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Bulgaristan, 10 Yıl Önce AB Üyesi Oldu

Bulgaristan, 1 Ocak 2007 ta-
rihinde Avrupa Birliği (AB) üye-
liğine kabul edildi. Bundan 10 
yıl sonra Bulgaristan, AB’nin 
en fakir ülkesi olmaya devam 
ederken yargı sistemi ve devlet 
idaresinde yolsuzluğun en fazla 
olduğu ülkeler arasında bulunu-
yor. 

Ülkemiz AB ailesi içerisinde 
10 yıl yer almasına rağmen şu 
ana kadar AB’ne üye olan ül-
keler arasında gayri safi yurt 
içi hasıla kişi başına en düşük 

veya en düşük olanlar arasında. 
Emek verimliliği, rekabet ede-
bilirliği en düşük, yoksulluk en 
büyük oranda, ekonomik, tek-
nik ve ekonomik, mali, sosyal, 
çevresel, demografi, kurumsal, 
sağlık, sanitasyon ve hijyen, yol-
suzluk ve başka göstergeler en 
kötü olmaya devam ediyor.

Bulgaristan, her yılın başın-
da düzenli olarak AB’ne üyelik 
ücreti ödüyor. Ülkemiz 2007 
yılından 2014 yılının sonuna 
kadar yılda 816 milyon leva ol-

mak üzere toplam 6, 53 milyar 
leva katkı payı ödedi. 2015-2017 
döneminde yılda ortalama 960 
milyon leva civarında katkı payı 
ödemesi bekleniyor.

Katılım öncesi dönemde 
Bulgaristan’a 1 962 700 000 
avro destek verildi. Katılım ön-
cesi dönemde sağlanan kay-
naklara katılımdan sonra yapı-
sal fonları ve Uyum Fonu’ndan, 
yani 2007 yılının başından 2014 
yılının sonuna kadar sağlanan 
maliyeti 5 milyar avro.

Filibe Bölge Müftülüğünden Anlamlı Bağış
Filibe Bölge Müftülüğünün sosyal sorumluluk projeleri kap-

samında Rozino köyünde yaşayan engelli Hasan Hacımakak'a 
bir ziyaret gerçekleştirilmiş ve kendisine akülü araç hediye edil-
miştir.

Ziyarete Filibe Cami Encümen Başkanı Ahmet Pehlivan, TC 
Filibe Başkonsolosluğu Sosyal İşler Ataşesi Metin Akbaş ve Dol-

ni voden’den Ali Keya katıldı.
Edirneli işadamları tarafından hediye edilen akülü tekerlekli 

sandalye engelli ve yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı. 
Müftülük çalışanlarına ve duyarlılık gösterenlere teşekkürlerini 
ilettiler.

Encümen başkanı çevrelerine ve ihtiyaç sahiplerine yönelik 
çalışmalarının devam edeceğini belirtti.Başmüftü, Mestanlı’da yapılan 

seminerleri ziyaret etti
 Bulgaristan Başmüftüsü 

Dr. Mustafa Hacı ve Kırcaali 
Bölge Müftüsü Beyhan Meh-
met, 26 Aralık 2016 tarihinde 
Momçilgrad (Mestanlı) kasa-
basındaki İlahiyat Lisesi’ni 
ziyaret etti. 
Lisede 1-4.sınıf öğrencile-

rinin katılımıyla kültür ve eğ-
lence amaçlı seminerin yanı 
sıra din görevlilerin katılımıy-
la eğitim semineri yapılıyor. 
Okulda yapılan görüşme-

de Haskovo (Hasköy) Bölge 
Müftüsü Basri Eminefendi, 
Stara Zagora (Eski Zağara) 
Bölge Müftüsü Turhan Hasan 
ve seminerlere ev sahipliği 
yapan İlahiyat Lisesi yönetimi 
de hazır bulundu. 

Bizzat seminerlere katılan 
çocuklar ve dini görevlilerle 
görüşüp sohbet etme imkanı 
bulan konuklar, katılımların-

dan dolayı onlara teşekkür 
ederek, seminerlerin hayırlı 
olmasını diledi.
                   Kırcaali Haber
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Osmanlı Padişahları
IV. Mehmed 
(1648 - 1687)

Sul tan Dördüncü 
Mehmed,  2  Ocak 
1642’de, İstanbul’da 
doğdu. Babası Sultan 
Birinci İbrahim, annesi 
Rus asıllı Turhan Ha-
tice Sultan’dır. Sultan 
Dördüncü Mehmed, 
orta boylu, beyaz tenli 
ve yanık çehreliydi. Ata 
çok bindiği için vücudu 
öne eğikti. Annesi onu 
çok iyi yetiştirdi. İyi bir 
tahsil gördü. Babası 
Sultan İbrahim’in öl-
dürülmesi üzerine 8 
Ağustos 1648 günü, 
henüz yedi yaşında 
iken padişah oldu. Ava 
ve edebiyata çok me-
raklıydı. Ava olan me-
rakı yüzünden tarihte 
“Avcı Mehmed” olarak 
anılır.
İçkiyi yasaklayıp, içki 

imalâthanelerini ka-
pattırdı. Sadrazamlığı, 
Köprülü ailesine ver-
mekle çok isabetli bir 
karar aldı.
Hayatının büyük bir 

kısmı saray entrikala-
rıyla geçti. İkinci Viya-
na bozgunundan son-

ra, ordunun ve devlet 
erkânının oybirliği ile, 
8 Kasım 1687 günü 
tahttan indirildi. Bun-
dan sonraki ömrü, sa-
raydaki bir odada ya-
nına konulan iki cariye 
ile tam bir hapis hayatı 
şeklinde sürdü. 6 Ara-
lık 1693’de Edirne’de 
vefat etti. Cenazesi 
İstanbul’a gönderildi 
ve Yeni Cami’deki tür-
besine, annesi Turhan 
Sultan’ın yanına defne-
dildi.
Erkek çocukları : İkin-

ci Mustafa, Üçüncü Ah-
med, Bayezid.
Kız çocukları : Hatice 

Sultan, Safiye Sultan, 
Ümmü Gülsüm Sultan, 
Fatma Sultan.

II. Süleyman
 (1687 - 1691)

Sultan İkinci Süley-
man, 15 Nisan 1642’de, 
İstanbul ’da doğdu. 
Babası Sultan Birinci 
İbrahim, annesi Sali-
ha Dilaşub Sultan’dır. 
Orta boylu, kır sakallı, 
şişman ve halim selim 
bir padişahtı. Dindar, 
dürüst ve akıllı bir insan 
olan annesi Saliha Di-
laşub Sultan tarafından 
titizlikle yetiştirildi. Oğ-
luna, gerekli bilgileri bir 
yandan kendi veriyor, 
bir yandan da hocalar 
tutuyordu.
Hayatının kırk yılını bir 

dairede hapis geçiren 

Sultan İkinci Süleyman 
cesur, dindar, vatanse-
ver, merhametli ve na-
zik bir insandı. Rüşvet 
ve sefahata son derece 
düşmandı. Padişah ol-
duğu sırada askerî zor-
baların ortalığı karıştır-
ması üzerine onlarla 
mücadeleye girişti ve 
kısmen de olsa asayişi 
sağladı.
Sultan İkinci Süley-

man, dört yıl gibi kısa 
bir süre padişahlık 
yaptı. Bunun son iki 
yılını yatak hastası ola-
rak geçirdi. Gün geç-
tikçe zayıflıyordu. 22 
Haziran 1691 günü, 
Edirne’de vefat etti. 
Cenazesi İstanbul’a 
getirilerek Süleymaniye 
Camii yanında Kanûnî 
Sultan Süleyman tür-
besine gömüldü.

II. Ahmed 
(1691 - 1695)

Sultan İkinci Ahmed, 
25 Şubat 1643 günü, 
İstanbul ’da doğdu. 
Babası Sultan Birinci 
İbrahim, annesi Hati-
ce Muazzez Sultan’dır. 
Terbiyesi ve tahsili ile 
annesi meşgul oldu. 
Arapça ve Farsça bili-

yordu. Orta derecede 
bir tahsil gördü. Devlet 
işlerini çok yakından 
takip eder, hasta bile 
olsa divan toplantıları-

na katılırdı.
Sultan İkinci Ahmed, 

hat sanatında çok us-
taydı. Yazı yazma ka-
biliyeti çok üstün olan 
Sultan İkinci Ahmed, 
birçok Kuran-ı Kerim 
yazdı. Şairlere ve şiire 
çok düşkündü. Üç yıl 
yedi ay ondört gün sal-
tanat sürdükten sonra, 
yakalandığı Siroz has-
talığından kurtulamaya-
rak 6 Şubat 1695 günü 
Edirne’de vefat etti. 
Cenazesi İstanbul’a ge-
tirilerek Kanûnî Sultan 
Süleyman Türbesine 
defnedildi.
Erkek çocukları: İbra-

him, Selim
Kız çocukları: Atike 

Sultan, Hatice Sultan, 
Asiye Sultan.

II. Mustafa
 (1695 - 1703)

Sultan İkinci Musta-
fa, 6 Şubat 1664 günü, 
İstanbul’da dünyaya 
geldi. Babası Sultan 
Dördüncü Mehmed, 
annesi Emetullah Ra-
bia Gülnuş Sultan’dır. 
Annesi Girit asıllıdır. 
Kuvvetli bir ilim tahsili 

yaptı. Tahta geçtiğinin 
üçüncü günü yapacağı 
işleri anlatan bir hatt-ı 
hümâyûn yayınladı. Ya-
zısında: “Zevk, sefa ve 
rahatı kendimize haram 

eylemişizdir” diyordu. 
Yine vezirlerinden biri-
ne yazmış olduğu yazı 
şöyledir: “Bana ağırlık 
ve hazine lâzım değil. 
Yerine göre kuru ek-
mek yerim. Vücudumu 
din uğruna harcarım. 
Sıkıntının her çeşidine 
sabrederim. Milletime 
hizmet tamam olmadık-
ça, seferden dönmem. 
Elbette sefere bizzat 
kendim giderim”.
Erkek çocukları: Bi-

rinci Mahmud, Üçüncü 
Osman, Üçüncü Ah-
med, Küçük Ahmed, 
Hüseyin, Selim, Meh-
med, Murad, Osman
Kız çocukları: Ümmü-

gülsüm, Ayşe, Eme-
tullah, Emine, Rukiye, 
Safiye, Zahide, Atike, 
Fatma, Zeyneb, Zahi-
de.

III. Ahmed
 (1703 - 1730)

Sultan Üçüncü Ah-
med, 30 Aralık 1673 
günü doğdu. Baba-
sı Sultan Dördüncü 
Mehmed, annesi Eme-
tullah Rabia Gülnuş 
Sultan’dır. Annesi Girit 
asıllıdır. Sultan İkinci 
Mustafa’nın öz karde-
şi olan Sultan Üçüncü 
Ahmed, uzun boylu, 
kara gözlü, doğan bu-
runlu ve buğday tenli 
idi. Son derece zekî, 
hassas ve zarif bir in-
sandı. İyi bir tahsil ve 
terbiye görmüş olan 
Sultan Üçüncü Ahmed 
ünlü hocalardan ders-
ler almıştı.
Sultan Üçüncü Ah-

med, ağabeyi Sultan 
İkinci Mustafa’nın ve-
fatı üzerine 22 Ağus-
tos 1703 tarihinde otuz 
yaşında iken Edirne’de 
tahta geçti. Osman-
lı Devleti açısından 
önemli bir yere sahip 
olan Lâle Devri boyun-
ca padişahlık yapan 
Sultan Üçüncü Ahmed, 
hattat ve şâirdi. “Necib” 
mahlasıyla şiirler yazdı. 
Ayrıca musiki ile de ya-
kından ilgileniyordu. Di-
van şairlerinden Urfalı 
Nabi Efendi’nin hem 
kendisini hem de şiir-
lerini çok severdi.
Gençliği diğer Os-

manlı şehzadelerine 
göre bir hayli serbest 
geçti. Şehzadelerin 
öldürülmesi geleneği 

kalktığından, rahat bir 
hayat sürdü. İstediği 
her şeyle ilgilendiği 
için bilgisi de, görgüsü 
de arttı. Avrupa’daki 
gelişmeleri inceleme 
fırsatı buldu ve matbaa-
nın Osmanlı Devleti’ne 
gelmesi için çok çaba 
sarfetti. Yirmi yedi yıl 
gibi uzun bir süre tahtta

kalan Sultan Üçüncü 
Ahmed, çıkan Patrona 
Halil isyanı sonunda, 1 
Ekim 1730 tarihinde
padişahlıktan çekildi.
S u l t a n  Ü ç ü n c ü 

Ahmed’in padişahlığı-
nın ilk günleri, tama-
men disiplinden çıkmış 
yeniçerileri yatıştırma 
gayretleri ile geçti. An-
cak kendisini padişah 
yapan yeniçerilere kar-
şı etkili olamadı. Sul-
tan Üçüncü Ahmed’in 
sadrazamlığa getirdiği 
Çorlulu Ali Paşa, ona 
idarî konularda yar-
dımcı olmaya çalıştı, 
hazine için yeni dü-
zenlemelerde bulun-
du ve Sultan Üçüncü 
Ahmed’e rakipleriyle 
mücadelesinde destek 
oldu.
Sultan Üçüncü Ah-

med zamanında, Rus-
ya ile olan ilişkilerde 
gerginlik yaşandı. Bu-
nun sebebi Rusya’nın 
Orta Asya üzerinde ya-
yılma siyaseti izlemesi, 
Balkanlar’daki toplum-
ları slavlaştırmaya ça-
lışması, açık ve sıcak 
denizlere inmek iste-
mesiydi.
Erkek  Çocuk lar ı: 

Birinci Abdülhamid, 
Üçüncü Mustafa, Sü-
leyman, Bayezid, Meh-
med, İbrahim, Numan, 
Selim, Ali, İsa, Murad, 
Seyfeddin, Abdülme-
cid, Abdülmelik.
Kız Çocukları: Emine, 

Rabia, Habibe, Zey-
neb, Zübeyde, Esma, 
Hatice, Rukiye, Saliha, 
Atike, Reyhan, Esime, 
Ferdane, Nazife, Naile, 

Ayşe, Fatma, Emetul-
lah, Ümmüselma, Emi-
ne, Rukiye, Zeyneb, 
Sabiha. 

I. Mahmud 
(1730 - 1754)

Sultan Birinci Mah-
mud, 2 Ağustos 1696 
günü, İstanbul’da doğ-
du. Babası Sultan İkin-
ci Mustafa, annesi Sa-
liha Valide Sultan’dır. 
Büyük annesi Gülnuş 
Sultan’ın sevgi ve il-
gisiyle büyüdü. Sekiz 
yaşından beri kafes 
hayatı yaşadığı hal-
de zekâsı, iyi niyeti 
ve kuvvetli karakteri 
sayesinde kendini ha-
rap etmekten kurtardı. 
Küçük yaşlardan iti-
baren çeşitli hocalar-
dan dersler aldı. Ta-
rih, edebiyat ve şiirle 
meşgul oldu. Özellikle 
mûsıkî ile uğraştı.
Sultan Birinci Mah-

mud, 1 Ekim 1730 ta-
rihinde otuzbeş yaşın-
da iken padişah oldu. 
Devrindeki en değerli 
kimseleri seçip iş ba-
şına getirdi. Karakter 

sahibi, azimli, müşfik, 
merhametli, dikkatli 
ve sabırlı bir insandı. 
Kendi zevkinden çok 
milletin refahını dü-
şünerek hareket etti. 
Bu sayede babası 
ve amcasının düştü-
ğü hatalara düşmedi. 
Hayatının son iki yılını 
hasta geçiren Sultan 
Birinci Mahmud, 13 
Aralık 1754 tarihinde 
elli dokuz yaşında iken 
vefat etti. Sultan İkinci 
Mustafa’nın Yeni Ca-
mi’deki türbesine def-
nedildi.

IV. Mehmed

II. Mustafa

Devamı gelecek 
sayıda -->

III. Ahmed

Geçen sayıdan 
devamı -->

II. Süleyman

II. Ahmed

I. Mahmud 
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Hitrino tren kazası mağdurları için 
2 milyon levalık bağış toplandı

Şumnu’ya bağlı ilçe 
merkezi Hitrino (Şey-
tancık) köyünde mey-
dana gelen tren kazası 
mağdurlarını destek-
lemek için Bulgaristan 
Kızılhaç Örgütü’nün 
(BÇK) aracılığıyla topla-
nan 2 bin milyon levalık 
bağışların dağıtımına 
başlandı. Bu amaçla 
Kamu Konseyi’nin mali 
desteğin yönetimine 
ilişkin bir program hazır-
laması bekleniyor. Kamu 
Konseyi’nde Bulgaristan 
Kamu Denetçisi Maya 
Manolova, Hitrino Be-
lediye Başkanı Nuriddin 
Basri, kilise ve müftülü-
ğün temsilcilerinin yanı 
sıra kamu medyalarının 
temsilcileri de yer alıyor. 
SMS ile yapılan bağış-
ların miktarı 1 milyon 27 
bin leva, banka aracılı-
ğıyla yapılan bağışların 
miktarı ise 923 bin leva. 
BÇK Başkanı Hristo 

Grigorov, devlet rad-
yosuna verdiği demeç-
te şu ana kadar Kamu 
Konseyi’nin kararı olma-
dan tek bir stotinkanın 
dahi harcanmadığına 
dair kanaat getirdi.
Grigorov, “Hitrino’da 

ciddi bir ihtiyaç analizi 

yapıldıktan sonra Kamu 
Konseyi, kamuya açık 
olacak ve basına gön-
derilecek protokoller 
imzalayarak, bu kay-
nakların harcanması-
na ilişkin karar alacak. 
Böylece bağışta bulu-
nan vatandaşlar, bağış-
larının başka bir amaç 
için kullanılmadığını bi-
lecek” diye açıklamada 
bulundu. BÇK Başkanı, 
bağışların daha efektif 
kullanılması için devlet 
kurumlarının eşgüdüm 
içinde çalışması gerek-

tiğini kaydetti. 
Hitrino Kamu Konseyi 

Sekreteri Svetoslava Bo-
risova, “Hitrino sakinleri 
belki de manevi desteğe 
büyük ihtiyaç duyuyor. 
Onlar için bu zor za-
manda tüm Bulgaristan 
halkının birleşmesi son 
derece önemli birşey. 
Sonra da onların gıdaya 
ihtiyacı var” dedi. 
Borisova, “Belediyenin 

hesabına yapılan bağış-
larla oluşturulan kamu 
yemekhanesinde her 
gün tüm köy sakinlerine 

sıcak öğle yemeği ikram 
ediyoruz, çok sayıda 
gıda bağışları yapılmaya 
da devam ediyor” diye 
anlattı.
Bazı mağdurlar seyyar 

evlere yerleştirilirken 
bazıları da kış mevsimi 
olduğunu dikkate alarak, 
yakınlarının yanına yer-
leşiyor. Seyyar evlerde 
iki oda, küçük mutfak ve 
tuvalet bulunuyor.
Hitrino sakinlerinden 

Stefan Stefanov’un ifa-
delerine göre köy halkı 
arasında görüş ayrılığı 

giderek büyüyor ve ken-
di deyişiyle vicdansız 
bazı köy sakinlerinin 
hareketlerinden dola-
yı sürtüşmeler ortaya 
çıkıyor. Trajedinin ya-
şandığı günde yerlile-
re ve itfaiye-kurtarma 
ekiplerine yardımcı olan 
Stefanov, komşularının 
tutumundan incindiğini 
ve hatta kırıldığını ifade 
ederek, şu ana kadar hiç 
bir kimsenin kendisine 
yardımından dolayı biz-
zat teşekkür etmediğini 
söyledi. 
Stefanov, “Şu anda 

Hitrino’da yaşamayan in-
sanlar gıda malzemeleri 
almak için bekleyenlerle 

birlikte sıraya diziliyor, 
gözyaşı döküyor, yardım 
için yalvarıyor. Oysa ki, 
bu insanlar Hollanda, 
Almanya’da çalışıyor. 
Onlar birden bire bu-
raya geldi. Söyleyecek 
söz bulamıyorum” diye 
anlattı. 
Hitr ino köyünde 10 

Aralık’ta meydana ge-
len ağır tren kazasında 
7 kişi hayatını kaybet-
ti. O zaman gaz yüklü 
trenin rayından çıkması 
sonucun  bir tank evlere 
yakın patlayarak, büyük 
hasarlara yol açtı. Yara-
lanan kişiler hala tedavi 
görmeye devam ediyor. 
            Kırcaali Haber

Kuş gribi vakaları nedeniyle 
kriz masası oluşturuldu

Tarım ve Gıda Bakanı 
Desislava Taneva’nın 
İçişleri Bakanlığı, Dev-
let Milli Güvenlik Ajansı 
(DANS) ve kuş üreticileri-
nin temsilcileriyle yaptığı 
görüşmede halk arasın-
da tavuk vebası olarak 
bilinen kuş gribi hastalı-
ğının kontrolü ve virüsü-
nün imhasına ilişkin kriz 
masası oluşturulması 
kararı alındı.
Bakanlıktan yapılan 

açıklamada kriz masa-
sının her gün oturum 
gerçekleştireceği ve kuş 
gribi salgını tespit edil-
meyen illerde önleyici 
önlemler belirleneceği 
bildirildi. Bununla hasta-
lık virüsünün imhasına 
yönelik kontrolün etkili 
ve zamanında yapılması 
amaçlanıyor. 
Taneva, “Kuş gribinden 

dolayı kuşları imha edilen 

kuş üreticilerinin hepsi-
ne tazminat ödenecek. 
Yumrulu deri hastalığı 
nedeniyle imha edilen 
hayvanların sahiplerine 
30 gün içinde tazminat 
tutarlarını ödemiştik ve 
aynı şekilde kuş üretici-
lerinin zararları da telafi 
edilecek” diye duyurdu. 
Yapılan görüşmede 

Gıda Güvenliği Ajansı 
yönetimi kuş gribi vi-

rüsünün yayılması ve 
hastalığın kontrol altına 
alınmasına yönelik ön-
lemler ve hastalık virü-
sünün imhasına ilişkin 
ülkede durum hakkına 
bilgi verdi. Ülkede 10 
bin tane kuş gribi salgı-
nı tespit edilip, şimdiye 
kadar 9 bin kuşun imha 
edildiği açıklandı. Filibe 
ilinde saptanan kuş gribi 
salgınlarından ve ilde çok 

sayıda kuş üretim çiftliği 
bulunmasından dolayı 
önlemlere ve denetim 
sınırlamalarına uyulması 
ve kuş gribine yakalanan 
kuşların imhasına yönelik 
kontrol hızlandırıldı. Gıda 
Güvenliği Ajansı, İçişleri 
Bakanlığı ile ortaklaşa 
olarak hastalıklı kuşla-
rın serbest dolaşımına 
getirilen yasağı denet-
leyecek. Kuş gribi salgı-
nı tespit edilen yerlerin 
3 ve 10 km çapındaki 
alanda yemlerin ve yem 
takviyelerin taşınmasına 
yönelik ek tedbirler uy-
gulanacak. Telef edilen 
hastalıklı kuşlar ya top-
rağa gömülerek, ya da 
yerinde yakılarak imha 
edilecek, çünkü hayvan 
yakma fırınına götürül-
mesi kuş gribi virüsünün 
yayılması riskini taşıyor. 
            Kırcaali Haber

Momçilgrad İlçesinde 
taş ocağı açılıyor

Momçilgrad (Mestanlı) İlçesinde inşaat malze-
mesi olarak kullanılacak andezit ve bazalt taşı 
çıkarılmasına başlanıyor. Belinda adını taşıyan 

andezit ve bazalt yatağı boşalan Pleşintsi ve 
Mançevo (Solukdağ) köylerinin topraklarında bu-
lunuyor. Tespit edilen andezit ve bazalt rezervleri-
nin çıkarılması ve alınması yılda 35 bin metreküp 
hacminde açık ocak yöntemiyle yapılacak. İnşaat 
malzemeleri olarak kullanılan taşlar, 2010 yılında 
yapılan jeolojik incelemeler sonucunda tespit edil-
di. Andezit ve bazalt taşları, yol, uçak pistlerine 
asfalt kaplama ve asfalt betonu üretimine ilişkin 
bitümlü sıcak karışımlar için agrega olarak kulla-
nılıyor. 

Bakanlar Kurulu kararıyla yeraltı kaynaklarının 
çıkarılması için verilen imtiyazın süresi 35 yıldır. 
Uzmanlara göre andezit ve bazalt yatağının açık 
ocak yöntemiyle işletilmesi için teknik ve iklim ko-
şulları kış döneminde 40-50 gün dışında neredey-
se yıl boyunca elverişlidir. 

Andezit ve bazalt çıkarılması delme ve patlatma 
işlemleri ile yapılacak. Yatağın işletilmesinin yanı 
sıra bulunduğu alanda ıslah çalışması yapılması 
da öngörülüyor. 

Taş ocağı, Belinda yatağından andezit ve bazalt 
çıkarılması ve işletilmesine ilişkin kapsamlı yıllık 
projenin, hasarlı alanların ıslahına ilişkin projenin 
ve maden atık yönetim planının Enerji Bakanlığı 
ile koordine edilmesinden sonra açılacak. 
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Sofya’da “Dini İnanç-Daha İyi Bir 
Dünyaya Dair Umut” resim sergisi açıldı

Sofya Büyükşehir Be-
lediyesi binasında “Dini 
İnanç-Daha İyi Bir Dün-
yaya Dair Umut” başlıklı 
bir resim sergisi açıldı. 
Sergi Sofya Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteği ile 
Bulgaristan'da Dini Ce-
maatler Ulusal Konseyi 
tarafından organize edildi.

Sergi ülkede altı resmi 
dinin temsilcilerinin katılı-
mıyla Bulgaristan'da Dini 
Cemaatler Ulusal Konse-
yi tarafından düzenlenen 
sanat yarışmasının ikinci 
aşamasıdır. Yarışma 6-11 
yaş, 12-14 yaş ve 15-18 
yaş gruplara olmak üzere 
üç kategoride gerçekleş-
tirildi. Yarışmada 80’nin 
üzerinde eser yarıştı. On-
ların arasından seçilen 
30 resim sergiye katıla-
rak ödüllendirildi. Her bir 
yaş grubunda dereceye 
girenler belirlendi. Müslü-
man toplumunun temsil-
cileri arasında Draginovo 
köyünden 12 yaşındaki 
Cemile Miglena Kiçikova 
üçüncülük ödülü ve Çur-
ka köyünden 17 yaşındaki 

Savina Hayduşka teşvik 
ödülü kazandı.

 Dini Cemaatler Ulusal 
Konseyi, Başmüftü Yar-
dımcısı Birali Birali’yi ser-
gi için hazırlık yapmakla 
yetkili kıldı. Bulgaristan'da 
Dini Cemaatler Ulusal 
Konseyi’nde Müslüman 
toplumunu temsil eden 

Birali Birali aynı zamanda 
ressamdır. 

Ülkede farklı dinleri tem-
sil eden çocuk ve gençle-
rin eserlerini değerlendi-
ren jüride Ulusal Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde 
hocalık yapan uzmanlar 
yer aldı. 

Serginin açılışında konu-

şan Başmüftü Yardımcısı 
Birali Birali şunları söyle-
di: “Bu sergi umuda dair 
bir ışık demetidir. Dün-
yanın siyasi durumunun 
zor olması farklı dinlerin 
temsilcilerin ne kadar 
zorlukla bir arada yaşa-
dıklarını kanıtlıyor. Din-
ler çatışmaların kaynağı 

gösteriliyor. Düzenledi-
ğimiz bu “Dini İnanç-Da-
ha İyi Bir Dünyaya Dair 
Umut” başlıklı resim ser-
gisi ile başka bir mesaj 
verilmesi ve tam aksinin 
ispatlanması amaçlanı-
yor. Bulgaristan'da Dini 
Cemaatler Ulusal Kon-
seyi, faaliyetiyle çağdaş 
toplumlarda dinlerin ça-
tışmalar yaratmayıp, tam 
aksine çatışmaları ve so-
runları başarıyla çözdük-
lerini kanıtlamayı hedefle-
mektedir”. 

“Moskovska” sokağı 
N:33 adresindeki Sofya 

Büyükşehir Belediyesi bi-
nasında bulunan sergi, 31 
Ocak 2017 tarihine kadar 
ziyarete açık kalacak.

Bulgaristan'da Dini Ce-
maatler Ulusal Konseyi, 
“Dini İnanç-Daha İyi Bir 
Dünyaya Dair Umut” ser-
gisinin gerçekleştirilmesi-
ne imkan veren Sofya Bü-
yükşehir Belediyesi’ne ve 
sanat yarışmasına katılan 
tüm çocuk ve gençlere te-
şekkürlerini sunuyor. Ya-
rışmanın geleneksel hale 
getirilip her yıl düzenlen-
mesi hedefleniyor. 

             Kırcaali Haber

Terörle Mücadelede ABD Desteği
Bulgaristan İçişleri Ba-

kanı Rumyana Bıçvaro-
va, Bulgaristan'ın ABD 
ile terörle mücadele 
alanında yaptığı iş birliği 
sayesinde ülke sınırların-
da güvenlik önlemlerinin 
artırılacağını bildirdi.
Bıçvarova basın men-

suplarına yaptığı açıkla-
mada, "ABD sayesinde 
sınırlarda süper gözetim 
ve kimlik inceleme siste-
mi uygulanacak" dedi.
Önümüzdeki günlerde 

tam kapasite ile faali-
yete geçecek sistemin 
teknolojik parametreleri 
konusunda detay verme-
yen Bıçvarova, geçiş ya-
pan her kişinin bir tehdit 
unsuru olup olmadığının 
anında belirleneceğini 

söyledi.
Bıçvarova, "ABD ile 

vardığımız mutabakat 
sayesinde, Bulgar sınırı-
nı geçen kişilerin taşıdığı 
potansiyel tehdidin de-
recesini büyük bir oran-
la tespit edebiliriz. Pek 

yakında hizmete girecek 
sistem büyük bir başa-
rı sayılır. Başka hiçbir 
Avrupa ülkesinin elinde 
böyle bir sistem yoktur. 
Güvenlik düzeyimiz artı-
yor" diye konuştu.
Rumyana Bıçvarova, 

sistem sayesinde Bulgar 
güvenlik makamlarının 
ABD'nin veri tabanların-
dan yararlanabilecekleri-
ni de ifade etti.
Bulgaristan ile ABD 

arasında 2012 yılında 
imzalanan, ağır suçlar-
la mücadele mutabakat 
zaptının yanında eylül 
ayında iki ülke arasında 
DNA ve parmak izi bilgi-
leri gibi çeşitli verilerin 
mübadelesini öngören 
ek bir mutabakat imza-
lanmıştı.
İçişleri Bakanlığı, söz 

konusu mutabakatın 
olası milli güvenliği teh-
dit edebilecek şahısların 
kimlik tespiti için kullanı-
lacağını açıklamıştı.
                               AA

AB’den Bulgaristan’a 
daha 48,2 milyon avro 

sığınmacı desteği 
Avrupa Birliği Komisyonu, sığınmacı baskısının önü-

ne geçmesi için Bulgaristan’a ek olarak 48,2 milyon 
avroluk mali yardım verilmesini onayladığı bildirildi. Ek 
finansman ülkemize Avrupa İltica, Göç ve Entegrasyon 
Fonu ve İç Güvenlik Fonu tarafından sağlanıyor. Bu 
ek finansmanın 36,3 milyon avroluk bir miktarı İçişleri 
Bakanlığı bütçesine aktarılacak. 

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 
bu kaynakların sınır ve sınır kapılarının gözetimi ya-
pılmasına ilişkin ekipman alınması ve sınır polisinin 
kullandığı bilgisayar sistemlerinin iyileştirilmesi dahi 
devlet sınırlarının korunmasının iyileştirilmesi için har-
canacağı bildirildi. 

Başka bir 12 milyon avroluk miktar ise mülteci akın-
larının yönetiminin daha da iyileştirilmesi için kullanı-
lacak.

Bu mali desteğin verilmesi kararı Avrupa Birliği ile 
Bulgaristan arasında imzalanan mutabakat zaptına 
göre alındı. Daha önce de aynı mutabakat çerçeve-
sinde AB tarafından ülkemize 101 avroluk mali destek 
sağlanmıştı. 

21 Şubat, Bulgaristan’da Nazizm’e karşı 
mücadele edenlerin günü ilan edildi
Başbakanlık’tan yapı-

lan yazılı açıklamada, 
hükümetin 21 Şubat’ın 
Nazizm’e karşı mücadele 
eden kişilere minnet ve 
şükran duygularının ifade 
edileceği gün ilan edilme- si kararını aldığı bildirildi. 

Bu tarihte 1941 yılında 
Nikola Muşanov’un evin-
de Bulgaristan’ın Üçlü 
Pakt’a katılmasına karşı 
çıkan muhalefetin önder-
lerinin katılımıyla çalıştay 
toplantısı yapılmıştır. 

Açıklamada şu ifadeler 
yer aldı: “Her yıl Nazizm’e 
karşı mücadele edenlere 
duyulan şükranın ifade 
edilmesi demokratik de-
ğerlerin pekiştirilmesine 
yardımcı olacaktır”.

BÇK muhtaç çocuk-
lara gıda dağıttı

Bulgaristan Kızılhaç Örgütü (BÇK) Kırcaali ilinde 
ihtiyaç sahiplerine yönelik çok sayıda hayırseverlik 
girişimlerinde bulundu. 254. Gönüllüler Ekibi, BÇK 
Gençlik Kolları’na bağlı kulüplerin ve İnteract örgütü ile 
ortaklaşa olarak Hıristiyanların kutladığı Noel Yortusu 
arifesinde Kırcaali, Kirkovo (Kızılağaç), Cebel (Şeyh-
cuma) ve Çernooçene (Yenipazar) ilçelerinde ikamet 
eden sosyal yönden zayıf olan 147 aileye, kırılgan ke-
simlerden çocuklara ve tek başına yaşayan yaşlılara 
yardım yaptı. 

Kırcaali Hristo Botev Yabancı Dil Lisesi’nde 12.sınıf 
öğrencileri Viktoriya Angelova ve Nazmiye Mustafa, 
254. Gönüllüler Ekibi ’ne gıda yardımı yapılan kişilerin 
sayısını artırması için yardımcı oldu. Yardıma muhtaç 
kişilere, toplam maliyeti 5 493 leva olan gıda paketleri 
dağıtıldı. 

BÇK Krumovgrad (Koşukavak) İlçe Şubesi tarafın-
dan düzenlenen hayır kermesinde toplanan yardımlar-
la BÇK Kırcaali İl Şubesi Merhamet Fonu aracılığıyla 
Sosyal Yardımlar İlçe Müdürlüğü Çocuk Koruma Şube 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan kırılgan kesimlerden 
47 çocuğa destek verilecek.
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Yunanistan’da Bulgarların da yer aldığı 
bebek satan bir şebeke çökertildi 

Bulgar i s tan  Dev le t 
Radyosu’nun (BNR) ha-
berine göre Kuzey Yuna-
nistan polisi, Bulgaristan 
vatandaşlarının da katıl-
dığı bebek ticareti yapan 
bir suç şebekesini daha 
çökertti. Anneleri Bulga-
ristanlı olan bebeklerin 
satışı 6000-8000 avro 
arasında değişen fiyat-
larla yapıldı. 

Polisin birkaç ay şebe-
ke üyelerinin eylemlerini 
takip etmesi sonucunda 
hem Bulgaristan, hem 
Yunanistan vatandaşları 
tutuklandı.

Şebekede yer alan bir-
kaç kişi Bulgaristan’da 
yoksul olan hamile kadın-
lar bulup, onları çocukla-
rını satmaya ikna ettikten 
sonra doğuma kadar Ka-
terini şehrine götürüyor-
du. Daha sonra anneler, 
Pieria ilinde bulunan bir 
klinikte doğum yaptıktan 

sonra hekimlerin, avukat-
ların ve noterlerin iştirak 
ettiği Yunanistan’daki suç 
şebekesi harekete geçi-
yordu. 

Olayı araştıranların ifa-

delerine göre bebek satı-
şı mükemmel bir şekilde 
organize edildi. Yetkililerin 
görevlendirdiği iki gizli po-
lis şebeke üyeleriyle görü-
şüp, kendilerini çocuksuz 

bir aile olarak tanıtarak, 
bebek satın almak iste-
di. Bebek tacirleri, sözde 
bu aileden bir bebek için 
8000 avro istedi. 

Şu ana kadar yapılan 

araştırmalara göre en az 
13 tane yasa dışı çocuk 
evlatlık edinme olayı var, 
ancak bu sayı daha da 
yüksek olabilir. Yetkililer, 
satılan bebeklerin gerçek 
annelerini tespit etmeyi 
başardı ve onların ifade-
sini aldı. 

Çocuklarını satan bu 
anneler 44 yaş altında 
ve onların bu tür başka 

şebekelere de katıldıkları 
düşünülüyor.

Olay araştırılmaya de-
vam ettiği için hala her 
hangi bir şahıs hakkında 
suç duyurusunda bulunul-
madı. 

Daha önce de Bulga-
r istan uyruklu kişi ler 
Katerini’de gerçekleştiri-
len bebek ticareti olayına 
karışmışlardı.

Filibe şehrinde sığınmacılara karşı 
gamalı haçlar çizildi, yazılar yazıldı 

Filibe şehrinde sığın-
macılara karşı gamalı 
haçlar çizildiği ve yazı-
lar yazıldığı açıklandı. 
Irkçı mesajlar, spreyle 
yazılan yazı, poster ve 
özel çıkartma gibi her 
çeşit şekilde veriliyor. 
“Refugees not Welco-
me” (Mülteciler Hoş 
Gelmemiş) yazılı çıkart-
malar, şehrin merkez 
kısmında bulunan şehir 
içi duraklara yapıştırılı-
yor. Sarı yazı bulunan 
siyah bant, bir erkek 
ve kadın figürleri arka-
sında koşan mızraklı 
bir süvariyi resmediyor. 
Dikkatli bir şekilde ba-
kıldığında sığınmacıla-
rın ellerinde silah bu-
lunduğu ve onları takip 
eden kişinin ise haçlı 
şövalyeye benzediği 
anlaşılıyor.
Bu tür kampanyalar, 

sığınmacı akınının en 
çok etkisinde kalan 
Avrupa Birliği ülkele-
rinde her gün görülen 
bir şeydir. Geçen kış 
Brüksel’de gerçekleş-
tirilen terör saldırıların-
dan sonra “Refugees 
not Welcome” başlığı 

altındaki aktiviteler çe-
şitli şekillerde gerçek-
leştiriliyor. Filibe şehrin-
de görülen çıkartmalar, 
sosyal medyada düzen-
lenen söz konusu kam-
panyaların sembollerini 
anımsatıyor.
Sveti Kliment Ohridski 

Okulu’nun arka tarafın-
daki “Dr. Nikola Kova-
çev” sokağında bulu-
nan bir duvarda gamalı 
haç çizildiği ve İngilizce 
“Zenci İçin Darağacı” 
yazıldığı görüldü. Mer-

kezde başka bir okulun 
yanındaki duvarlara bir 
sürü SS’e bağlı asker 
resimleri ve Charli Ebdo 
tarzında karikatürler 
çizildi. Sveti Patriarh 
Evtimiy Lisesi önün-
de bulunan bir panoda 
beyaz bir fistan içinde 
Avrupa’nın elindeki kı-
lıç ve kalkanla domuz 
yüzlü bir İslamcıyı 
Türkiye’ye doğru ittiği 
resmedildi. 
Son günlerde görülen 

yabancı düşmanlığı içe-

ren başka Bulgarca ya-
zılmış bir yazı da “Hitler 
Haklıydı”. 
Gamalı haç işaretleri 

ihbar alındıktan sonra 
şehrin temizliğini yapan 
belediye şirketi çalışan-
ları tarafından hemen 
temizleniyor. Şirkette 
çalışan bayanlar, son 
zamanlarda modern 
olan çıkartmaların en 
zor temizlendiğini söy-
lüyor.
            Kırcaali Haber

Ahşap oyma ustasından 
A r d i n o  E m e k l i l e r 
Kulübüne tablo bağışı
Ardinolu (Eğridere) 71 yaşındaki ahşap oyma us-

tası Adil Mustafa, yerli Emekliler Kulübüne malzeme 
olarak çam dalları kullandığı belediyenin sembolü 
olan Şeytan Köprüsü’nün enteresan bir tablosunu 
bağışladı. Bağış, Ardino Emekliler Kulübü Yönetim 
Kurulu (YK) Başkan Yardımcısı Mümün Kocaman’a 
ve YK Üyesi Fanka Karabova’ya takdim edildi. 

Adil Mustafa, “Tanıdığım emeklilerle sohbet edip, 
hoş bir ortamda kahve içmek için hafta içi her gün 
kulübe geliyorum. Burası bizim ikinci evimiz. “Şey-
tan Köprüsü” tablosunun daha rahat bir atmosfer 

oluşturulmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. 
Yeni Başkan Güner Mümün’ün şahsında kulübün 
yeni yönetimini iç tasarımın yenilenmesinden dolayı 
tebrik ederim” diye ifade etti.

Ahşap oyma ustası Adil Mustafa, 33 yıl önce do-
ğup büyüdüğü Cebel’in (Şeyhcuma) Kontil köyünde 
ilk defa goblen için ahşap çerçeve yaptığı zaman 
ahşap oyma sanatınada ilgi duymaya başladı. Şimdi 
oymacılık sanatında kendi kendini yetiştiren maran-
goz, atölyesinde tarihi yerlerin ve kültür anıtların yer 
aldığı ahşap oyma tablolar yapıyor. Bunun için tarihi 
ve kültürel yapıların resimlerini ve zengin hayal gü-
cünü kullanıyor.

Adil Mustafa, “Bu paha biçilmez bir şeydir. Tablo-
ları satmıyorum. Onları sadece dostlarıma ve değer 
veren kişilere hediye ediyorum. “Şeytan Köprüsü”, 
“Kartal Kayaları Trak Tapınağı”, “Eyfel Kulesi" tab-
lolarımın en başarılı olduklarını düşünüyorum” dedi. 

Adil usta, şu ana kadar 10 tane “Şeytan Köprüsü” 
tablosu yaptı ve onları 20 yılı aşkın bir süre İsveç’in 
Göteborg şehrinde ikamet eden oğulları Reyhan ve 
Zeki’ye hediye etti. “Bu köprüye her zaman hayran 
kalmışımdır. Mimari bakış açısından köprü eşsiz 
benzersiz ve çok güzel” dedi. 

Yerli çiçek firması sahibi Reyhan Mestanov da 
Ardino Emekliler Kulübüne donanım alınması için 
para bağışında bulundu.
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Kırcaali Çevre Yolu Projesi, 2017 
yılında öncelikli yapı listesinin başında

Kırcaali Valisi İliya İliev’in 
başkanlığındaki Kırcaali İli 
Gelişme Konseyi, yaptığı 
oturumda 2017 yılında Yol 
Altyapı Ajansı’nın yatırım 
programına dahil edilecek 
ulusal yol şebekesinde 
yer alan öncelikli yapıların 
listesini onayladı. 2016 yı-
lına ilişkin listede yer alan 
öncelikli yapıların inşaatı-
na ilişkin bilgi verildi. 

Vali İliev, “Karayolları İl 
Müdürlüğünün verileri-
ne göre kış dönemi dahi 
yollarda onarım ve bakım 
çalışmaları için tahsis 
edilen ödenek miktarı 4,5 
milyon levayı aşıyor ve bu 
da oldukça artış olduğunu 
gösteriyor” diye özetledi. 

Karayolları İl Müdürü 
Müh. İvan Gavazov, “2017 
yılına ilişkin öncelikli yapı 
listesinde de Ulaştırma 
Operasyonel Programı 
kapsamında inşa edilmesi 
üzere Kırcaali Çevre Yolu 
Projesi liste başında ol-
maya devam ediyor” diye 
teyit etti.

Önümüzdeki bahar ay-
larında Kırcaali’nin çevre 

yolu inşaatına ilişkin tek-
nik projenin nihai olarak 
onaylanması ve Bölge-
sel Kalkınma ve İskan 
Bakanlığı tarafından da 
onaylandıktan sonra gü-
zergah üzerinde bulunan 
özel arazilerin kamulaştı-
rılmasına ilişkin işlemlere 
başlanacak. Büyümede-
ki Bölgeler Operasyonel 
programınca Most (Köp-

rülü) köyünden geçen Kır-
caali-Haskovo (Hasköy) 
yolu onarılarak, geçici 
olarak çevre yolu işlevi-
ni görecek. Momçilgrad 
(Mestanlı)-Krumovgrad 
(Koşukavak) yolunda ya-
pılacak onarım çalışmala-
rı 2014-2020 Yunanistan-
Bulgaristan İNTERREG 
Sınır Ötesi İşbirliği Prog-
ramı kapsamında finanse 

edilecek. Temel Tamirat 
Programında problemli 
olan daha 4 yol kesimin-
de onarım yapılması ön-
görülüyor. Aşamalı olarak 
gerçekleştirilmesi üzere 
Karayolları İl Müdürlüğü, 
7 yol kesiminin tasarla-
masına ilişkin projelerin 
hazırlanması teklif inde 
bulundu. Onlar arasında 
Tokaçka (Tokatçık) köyün-

den geçen Momçilgrad-
Krumovgrad, Stoyanovo-
Ardino (Eğridere), Cebel 
(Şeyhcuma)-Pripek yolları 
ve başka yol projeleri bu-
lunuyor.

Oturum kapsamında Kır-
caali Valiliğinin Toplu Ko-
nutlarda Enerji Verimliliğin 
Artırılmasına İlişkin Ulusal 
Program ile ilgili görevleri, 
programın nasıl bir tem-
poda gerçekleştirildiği ve 
uygun faaliyetlerin refe-
rans değerlerini denetle-
me ve izleme mekanizma-
ları ele alındı. Oturumda 
2016-2020 döneminde 
Doğu Akdeniz Havzasın-
da Sel Riski Yönetim Pla-
nı tanıtıldı. 

GSM operatörü VİVA-
COM Şirketi’nin bir tem-
silcisi Kırcaali İli Gelişme 

Konseyi üyelerine Bulgar 
şehirlerine yönelik üreti-
len yenilikçi telekomüni-
kasyon çözümleri hakkın-
da bilgi verdi. Oturumda 
sokak aydınlatması ve 
kamu binalarının ısıtılma-
sı için yapılan giderlerin 
azaltılmasına imkan su-
nacak su elektrik sant-
ralleri alanında enerji ta-
sarruf çözümlerine ilişkin 
multimedya gösterisi de 
yapıldı. 

Kırcaali İli Gelişme Kon-
seyi oturumunda Vali 
Yardımcıları Rumen Mla-
denov, Selviye Ahmet, 
belediye başkanları ve 
uzmanlar, belediye mec-
lis başkanları, sendikal ve 
işveren örgütü temsilcileri 
yer aldı. 
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1 Ocak tarihinden itibaren asansörle-
rin yüzde 90’ı kullanıma kapatılacak

Asansörlere ilişkin yeni 
gereksinimler 1 Ocak 
2017 tarihi itibariyle yü-
rürlüğe girecek. Yeni 
gereksinimlere göre tüm 
asansörlerin kabin ve 
servis nöbeti tutan tek-
nisyenler arasında ikili 
bir acil durum alarmı 
bağlantısına sahip olma-
sı gerekir.
Branş örgütleri, yeni 

gereksinimlere ilişkin yö-
netmeliğe uyulduğu tak-
dirde ülkede asansörle-
rin büyük bir bölümünün 
bu tür bir alarm aracına 
sahip olmadığı için kul-
lanıma kapatılması ge-
rekeceğine dair uyarıda 
bulundu. Uzmanlara 
göre buna ilişkin karar 
teknik denetim sonucu 
alınacak. 
Bulgaristan Asansör 

Derneği Başsekreteri 
Nikolay Marinkov, ülke-
de bulunan asansörle-
rin yüzde 10’undan az 
bir bölümünün böyle 
bir alarmı olduğunu bil-
dirdi. Böyle bir alarmın 
takılması için iki yıldan 
fazla bir süre verildiğini 
kaydeden Marinkov, bu 

tür alarm bağlantısının 
yaygın bir uygulama ol-
duğunu belirtti. 
Marinkov, “Bu sistem-

ler tüm dünyada uygu-
lanıyor ve bunun ek bir 
güvenlik önlemi olarak 
yapıldığı biliniyor ki, in-
san hayatlarının kurtarıl-
masına yardımcı olabi-
lir” dedi. Marinkov, daha 
eski asansörlere böyle 
bir alarmın takılmasına 
imkan olmadığı tezini 
yalanladı. 
Marinkov, “Bu bir alarm 

butonu ve genelde 10 
saniye içinde basılması 
gerekiyor. Buton asan-
sör kabini katlar arasın-

da kaldığı zaman kendi 
kendine devreye giriyor. 
Bir SIM kartı var ve kart 
servis telefonuna bağla-
nıyor. Bu telefonun çok 
basit bir şeklidir ki, mut-
laka mikrofonu ve bir ho-
parlörü olması gerekiyor. 
SIM kartı, servis merke-
zinin yazılımına çalışır 
ve aktif halde olduğuna 
dair düzenli sinyal veri-

yor” diye izah etti. Diğer 
cep telefonlarından farklı 
olarak bu yeni aletlerde 
bağlantı sorunu olmadığı 

anlaşıldı. 
Sofya’da bir 

konutun yöne-
ticisi olan Onik 
Pilibosyan, söz 
konusu alarm 
sisteminin bir 
lokum kutusu 
büyüklüğünde 
olduğunu ve 
2-3 saat için-
de monte edil-
diğini anlattı. 
A l a r mın  ve 
montajının 350 
leva civarında 
bir fiyata mal 
olduğunu kay-
deden Pilibos-

yan, “Sorun ucuz fiyata 
SİM kartı bulunmasında. 
Ben yılda 36 levaya mal 
olacak bir kart buldum. 
Bu ikili alarm bağlantısı-
nın yılda bir veya iki kere 
test edilmesi çok önem-
li. İnsanların asansörlere 
böyle bir alarm sistemini 
taktırıp kullanmaları ge-
rekmektedir” dedi.
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Avrupa Komisyonu, “Avrupa 
Dayanışması Gönüllüleri” 

programına başladı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, “Avrupa Daya-

nışması Gönüllüleri” programını başlattı. -30 yaş 
arası gençler, AB’nde toplumsal hayata katkıda 
bulunmak ve kariyerlerinin başında paha biçilmez 
deneyim ve beceriler edinmek için yeni imkanlara 
sahip olacak. Avrupa Komisyonu, gençlerin istih-
damının teşvik edilmesi, eğitimin iyileştirilmesi ve 
çağdaşlaştırılması, gençlerin beceriler elde et-

mesine yönelik daha çok yatırımlar yapılması ve 
yurt dışında eğitim görmelerine daha çok imkanlar 
sağlanması için tedbirler sunuyor. 

“Avrupa Dayanışması Gönüllüleri” programına 
katılan gençlerin gönüllülük faaliyeti, 2-12 ay ara-
sında süreliğine staj, çıraklık yapma veya çalış-
ma ile ilgili bir projede yer alma imkanına sahip 
olacak.

Arzu edenler eğitim, sağlık, topluma katılma, 
gıda sağlama, barınak kurma, mülteci ve sığın-
macıların kabul edilmesi ve desteklenmesi, çevre 
koruma veya doğal afetlerin önüne geçilmesine 
yönelik faaliyetlere iştirak edebilecek.

Programa katılmak isteyen 18-30 yaş arası 
gençler https://europa.eu/youth/solidarity üzerin-
den kaydını yaptırabilirler.

Bununla 2020 yılının sonuna kadar 100 bin gen-
cin programa katılması amaçlanıyor.
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Şumnu bölgesi, turizm destinasyonu 
sıralamasında birinci oldu

Turizm Bakanlığı tarafın-
dan yapılan sıralamada 
Şumnu, Veliki Preslav ve 
Pliska ilçelerinde bulunan 
tarihi yerleri takip eden 
“Bulgaristan’ın Kökenleri” 
olarak adlandırılan güzer-
gah mantığa uygun olarak 
birinci yeri aldı. Yurt içi ve 
yurt dışında bulunan va-
tandaşların katıldığı inter-
net üzerinden yapılan oy-
lama ile Bulgaristan’ın ilk 
iki başkentinin bulunduğu 
güzergah sıralamada bi-
rinci oldu. İnternet oyla-
masında “Bulgaristan’ın 
Kökenleri” adlı güzergah, 
katılan vatandaşların oy-
larının yüzde 27,40’ını 
aldı. Şumnu, Veliki Pres-
lav ve (Pliska kasabasının 
sınırları içinde bulunan) 
Kaspiçan ilçeleri birleşe-
rek, birinciliğe ortak aday 
oldu. 

Bölgenin toplam alanı 
1 200 metrekare civarın-
dadır. “Bulgaristan’ın Kö-
kenleri” adlı güzergaha 
4’ü milli anıt müzesi olan 

5 tarihi ve arkeolojik anıt 
dahildir. Bu güzergah, il 
merkezi Şumnu’nun üst 
tarafında bulunan “Bulgar 
Devleti’nin Kurucuları”Anıt 

Kompleksi, “Pliska”, “Ma-
dara”, “Veliki Preslav” 
ve “Karabüyük” adlı milli 
tarihi ve arkeolojik kültür 
varlıkları gibi Bulgar dev-

letinin kuruluşuna ilişkin 
turistik yapıları kapsıyor.

Düzenlenen yarışma-
ya ilişkin ödül töreninde 
Şumnu Belediye Başkanı 
Lübomir Hristov da hazır 
bulundu. Tarihi eserlerle 
dolu Şumnu bölgesi aynı 
yarışmada turistik yapı 
kategorisinde de müca-

dele etti. Pliska’da dün-
yada eşsiz benzersiz bir 
külliye olan “Kiril Alfabesi 
Avlusu” adını taşıyan Bul-
gar alfabesinin açık mü-
zesi son ana kadar birinci 
sıradaki yerini korurken 
finalde sürpriz bir şekilde 
ikinci sıraya geriledi. 
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Bulgaristan Kamu Denetçisi Maya Manolova, 
“İsraf Etme, Bağışla” kampanyasını açtı

Bulgaristan’ın Kamu 
Denetçisi Maya Manolo-
va, “İsraf Etme, Bağışla” 
başlığı altında düzen-
lenen yeni bir yardım 
kampanyasının açılışını 
yaptı. Açılışta konuşan 
Manolova, “İsraf Etme, 
Bağışla” kampanyası 
gıda ürünlerinin israfına 
ve çöpe atılmasına, aç-
lıkla mücadeleye karşı 
yapılan bir kampanya. 
2016 yılında büyük bir 
zafer elde ettik- Bağış-
lanan gıdalar üzerinden 
katma değer vergisinin 
alınması kaldırıldı ve 
böylece 1 Ocak 2017 
tarihinden itibaren gıda 
üreticileri ve tüccarları, 
gıdaları imha etmek için 

değil, bağışlamak için 
teşvik edilecek. “İsraf 
Etme, Bağışla” kampan-
yası ile elde edilen başa-
rıyı ödüllendirme zama-
nı geldi. İstatistik veriler 

gerçekten şa-
şırtıcı, her yıl 
670 bin ton 
gıda israf edi-
lip, imha edili-
yor. 
G ı d a l a r ı n 

yaklaşık yüz-
de 80’i hane-
ler tarafından 
israf ediliyor. 
Bu durumda 
imha edilen 
gıdalardan her 
bir Bulgaris-
tan vatandaşı-
na yılda 80 kg 

düşüyor. Aynı zamanda 
1,5 milyon vatandaşımız 
açlıkla mücadele ediyor 
ve yoksulluk sınırı altın-
da yaşıyor” diye kaydetti. 

Kamu Denetçisi’nin 
ifadelerine göre yete-
rince doymayan ço-
cuklar var, çünkü aile-
lerinin maddi imkanları 
çok kısıtlıdır. Manolo-
va, “Bu yüzden bugün 
düzenlediğimiz Noel 
kermesi ile “İsraf Etme, 
Bağışla” kampanyası-
na başlıyoruz. Kermes 
Bulgaristan Kızılhaç 
(BÇK) Örgütü, Fırıncı-
lar ve Tatlıcılar Birliği 
Derneği, “Kaufland”, 
“Billa”, “Lidl”, “Metro” 
ve “ProMarket” market 
zincilerleri ile ortaklık 
yapmamızın sayesinde 
mümkün oldu” dedi. 
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Küçük Mustafa için koruyucu aile bulundu
Çocuk Koruma Ajansı 

Başkanı Ofeliya Kıneva, 
Filibe Sveti Georgi Has-
tanesi Çocuk Onkoloji-
Hematoloji Kliniği’nde 
ebeveynleri tarafından 
terk edilen 9 yaşındaki 
Mustafa’ya koruyucu aile 
bulunduğunu bildirdi. 
Lenfoblastik lösemi 

hastası olan Mustafa, 
Çocuk Onkoloji-Hema-
toloji Kliniği’nde terk edil-

dikten üç ay sonra sos-
yal kurumların çocuğun 
hastalığının remisyon 
dönemlerinde klinikte 

durmaması için 
onu yanına ala-
cak uygun bir 
aile buldukları 
anlaşıldı. 
Ofeliya Kıne-

va, “Çocuğun 
yerleştirileceği 
konut da bu-
lundu. Oradaki 

çocuklar dahi sakinleri 
artık olaydan haberdar. 
Koruma aileye yerleştir-

meye de hazırız, anneye 
destek verilmesine ilişkin 
işlemlere başladık” dedi.
K ı n eva ,  F i l i b e ’d e 

okullarda bulunan gö-
nüllüler in sayesinde 
Mustafa’nın artık Bul-
garca konuşabildiğini 
ve bölümde yatan diğer 
çocuklarla olduğu gibi 
hekimlerle de iletişimde 
bulunabildiğini söyledi.
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İşverenlerin uygu-
ladığı para cezaları 

yasal değil!
İşverenlerin, işe geç kalma, işte telefon görüşme-

si yapma ve başka ufak tefek şeyler için işçilerine 
uyguladığı cezalar yasalara aykırıdır.

İş hukuku avukatı İva Todorova, ”Bu para ceza-
larının hiç biri yasal değildir. İş Yasası’nda böyle 
durumlarda –uyarı, işten çıkarma uyarısı ve iş söz-
leşmesinin iptali gibi nasıl cezalar uygulanması 
gerektiği açıkça düzenlenmiştir” diye açıklamada 
bulundu. 

Hukukçu Stefan Kirilov da işverenlerin uyguladığı 
cezalar genelde firmanın iç kuralları arasında yer 
alsa da, bu cezaların yasal olmadığını belirtti. 

Patronların en çok işçilerin işe geç kalmalarından 
dolayı maaşlarından kesinti yaptıkları anlaşıldı ve 
işçilerine işe geç kalmalarına göre 5-100 leva ara-
sında ceza verdikleri belli oldu. 

İş Yasası’na göre işçilerin çalışma saatlerine 
uymaları gerekmektedir. Kanunda sık sık işe geç 
kalan işçilere disiplin suçu ile işten çıkarma uygu-
lanması öngörülüyor. Böylece bir ay içinde en az 3 
gün işe 1’er saat geç giden herkes işinden olabilir.

İşverenler, işçi ücretlerinden ceza olarak kesinti 
yapılmasının onların daha disiplinli çalışmalarına 
yardımcı olduğu kanaati içindedir. 

Bir süpermarket yönetici olan Velin Veselinov, 
“Maaşlarından kesinti olacağını bildikleri zaman 
işçiler işe geç kalmıyor. Başka türlü sürekli geci-
kenler oluyor” dedi.

AB ülkelerine işçi gön-
derilmesini düzenleyen 
yönetmelik kabul edildi
Hükümet, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçici 

bir görevle gönderilen işçilere daha iyi bir güven-
lik sağlanması üzere yeni bir yönetmelik kabul etti. 
Yönetmelikle, hizmet sunma çerçevesinde geçici 
bir görevle işçi ve memur gönderilmesine ilişkin ko-
şulları ve prosedürleri belirleyen AB direktiflerinin 
gereklilikleri uygulamaya giriyor. 

Yönetmelikle Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması 
çerçevesinde başka bir AB ülkesine veya İsviçre’ye 
geçici bir görevle Bulgaristan’dan gönderilen işçilere 
ve memurara sağlanması gereken çalışma koşulları 
belirleniyor. Yönetmeliğe göre iş saati, dinlenme, izin 
günleri, fazla mesai ücreti dahi işçi ücretleri, iş ve 
sağlık güvenliği ve başka hususlara ilişkin çalışma 
koşulları, görevle gönderilen işçileri kabul eden ülke-
lerde işçilere sağlanan çalışma koşullarından daha 
elverişsiz olamaz. Aynı zamanda yönetmelikle bu 
ülkelerin de Bulgaristan’a görevle işçi veya memur 
göndermesine ilişkin kurallar düzenleniyor. 

Yönetmelik, deniz ticareti filosu ile ilgili kuruluş-
larda görevli denizci ve gemicilere yönelik uygulan-
mayacak. 
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Bulgaristan’da Kayağın Adresi Borovets
Balkanların ve Bulgaristan'ın 

en eski dağ tatil beldesi Boro-
vets, uygun fiyatlarıyla kayakse-
verleri cezbediyor.

Doğası ve iklimiyle her mevsim 
keyif dolu tatil için ideal belde, 
karın yeryüzüne inmesiyle ben-
zersiz güzelliğe bürünüyor.

Olimpik standartlarda 58 ki-
lometreyi bulan pistleri, zorlu 
ancak zevkli tırmanış parkuru 
da adrenalin ve kış sporu tut-
kunlarının tercihinde önemli 
rol oynarken Borovest'te gece 
ve gündüz kayak yapılabiliyor. 
Çam ağaçları içinde kış sporları 
parkurunun bulunduğu beldede 
kristal kar, kayağı eşsiz bir keyfe 
dönüştürüyor.

Ferdinand'ın yazlık rezidansı
Alp tipi tatil merkezi Borovest, 

Çarlık döneminin izlerini taşıyor. 
Belde 1942 yılına kadar Çamko-
ru olarak anılırken daha sonra 
Bulgarcaya çevrilerek Borovets 
ismini aldı.

Bulgar istan Kralı  Prens 
Ferdinand'ın 1896 yılında yazlık 
rezidans, soylu ve varlıklı aile-
lerin de yazlık ev yapmalarının 
ardından belde, yerli ve yabancı 
turistlerin ilgi odağı oldu.

Ski lift, teleferik tesisleri ve ge-
niş pistleriyle Balkanların en bü-
yük kış sporları merkezlerinden 
biri haline gelen bölgede, Alp 
kayağı, Snowboard, Freeride, 
Freestyle, kayaklı koşu ve Biat-
lon gibi kış sporlarının tümünü 

yapma imkanı bulunuyor.
Tatil beldesinin yamaçlarının, 

aralık ayından nisana kadar 
karla kaplı olduğu belirtiliyor. 
Fransız tasarımıyla oluşturu-
lan Borovets'te, yeni başlayan, 
orta derece ve ileri derecede 
kayak yapanlara uygun, güçlük 
derecelerine göre farklı pistler 
bulunuyor.

Rila Dağı'nın kuzey yamaç-
larına kurulu Borovets kayak 
merkezi, Balkanların en yüksek 
tepesi olan Musala Tepesi'nin 

eteklerinde bin 300 metre ra-
kımda yer alıyor.

Beldenin kayak alanı; Sitnya-
kovo, Yastrebets ve Markudjik 
kayak merkezleriyle üçe bö-
lünmüş durumda faaliyet gös-
terirken Sitnyakovo kayak mer-
kezi bin 350 metre rakımdan 
başlayarak bin 780 metreye, 
Yastrebets kayak merkezi bin 
340 metre rakımdan 2 bin 369 
metreye ulaşıyor. Markudjik ka-
yak merkezi ise 2 bin 144 metre 
rakımdan başlıyor ve 2 bin 550 

metreye kadar çıkıyor.
Çeşitli kış ve yaz spor yarışla-

rının düzenlendiği Borovets'te, 
Alp disiplinleri, kayak, Snowbo-
ard, kayak koşusu, Biatlon, yön 
bulma, dağ bisikleti ve yamaç 
paraşütü gibi renkli ve hareketli 
yarışlar yapılıyor.

Daha önce Dünya Alp Disip-
lini Kayak Kupası ile çok sayı-
da ulusal ve uluslararası çapta 
yarışmalara ev sahipliği yapan 
belde, Alp disiplini kadın kayak-
çılarını da ağırladı.

Çocuklara kayak eğitimi
Öte yandan, 56 turistik tesisin 

olduğu ifade edilen beldede 8 
bin 650 yatak kapasitesi bulu-
nurken, Borovets'te yarım pan-
siyon oda fiyatları kişi başı 30 
avrodan başlıyor.

Pist kullanım bedellerinin, ya-
rım gün, tek seferlik, çocuklara 
ve 65 yaş üzeri şeklinde alter-
natif paketlerle sunulduğu mer-
kezde, eğitmen ücretleri saatlik 
12 avrodan başlıyor. Çocuklu 
ailelerin rahatça kayak yapabil-
meleri için kreş hizmeti verilen 

komplekste çocuklar, Borokids 
adlı parkta kayak yapmanın 
keyfini sürüyor. Burada oyun 
oynayarak kayakla tanışan ço-
cuklar, kayak taktiği ve hareket-
lerini kısa sürede öğreniyor.

Çocuk parkı, pistin hemen 
ilerisinde Rila Oteli'nin önünde 
bulunuyor. Yuvada 4-7 yaş gru-
bundaki çocuklara, kreşte ise 4 
yaş altı çocuklara kayak eğitimi 
veriliyor. 7 yaş üstü çocuklar ise 
özel grupların oluşturulmasıyla 
kayak eğitimi alıyor.

İstanbul'dan 2,5 saatte pist 
başına

Avrupa'nın turistlere en he-
saplı kayak yapma imkanı sağ-
layan ülkesi Bulgaristan'da, 
uluslararası standartlarda 12 
kayak merkezi bulunuyor.

Kara ve havayolu ulaşımında-
ki avantajları, otellerin yanı ba-
şındaki pistlerde sıra bekleme 
sorunu olmaması dolayısıyla tu-
ristler için Borovets öne çıkıyor.

Sofya'ya 70 kilometre mesafe-
deki Borovets'e ulaşım ülkenin 
her yanından kolaylıkla sağla-
nabiliyor.Türkiye'den ve dünya-
dan pek çok kayakseveri ağır-
layan Borovets'e İstanbul'dan 
karayoluyla 7-8 saatte ulaşılı-
yor. Başkent Sofya'ya hava yo-
luyla 45 dakikada, oradan da 
Borovets'e yarım saat arayla 
kalkan minibüslerle 1,5 saatte 
ulaşmak mümkün.

Bu arada, Bulgaristan'ın en 
uzun pistlerini barındıran Bans-
ko ve Avrupa'nın en temiz ikin-
ci beldesi Pamporova'ya turlar 
düzenleyen Koşukavak Turizm 
Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat 
Yakupoğlu, kültür turları düzen-
leyerek son bir yılda 45 bin Tür-
kü Balkanlarla buluşturduklarını 
belirtti.

Yakupoğlu, her mevsim farklı 
özellikleriyle öne çıkan Boro-
vest tatil beldesine de müşteri 
memnuniyetini önceleyerek ve 
ekstrasız tur düzenlemeye baş-
ladıklarını sözlerine ekledi.

                         Kırcaali Haber

Bursa’dan Şeytancık’taki 
soydaşlara gıda yardımı

10 Aralık’ta Şumnu iline 
bağlı Hitrino (Şeytancık) kö-
yünde gaz yüklü trenin rayın-
dan çıkması sonucu oluşan 
patlamada 7 kişi hayatını 
kaybetmiş, onlarca kişi ya-
ralanmış birçoğu da evsiz 
kalmıştı. 
Bu olaydan sonra yapılan 

bağış kampanyalarında mad-
di yardımlar topladı. 
Her zaman olduğu gibi Bur-

sa Büyükşehir Belediyesi 
Şeytancık halkını da unutma-
dı. Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin emriyle Şeytancık 
halkına yardım eli uzatıldı. 
Çeşitli gıdalardan oluşan 800 
paket Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi yetkilileri tarafından 

halka dağıtıldı. 
Bulgaristan’ın çeşitli böl-

gelerinde yaşanan afetlerde 

mağdur olan halka Bursa 
Büyükşehir Belediyesi her 
zaman yardım eli uzatmıştır.


