. Çocuklar 7
yaşını doldurduklarında
yıl birinci sınıfa gidecekler. Bulgaristan’da eğitim
16 yaşını dolduruncaya
kadar zorunlu olmaya devam edecek.
Yeni tipten okullar ve

İlköğretim okulları ya
7.sınıfa kadar eğitim verecek, ya da yapısında
değişiklik yapılarak birleştirerek, 10.sınıfa kadar
eğitim verecek. Bununla
birlikte Eğitim ve Bilim
Bakanlığı’nın önerisiyle
hükümet kararıyla genel eğitim okulları ulusal
önem arz eden okullar
olarak ilan edilebilecek.
Yenilikçi okullar da oluşturulacak. Bu tür okullarda
yenilikçi öğretim ve öğrencileri geliştirme yöntemleri hazırlanıp uygulanacak.
Bu amaçla okulların, anaokulların ve kişisel gelişimi destekleme merkezlerinin faaliyetinde özerklik
ilkeleri uygulanacak. Bu
kurumlar gelişime yönelik
kendi politikalarını belirleyebilecek, yönetmelikle
yapısını ve faaliyetini düzenleyebilecek, öğretimin
teşkilatlandırılması, öğretim yöntemleri ve araçlarını kendileri seçebilecek,
kendi semboller ve ritüellerini belirleyebilecek ve

okuduğu engelli okulları,
kişisel gelişime destek verilecek merkezlere dönüştürülecek. Bu merkezlerde eğitim ve öğretimden
başka, çocuklara rehabilitasyon, teşhis ve tedavi
hizmetleri, aileleri dahil
pedagojik ve psikolojik
destek verilecek, mesleki
yönlendirme, danışma ve
başka hizmetler sunulacak. Bu tür merkezlerde
yapılan değerlendirmeye
göre normal okullara entegre olamayan çocuklar
veya ebeveynlerinin normal okullarda okumalarını
istemediği çocuklar eğitim
görecek.
Aslında amaç tüm özel
eğitim gereksinimli çocukların normal okullara
entegre edilmeleridir. Bu
yüzden özel eğitim gereksinimli çocukların bir
sınıfta şimdi en fazla 5
çocuk olması yerine en
fazla 3 çocuk olması kuralı getirildi. Fakat uzmanların alacağı kararla istisna durumlar da mümkün

Bulgaristan'da Türk Belgeseline Büyük Ödül
Va r n a ke nt i n d e
sona eren 16. Kızılhaç ve Sağlık Film
Festivali'nde yönetmen
Armağan Pekkaya'nın
"Müsteşfa" belgeseli
büyük ödülü aldı.
Festivalin Genel Müdürü İliya Raev, Kızılhaç ve Kızılay teşkilatlarının katılımı ile
oluşturulan 5 üyeli
uluslararası jürinin büyük ödüle, Darfur'da
bir hastanede çekilen
"Müsteşfa" belgeselini
layık gördüğünü açık-

ladı.
Ödül törenine telekonferans bağlantısıyla katılan Pekkaya,

bebeğinin doğumunu
beklerken mutlu haberi
aldığını söyledi.
Yönetmen Akkaya,

ödülünü, Bodrum kıyılarında yüzükoyun
yatan cesediyle tüm
dünyayı sarsan 3 yaşındaki Suriyeli Aylan
Kurdi'ye adadı.
Sudan'ın
Darfur bölgesinde Türk
Kızılayı'nın sahra hastanesinde yaşananları
konu alan "Müsteşfa" belgeseli, mülteci kamplarında kalan
çoğunluğu kadın ve
çocuklardan oluşan 2
milyon kişinin dramını
yansıtıyor.

olacak. Böylece özellikle
küçük yerleşim yerlerinde
bu tür çocuklarla bir sınıftan fazla sınıf oluşturması
imkanı olmadığı takdirde
esnek hareket etme imkanı verilecek.
Her bir anaokul ve okula bağlı toplum konseyi
Daha fazla sivil kontrol
ve eğitim sürecine angaje olunması amacıyla her
bir anaokul ve okula bağlı
toplum konseyi oluşturulması gerekir. Bu konsey
bir ders yılında en az
dört kere toplanacak ve
ders kitapları ve öğretim
programlarının seçimi gibi
eğitim kurumuna ilişkin
önemli kararlar alınmasına yardımcı olacak. Yıllık
bütçenin tüketimine ilişkin
görüş beyan edecek ve
belirlenen hedeflerin yerine getirilmesine ilişkin
okul yönetiminin raporunu

dinleyecek.
Denetim için yeni bir
kurum-Milli Eğitim Müfettişliği
Kanun kapsamında Milli
Eğitim Müfettişliği adında devlet bütçesinden
finanse edilecek yeni
bir kurum oluşturulacak.
Kurumun müdürü, teftiş
için kriter ve göstergeler
hazırlama, onaylama ve
geliştirme, eğitim kurumlarının denetimini düzenleme ve gerçekleştirme,
onları değerlendirme ve
yönlendirme ve Eğitim
Bakanı ve Bakanlar Kuruluna denetlenen eğitim
kurumların kalitesine dair
analiz raporu verme yetkisine sahip olacak. Milli
Eğitim Müfettişliği Müdürü, Başbakan tarafından
tayin edilip veya görevden
alınacak.

Koca Yusuf'un
Ruhu Şad Oldu
Mudanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, "Ata Sporumuz Ecdadı ile Buluşuyor" projesini
Bulgaristan'ın Sliven şehrine bağlı Yeniköy'de hayata
geçirdi. Uzun yıllar sonra yapılan Yeniköy Yağlı Güreşleri ile Bulgaristan Türkleri büyük heyecan yaşarken,
Koca Yusuf'un ruhu şad edildi.
Geçmişi 1600'lü yıllara dayanan "Yeniköy Yağlı
Güreşleri" 1900'lü yıllara kadar kesintisiz devam etti.
Balkan Harbi ve devamında Bulgaristan idaresinin
baskısıyla güreşler uzun yıllar yapılamadı. Mudanya

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, bu tarihi şenliklerin tekrar başlatılması için proje hazırlayıp Dışişleri
Bakanlığı'na sundu. Projenin Bulgaristan tarafından
da kabul edilmesiyle güreşler uzun yıllar sonra tekrar
yapıldı.
Sliven'e bağlı Yeniköy'de folklor ekiplerinin gösterileri
ile başlayan yağlı güreşlerde büyük coşku yaşandı.
Şenliklere Türkiye'nin Burgaz Konsolosluğu Yardımcısı Mustafa Yoldaş, Bulgaristan Tarım Bakanı, Burgaz
Valisi Dimitir Sarov, Mudanya İlçe Spor Müdürü Tahir
Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ergün,
Mudanya Milli Eğitim Müdürü Osman Şeker, Mudanya
Müftüsü Ö. Faruk Kesimoğlu ile çok sayıda Bulgaristan
Türkü katıldı. Yağlı güreşler kıran kırana geçti. Türkiye ile Bulgaristan'ın değişik bölgelerinden 80'e yakın
pehlivanın mücadelesi heyecanla takip edildi. Türk ve
Bulgar yetkililere şilt ve hediye takdiminin ardından dereceye giren sporculara ödülleri dağıtıldı. Pehlivanlara
ve seyircilere kavurma, pilav, tatlı ve ayran ikram edildi.
Yeniköy Yağlı Güreşlerinin 2. gününde ise Türk Konsolosluğu ve tertip komitesi tarafından gezi düzenlendi.
Önce cihan pehlivanlarından Koca Yusuf'un müzesine
gidilerek burada dualar edildi ve esti güreşçiler yad
edildi. Ayrıca Burgaz'ın tarihi ve turistik yerleri de ziyaret edildi.
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Türk şirketi Arkomat, ikinci
fabrikasını Karlovo’da açıyor
Türkiye sermayeli Arkomat Bulgaria Limited
Şirketi, bir aya kadar
Bulgaristan’da ikinci
fabrikasını Karlovo (Karlıova) şehrinde açıyor.
Birincisi 16 yıl önce Kazanlık şehrinde faaliyete geçti ve Volkswagen
marka otomobiller için
otomotiv kablolama sistemleri üretiyor.
Şirket, Bulgaristan’da
yeşil işletmeler kuran
oto m ot i v kab l o lama
sistemleri üretimi yapan beş şirketten biridir. Diğerleri Sliven ve
Yanbol’da fabrikaları
olan ve üçüncü fabrika
için arazi arayan Japon
şirketi Yazaki, Karnobat
ve Mezdra’da fabrikaları olan Alman-Japon
şirketi “Bordnettse BE”
Burgaz’ın Lülyakovo
köyünde fabrika sahibi Türk şirketi “Nursan
Otomotiv “ve geçen yıl
Pleven’de fabrika açarak
Bulgaristan pazarına en
son giren Alman şirketi
"Neksans". Bu şirketler,
otomotiv yedek parça
sektöründe en büyük iş21 Ekim Kırcaali Günü
kutlama programı kapsamında geçen hafta
şehirde geleneksel Sonbahar Panayırı başladı. Bundan dolayı yeni
yapılan Kuzey Arpezos
Parka yakın panayır pazarı kuruldu, çocuklara
ise lunapark açıldı. Yerel seçimlerin yapılacağı
25 Ekim’e kadar sürecek
olan panayırla geleneksel olarak tüm Kırcaali İli
ilçelerinde ve daha küçük yerleşim yerlerinde
düzenlenen Sonbahar
Kültür Şenliklerine son
veriliyor.
2011 yılına kadar lunapark Drujba stadyumu
önündeki alana kuruluyordu. Artık dördüncü
yıl panayır pazar yerinde
kuruluyor.
Çalıştıkları ve çocukların kreş ve anaokuluna gittiği için Kırcaaliler
panayıra daha çok akşam vakitlerinde geliyor.
Böylece asıl panayır ve
eğlence akşamları ve
hafta sonu günlerinde
oluyor. Oyun tesislerini
işletenler, panayıra en
büyük ilginin 21 Ekim’de
olmasını bekliyor.
Her geçen yıl panayır-

verenler konumundadır.
Onların fabrikalarında
toplam personel sayısı
hemen hemen 10 000
kişiye ulaşıyor. Bu fabrikaların avantajı, işsizliğin
yüksek oranda olduğu
bölgelerde bulunması ve
binlerce işsize istihdam
sağlamasıdır.
Yeni fabrikalara yapılan
toplam yatırım 4 milyon
avro. Yatırım ödeneğinin
yarısı fabrika inşaatı, ka-

lan miktar ise ekipmanlar
için harcandı. Karlovo’da
yeşil bina olarak inşa
edilen fabrika şehrin çıkışında Burgaz yönünde
Gül Yağı Fabrikası’nın
yanında bulunuyor. Arkomat Bulgaria Limited
Şirketi İdari İşler Müdürü
Bülent Altındağ, fabrikanın bir aya kadar tamamlanacağını söylüyor. Fabrikada çalışacak işçilerin
sayısının ilkbahara kadar

600-700’e çıkması bekleniyor. Altındağ’ın ifadelerine göre Kazanlık’ta
eğitimden geçen ilk 250
kişi işe alındı. Yıl sonuna kadar işçi sayısının
350-450 arasında olması bekleniyor. Böylece
Türk şirketi Arkomat’ın
Bulgaristan’da personeli
sayısı 1700’ü aşacak. Birinci fabrikada 1000 kişi
çalışıyor.
Altındağ, gelecekte

yeni fabrikada çalışacak işçilerin planlanan
700’den daha fazla olabileceğini, fakat her şeyin bölgede işgücü piyasasına bağlı olduğunu
kaydetti. Başka yabancı
şirketler gibi Arkomat’ın
da fabrikalarda çalışacak uygun işgücü bulmakta zorluk çektiğini
paylaştı.
Şirketin geçen yılki faaliyet raporuna göre işçi
maaşları için yapılan giderler yaklaşık 4 milyon
leva, sosyal sigorta masrafları ise 700 bin levayı
aşıyor, ortalama aylık
işçi ücretleri 400 leva civarındadır.
Arkomat, Bulgaristan’da
daha 1999 yılında fabrika açan ilk otomotiv kablo üreten şirket. Arkomat
Bulgaristan Limited Şirketi, o sırada Volkswagen kuruluşu ile doğrudan iş sözleşmesi olan
Türk şirketi Arkomat’a
bağlı olarak kuruluyor.
Şirketin son yıllarda
gelirleri ve mali sonuçları sürekli artıyor. 2014
yılında 3 milyon leva kar

Kırcaali’de geleneksel sonbahar panayırı
da daha çok eğlence
tesisleri görülüyor. Bunun sebebi Plovdiv ve
Haskovo’nun dışında
ülkenin çeşitli yerlerinden başka oyun tesisi
şirketlerinin de panayıra
katılmasıdır.
Lunaparkta dönme dolap, gondola, çarpışan
arabalar, atlıkarınca,
hızlı tren, çocuk treni,
deli fırıldak, balerin, sörf,
santrifüj gibi oyunlar,
İtalyan donanımlı çocuk
eğlence tesisleri, her
türlü salıncak ve çocuk
oyunları var. Ayrıca pamuk şeker, elma şekeri,
dondurma, buharda haşlanmış mısır, tatlı mekik
çöreği, çikolata, kuruyemiş gibi çeşitli yiyecek
ürünlerinin sunulduğu
stantlar bulunuyor.
Lunaparkı işletenlerden Plovdivli (Filibe) 52
yaşındaki Georgi Nuşev, büyük ilgi gören
dönme dolabın yaklaşık
100 yıllık olduğunu paylaştı. Arkadaşının büyük büyük dedesi Vasil
Biçev’in Bulgaristan’da

lunapark kurucularından
biri olduğunu ve dönme
dolabın daha onun zamanında inşa edildiğini
belirtti. Büyük dededen
beri aile mesleği olarak
bu işe devam ettiklerini
ifade eden Nuşev, “Kırcaali Panayırı’na artık 30
yıldan fazla katılıyoruz.
Her yıl buradayız. Güzel
bir şehir, insanları güzel. Bazen daha çok ka-

zancımız oluyor, bazen
daha az. Hava koşulları
olumsuz olunca iş de olmuyor. İnsanlarda fazla
para yok, geçim zorlaştı. Bütün salıncaklara
binme ücteti 3 leva. Çarpışan arabalara ise aynı
ücrete iki kişi biniyor.
On yıldan beri eğlence
fiyatlarında değişiklik
yok. Aslında çok pahalı
değil. Yabancı ülkelerde

aynı eğlencelerin ücreti 4,5, 10 avroya kadar
çıkıyor. Bir lunaparkta
olan bütün oyun ve eğlenceleri sunuyoruz.
Filibe’den daha iki arkadaşla birlikte bu lunaparkı işletiyoruz. Bizim
lunapark, Filibe’nin eski
adı “Trimonsiyum”un
adını taşıyor. Kırcaali
Günü’nde daha yoğun
ilgi olmasını bekliyoruz.

payından sonra kalan
gelirlerin toplamı 10,6
milyon levaya ulaştı.
Şirketin faaliyetlerinde
büyük sıçrama işçilerin
yaklaşık 500’den 1000’e
çıkarak iki kat artmasıyla 2013 yılında gerçekleştirildi. Yönetici Bülent
Altındağ, yeni fabrikanın
müşterilerinin isimlerini açıklamak istemedi.
Birinci fabrikada sipariş
üzerine çalışılıyor. Rapora göre Volkswagen
için üretilen otomotiv
kablolama sistemlerine gerekli malzemeler
Türk şirketi Delphi Automotiva Systems Şirketi
tarafından tedarik ediliyor. Delphi Automotivå
Systems Şirketi, dünyada otomotiv yedek parça
sektöründe önde gelen
şirketlerden biri. Yılda 16
milyar dolar gelire sahip,
160 binin üzerinde işçisi
ve 126 fabrikası var.
Arkomat Bulgaristan Limited Şirketin sahibi Nureddin Besaven Özhan.
Kırcaali Haber
Çünkü iş günleri ve çocuklar okulda olduğu
için genelde akşamları
daha çok müşterilerimiz
oluyor.
Biz genelde akşamleyin saat 22.00’ye kadar
çalışıyoruz” diye paylaştı. Nuşev, “Çocukları 21 Ekim’de Kırcaali
Günü’nde bekleyeceğiz.
Bütün Kırcaaliler gelip
bu zor hayatta biraz eğlensinler. Biraz neşelensinler” diyerek, herkesi
lunaparka eğlenmeye
davet etti.
Sebile
Fahris,
Kırcaali’de Sveti Kiril ve
Metodiy İlköğretim Okulunda 5.sınıfa giden kızı
Nurcan İbr yamova’yı
arkadaşlarıyla birlikte
lunaparka getirmiş. Nurcan, “Geçen haftadan
beri lunaparka iki kere
geldim. Her yıl panayıra
daha çok Fatme ablam
ve annemle geliyoruz.
En çok çarpışan arabalara biniyorum. Bugün
lunaparka okuldan Elif
ve Serpil arkadaşlarımla
geldik. Kırcaali’de kurulan panayırda lunapark
olduğu için seviniyoruz”
dedi.
Resmiye MÜMÜN
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Инж. Хасан Азис: Очакваме кърджалийци
да оценят усилията ни за инвестиции в града
Позицията ни за
подкрепа на местния
бизнес във всички
сектори остава непроменена през последните години.Ще
настоявам местните
превозвачи да са с
по -голям д ял при
откриването на прохода Маказа за автобуси.Това каза на
среща с представители на автобусните
превозвачи кандидатът на ДПС за кмет
на община Кърджали
инж. Хасан Азис.На
срещата присъстваха водачът на листата на ДПС Мухаррем
Мухаррем и кандида-

Обособяване на зони
за паркиране в централната част на Кърджали ще има след
изборите по настояване на таксиметровите водачи от града.
Това стана ясно днес
на среща между водачите на жълти коли
и кмета Хасан Азис,
народния представител Ердинч Хайрула и
зам.кмета Мухаррем
Му ха рр е м. К м ет ът
също така се ангажира да се застъпи пред
контролните органи
и те да санкционират
шофьори спиращи на
местата определени
като такс иметрови
стоянки. От понеделник започва маркирането им с жълта боя,
за да бъдат обозначени за останалите участници в движението.
От името на таксиджиите Исак Диамандов поиска общината
да благоустрои такс итм етр о в ата с то янка до „Кауфланд“.
Да насипе чакъл ,да
постави пейки и кошчета.Да се увеличат
стоянките в центъра
на града и те да бъдат чистени редовно
от сметосъбиращата
фирма.Да се поставят и пейки,поискаха
още хората с коли в
жълто.Болезнена бе и
темата за паркоместа
на автогарата.Искаме
и спешно закърпване на дупките преди
зимния сезон ,казаха още таксиджиите.
Започваме веднага

ти за съветници.
В изказването си
инж. Азис маркира

големите проекти,
реализирани в общината през третия

правени значителни
инвестиции , част от
тях в сферата на автомобилостроенето.
Водят се разговори за привличане
на нови инвестиции,
целта е превръщане
на Кърджали в център на автомобилната индустрия в страната, каза инж. Азис.
Той посочи още, че
общината има готовност за следващия
планов период с одобрени проекти и разрешения за строеж
за 21 милиона евро
като средствата ще
се реализират в пътната инфраструкту-

ра, в детски градини
и училища, саниране
и др.
На 25 октомври очакваме много ясна и
категорична подкрепа от кърджалийци,
защото имаме основания да искаме тази
подкрепа, подчерта
кандидатът за кмет
на община Кърджали
инж. Хасан Азис.
Водачът на листата
Мухаррем Мухаррем
благодари за досегашната подкрепа
на превозвачите и ги
призова на 25 октомври да изберат №4 в
бюлетината.
Кърджали Хабер

горичен бе народният
представител Ердинч
Хайрула.И кмет и де-

служба в Кърджали,
защото заради фискалните апарати нашите шофьори ходят
до Хасково.
Гр а д о н а ч а л н и к ът
благодари на шьофорите, че са се отзовали на поканата за
среща.Той каза,че има
много неща за които
мегат да си партнират. Поиска прошка,
ако през дванадесетте години от мандата си не е успял да
изпълни конкретни
техни искания.
Кметът посочи, че
само за десетилетие
градът е бил обновен.Преди в центъ-

Арда,сметища в централни зони. Сега ня
тяхно место има голям парк, хипермаркети, голям пазар на
производителите, пълен с клиенти, Водно
огледало.
Инвестициите само
за последните две години надхвърлят 150
млн.лева. Създадени са над 2000 нови
работни места. Градската среда е изцяло
променена, сподели
градоначалникът.
Общината само през
последната година е
получила две национални награди и е
номинирана за две
европейски. Това е
признание за нашите
усилия.Това ни дава
основание да поискаме вашата подкрепа
за още един мандат,

пу тат ще действат
съвместно за разкриване на метрологична

ра е имало празни
казармени терени,
блато в коритото на

каза в заключентие
Хасан Азис.
Кърджали Хабер

мандат, които са за
на д 10 0 милиона
лева. В града са на-

Общината обособява зони за паркиране
по искане на таксиметровите водачи

изпълнения на предложениеята едно по
едно,ангажира се Хасан Азис.
Освен към кмета те
имаха и въпроси към
народният представител Ердинч Хайрула.Те
се отнасяха към новия
Закон за автомобилните превози.Той изисква регистрационен
режим и отрязва собствениците на коли с
основно образование
от предприемачество
в таксиметрова дейност. Според Ис ак
Диамандов това означава 30 на сто от таксиджиите в Кърджали
да останат без хляб.
Кметът Хасан Азис
и народният представител Ердинч Хайрула
се ангажираха изпъл-

нението на исканията
на таксиметровите
водачи да започне
веднага.С това се нагърбиха и от транспортния отдел на общината.
Кметът сподели,че
интересите
на
водачи,община и граждани са общи. Трябва
да обединим усилията
си,категоричен бе Хасан Азис. Той подкрепи предложение от
залата да се започне
подписка в защита
на потърпевшите от
новия закон за автомобилните превози.
Ще подкрепим подписката с писмо от
администрацията до
парламента. Ще внесем питане в Народното събрание, кате-
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Avrupa Konseyi Başkanı Tusk’un Bulgaristan Ziyareti
Bulgaristan'a iki günlük
ziyarete gelen Avrupa
Konseyi Başkanı Donald
Tusk ile görüşen Başbakan Boyko Borisov, "Ülkemizde yeni bir mülteci
kampı kurmayacağız.
Suriye'de serbest güvenlik bölgesi kurulması konusunda ısrarlıyız" dedi.
Varna şehrindeki Euxinograde Hükümet
Konutu'nda Donald Tusk
ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan
Borisov, konuğu ile Avrupa'daki sığınmacı krizi ile
Suriye'den gelen göç akımını değerlendirdiklerini
açıkladı.
"Ülkemizde yeni bir mülteci kampı kurmayacağız.
Suriye'de serbest güvenlik bölgesi kurulması konusunda ısrarlıyız" diyen
Borisov, Sığınmacıların
kendi ülkelerine yakın
yerlerde tutulmalarının iyi
olacağını söyledi.
Borisov, gerek Türkiye
Başbakanı Ahmet Davutoğlu, gerekse konuğu
Avrupa Konseyi Başkanı
Tusk ile yaptığı görüşme
sırasında güvenlik bölgesi oluşturulmasının dışın-

krizin belirtileri ile uğraşmaktan ziyade, krizin ana
nedenleri ile baş etme
yolları üzerine yapılmalı.
AB dış sınırlarına kontrolünün yeniden toparlanması esas bir görev
sayılır. Ancak bu şekilde
göçle ilgili insanı yardım

konusunda etkin ve başarılı politika uygulanabilir"
Borisov, Tusk görüşmesinde ayrıca Kuzey
Akım ve Güney Akım gibi
Avrupa'nın enerji güvenliğini ilgilendiren konularında ele alındığı belirtildi.
Anadolu Ajansı

AB komiseri, Sofia Tech Park’ta
inşaat alanını denetledi

daki kararların Avrupa'ya
ve özellikle Bulgaristan'a
getirebileceği riskleri dile
getirdiğini ifade etti.
Bulgaristan'ın gerek kara
sınırını, gerekse deniz sınırını başarılı olarak koruduğuna işaret eden Borisov, Avrupa Konseyi'nin
son toplantısında 40 bin
kişinin Edirne'ye dayandığının haberini verdiğini
anımsattı.
Bulgaristan'ın bir akım

tehdidinin altında bulunduğunu aktaran Borisov,
bu durumda "eğer" koşulu
ile tanımlanabilecek ihtimalinin karşısında Avrupa
Birliği'nden destek istediğine vurgu yaptı.
Konsey Başkanı Tusk
ise Bulgaristan'nın adalet sistemi, yolsuzluk ve
örgütlü suçlarla mücadele sektörlerindeki gerekli
reformları yapmak zorunda olduğunu belirterek,

Bulgaristan'ın Schengen
sahasına katılmaya hazır
olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği'nin (AB)
Bulgaristan ile bu konuda
dayanışma içinde olduğunu açıklayan Tusk, sınırlarında sorunların çıkması
durumunda Birliğin desteğine güvenebileceğini de
sözlerine ekledi.
Donald Tusk sözlerini
şöyle sürdürdü:
"Aslında tar tışmalar,

Araştırma, Bilim ve İnovasyondan sorumlu AB komiseri Carlos Moedas, Bulgaristan’ın “Rekabet Edebilirlik” operasyonel programı kapsamında 50 milyon
avronun benimsediği Sofiya Tech Park’ın inşaatına
yüksek değer biçti. Moedas, Başbakan Boyko Borisov, Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev ve Bakan
Todor Tanev eşliğinde inşaat alanında teftişte bulundu.
AB komiserinin ziyaret amacı “ Bilim ve inovasyonlar”
ulusal sistemine yapılan denetim rapor sonuçlarının
başbakana sunmasıdır. Bilim ve inovasyonlar ulusal
sistemi, Horizont 2020 bilim ve inovasyonlar çerçeve
programının bir parçasıdır.
Bir araya gelen Avrupa politikaları koordinasyonu ve

Türkiye'den Bulgaristan'daki müftülüklere destek
Türkiye Belediyeler
Birliği (TBB), Bulgaristan’daki Başmüftülük
ve bölge müftülüklere
destekte bulundu. Müftülüklere, ihtiyaçları için
18 tam donatımlı cenaze aracı hediye edildi.
Başkent Sofya'daki
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü’nün
merkez binasında bir
tören düzenlendi. Törende konuşan TBB
Genel Sekreteri Hayret tin Güngör, “ Biz
bunu bir yardım olarak
düşünmüyoruz, Türkiye
olarak, Türk halkı olarak
ve 1397 belediye adına
orada var olanı buraya
ile paylaştığımızı düşünüyorum” dedi.
TBB Başkanı olan İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Kadir
Toptaş’ın özel selamlarını getirdiğini ifade
eden Güngör, belediyeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine
verilen önemi anlattı.
"Belediyeler arasındaki işbirliği çok rahat"
Birliğin, ulusal dış politika çerçevesinde özellikle Türkiye ile ortak
tarihi ve kültürel geçmişe sahip ülkelerin yerel
yönetimleri ile dostluk

idari konulardan sorumlu Başbakan Yardımcısı Miglena
Kuneva ve Araştırma, Bilim ve İnovasyondan sorumlu AB Komiseri Carlos Moedas, AB Konseyi dönem
başkanlığı sırasında Bulgaristan’ın uluslararası bilim
ve inovasyonlar forumuna ev sahipliği yapmasını kararlaştırdılar.
İkisi, Avrupa fonlarının şu anki program döneminde
bilimin gelişmesine yönelik üye ülkelere sağladıkları imkanları değerlendirdiler. Bunun yanı sıra üye ülkelerin
bütünleşmesi ve entegrasyonun artırılmasına yönelik
politikanın bir parçası olarak Bulgaristan’ın Schengen
üyeliği konusuna da değinildi. Avrupa komiseri Avrupa
Komisyonu’nun Bulgaristan’ın taleplerine olumlu tutumunu teyit etti.

ve kardeşlik bağlarının
güçlendirilmesi amacıyla ortak program ve
etkinlikler gerçekleştirdiğini anlatan Güngör,
“Belediyeler arasındaki işbirliği, hükümet
ve devletler arasındaki
işbirliğinden çok daha
rahat” diye konuştu.
Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Hacı Mustafa
Aliş de gelen araçların
önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek,
Bulgaristan’daki Müslümanların büyük bir kısmının büyük şehirlerde
ikamet ettiklerini ve 18
bölge müftülüğünde bu

araçların büyük hizmet
vereceklerini söyledi.
"Önemli boşluklar
doldurulacak"
Başmüftü Aliş, İslam
dinine göre cenaze
aracı kullanamayan
Müslümanların bugüne
dek, Hristiyan geleneğine göre tasarlanan
araçların üstündeki haçı
bezle kapatıp kullandıklarını belirtti. Aliş, “Bugün Allah’ın izni ile bu
araçları teslim aldıktan
sonra gereken yerlere
göndereceğiz ve önemli
bir boşluk doldurulacak”
ifadesini kullandı.
Türkiye’nin Sofya Bü-

yükelçisi Süleyman
Gökçe de bu ziyaretin
çok anlamlı olduğunu
belirterek, “Demokrasinin, insanlar arasındaki iletişimin en güçlü
olduğu yerel yönetimler
düzeyinde işbirliğinin
geliştirilmesine yardımcı olacağını, katkı
sağlayacağını ümit ettiğimiz, çok önemli bir
ziyaret gerçekleştirildi”
diye konuştu.
Araçların her birinin
100 bin lira değerinde,
klimalı, şofbenli ve iki
cenaze taşıyabilecek
kapasitede olduğu bildirildi.

DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş Cebel Belediyesi’ni Ziyaret Etti

15 Ekim 2015 Perşembe günü Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş
Bulgaristan’ın Cebel Belediyesi’ni ziyaret ederek, Cebel Belediye Başkanı ve aynı zamanda Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali İl Başkanı Sayın Bahri Recep
Ömer’le görüştü.
G enel Başkan
Mustafa Ali Çavuş
25 Ekim 2015 Pazar
günü Bulgaristan’da
yapılacak olan yerel
seçimlerde Cebel
Belediye Başkanlığı
için tekrardan aday
olan Bahri Ömer’e
ve Hak Özgürlükler Hareketi’ne başarılar diledi.
Belediye Başkanı Recep Bahri Ömer de Genel
Başkan’a başarı dileklerinden dolayı teşekkür ederek,
seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
DEB Partisi olarak, 25 Ekim 2015 Pazar günü
Bulgaristan’da yapılacak olan yerel seçimlerde Hak
ve Özgürlükler Hareketi’ne kalben başarılar diliyoruz.
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Kırcaali bölgesinde turizmin gelişimi için uzatılan el
Düzenlenen “Kırcaali
İli-Celbedici Turistik Destinasyon” konulu bilimselpratik konferansında iş
dünyası ve bilim adamları
Kırcaali bölgesinde turizmin gelişimi için birbirlerine el uzattı. Perperikon
Turizm Birliği ve Bilim
Adamları Birliği Kırcaali
Şubesi tarafından organize edilen bilimsel-pratik
konferansı Prof. Asen
Zlatarov Turizm Meslek
Lisesi’nde gerçekleştirildi.
Perperikon Turizm Birliği Başkanı Fahri İdriz,
katılımcıları selamlama
konuşmasında, “Turizm,
ekonominin temiz hava
ve heyecan verici anılar
satan tek sektörüdür. İlk
defa bilim çevreleri ve iş
dünyası tarihi ve kültürel
mirasın ve doğa harikası
yerlerin daha iyi yönetilmesi adına birbirlerine el
uzatıyor” dedi.
Geçici olarak Kırcaali
Valisi görevinde bulunan
Selviye Ahmet, “Doğu
Rodoplar, ayırt edici turist

dünyada önde gelen bir
sanayi dalı haline geldiği belirtiliyor. Bu yüzden
üniversite şubesinde de
turizm hizmetlerinde çalışacak kadroların yetiştirildiği kaydediliyor.
Bilimsel-pratik konferansında Kırcaali ve yurdun
diğer bölgelerinden önde
gelen bilim adamları yer
aldı. Onlar şu konularda
rapor tanıttılar: “Kırcaali
İlinde Turizmin Geliştirilmesinin Nedenleri”, “Sürdürülebilir Turizm- Bir Hayal Veya Bulgaristan Destinasyonu İçin Stratejik Bir

profiline sahip bir bölge.
Devlet bu sektöre öncelik
veriyor” dedi. İş dünyası,
bilim çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve eğitim
kurumlarının Kırcaali’nin
önde gelen turistik bir
destinasyon haline gelmesi için birbirlerine el
uzatmaları girişiminde

bulunanları alkışladı. Vali,
bunun için AB fonlarından
finanse edilen programlardan ve ilin Yunanistan’a
yakın mesafede olmasından yararlanılmasını tavsiye etti.
Bilim Adamları Birliği
Kırcaali Şubesi Başkanı
Doç. Dora Yançeva, ça-

baların birleştirilmesiyle
büyük gücün doğacağını
vurguladı.
Doç. Naydenova, Plovdiv (Filibe) Üniversitesi’nin
Kırcaali Lüben Karavelov
Şubesi Müdürü Prof. İliyana Velçeva adına tebrik
mektubu okudu. Mektupta, turizmin küreselleşen

gerektiği veya tedavinin
geciktirilmesine imkan
olduğu durumlar tarif

hangileri olduğunu belirtmediği 5-6 hastalığın
yer aldığını söyledi.

ğini belirtti.
Grozev’e ifadelerine
göre hastanelerde boş
yatakların mevcut olduğu zaman tedavisinin geciktirilebileceği durumda
olan hastaların da kabul
edilmesi konusunda görüşmeler yapılacak.
Gazetecilerin Sağlık
Kasası’nın bu değişikliklere ilişkin giderleri karşılama gücüne sahip olup
olmadığı sorusuna Moskov, olumlu cevap verdi.
Grozev, temel teminat paketi kapsamında
önemli hastalıkların yer
aldığı ve hastaların tedavi için beklemeyeceğine
göre limit olmaması gerektiğini düşünüyor. Grozev, “Devlet sağlık sigortası teminatı kapsamında
olan bir şeyde limit olmasının hiçbir mantığı yok”
diye sözlerine ekledi.
Kırcaali Haber

Sağlık Kasası’ndan karşılanacak
sağlık paketleri hazır
Ulusal Sağlık Sigorta
Kasası (NZOK) tarafından ücreti karşılanacak
iki sağlık hizmet paketi
hazır.
Dematolojik problemler
gibi az sayıda hastalıklar
ek sağlık paketi dahilinde
yer alıyor. Ürolojik hastalıklar gibi bazı hastalıklar
her iki paket dahilinde
yer alıyor. Bu tür hastaların hastaneye hemen
kabul edilip veya bekletilebileceğine doktorlar
karar verecek.
Sağlık Bakanı Petır
Moskov ve Bulgaristan
Hekimler Birliği Başkanı
Ventsislav Grozev gazetecilere, “Temel sağlık
paketi ve ek sağlık paketi
projeleri hazır, fakat ücretlendirilmiş değil” açıklamasında bulunuldu.
Moskov, “Paketlerde
daha çok hastaların acil
hastaneye kaldırılması

edilmiştir” dedi. Bakanın
ifadelerine göre tedavinin geciktirilmesi de
sınırlı bir zamana kadar
olup hastanın hastanede
tedavi görmesi gereken
belirli bir süre öngörülecek.
Bakan, temel sağlık paketi teminatı kapsamında
önemli hastalıklar, çocuk
ve anne sağlığı, acil durumlar, ek pakette ise

Grozev, “Çeşitli hastalıklar için klinik yollar ve
onlara ilişkin prosedürler
ayaktan tedavi teminatı
kapsamında karşılanacak, fakat tedavi hastanelerde gerçekleşecek”,
dedi. Söz konusu hastalıkların göz hastalıkları,
gastroskopi, artroskopi,
sitostatik infüzyonu ve
başka alanlarda yapılan
prosedürlerin olabilece-

Schengen’e giriş yeniden ertelendi

Bulgaristan ve Romanyanın Schengen’e kabul
kararı geçen hafta AB
İçişleri Bakanları tarafından görüşülmedi. Bulgaristan hükümeti, Adalet
ve İçişleri Konseyi’nin
8 ve 9 Ekim’de yapılan
oturumunda, Bulgaristan
için Schengen hava sı-

nırlarının aşamalı olarak
kaldırılmasına yönelik

siyasi kararın alınmasını bekliyordu.
Konsey’in toplantı
gündeminde ancak
mülteci sorunları
ve sınır güvenliği
konuları yer alıyordu. Romanya Başbakanı Bükreş’te
parlamentoda yaptığı

konuşmasında, Avrupa
Birliği’nin Hollanda’nın
dönem başkanlığı sırasında (Ocak- Haziran
2016) Schengen’in genişletilmesi için oylama
yapacağı ve 2016 yılında
da Schengen üyeliğinin
erteleneceği konusundaki kuşkularından dolayı
ertelenmesini istediğini
açıkladı.
BNR

Fırsat”, “Bölgede Turistik
İşletmelerde Personelin
Yönetiminde Karşılaşılan
Kilit Sorunlar”.
Konferansta bilimsel
rapor tanıtan isimler arasında Kırcaali Bölge Tarih
Müzesi Müdürü Daniela
Kocamanova, Kırcaali
Hastanesi Müdürü Dr. Todor Çerkezov, Prof. Yosif
İliev bulunuyor.
Konferans programı son
derece çeşitli ve spesifik,
bunun için forumun son
derece verimli olması
bekleniyor.
Kırcaali Haber

Türkiye sınırına çekilecek
yeni tel örgü daha uzun ve
pahalı

Bulgaristan’ın Türkiye sınırına örmeye başladığı
yeni tel örgü öncekinden daha uzun ve pahalı olacak. Yeni tel örgünün inşası devlete 48 milyondan
fazla levaya mal olacak. Alanın özelliklerine göre iki
tipten tel örgü örülmesi öngörülüyor.
Sınıra tel örgü çekme çalışmaları, Burgaz ilinde
Stranca Dağı yamaçlarının eğimi yüzde 40 olmasından dolayı zor olacağı belirtildi.
Toplam 132,6 kilometrelik büyük bir sınır kesimi,
inşası daha zor olan A tipi tel örgü ile çevrelenecek.
Bu tip duvar, Kapıkule Sınır Kapısı’na yakın sınıra
çekilen 30 kilometrelik tel örgüsünün benzeridir.

Çekilecek olan tel örgü Bulgaristan tarafında 3
metre, Türkiye tarafında ise 2,5 metre yükseklikte
olacak.
B tipi duvar Burgaz bölgesinde sınırın üç kesiminde inşa edilecek. Onlardan en uzunu 7,4 kilometrelik
duvar Veleka ve Deliyska çayları arasındaki kesimde yapılacak. Bu duvar daha dar ve daha yüksek
olacak. Çit üstüne dokuz helezon jiletli teller uygulanacak.
Yılın başında İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda önceki Plamen Oreşarski hükümeti
sırasında sınıra çekilen tel örgü duvarının etkili olmadığı belirtildi. O zaman uzmanlardan oluşan bir
komisyon duvarın birkaç dakika içinde hiç sorun
yaşanmadan aşılabileceğini tespit etti. Bu yüzden
sınırdan kaçak olarak geçilmesine karşı duvarın ek
önlemlerle güçlendirilmesi önerildi.
Haskovo (Hasköy), Yanbol ve Burgaz illerinde
bulunan üç ayrı sınır kesiminde duvar örülmesine
ilişkin projeler farklı şirketler tarafından hazırlandı.
Onların İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı proje doğrultusunda olması gerekir. Aynı zamanda bu şirketlere
alanın özelliklerine göre yapıcı kararlar önermelerine
fırsat veriliyor. Bu demektir ki, bazı yerlerde tel örgü
duvarı farklı görünebilir.
Sınıra çekilecek olan yeni tel örgünün gelecek yıl
ilkbahara kadar tamamlanması ve o zaman sınırda
sığınmacı akınının azalması bekleniyor.
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Kırcaali’de içme suyuna zam geliyor
Kırcaali’de Entegre Su
Projesi’nin tamamlanmasıyla ilgili düzenlenen
basın toplantısında proje
yöneticisi Müh. Mitko Sinabov ve proje ortağı Su
ve Kanalizasyon Şirketini
temsilen Müh. Fahri Mustafa yer aldı.
Proje kapsamında inşa
edilen atıksu arıtma tesisini ve diğer tesisleri idare edecek Su ve Kanalizasyon Şirketi tarafından
hazırlanan programda,
Kırcaali’de ev abonelerinin su faturalarına metreküp başına 55 stotinka
(santim) atık su ücreti
ilave edileceği belirtildi.
Şirketler için ise atık su
ücretinden dolayı faturalara yansıyacak tutar metreküp başına 1,38 levaya
kadar ulaşabilir. Müh.
Fahri Mustafa, ”Şu anda
ev aboneleri bir metre
küp su için 1,60 leva ödüyor. Su ve Kanalizasyon
Şirketi olarak metre küp
başına suyun fiyatının
2,20 levaya çıkmasını
bekliyoruz. Üç aya kadar
Enerji ve Su Düzenleme
Komisyonu’nun Kırcaali

fettişliği tarafından atıksu
arıtma tesisinin çalışmaları denetlendiğini açıkladı.
Tesisin 20 kişilik personelinden çoğunun eski Kurşun - Çinko Fabrikası’nın
atıksu arıtma tesisinin
kadrolarından olduğu öğrenildi.
Tesisleri tedarik eden
Alman şirketine göre çalışacak elemanların hemen
hemen hepsi yüksek kalifiyeli kişilerden oluşmak-

Su ve Kanalizasyon Şirketi tarafından yapılacak
su fiyatının yükseltilmesine ilişkin teklifle ilgili karar vermesi gerekmektedir. Aynı şekilde bir süre
önce atık su arıtma tesisine sahip olan Momçilgrad
(Mestanlı) İlçesinde de su
fiyatı metre küp başına 55
stotinka artacak. Şimdilik
yalnızca Kırcaali’nin Gledka semtinde yaşayan ev

aboneleri için herhangi
bir değişiklik olmayacak.
Bunun sebebi ise Gledka semtinin atık suları
Kırcaali’nin atıksu arıtma
tesisine ulaştıran yeni
kolektör sistemine dahil
edilmemiş olmasıdır. Projenin ikinci aşamasının
uygulanmasında belirtilen
değişiklik gerçekleşecek”
dedi.
Müh. Mitko Sinabov,

Çevre Operasyonel Programı kapsamında gerçekleştirilen projenin 69 590
828,94 leva maliyetinde
olduğunu belirtti. Artık
tüm tesislerin gerekliliklerini yerine getirdiklerini
ve Su ve Kanalizasyon
Şirketine son teslim tarihinin 31 Ekim olduğunu
söyledi. Plovdiv (Filibe)
Su Havzası Müdürlüğü
ve Bölge Çevre ve Su Mü-

HÖH Milli Güvenlik Konseyi’nin toplanmasını istedi
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Başkanı
Lütfi Mestan, Meclis’te
okuduğu bildirgeyle Bulgaristan Cumhurbaşkanı
Rosen Plevneliev’e Yakın
Doğu’daki krizden dolayı
Milli Güvenlik Konseyi’ni
olağanüstü toplama sı çağrısında bulundu.
Mestan’ın kullandığı ifadelere göre dünya birkaç
günde değil, birkaç saat
içinde değişiyor “ve biz
son on yıllarda belki de
en kötü jeopolitik krizle
karşı karşıyayız".
Mestan’ın ifadesine
göre Bulgaristan bu konuda net bir pozisyon
almalı ve bu pozisyonla
Bulgar devlet adamlarının, Brüksel’de yapılan
zirve toplantılara ve başka uluslararası teşkilatlara katılmaları gerekir.
HÖH Başkanı, “HÖH

Kırc aali A rdastroy
Şirketi, Arpezos Otel
Kompleksi’nin yeni sahibi oldu. Otelin satışı
1 Ekim 2015 tarihinde
gerçekleşti.
Arpezos
Oteli,
Kırcaali’nin amblemlerinden biri. Şehrin
merkezinde Arda nehrine yakın bir mevkide
bulunuyor. Geçen asrın
80’li yıllarında inşa edi-

Meclis Grubu’nun kesin
görüşü şudur ki, Avrupa
Birliği’nin (AB) çıkarlarının ve Ortak Avrupa-Atlantik alanının savunması
sadece Brüksel’deki AB
yöneticilerinin sorumluluğu olamaz” dedi.
Bunun her bir AB üyesi
ülkenin sorumluluğu olduğunu söyleyen Mestan,
“Biz bu konularda çok
net bir pozisyona sahip

olmalıyız” diye belirterek,
Bulgaristan’ın AB’nin ortak, ciddi ve kararlı pozisyonunun hazırlanması
sürecinde yer alabileceğini kaydetti.
Şu anda Bulgaristan’da
sığınmacı krizinin söz
konusu olmadığını kaydeden Mestan, “Umarım
Bulgaristan’da hiç kimse
ülkemizin bir güvenlik
adası olarak kalacağına

inanacak kadar saf değil” diye sözlerine ekledi.
HÖH’ün mülteci krizine
bir tepki olarak bütün bir
konsepte sahip olduğunu
hatırlatan Mestan, “Krize
en yeterli tepki, Birliğin
Batı Balkan ve güneydoğu Avrupa ülkeleri
yönünde genişlemesinin
devam etmesiyle AB’nin
güvenlik alanının genişletilmesi” diye görüşlerini
aktardı.
Mestan’ın ifadelerine
göre AB dışındaki Batı
Balkan ülkeleri, AB’nin
bir parçası olmaları haline kıyasla Birliğe daha
fazla belirsizlik ve tehditler oluşturuyor.
Lütfi Mestan, “Meclis’teki diğer parti liderleri ve Cumhurbaşkanın
buna nasıl tepki vereceğini bekliyoruz” dedi.
Kırcaali Haber

Arpezos Otel Kompleksi sahibini değiştirdi
len otelde 2006 yılında
yenileme çalışmaları
yapılmıştır.
Otel kompleksinde
odalar bölümü, konferans salonu, son derece
ziyaret edilen restoran,
meyhane, fitness salonu, kafeterya ve mağazalar bulunuyor.

Kompleksin yeni sahibi inşaat sektöründe

önemli yer edinen
Ardastroy Şirketi,
bölgede önde gelen inşaat şirketlerinden biri. Bu
şirket Kırcaali’nin
Studen Kladenets
semtinde bulunan A rdastroy
Oteli’nin de sahibi.

ta.
Müh. Sinabov, tesislerin
8 yıl garanti belgeleri olduğunun altını çizerek, bir
yıl usulsüzlükler için denetleneceklerini paylaştı.
O zamana kadar projenin
maliyetinden bir miktar
kaynakların tutulacağını
ve tesisler arıza yapmadığı halde bu kaynakların
üstlenici şirketlere geri
ödeneceğini aktardı.
Kırcaali Haber

Bulgaristan-Türkiye
sınırında bir Afgan
öldürüldü

Bulgaristan-Türkiye sınırında, ülkeye kaçak yoldan girmeye çalışan bir grup yabancı ile Bulgar polisi arasında
çıkan silahlı çatışmada, 1 Afgan'ın öldürüldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Georgi Kostov, yaptığı açıklamada, ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir grup yabancının Bulgar polisine karşı saldırgan
davrandığını, bazılarının silah çektiğini kaydetti. Kostov,
ateş açmak zoruna kalan polislerin yaraladığı Afganistan uyruklu bir
kişinin hayatını
kaybettiğini ifade etti.
Bulgaristan'ın
Burgaz şehrinin güneyinde
sınırdaki Sredets kasabası
ya k ın l a r ın d a
meydana gelen olayda, ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan
54 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sığınmacılar" konulu Avrupa Konseyi
Toplantısı'na katılan Başbakan Boyko Borisov'un, meydana gelen olay nedeniyle gece yarısı toplantıyı terk
ettiği, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite'ye
vekalet verdiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Kostov'un, söz konusu Afgan'ın öldürüldüğü Sredets kasabası ve bölgesinin
bağlı olduğu Elhovo Bölge Sınır Polis Müdürlüğü'ne gittiği ve olayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Plevneliev
siyasileri uyardı
Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, ülkede 25
Ekim'de gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde
siyasetçilerin nefret söylemi kullanmama çağrısında
bulundu.
Cumhurbaşkanı Plevneliev seçimler öncesi yaptığı
açıklamada, "Ucuz popülizme ve saptırılmış milliyetçiliğe yatırım yapmayalım, çünkü bunlardan yeni iş
yerleri açılmayacak ve hayat standardımız düzelmeyecek" dedi.
Adayların seçim gününe kadar kalan süreyi iyi değerlendirerek fikir ve amaçlar üzerinde durmalarını tavsiye
eden Cumhurbaşkanı Plevneliev, yerel ve ulusal bazdaki siyasette "güvenin" verilen sözlerin tutulmasıyla
oluştuğunu belirtti.
Bulgaristan'da her seçim öncesinde aşırı sağ siyasi oluşumlar ülkedeki etnik azınlıkları hedef gösteren
nefret içerikli söylemleri seçim kampanyalarında kullanıyor.
Ülkede 25 Ekim'de yapılacak yerel seçimlerle birlikte
eş zamanlı gerçekleştirilecek referandumda seçmenler
"Seçim ve referandumlarda uzaktan ve sanal ortamda oy verilebilmesini destekliyor musunuz?" sorusuna
evet ya da hayır cevabını verecek.
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Borino’da yenilenen cami törenle hizmete açıldı
Başbakan Borisov: AB liderlerine
görüşümüzü bildirdik

Ekim ayı başında Smolyan
(Paşmaklı) İline bağlı Borino
(Karabulak) İlçe merkezinde yeniden yapılandırılan Reşadiye
Camii’nin açılış töreni yapıldı.
Caminin yeniden yapılandırılması ve onarımına ilişkin proje,
Kırsal Kesimlerin Kalkınması
Programı’nın 322 Nolu “Yerleşim Yerlerinin Yenilenmesi ve
Gelişimi” tedbiri kapsamında
finanse edildi. Caminin iç dekorasyon harcamaları Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından
hibe olarak karşılandı. Cami
Smolyan ilinde Avrupa Birliği destekli projelerle yeniden
yapılandırılan üçüncü bir cami
oluyor. Bundan önce yeniden
yapılandırma projeleri, Madan
kasabasında 25 nolu semtte
bulunan camide ve Merkez
Camii’de uygulandı.
Törene katılan resmi konuklar
arasında Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı’yı temsilen Kırcaali

Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Blagoevgrad (Yukarıcuma), Pazarcık ve Krumovgrad
(Koşukavak) bölge müftüleri
Aydın Muhammed, Abdullah
Salih ve Nasuf Nasuf, Smolyan
Bölge Müftülüğü Sekreteri Vahdi Bozov, Bulgaristan Meclisi
Başkan Yardımcısı Aliosman
İmamov, HÖH Milletvekilleri
Mustafa Karadayı ve Hüseyin Hafızov, Borino Belediyesi
temsilcileri, Bursa Büyükşehir
Belediyesi ve İnegöl Belediyelerinden heyetler hazır bulundu.
Smolyan Bölge Müftülüğü
Sekreteri Vahdi Bozov, Smolyan Bölge Müftüsü Necmi
Dıbov’un adına yaptığı tebrik
konuşmasında Borino sakinlerine hitaben caminin yenilenmesinin sadece maddi yönden
değil, dini yönden de olması
için çaba sarf etmeleri çağrısını
yaparak, bunun ancak Allah’ın
evlerine ilgi gösterdikleri zaman
olacağını belirtti. Bozov, çocuk

ve gençlerin camiyi daha sık
ziyaret ederek, artık daha modern koşullarda gerçekleştirilecek Kuran Kursları ve dini faaliyetlere katılmaları çağrısında
bulundu.
Kırcaali Bölge Müftüsü konuşmasında Başmüftü adına
tüm katılımcıları selamlayarak,
kısaca caminin Müslümanların
hayatında önemi ve yerine değindi.
Milletvekili Hüseyin Hafızov,
tüm toplumun yararına olan
İslami değerler ve erdemlerin öğretildiği için camilerin
Bulgaristan’ın milli güvenliğinin
garantisi olduğunu kaydetti.
Açılış töreni, açılış şeridinin
kesimiyle sona erdi. Törenin ardından Borino sakinleri ve misafirlerine dar gelen yenilenen
camide Cuma namazı kılındı.
Açılış törenine 3 000’den fazla
kişi katıldı. Hepsine kurban eti
ile hazırlanan pilav dağıtıldı.
Kırcaali Haber

Başbakan Boyko Borisov, Bulgaristan'ın, Suriye'de güvenli bölge tesis edilmesi konusundaki görüşünü, Avrupa Birliği liderlerine
yazılı olarak ilettiklerini, mültecilerin kendi doğdukları yerlere geri
dönebilmeleri için bu bölgenin önemine değindiklerini söyledi.
Borisov ve Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen
Küresel Göç Forumu öncesinde
yaptıkları ikili görüşmenin ardından
ortak basın toplantısı düzenledi.
Borisov, Bulgaristanın, Suriye'de
güvenli bölge tesis edilmesi konusundaki görüşünü, Avrupa Birliği
liderlerine yazılı olarak ilettiklerini,
mültecilerin kendi doğdukları yerlere geri dönebilmeleri için bu
bölgenin önemine değindiklerini anlattı.
Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu da belirttiklerini ifade
eden Borisov, "Bulgaristan ile Türkiye arasında, her türlü alandaki
iş birliğini geliştirmeyi hedefledik. Meriç Otobanı'nın açılışını yapacağız. Bulgaristan'dan Türkiye'ye ulaşım uçakla yapılandan çok
daha kısa sürecek. Tabii bunlar seçimlerden sonra gerçekleşecek"
dedi.
Borisov, iki ülkenin istihbarat servisleri arasında çok güzel bir iş
birliği söz konusu olduğunu, bu iş birliğinin sürekli ve daimi olabileceğini belirterek, silah kaçakçılığıyla yapılan mücadele için
teşekkürlerini sundu.
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