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Ömer Lütfi Kültür Derneği 25 Yaşında
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Der-

neği, bu yıl 25. kuruluş yıldönü-
münü kutluyor. Şimdiye kadar 
derneğin çatısı altında faaliyet 
gösteren folklor ve amatör sa-
natçı gruplarında 2150 çocuk 
ve genç yer aldı. Folklor ekipleri 
ve amatör sanatçılar tarafından 
300’ü aşkın büyük konserler 
sunuldu, 70’den fazla uluslara-
rası festivalde ödüller kazanıldı, 
Bulgaristan Ulusal Televizyonu  
(BNT) ve TRT’de yayınlanan 
programlara katılımlar oldu. Ay-
rıca dernek kütüphanesinde 10 
bin adetten fazla kitap bulunu-
yor. Bu yıl Ekim ayında dernek 
yönetimi, bir haftalık etkinlikler 
yapmayı planlıyor. O zaman 
dernek faaliyetçileri ve kültür 
ocağının dostları ödüllendirile-
cek. 

Ömer Lütfi Kültür Derneği, 
Kırcaali ilinde ilk kurulan kültür 
derneklerdendir. Dernek, 25 Ha-
ziran 1993 tarihinde tescillendi. 
Kültür meraklıları tarafından ku-
rulan derneğin kurumsallaştırıl-
masında Müzekki Ahmet ve Mü-
mün Tahir büyük rol oynadılar. 

Dernek Müdürü Müzekki Ah-
met, “Ana faaliyetimiz yerel Türk 
folklorunu canlandırmak ve ge-
liştirmektir. Türk folklorunu, 
Bulgaristan’da ulusal kültürün 

bir parçası olarak yurt içi ve yurt 
dışında popülarize ettik. Her za-
man Bulgaristan Bayrağı’nı taşı-
yoruz” diye vurguladı. 

Müzekki Ahmet, şunları söyle-
di: ”Ne binamız vardı, ne de pa-
ramız. Kırcaali Türk Folklor Eki-
bi, ilk önce provalarını evlerde 
ve dairelerde yapıyordu. 1994 
yılı Mayıs ayında çok kötü du-

rumda olan pazar bölgesindeki 
eski fabrika binasının son katı 
tahsis edildi. Bu katta sadece 

bir prova salonu ve kütüphane 
odası bulunuyordu. Belediye iki 
kadro maliyetini karşılıyordu, 

ancak daha fazla kaynak sağ-
lamıyordu. Dernek faaliyetleri, 
Kırcaali Türk Folklor Ekibinin 
sunduğu gösteri biletlerinin sa-
tışından elde edilen gelirlerle 
finanse edilmekteydi. Fakat he-
ves büyüktü. Kütüphane oluştu-
ruldu.

Uzun yıllar derneğin Başkan 
Yardımcılığını yapan yazar İvan-
ko Marinov bize çok yardımcı 
oldu. Marinov, Bulgarlaştırma 
süreci sırasında sakladığı 200’ü 
aşkın Türkçe kitabı bize verdi. 
Daha ilk yıl 1500 adetten fazla 
kitabımız oldu. Türkiye’den ge-
len konuklar, Nazım Hikmet’in 
şiirlerini içeren 8.ciltlik kitap gibi 
son derece değerli kitaplarımı-
zın olmasına hayran oluyor”. 

Dernek için 1999 yılı en zor 
yıl idi. O zaman Kırcaali Be-
lediye Başkanı Rasim Musa, 
mali zorluk nedeniyle derne-
ği finanse etmeyi durdurdu. 
Kadro sayısı azaltıldı. Müzekki 
Ahmet, bir yıl boyunca gönüllü 

Türkiye ve Bulgaristan "Transbalkan" ile birbirine bağlandı
Bulgaristan’daki Transbalkan 

boru hattının yeni bölümü hiz-
mete girdi. 20 kilometrelik boru 
hattıyla Avrupa'ya gaz sevkiya-
tı yapılabilecek.
Bulgaristan’daki Transbalkan 

boru hattının yeni hat hizmete 
girdi. Yeni hat, TANAP ve Tür-
kAkım projeleriyle etki alanını 
genişleten Türkiye ve Bulga-
ristan için büyük önem taşıyor.
Bulgaristan'ın Türkiye sını-

rında yapılan Lozenets-Ned-
yalsko doğalgaz boru hattının 
inşası tamamlandı. 
Açılışı, Bulgaristan Başba-

kanı Boyko Borisov, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez ve Bulgar mevkida-
şı Temenujka Petkova birlikte 
yaptı.
"Doğalgaz arz güvenliğine 

katkı sağlayacak"
Bakan Dönmez, Lozenets-

Nedyalsko doğalgaz boru 
hattıyla birlikte Lozonets ve 
Türkiye sınırı arasındaki ta-
şıma kapasitesini arttıracak-
larını söyleyerek, "Yeni hat 
hem Bulgaristan'ın hem de 

Türkiye'nin doğalgaz arz gü-
venliğine katkı sağlayacak." 
dedi.
Bakan Dönmez, projenin Tür-

kiye ve Bulgaristan'ın Avrupa 
doğalgaz piyasasındaki önemi-
ni daha da arttıracağını belirtti. 
20 kilometre uzunluğun-

da olan hat, Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye gaz sevkiyatı yapı-
lan "Transbalkan Boru Hattı"nın 
bir parçası olarak inşa edildi. 
Türkiye ve Bulgaristan hattı 

birleşti
Boru hattıyla birlikte Türkiye 

ve Bulgaristan arasındaki hat 
birleştirilmiş oluyor. Böylece 

iki ülke arasında karşılıklı do-
ğalgaz akışı gerçekleştirilebi-
lecek. 
Yeni hatla birlikte BOTAŞ ve 

BULGARTRANSGAZ arasın-
daki işbirliği artacak. Hattan 
ters yönde gaz akışı sağlanabi-
lecek, Avrupa'ya gaz sevkiyatı 
yapılabilecek. 
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Yeni kurulan şirketlere 50 bin 
levaya kadar kredi veriliyor

Mikro kredi uygulaması 
hakkında basın mensup-
larına açıklama yapan Ça-
lışma ve Sosyal Politikalar 
Bakan Yardımcısı Zornit-
sa Rusinova, “Küçük bir 
işletme başlatan girişim-
cilere 5000 - 50 000 leva 
arasında kredi verilebilir. 
Mikro krediler, İnsan Kay-
nakları Geliştirme Ope-
rasyonel Programı tara-
fından sağlanmaktadır ve 
faaliyete başlayan firma 
sahiplerinin girişimcilik 
becerilerini geliştirme-
yi amaçlamaktadır” diye 
açıklamada bulunuldu.

Son 3 yıl içinde kurulan 
işletmelerin yanı sıra sos-
yal kuruluşlara da vurgu 
yapılmaktadır. Altı aydan 
fazla işsiz kalan 29 yaş al-
tındaki gençlerin yanı sıra 
engelli olanlara da önce-
likli olarak para verilecek. 

Ancak bu yazdan itiba-
ren finansal aracılar için 
ikinci işlem prosedürü 
başladığında kredi alma 
koşullarında değişiklikler 
oldu. 

Fonların Fonu tarafından 

sağlanan finansman yüz-
de 90'a çıkacak, finansal 
aracılar ise yüzde 10'unu 
sağlayacak. Krediye veri-
len faiz, ilk finansman türü 
için yüzde 0 olacak ve eş 
finansman garanti tutarı 
piyasa faiz oranına göre 
olacak. Kredinin geri öde-
me süresi 10 yıla kadar-
dır ve ilk 2 yıl sadece faiz 
ödeme imkânı bulunuyor. 

İşletme sahipleri için 
başvuru yaklaşık bir ay 
sürecek ve sürecin hızı 
fikrin olgunluğuna ve iş 
planında ne kadar iyi ge-
liştirildiğine göre belirle-
necek. Bu durumda onlar 
detaylı iş planları verme-
yecekler, aksine parayı 
nasıl kullanacaklarını açık 
bir şekilde gerekçelendi-
recekler. 

Geçen yıl finanse edilen 
şirketler 44 ve dağıtılan 
fonlar yaklaşık 700 000 
levadır.

Fonlar ın Fonu İcra 
M üdür ü  S ve to s lava 
Georgieva'nın ifadelerine 
göre bu yıl için beklentiler, 
finanse edilen startup şir-
ketlerin 340’a ulaşmasıdır. 
Halihazırda en faal olan 
Sofya olmak üzere 6 böl-

ge arasında eşit olarak 
dağılımı yapılması üzere 
26,4 milyon leva öngörül-
mektedir. 
2018 sonbaharında 

kredi alanlar, bir yıllık bir 
süre ile danışmanlık hiz-
metleri için 5 000 leva 
değerinde sözde sanal 
kupon başvurusunda 
bulunma fırsatına sahip 
olacak. Bu imkân, kafe-

ler, tekstil işletmeleri ve 
hizmet alanında çalışan 
yazılım şirketleri tarafın-
dan kullanılabilir.
Bakan Yardımcısı Rusi-

nova,” Fikirler çok ve çe-
şitlidir” diye yorum yaptı. 
Yılın başından beri 6 ilçe 

arasında dağılımı yapılan 
yaklaşık 20 bin leva tuta-
rında 89 adet sözleşme 
imzalanmıştır. KH 

Vergi davaları ülke çapındaki 
idari mahkemelerde görülecek
Meclis, vergi davaları-

nın ülke çapındaki idari 
mahkemelerde görülme-
si kararı aldı. Halihazırda 
Ulusal Gelirler Ajansı’nın 
(NAP) revizyon ve başka 
kararlarına itiraz dilekçe-
leri ancak Sofya, Filibe, 
Varna, Burgaz ve Veliko 
Tırnovo’daki mahkemeler 
tarafından ele alınmakta-
dır. 

Bu karar, İdari Davalar 
Kanununda yapılan kap-
samlı değişikliklerin bir 
kısmıdır. Bu metinle Vergi 
Usul Kanunu değiştiril-
miştir. Değişiklikler kıs-
men kabul edildi ve Hukuk 
Komisyonu tasarıyı hazır-
layana kadar ilk metinler 
nihai olarak Meclis Genel 
Kurulda kabul edildi.

NAP’ın revizyon karar-
larına bundan böyle vergi 
ve sosyal sigorta borcu 
sorgulama başlangıç tari-
hi itibariyle belirtilen daimî 
ikamet adresine göre 
itiraz edilecek. Milletve-
killeri, kanıt toplamaya 
karşı eylemlere itiraz et-
mek; kamu alacaklarının 
ve zorla uygulamaya karşı 
korunma ile ilgili olanların 
ertelenmesi / yeniden dü-
zenlenmesi ve güvenceye 

alınması ile ilgili daha dört 
tür vergi davalarının yargı 
yetkisini değiştirdi. Temyiz 
başvuruları, şikayetçinin 

daimî adresi veya kayıtlı 
büro adresine göre yapı-
lacak. 

Bu değişiklik, aralarında 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) partisinden 
Hukuk Komisyonu Başka-
nı Danail Kirilov da bulu-
nan kanun tasarıyı sunan 
milletvekilleri görüşünü 
birkaç kez değiştirince 
yapıldı. 

İlk önce onlar revizyon 
kararlarına itiraz dilek-
çelerinin verildiği tarih 
itibariyle daimî adresi 
veya kayıtlı büro adre-
sine göre mahkemeler 

tarafından ele alınmasını 
önerdiler. Ardından Hukuk 
Komisyonu’nda görüşül-
mesinde tasarıyı sunanlar 

kendi önerilerine karşı oy 
kullandı ve bu davaların 
ülke çapındaki mahkeme-
lerde görülmesini reddetti. 
Meclis Genel Kurulda gö-
rüşüldüğü sırada Kirilov, 
ilk önce sunulan metinde 
değişiklik yaparak reviz-
yon kararlarına vergi ve 
sosyal sigorta borcu sor-
gulama başlangıç tarihi 
itibariyle belirtilen daimî 
ikamet adresine göre iti-
raz edilmesini önerdi. Bu 
öneri, milletvekilleri tara-
fından oybirliği ile destek-
lendi.

Yüksek İdari Mahkeme 
Başkanı Georgi Çolakov 

da Meclis kürsüsünden 
konuştu. Çolakov’un söz-
lerinden bu radikal deği-
şikliğin, Maliye Bakanı 
Vladislav Goranov ile yap-
tığı görüşme sonrasında 
gerçekleştiği anlaşıldı. Ki-
rilov, son günlerde teklifin 
görüşmeleri devam eder-
ken Maliye Bakanlığının 
değişikliklerin derhal yü-
rürlüğe girmesini ve böy-
lece mali yılın ortasında 
eksikliklerin görülebilmesi 
ve gerekli olması halinde 
düzeltici önlemlerin gele-
cek yılki bütçede dikkate 
alınmasını istediğini söy-
ledi.

NAP’ın şimdiye kadar bu 
teklifin kabul edilmemesi 
yönündeki argümanları, 
her şehirde iyi eğitimli 
avukatların olmaması ve 
bunun da ek yol masraf-
larına yol açacak olması-
dır. Fakat her ilde NAP’ın 
bölge müdürlüklerinde bir 
hukuk danışmanı görev-
lendirilmiştir. Bu durum, 
NAP’ın argümanlarını, 
yetersizlik karinesi olarak 
yorumlayan Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 
Milletvekili Filip Popov'un 
konuşmasına neden oldu.

                Kırcaali Haber

Zorunlu trafik sigortasına 
yeniden zam geliyor!

Zorunlu trafik sigortası fiyatı, geçen yıl içinde zam-
lanmış olmasına rağmen önümüzdeki bir iki ay için-
de tekrar zamlanacak. Yılın başından bu yana trafik 
sigortası yaklaşık yüzde 25 oranında zamlandı ve 
sigortacılar tarife fiyatlarını birkaç kez artırdı. Otomo-
bil için ortalama sigorta primi çoktandır 200 levayı 
geçti, ancak bu yetersiz çıktı. 

Mali Denetim Komisyonu’nun yaptığı analiz sonuç-
ları, yeni bir zam hakkı veriyor ve sigortacılar bu fır-
satı kaçırmayacaktır. Sonuçlara göre, otomobil, kam-
yon ve otobüs sahiplerinden 2017 yılında toplanan 
primler, sigorta şirketlerinin maliyetlerini karşılamak 
için yeterli değildir. Mali düzenleyici organ, zorunlu 
trafik sigortası fiyatını artırma yönünde herhangi bir 
tavsiyede bulunmuyor, ancak bu satırlar arasında 

okunuyor. 
Mali Denetim Komisyonu (KFN), Dünya Bankası'na 

sigorta prim tutarı ve hasarı karşılamak için yeter-
li olup olmadığına ilişkin analiz raporu sipariş etti. 
Şimdiye kadar analiz sonuçları açıklanmadı, geçen 
yıl Uluslararası Para Fonu ülkemizde sigorta primle-
rinin düşük olduğunu duyurdu. Fakat şoförler böyle 
düşünmüyor. 

Mali Denetim Komisyonu’nun hesaplamalarına 
göre 2017 için önemli bir kayıp riski vardır. Hasar 
gören otomobil ve 5 ton altı ağırlığına sahip kam-
yonlar için talep edilen tazminatın karşılanması için 
65 milyon leva yetmeyebilir. Fakat bundan önceki 
5 yılda herhangi bir sıkıntı yoktu. Bir karşılaştırma 
yapacak olursak, kamyonlar ve römorkörler için ka-
yıplar, 2013'ten bugüne kadar 7 ile 47 milyon leva 
arasındadır. 

Sigortacılara göre, para sıkıntısı, Bulgar tescilli 
otomobillerin yurtdışında neden olduğu hasarla-
rın karşılanması ve Bulgaristan'daki mahkemele-
rin mağdurlara daha yüksek miktarlarda tazminat 
ödenmesi kararlarından kaynaklanmaktadır. KFN’in 
analiz raporuna göre 2017 yılında ölüm veya kişisel 
yaralanma için talep edilen ortalama manevi tazmi-
nat tutarı 51 067 levadır. 2017 yılında bu harcama 
kaleminden 232 680 milyon leva ödendi. Bir yıl ön-
ceki tutar ise 217 60 milyon levaydı.
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Aile bütçesinde gıdaların payı en yüksek
Avrupa Birliği (AB) İsta-

tistik Ofisi’nin (Eurostat) 
AB’de hane halklarının tü-
ketiminin finansal karak-
teristiklerine ilişkin analiz 
raporuna göre Bulgaris-
tan genelinde 2017’de tü-
ketim harcamaları içinde 
en yüksek payı gıda har-
camaları aldı. 

Bu göstergeye göre 
ülkemiz, tüketim harca-
maları içinde gıda harca-
malarının en yüksek payı 
alan Romanya, Letonya 
ve Estonya ile aynı sevi-
yededir. 

Bulgaristan vatandaş-
larının farklı ürünlere 
yönelik toplam tüketim 
harcaması toplam 100'ün 
yüzde 82'siydi. Bunlar-
dan yaklaşık üçte biri ya 
da yüzde 30'u yiyecek ve 
alkolsüz içeceklere gitti.

Bulgarların harcama-
larındaki ikinci en büyük 
kalem, ev masrafları için 
ayrılan mali kaynaklardır. 
Su, elektrik, gaz, buharla 
veya diğer katı yakıtlarla 
ısıtma için yapılan harca-
malar yaklaşık yüzde 15’i 
bulunuyor.

Ulaşım ve sosyal gü-
venlik primleri için hane 
halkları, gelirlerinin yak-
laşık yüzde 7'sini harca-
dı. Giyim ve ayakkabı, 
evin donanımı ve bakımı, 
alkol ve sigara için yapı-

lan harcamalar yüzde 4,2 
oranındadır. 

Sağlık hizmetleri için va-
tandaşlar yüzde 5,4, boş 
zaman, kültür, dinlenme 
ve çeşitli iletişim türleri 
için yüzde 4, 4’er oranın-
da ve daha fazla harcama 
yaptı.

Mayıs ayında hane hak-
larının toplam geliri için-
de en yüksek payı yüzde 
54,5 oranla işçi maaşı 
aldı. Emekli maaşları, iş-
sizlik ödeneği, çocuk için 
aile yardım ödeneği, baş-
ka tür sosyal yardımlar ve 
tazminat ödemeleri olmak 

üzere diğer tüm sosyal 
transferlerden elde edilen 
gelir, Bulgaristan'da 2017 
yılında toplam hane halkı 
gelirinin yaklaşık yüzde 
30'unu oluşturmaktadır.

Hane halkları, uzun 
süreli kullanılan eşyalar 
arasında en yoğun ola-
rak televizyonu kullandı. 
Bulgaristan'daki hane 
halklarının yaklaşık 99'ı 
bir televizyona ve yüzde 
30'u iki veya daha fazla 
televizyona sahipti.

Hane halklarının yarısı 
(yüzde 52’den fazlası) bir 
otomobile, yüzde 5’i ise iki 

veya daha fazla otomobile 
sahipti.

Vatandaşların yüzde 
94’ü cep telefonuna sa-
hiptir. Sabit telefonu olan-
lar ise yüzde 32 oranın-
dadır. 

AB’de hane halklarının 
tüketiminin finansal ka-
rakteristikleri değişiyor. 
Büyük ölçüde ülkelerin 
gelir düzeyine, kültürel 
alışkanlıklara ve coğra-
fi konumlarına bağlıdır. 
Yine de AB’de çoğu hane 
halklarının tüketim harca-
malarının büyük bölümü, 
yani dörtte biri ev mas-

rafları için yapılmıştır: su, 
elektrik, gaz veya diğer 
yakıtlarla ısıtma (ev satın 
alımı hariç).

AB vatandaş lar ının 
yaptığı harcamaların bir 
sonraki en büyük kalemi 
yüzde 13 oranla ulaşım 
içindi. Avrupalıların yaptı-
ğı harcamaların yaklaşık 
yüzde 12'si yemek içindi. 

AB vatandaşlarının bir 
sonraki harcamaları için-
de yaklaşık yüzde 9'luk 
pay, restoranlar, oteller 
ve dinlenme ve kültür için 
yapılan harcamalar aldı. 

Ev harcamalarında en 
yüksek payı yüzde 30 ile 
Finlandiya, yüzde 29 ile 
Danimarka, yüzde 27 ile 
İngiltere, yüzde 26 ile İs-
veç ve Fransa ve başka 
ülkeler aldı. 

Restoran ve oteller için 
yapılan harcamalarda en 
yüksek pay yüzde 19 ile 
Malta, yüzde 17 ile Kıbrıs 
ve yüzde 16 ile İspanya’ya 
ait. 

K o m ş u m u z  o l a n 
Yunanistan’da yapılan 
harcamalarda en yüksek 
pay yüzde 20 oranla ev 
masrafları için yapılan 
harcamalar, yaklaşık yüz-
de 17 oranla gıda harca-

maları ve yüzde 16 oranla 
oteller ve restoranlar için 
yapılan harcamalar aldı. 

Romanya’da en önem-
l i  miktarda harcama-
lar, yüzde 28 oranla 
Bulgaristan’da olduğu gibi 
gıda harcamalarıdır. Ev 
harcamaları, hane halkla-
rının gelirlerinin yaklaşık 
22’sini oluşturur. Üçüncü 
en büyük kalem ise ula-
şım harcamalarıdır-yüz-
de 12.

2017 yılında Danimarka, 
AB ortalamasından yüzde 
51 daha yüksek pay ile 
oteller ve restoranlar için 
yapılan harcama kalemi 
bakımından en pahalı AB 
üyesi ülkeydi. Danimarka 
ayrıca gıda harcamaların-
da da AB ortalamasından 
yüzde 51 daha yüksek 
pay, dinlenme ve kültür 
için yapılan harcamalar-
da da AB ortalamasından 
yüzde 48 daha yüksek 
pay aldı. 

İrlanda ise AB ortala-
masından yüzde 74 daha 
yüksek pay ile alkollü içe-
cekler ve tütün ürünleri 
için yapılan harcama kale-
mi bakımından en pahalı 
AB üyesi ülkeydi.
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Yetim ve öksüz çocuklara yeni 
bir yardım ödeneği verilecek

Geçen haftaki hükümet 
oturumunun ardından 
basına açıklama yapan 
Çalışma ve Sosyal Politi-
kalar Bakanı Biser Petkov, 
“Çocuklar İçin Aile Yardı-
mı Yasası’nda yapılan 
değişiklikler sonucunda 
alınan kararla devlet, ge-
lecek yıldan itibaren yetim 
çocuklara yeni bir yardım 
ödeneği verecek” diye bil-
dirdi.

Bu aylık yardım, vefat 
eden ebeveyninin emekli 
maaşını alma hakkına sa-
hip olmayan yetim çocuk-
lara verilecektir.

Bakan,” Yaptığımız he-
saplamalara dayanarak 
yapacağımız sosyal yar-
dımdan olası 5600 çocuk 
faydalanabilir” diye ekledi. 

Petkov,” Bu çocukları te-
mel koruma mekanizma-
sı, devlet sosyal güvenlik 
sistemi dahilinde vefat 
eden ebeveyninin emekli 
maaşını almalarıdır. An-
cak ebeveynleri gerekli 
sosyal güvenlik prim kat-
kılarını sağlamadığı için 

yetim çocukların bir kısmı 
bu yardımı almaz” diye 
izah etti. 

Hâlihazırda yaklaşık 2 
900 çocuk 2019'dan itiba-
ren yeni yardım ödeneğin-
den yararlanabilecek.

Bu aşamada Petkov, 

aylık ödeneğin ne kadar 
olacağını söyleyemiyor, 
ancak kesinlikle 113 le-
vanın üzerinde olacaktır. 
Kesin tutar, bir sonraki yıl 
için devlet bütçesinde be-
lirlenecek.

Hesaplamalar, ek bir 4 

milyon levaya ihtiyaç ol-
duğunu gösteriyor. 

Yeni yardımı alabilmek 
için yetim çocukların ana-
okuluna veya okula gitme-
leri şarttır. Ödenek, eğitim 
süresine bağlı olarak 18 
veya 20 yaşına kadar ve-

rilecek. 
Olağan toplantısında hü-

kümet birini ve iki ebevey-
nini de kaybeden çocukla-
ra yeni bir yardım ödeneği 
verilmesi kararı aldı. 

Buna ilişkin karar tas-
lağından başka Bakanlar 

Kurulu, Sosyal ve Daya-
nışma Ekonomisi İşletme-
leri Yasası’nda değişik-
likler yapılmasına ilişkin 
yeni bir kanun tasarısını 
da onayladı. 

Petkov, ”Toplumsal eşit-
sizliği azaltmak, sosyal 

içermeyi teşvik et-
mek amaçlanmakta-
dır. Sosyal işletme-
lerin kapsamına 12 
savunmasız grubun 
dahil edilmesi öne-
rildi” diye açıkladı. 

Bakan, ”Bunlar 
arasında engelli in-
sanlar, engelli ço-
cukların ebeveyn-
leri, uzun süreli iş-
sizler, aile içi şiddet 
mağdurları ve başka 
gruplar bulunuyor” 
diye belirtti. 
Petkov,”Kanun ta-

sarısı, Avrupa'da ve dün-
yanın diğer bölgelerinde 
çok dinamik olarak geli-
şen özel kurallarla belirli 
bir sektördeki ilişkileri dü-
zenler” diye yorum yaptı. 
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Dupnitsa’daki Ahmetbey 
Camii’nin onarımı başladı

Dupnitsa (Dupniçe) kasabasında bulunan ve1573 
yılında inşa edilen Ahmetbey Camii’nin uzun za-
mandır beklenen onarımına başlandı. Caminin ba-
kım ve onarım işleri, proje ihalesini kazanan dev-
lete ait Restorasyon Şirketi tarafından gerçekleş-
tiriliyor. Bakım ve onarım çalışmaları için caminin 

dış cephesine iskele kuruldu ve güvenlik önlemleri 
alındı. 
Yerel öneme sahip kültürel bir anıt olarak ilan edi-

len cami, yıllardır harap olmakta. Yakın zamana ka-
dar galeri olarak işlev gören cami, çatıdan kiremit 
ve dış cephenin bir bölümünün düşmesi nedeniyle 
kapalıydı.
Restorasyon Şirketinin dış cephe onarımı için yak-

laşık iki buçuk ay zamanı var. Kiremitlerin yüzde 
40'ının yenileriyle değiştirilmesi, tamamen hasar 
gören, harç ve dolgu maddeleri ihtiva eden tabanın 
komple yenilenmesi ve kültürel anıtın mimari bütün-
lüğünü bozmayacak başka faaliyetler öngörülüyor. 
Onarımın maliyeti 100 000 leva ve fonlar Dupnitsa 
Belediyesinin bütçesinden geliyor.
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9. Dünya Mestanlılar Buluşması, Aneliya’nın konseriyle sona erdi
Momçilgrad’ın (Mes-

tanlı) birkaç bin sakini 
ve misafiri, kasabanın 
merkez meydanında ünlü 
Bulgar pop-folk sanatçısı 
Aneliya’nın söylediği şar-
kılara eşlik etti. Popüler 
sanatçının konseri, “Mes-
tanlı Daima Kalbimde” 
başlığı altında düzenle-
nen bir haftalık Dünya 
Mestanlılar Buluşması 
programının son etkinli-
ğiydi. 

Aneliya’nın söylediği 
şarkılar, toplanan kalaba-
lığı adeta mest etti. Se-
yirciler, sanatçıyla birlikte 
şarkı söyleyip dans etti. 
Aneliya’dan önce sahne 
alan Rüzgarın Dansı Gru-
bu, farklı etnik azınlıkların 
kültürüne ait halk oyunla-
rı sundu. Yaklaşık 4 saat 
süren programa katılan 
resmi konuklar arasında 
Momçilgrad Onursal Va-
tandaşı ve Bursa merkezli 
Mestanlı Yöresi Kültür ve 

Dayanışma Derneği Baş-
kanı Hasan Öztürk, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Merkez Yürütme 
Konseyi Üyesi Erdinç 
Hayrulla, Avrupa Parla-
mentosu Milletvekili Nec-

mi Ali, HÖH milletvekilleri 
Erol Mehmet ve Adlen 
Şefket, HÖH Kırcaali İl 
Başkanı Müh. İzzet Şa-
ban, HÖH Kırcaali ve Kir-
kovo (Kızılağaç) ilçe baş-
kanları Mümün Ali ve Er-

can Fırıncı, HÖH Gençlik 
Kolları Kırcaali İl Başkanı 
Bayram Bayram, Kirkovo 
(Kızılağaç) Belediye Baş-
kanı Şinasi Süleyman ve 
göçmen dernekleri temsil-
cileri yer aldı. 

Momçilgrad Belediye 
Başkanı Sunay Hasan, 
selamlama konuşma-
sında, ”Dokuzuncu kez 
doğup büyüdüğümüz 
Momçilgrad’da birlikte 
olduğumuz için teşekkür-
ler! Nice nice yıllar böy-
le buluşmamızı, nereye 
gidersek gidelim, nasıl 
bir insan olursak olalım, 
doğup büyüdüğümüz 
Momçilgrad’ın daima kal-
bimizde olduğunu söyle-
yeceğimiz birçok görüş-
memiz olmasını temenni 
edelim” diye kaydetti. 
Avrupa Parlamentosu 
Milletvekili Necmi Ali ve 
Milletvekili Erol Mehmet 

kürsüye çıkarak Mestan-
lıları selamladılar. 

Katılımcıların huzurunda 
Dünya Mestanlılar Buluş-
ması dolayısıyla Bulga-
r istan Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev tarafından 
gönderilen tebrik mesajı 
okundu. Momçilgrad Be-
lediyesi, yurt içinden ve 
yurt dışından belediyeler, 
sendikalar, göçmen der-
nekleri ve başka kurum 
ve kuruluşlar tarafından 
tebrik mesajları aldı. 

9. Mestanlı Daima Kal-
bimde Dünya Mestanlılar 
Buluşması, havai fişek şo-
vuyla sona erdi.
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Dolno Prahovo köyü 
mevlidine yoğun ilgi 

Dolno Prahovo (Amat-
lar) ve Gorno Prahovo 
(Yukarı Tosçalı), Başevo 
(Hallar), Mleçino (Sütke-
siği) köylerinden yüzler-
ce Müslüman, Türkiye ve 
Batı Avrupa ülkelerinden 
gelen göçmenler, gele-
neksel sağlık ve bereket 
mevlidine katıldı. Dini 
merasim,Dolno Prahovo 
köyü yakınında bulunan 
medresede yapıldı.

Eski Başmüftü Fikri Sali 
ve medrese imamı Nu-
riddin İbram başta olmak 
üzere imamlar, Kur’an-ı 
Ker im t i laveti sundu, 
Mevlid-i Şerif okudular. 
Sonunda sağlık ve bere-
ket için topluca dua edildi. 

Tüm katılımcılara yerli 
usta aşçılar Şaban Hü-
seyin ile Kasim Feyzullah 
tarafından dana etiyle 
hazırlanan 13 kazan pilav 
ikram edildi. Tüm mas-
raflar, geçen asrın 80’li 

yıllarında Türkiye’ye göç 
eden Necdet ve Hatice 
Şentürk ailesi tarafından 
karşılandı. 
Mevlit, Dolno Prahovo 

bölgesinde köy muhtar-
lıkları ve Cami Encümen-
liği tarafından organize 
edildi. 

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaa-
li İl Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Ardino Belediye 
Başkan Yardımcısı Nas-
ko Kiçukov ve köy muh-
tarları da mevlide katılan-
lar arasındaydı. 
Dolno Prahovo, Çerni-

govo (Karamusollar), Tır-
na ve Dedino (Dedeler) 
muhtarları, Necdet ve 
Hatice Şentürk ailesine 
mevlit organizasyonu-
na verdikleri katkılardan 
dolayı şükranlarını ifade 
ettiler.
              Kırcaali Haber

Rusalsko köyünde 
geleneksel mevlit 

ve şenlik yapıldı 
Ardino’nun (Eğridere) Rusalsko (Hotaşlı) köyü, Ase-

novgrad (İstanimaka) ve Aytos kasabalarından 1000’i 
aşkın kişi, Türkiye ve Batı Avrupa ülkelerinden gelen 
göçmenler, geleneksel köy şenliği, sağlık ve bereket 
mevlidine katıldı. Olumsuz hava koşullarından dolayı 
bu yılki etkinlik, 1100 metre yükseklikte bulunan Yayla 
isimli yerde değil, köy merkezinde gerçekleşti. 

Eski Başmüftü Fikri Sali ve Gorno Prahovo (Tosçalı) 
köyü imamı Mehmet Mehmet başta olmak üzere bölge 
imamları, Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu, Mevlid-i Şerif 
okudular. Sonunda sağlık ve bereket için topluca dua 
edildi. 

Etkinlikte aslen Rusalsko köyünden olan Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı Müh. İzzet 

Şaban hazır bulundu. 
Tüm katılımcılara Asenovgrad’dan Mümün Rafet’in 

hazırladığı 12 kazan kurban yemeği ikram edildi. Ye-
mek için 450 kg kurban eti ve 100 kg pirinç kullanıldı.

Gelecek yılki şenlik için yardım toplamak amacıy-
la açık arttırmayla satışa sunulan maddi bağışlardan 
ve para bağışlarıyla birlikte 5 725 leva toplandı. Açık 
arttırma ile yapılan bir kilo tereyağı için teklif edilen 
fiyat 100 levaya ulaştı. Tereyağını Asenovgrad Bele-
diye Meclis Başkan Yardımcısı ve HÖH Asenovgrad 
İlçe Başkanı Ferdi Kadir satın aldı. Asenovgrad’dan iş 
adamı Hüseyin Bekir ise 1000 leva bağışladı. Onun kö-
kenleri, Rusalsko’nun Terizler Mahallesi’ne dayanıyor. 

Kırcaali’den Georgi Argirov, Vasil Atanastasovski 
ve İliya Raykov, ilk defa köy şenliğine katıldı. Onlar, 
“Şenlik yapılacağını sosyal ağdan öğrendik. Güzel bir 
gelenek. Dünyanın dört bir yanından eş dost, akraba-
lar, dostlar bir araya geliyor. Yerlilerin birlik olmasına 
hayran kaldık” dediler.

Mevlit ve şenlik, Rusalsko muhtarlığı, Cami Encü-
menliği ve köy sakinlerinin mali desteğiyle organize 
edildi.

Rusalsko Muhtarı İsmet Mustafa, bu asırlık gele-
neğin gelecekte de devam etmesini umuyor. Muhtar, 
organizatörlere ve sponsorlara kalbi teşekkürlerini 
sunuyor.

Kırcaali’de öğretmenler için boş iş pozisyonları var
Kırcaali'de öğretmen-

ler için iş gücü piyasa-
sı açıldı. Geleneksel 
olarak yaz mevsiminde 
ilçedeki okullar boş po-
zisyonları dolduruyor. 
İlk boş pozisyonlar, İs-
tihdam Bürosu iş ilan-
larında görülmeye baş-
landı. Birer Almanca 
ve İngilizce öğretmeni 
aranıyor. Bir matematik 

öğretmeni için de boş 
pozisyon var. Turizm 
sektörü çalışanlarının 
eğitimi konusunda da 
uzman aranıyor. Ana-
okulunda çalışacak uz-
man öğretmen için de 
bir boş pozisyon var. 
Öğretmen eğitimi de 
kalifiye eleman gerek-
tirir. İlköğretim Öğret-

menliği Eğitim Progra-
mı okutmanı için de bir 
boş pozisyon var.
Filibe Üniversitesi Kır-

caali Lüben Karavelov 
Şubesi çalışanları, Kır-
caali İlçesi için sorunun, 
eğitim alanında çok sa-
yıda uzmanın yetiştiril-
mesine rağmen onların 
çok azının öğretmen 

olarak çalıştığını itiraf 
ettiler. Genç uzmanların 
kendilerini gerçekleştir-
meleri ile ilgili sorun on-
ların düşük eğitim sevi-
yesidir. Okul müdürleri, 
tecrübeleri ve nitelikleri 
nedeniyle emeklilik ya-
şından sonra pedagog-
ları görevlerinde bırak-
mayı tercih ediyorlar.
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Naim Süleymanoğlu’nun annesine onur plaketi verildi 
Bursa merkezli Mes-

tanlı Yöresi Kültür ve 
Dayanışma Derneği, 
efsanevi halterci Naim 
Süleymanoğlu’nun anne-
si Hatice’ye onur plaketi 
verdi. Plaketi, Dernek 
Başkanı Hasan Öztürk 
ve Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediye Başkanı Sunay 
Hasan takdim etti. 

Plaket, geleneksel Dün-
ya Mestanlılar Buluşma-
sı yemeğinde sunuldu. 
Resmi konuklar arasında 
Kırcaali Belediye Başka-
nı ve Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Genel 
Başkan Yardımcısı Ha-
san Azis, Avrupa Parla-
mentosu Milletvekili Nec-
mi Ali ve Milletvekili Erol 
Mehmet yer aldı. Gecede 
Momçilgrad’ın iki eski be-
lediye başkanı – Erdinç 
Hayrulla ve Akif Akif de 
hazır bulundu. Yemek, 
“Mestanlı Daima Kalbim-

de” başlığı altında düzen-
lenen bir haftalık Dünya 
Mestanlılar Buluşması 
programı kapsamında 
gerçekleşti. 

Belediye Başkanı Sunay 

Hasan yaptığı konuşma-
sında, “Dünyanın dört bir 
yanına dağılmış Mestan-
lıların, tekrar burada top-
landığına sevindim” diye 
ifade etti. Sunay Hasan, 

kendinden önceki iki be-
lediye başkanının salonda 
bulunmasının Momçilgrad 
belediye başkanları ara-
sındaki sürekliliğin göster-
gesi olduğunu vurguladı.

Bursa’da ikamet eden 
Mestanlılara da memleke-
tiyle bağını koparmadıkla-
rı için teşekkürlerini dile 
getiren Belediye Başkanı, 
Momçilgrad ile iyi ilişkiler 
içerisinde olan İzmir’deki 
Mestanlılara da teşekkür 
etti. Momçilgrad Belediye 
Başkanı, Hasan Öztürk’e 
9. Dünya Mestanlılar 
Buluşması’ndan hatıra 
olarak Mestanlılı Sabriye 
Deniz’in çizdiği bir resim 
tablosu hediye etti. 

Hasan Öztürk, ”Biz, 
Bulgar halkı ile Türk hal-
kı arasında köprü oluş-
turuyoruz” diye kaydetti. 
Bursa'daki Mestanlıların 
memleketlerinde yaşa-
yanların tutumlarını takdir 
ettiğini de sözlerine ekle-
di. Hasan Öztürk, Naim 
Süleymanoğlu’nun adını 
taşıyacak olan Bursa’sa 
inşa edilen Kültür ve Bilgi 
Merkezinin neredeyse ha-
zır olduğunu söyledi. 
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Başkan Resmi Murat, Muratpaşa 
Belediyesini ziyaret etti

Muratpaşa Belediye 
Başkanı Ümit Uysal, Ar-
dino Belediye Başkanı 
Resmi Murat’ı makamın-
da kabul etti.

Bulgaristan’nın Kırcaaili 
iline bağlı ve Türklerin yo-
ğun olarak yerleşik oldu-
ğu Türkçe ismi Eğridere 
olan Adrino’nun belediye 
başkanı Resmi Murat, 
Başkan Uysal’ı makamın-
da ziyaret etti.

Z i y a r e t t e  M u r a t , 
Türkiye’den Nilüfer, Kırk-
lareli ve Kartal belediyele-
riyle ‘kardeş kent’ olduk-
larını söyledi. Ardino’nun 
aynı zamanda Türk ede-
biyatının önemli isimlerin-
den Sabahattin Ali’nin de 
doğum yeri olduğunu be-
lirten Murat, 2015 yılında 

Ardino Belediye Müzesi 
bahçesine Sabahattin 
Ali’nin büstü dikildiğini 
ve geçen yıl da doğumu-
nun 110’uncu yılı anısına 
Uluslararası Sabahattin 
Ali ve Bulgaristan ve Bal-
kanlarda Edebiyat Sem-
pozyumu düzenlendikle-

rini aktardı.
Z iyaret  do layıs ıy la 

memnuniyetini dile ge-
tiren Başkan Uysal ise, 
Türkiye’nin Bulgaristan’la 
derin kültürel bağlarının 
bulunduğunu söyledi. Bu 
kültürel bağın Osmanlı 
döneminde Edirne vila-

yetinin Gümülcine sanca-
ğına bağlı bir kaza olan 
Eğridere’yle hala sürdü-
ğünü belirten Başkan Uy-
sal, Türk edebiyatının en 
verimli yazarlarından biri 
Sabahattin Ali’nin de bu 
kültürel birlikteliğin çimen-
tosu olduğunu aktardı.

Ziyaretin sonunda Ardi-
no Belediye Başkanı Mu-
rat, Eğridere’de bir Orta-
çağ köprüsü olan Şeytan 
Köprüsü’nün işlemesinin 
bulunduğu anı plaketini 
Başkan Uysal’a takdim 
etti. Murat, köprüyle ilgili 
çok fazla efsane olduğu-
nu belirterek “En ilgi çeke-
ni ise köprünün bir taşının 
üzerinde şeytanın ayak izi 
olduğu ve köprünün lanet-
lendiğidir. Ayrıca başka 
bir öyküde köprünün suya 
yansımasında ‘Şeytan’ 
görüntüsünün oluşması-
dır” diye konuştu.

C u m h u r b a ş k a n ı 
Radev, İdari Davalar 
Kanunu’nu veto etti

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, İdari Davalar 
Kanunu’nda yapılan değişikliklere itiraz ederek, ye-
niden görüşülmesi için Meclise geri gönderdi.

Veto kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Basın Mer-
kezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ”Devlet 
Başkanı, düzenlemenin temel anayasal ilkelerinden 
saptığını ve idare hukukunun geleneksel ilkelerini ve 
başarılarını çarpıttığını düşünmektedir. Ceza karar-
larının, iktidar konumunda olanlar tarafından verildi-
ği ve itaat gerektiren durumlarda vatandaşların ve 

tüzel kişiliklerin haklarının korunmasının yoğunluğu 
azalacaktır. Bu hükümler, idare hukukunun, idarenin 
yasadışı eylemlerine ve keyfiliğine karşı sıradan kişiyi 
savunmadaki rolünü olumsuz yönde etkileyecektir” 
denildi.

Devlet Başkanı, yargılama kuralları, kapalı duruş-
malar, temyiz davalarına ilişkin ücretlerin önemli 
miktarda artırılması ve bir dizi özel yasalarda temyiz 
etme hakkının kaldırılması ile ilgili kanun hükümlerine 
karşı çıkıyor. 

Cumhurbaşkanı, savunma hakkının içeriğinin Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tekrar tek-
rar yorumlandığını ve devletin bunun uygulamasının 
önüne yasal ve pratik engeller koymaması gerekti-
ğini vurgulamaktadır. Radev, veto kararına gerekçe 
olarak şunları kaydetti: ”İtiraz edilen İdari Davalar 
Kanunu’nda yapılan değişiklikler, belirsiz bir genel 
yargı yetkisi yaratarak, kabul edilen yerel yargı yetkisi 
ile adalet maliyetini arttırıyor. Gerekçelendirilmeden 
temyiz davalarına ilişkin ücretlerin önemli miktarda 
artırılmasını öngörüyor. Özel yasalarda temyiz etme 
hakkını kaldırıyor ve böylece savunma hakkının uy-
gulanması önüne tam bu tür engeller koyuyor”. 

Cumhurbaşkanı, bu hükümlerin idari adaletin, dev-
let makamları ile hukukun üstünlüğü arasında denge 
ve kontrol sağlayan ana faktörler arasında yer alma 
yeteneğini azaltacağını düşünüyor. Radev, böylece 
çağdaş devlette demokrasi ve hukukunun üstünlüğü-
nün tehdit altında olduğunu söylüyor. 

Bu veto Cumhurbaşkanı Radev’in dokuzuncu veto 
kararıdır. Geçen hafta Parlamento, Radev’in veto 
ettiği Özelleştirme ve Özelleştirme Sonrası Kontrol 
Kanunu’nu reddetti.

Hüsemler köyü çocukları, Kur’an-ı Kerim öğreniyor
Ardino’nun (Eğride-

re) Byal İzvor (Akpı-
nar) köyünün Diya-
mandovo (Hüsemler) 
Mahallesi’nde yaşayan 
onlarca çocuk, Baş-
müftülük tarafından 
düzenlenen bu yılki 
Yaz Kur’an kurslarına 
katıldı. 8 ile 15 yaş ara-
sındaki çocuklar, köy 
camisinde Yaz Kuran 
Kursu Öğreticileri Ars-
lan Hayrulla ve Mümün 
Mehmet tarafından eği-
tilmektedirler. 
Kur’an kurslarına ka-

tılan çocuklar, temel 

İslami bilgiler, beş vakit 
namaz kılmayı, Kur’an 
kitabını Arapça oku-
mayı ve ezan okumayı 
öğreniyor. Bunun yanı 

sıra çocuklar için eğ-
lence ve spor oyunları 
da düzenleniyor. 
13 yaşındaki Emre 

Osman, Yaz Kur’an 

Kurslarına katılan ço-
cuklardan biridir. Emre, 
“Tatildeyken evde bütün 
gün bilgisayarın başın-
da oturacağıma kursa 
gelip temel İslami bilgi-
ler ediniyorum” dedi.
Ağustos sonuna kadar 

sürecek olan kursları 
bitiren çocuklar, Temel 
Dini Bilgiler İl Birinciliği 
yarışmasına katılacak. 
İl Birinciliği yarışmasın-
da dereceye girenler 
Temel Dini Bilgiler Ya-
rışması Finaline katıla-
caklar. 
            Kırcaali Haber
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Istranca'daki hayvan sürülerin telef edilmesi ertelendi
Her şey haziran sonun-

da, Bolyarovo belediyesi-
ne bağlı Voden köyünde 
üç koyun çiftliğinde geviş 
getiren küçükbaş hay-
vanlarda üç veba hastası 
hayvanın tespit edilme-
siyle başladı. Veterinerler, 
hastalığın yayılmasını ön-
lemek amacıyla 700 ko-
yun ve keçinin ve bu çift-
likte bulunan kuzu ve keçi 
yavrularının telef edilme-
sine karar veriyor. Uygu-
lanan tedbirlere rağmen, 
durum kontrolden çıkıyor 
ve telef edilme kampanya-
sı, Tsarevo belediyesinin 
Kosti köyünde de devam 
ediyor. Burada ise 7 yıl 
önce görülen Fibromüs-
küler displazi hastalığının 
ardından 150 hayvan çift-
liğinden kala kala sadece 
6 küçükbaş hayvan çiftli-
ği kalmıştır. Bugün durum 
tekrarlanıyor, çünkü veba 
hastalığı çiftliklerden bir 
tanesinde tespit edilmiş-
tir ve köydeki bütün koyun 
ve keçiler telef edilecek. 
Uygulanan aşırı tedbirler 
sonucu uzun yıllık veteri-
ner uzmanları alınan ka-
rarlardan şüphe duyarken 
“tam incelemeler yapılma-
dan, klinik tablo ve has-
talık gelişimi olmaksızın 
pozitif örnekler, sürülerin 
kitle imhası için bir neden 
olamaz” görüşünü öne 
sürdüler.

Buna rağmen Bulgaris-
tan Gıda Güvenlik Ajansı, 
güvenlik açısından hasta 
hayvanların yanı sıra sağ-
lam hayvanların telef edil-

mesine karar veriyor. Bu 
arada hayvan sahiplerine 
hastalıktan korunmak için 
hiçbir talimat verilmiyor. 
Böylece trajedi Yambol’un 
Kraynovo, Stranca ve 
Şarkovo köylerinde ya-
şandı. Ki burada alınan 
numunelerden 46 tanesi 
pozitif çıktı. Bundan do-
layı hayvan sahiplerinin 
umutsuz ve çaresiz giri-
şimlerine rağmen, yetkili-
ler 2000 koyun ve keçinin 
telef edilmesinde kararlı. 
Burgaslılar, Istranca böl-
gesindeki kitle hayvan 
imhalarından etkilenerek 
Yambol köylerine giden 
yolları kapattılar. Şarkovo 
köyünün hayvan sürüleri-
ni kurtarma operasyonu-
na Sofya ve Varna’dan 
gençler de katıldı. Hatta 
Yambol ve Burgas bölge-

sindeki hayvanların imha 
edilmesinde, bölgenin 
geçim kaynaklarını yok 
etmeyi ve mülteci kamp-
larına yer açmak için 
sakinlerin tahliye etmesi 
amaçlandığı, şüpheleri 
de doğuyor.

Vatansever Cephesin-
den Angel Cambazki ve 
Aleksandır Sidi, bu iddi-
aları yalanlarken “Bu her 
gün yayılan ve ustalık-
la muhalefet tarafından 
kullanılan bir yalan” dedi 
Aleksandır Sidi ve devam 
etti:

“Hükümetin burada ya-
pacağı şey, bu insanla-
ra tazminat ödemesidir. 
Buna rağmen karantina 
süresinden dolayı bu 
insanlar hayvan baka-
mayacaktır. Uzmanlara 
göre, burada 6 aylık ile 

bir yıllık bir süre söz ko-
nusu. İlk başta tazminatlar 
ödenecek, daha sonra ise 
ülke genelinde besicilerin 
buradaki hayvancılara 
hayvanlarını bağışlaması 
teklifi gündemde. “

Aslında toplumun mem-
nuniyetsizliği, Baba Dora/
Dora Nine’nin keçilerin-
den ayrılmak istememe-
si ve insanlara keçilerini 
kurtarma çağrısı yaptığı 
videonun İnternet’e düş-
mesiyle patlak verdi. 2018 
Dünya Kupası finallerine 
rağmen birçok insan Ist-
ranca yolunu tuttu ve 
Dora Nine’nin çiftliğini ab-
luka altına aldı. Böylece 
yaşlı ninenin hayvanları 
telef edilmekten kurtul-
muş oldu.

Bu hoşnutsuzluk, in-
sanları 18 Temmuz günü 

Bakanlar Kurulu önünde 
toplanmalarına neden 
oldu. Ülke genelinden be-
siciler, hayvancılık sektö-
ründeki krize neden olan 
sorumlu kişilerin istifasını 
talep etti:

"İnsanları hayvanların-
dan kopardıkları sahnele-
ri izlerken yüreğimin ipliği 
kopuyor, onlar insanlığı-
nı yitirmiştir…Hepimizin 
burada bir amacı var. 
Koyunculuk ve geçicilik 
sektörünü kurtarmaktır. 
On yıldan bu yana diya-
log yok, anlayış yok, des-
tek yok."

Ulusal Koyun ve Keçi 
Yetiştiricileri Birliği’nden 
Profesör İvan Stankov, 
sektörün geleceğinden 

endişeli:
"Bu insanların kayıpları 

ve zararları çok büyük, 
onların geçim kaynağı 
elinden alınmıştır. Bunla-
rın çoğu da yaşlı insanlar, 
ki onların bundan sonra 
yeniden hayvan yetiştire-
cekleri şüpheli. 11 milyon 
küçük baş hayvandan 1,5 
milyona düştük. Japonlar 
ve Çinliler için pirinç temel 
gıda maddesi ise, bizim 
için ekmek ve peynirdir."

Geçtiğimiz gece kriz 
merkezi karar aldı. Hay-
vanlardan alınan kan ör-
neklerinden sonuçlar ge-
linceye kadar Şarkovo’da 
telef edilme ertelendi, 
ancak dezenfeksiyon ve 
kontrol devam ediyor.

Bulgaristan'da göç politikasına ilişkin yeni karar
Bulgaristan Parlamen-

tosu, başbakanlığını 
Boyko Borisov'un yaptığı 
hükümetin, diğer Avrupa 
Birliği (AB) ülkeleri ile iki-
li geri kabul anlaşmaları 
imzalamasını yasakladı.
Parlamentoda yapılan 

oylamayla kabul edilen 
üç maddeli kararda, Bul-
garistan Hükümeti'nin 
diğer AB ülkeleri ile dü-
zensiz göç alanında geri 
kabul konusunda ikili 
anlaşmalar imzalanması 
yasak getirildi.
Söz konusu kararın di-

ğer iki maddesinde de 
hükümete, AB'nin göç ko-
nusunu düzenleyen Dub-
lin Sözleşmesi ilişkin de-
ğişiklik önerilerini hazır-
laması ve Bulgaristan'ın 
sığınmacılar politikası 
konusunda genel bir stra-
teji belirlemesi talimatı 
verildi. Hükümete, her iki 
maddeyi yerine getirmesi 
için 30 Eylül'e kadar süre 
tanındı.
Ana muhalefet Bulgaris-

tan Sosyalist Partisi'nin 

(BSP) girişimleriyle gün-
deme alınan görüşmeler-
de, BSP lideri Korneyila 
Ninova, her an çıkabile-
cek bir düzensiz göç akı-
nı dolayısıyla toplumda 
ciddi korkuların yaşandı-
ğını öne sürdü.
Başbakan Boyko Bo-

risov ise Bulgaristan'ın 

AB ülkelerin arasından 
düzensiz göç konusunda 
çözüm bulan tek ülke ol-
duğunu ve daima örnek 
gösterildiğini söyledi.
B o r i s o v,  y a s a d ı -

şı göç yolunda olan 
Bulgaristan'ın Türkiye ile 
anlaşıp, bu sorunu kesin 
bir şekilde çözdüğünü 

söyledi.
Başbakan Bor isov, 

"Sınırımıza on binlerce 
insan dayanınca ne tel 
örgü ne de başka bir şey 
engel olabilir. Öyle bir du-
rumda 'Ateş et' emri ve-
ren yetkili anında AIHM'e 
gider. Böyle birisi zaten 
çıkmaz." dedi.

Ptiçar köyüne ulaşım 
sorunu çözülmek üzere

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi, Ptiçar (Ahatlı) 
köyü ile Makas Sınır Kapısı karayolunu birbirine 
bağlayacak bir köprü inşası köye ulaşım soru-
nunu çözmüş olacak. Belediye yönetiminin ta-
lebi üzerine Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Meclis Grubu ve HÖH Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı’nın desteği ile Bakanlar Kurulu, altyapı 
projesi için 980 000 leva kaynak tahsis edilmesi 
kararını aldı. 

Momçilgrad Belediye Başkanı Sunay Hasan, 

konuyla ilgili şöyle bir yorumda bulundu” Vırbitsa 
(Söğütlü) nehri üzerine inşa edilmesi planlanan 
köprü, Ptiçar köyü sakinlerinin büyük bir hayat 
sorununu çözecek. Şu anda köye dar ve dik bir 
yolla ulaşılıyor ve bölgede birçok toprak kayması 
yaşanıyor”. Sunay Hasan, belediye yönetiminin 
köprü için fikir projesi geliştirdiğini sözlerine ek-
ledi. Köprü 156 metre uzunluğunda, genişliği 6,5 
metre olup yaya trafiği için de her iki tarafında 
kaldırım olacak.

Köprünün bir kısmının topraklarında bulunduğu 
Momçilgrad ve Cebel (Şeyhcuma) belediye mec-
lisleri, arazi kamulaştırma prosedürleri başlatmak 
için karar almıştır. Momçilgrad Belediyesi, köprü-
nün Kırcaali-Makaza Sınır Kapısı ulusal karayolu-
na bağlanması için Karayolu Altyapı Ajansı’ndan 
(APİ) izin aldı. Köprü tasarım ve yapım işlerinin 
alımına yönelik kamu ihalesi açılması bekleniyor. 

Sunay Hasan, ”Yaz aylarında köprü inşaatına 
başlanabilmesi için 2019 yılı ilkbahar mevsimine 
kadar projenin hazır olmasını istiyoruz” dedi. 

Devlet tarafından sağlanan kaynaklar, gerekli 
kaynakların yarısı kadar, ancak yüklenici firma 
seçiminden sonra Momçilgrad Belediyesi, proje 
için ek finansman talebinde bulunacak.
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Başbakan Borisov, çok amaçlı Arena-
Şumnu Spor Salonu’nun açılışını yaptı

Başbakan Boyko Bori-
sov, yeni inşa edilen çok 
amaçlı Arena-Şumnu 
Spor Salonu’nun açılışını 
yaptı. Açılış kurdelesini 
Borisov, Şumnu Belediye 
Başkanı Lübomir Hristov, 
Varna ve Veliki Preslav 
Mitropoliti Yoan ve Şum-
nu Bölge Müftüsü Mesut 
Mehmedov ile birlikte 
kesti. 

Spor salonunun açılış tö-
reninde piskopos ve müf-
tünün yan yana durmasını 
Borisov, etnik hoşgörü ve 
refahın en iyi örneği ol-
duğunu söyledi. Borisov, 
şunları belirtti: “Ne kadar 
çok şey yapıldığına şa-
hitsiniz. Bunu size vaat 
etmiştim, bugün vaat yeri-
ne getirildi. Bir tane daha 
vaadim var, huzurevi ya-
pacağımızı vaat ettim, bu 
yıl onu da yapacağız, Be-
lediye Başkanınız dünden 
beri stadyum için peşim-
de koşuyor”.

Başbakan, ağustos ayın-
da Hemus otoyolunun 

Belokopitovo-Tırgovişte 
(Eskicuma) arasındaki 
kesimin inşaatının temel 
atma töreni yapılacağını 
açıkladı. 

Borisov, ”Yablanitsa’dan 
Lofça’ya uzanan kesimde 
de çalışmalar hızla sü-
rüyor, yani diğer vaadim 

olan Sofya-Varna otoyolu 
da inşa edilmektedir” diye 
kaydetti. 

Şumnu Belediye Baş-
kanı Lübomir Hristov, 
modern tesisin inşası 
için teşekkürlerini sundu. 
Hristov,”Sayın Borisov, 
çok amaçlı bir spor salo-

nu inşaatı konusunda bize 
inanıp desteklediğiniz için 
size teşekkür ederim. Sa-
yın Borisov, siz birkaç ne-
sil Şumnuluların hayalini 
gerçekleştirdiniz” dedi. 

Şükran ifadesi olarak 
Şumnu Belediyesi adına 
Belediye Başkanı, modern 

tesisin inşasına katkıda 
bulunan proje tasarımcı-
ları, müteahhit firma, ba-
kanlar Vladislav Goranov, 
Krasen Kralev ve Nikolay 
Nankov’a birer kristal pla-
ket sundu. 

Arena-Şumnu Spor 
Salonu’nun görüntüsüne 
yer verilen kristal pla-
ketlerden bir tane Boyko 
Borisov’a da verildi. Spor 
salonunun açılış töreninin 
başında Varna ve Veliki 
Preslav Mitropoliti Yoan 
ve Şumnu Bölge Müftüsü 
Mesut Mehmedov hayırlı 
olması için dua ettiler. 

Ardından tören Bılgare 
Ulusal Folklor Topluluğu 
tarafından sunulan “Ame-

rikalılar bize nasıl yetişe-
cek?” isimli oyunla devam 
etti. 

Çok amaçlı spor salonu-
nun inşaatına ilişkin proje, 
Ağustos 2016'da Boyko 
Borisov hükümeti tarafın-
dan alınan kararla devlet 
bütçesinden tahsis edilen 
8,5 milyon leva ile finanse 
edildi. Bina 4 kattan oluş-
maktadır ve 5600 metre-
karelik alan üzerinde yer 
almaktadır.

Engelliler dahil toplam 
1500 kapasiteli tribüne 
sahip olan salonun maksi-
mum kapasitesi 2500'dür. 
Ayrıca mobil tribünler ek-
leme imkanı bulunmakta-
dır. KH

Bakan Angelkova: 2019’da Bulgaristan, 
SPA destinasyonu olarak tanıtılacak
Ülkeizde balneo ve 

SPA destinasyonları ile 
ilgili Varna'da bir tartış-
ma toplantısına katılan 
Turizm Bakanı Nikolina 
Angelkova, “2019’da 
Bulgaristan'ın balneo ve 
SPA destinasyonlarının 
aktif bir reklamı yapıla-
cak” diye ildirdi. 
Bakan, böyle bir ta-

til ya da rehabilitasyon 
için 7 güzergahın zaten 
geliştirildiğini hatırlattı. 
Eylül ayı sonuna kadar 
bu güzergahlara hangi 
yapıların dahil edilece-
ği konusundaki tartış-
maların sona ermesi 
beklendiğini ifade eden 
Angelkova, daha sonra 
Bulgaristan’da balneo ve 
SPA turizminin olanakları 
için interaktif haritalar ve 
diğer tanıtım materyalleri 
hazırlanacağını aktardı. 
Angelkova, “Rotalardan 

biri Karadeniz kıyılarını 
kapsıyor. Bu rotaya Dob-
riç (Hacıoğlu Pazarcık), 
Varna ve Burgaz illerinde 
bulunan daha 15 yapının 
dahil edilmesi planla-
nıyor. Balneo ve SPA 
turizmi, ülkemizin yıllık 
bir destinasyon haline 
gelmesini sağlayacak” 
diye sözlerine ekledi. 
Angelkova’nın ifadelerine 
göre, bu rotaların geliş-

mesi yabancı turistlerin 
Karadeniz sahilini sa-
dece kumsal ve güneşle 
bağlamamasına yardım-

cı olacak. Bakan, bunla-
rın oluşturulan kültür, ta-
rih, şarap ve gastronomi 
rotaları ile iyi bir şekilde 
birleştirilebileceklerini 
sözlerine ekledi.
Angelkova,” SPA des-

tinasyonları, Bakanlığın 
katıldığı bütün büyük 
toplantılarda ve İ Love 
Bulgaria internet plat-
formunda da tanıtılacak. 
Bakanlık ayrıca turizm 
ürünleri talebindeki mev-
cut tutumları inceleyen 

bir proje üzerinde çalı-
şıyor. Örneğin, Alman 
turistler Bulgaristan'ı 
plajlar ve deniz tatilleri 

ile ilişkilendiriyor, balneo 
ve SPA hizmetleri ise ter-
cihlerinde 5. sırada yer 
alıyor. Bu, bu tür turizmi 
geliştirmemiz ve talebini 
güçlendirmemiz gerektiği 
anlamına geliyor” dedi. 
Bakan Angelkova, des-

tinasyon projesi ile sağlık 
turizmi arasındaki bağ-
lantıya dikkat çekti. 
Angelkova,”Sınır Ötesi 

Hasta Bakım Yönerge-
sinin aktarımı üzerinde 
çalışan Sağlık Bakan-

lığı ile birlikte çalışıyo-
ruz. Bulgaristan madeni 
kaynaklarda son derece 
zengindir ve İzlanda'dan 

sonra AB'de ikinci sırada 
yer almaktadır. SPA des-
tinasyonları aracılığıyla 
Bakanlık belediyelerin ve 
tur operatörlerin çabala-
rını desteklemektedir. 
Amaç, Karadeniz'in bü-
yük potansiyeli de dahil 
olmak üzere hali hazırda 
yaratılmış olan ürünün 
daha odaklanmış bir şe-
kilde reklamı yapılması 
ve dikkat çekmesidir” 
diye konuştu. 
            Kırcaali Haber

Yanbol bölgesinde 
hayvan üreticilerinin 
kayıpları devam ediyor

Yanbol bölgesinde hayvan üreticilerinin, küçük ge-
viş getiren hayvanlarda tespit edilen veba hastalı-
ğından dolayı uğradığı kayıplar devam ediyor. Veba 
hastalığı için Nikolay Dimov’un koyun sürüsünden 
ikinci örnekler alındı. 

Dimov,”Gerekirse üçüncü örnekler de alınsın ve 
bu durum bitsin. Ne olursa olsun, bari bilelim. Böyle 
sıkıntı içinde bir iki ay bekleyemeyiz. Bu hayvanlar 
için kışa hazırlık yapılması lazım, saman balyaları, 
yem…” diye izah etti.

Dimov’un ifadelerine göre hayvan üreticileri, süt 
satma yasağı nedeniyle ciddi kayıplar yaşamakta-
dır. Hayvan üreticisi,” Kaybettiğim süt, 15 tondan 

fazladır. Oysa insanlara süt verirdim ve süt satar-
dım” diye konuştu. 

Georgi Goçev adında başka bir hayvan üreti-
cisi de hayvanlarından tekrar örnekler alınması-
nı bekliyor. Günlerce hayvanlarına ahırda bakan 
Goçev,”Şimdiye kadar 300 saman balyası yediler. 
Nasıl sinirlenmeyelim? Üstelik günde 40 kg yem tü-
ketiyorlar…” diye öfkesini dile getirdi. 

Hâlihazırda Yanbol bölgesinde veba hastalığı için 
küçük geviş hayvanlardan ikinci örnekler alınmakta-
dır. Veterinerler daha sonra enfekte hayvanların bu-
lunduğundan şüphelenilen sürüye girecekler. Ancak 
sürü sahipleri, uzmanların hayvanlara yaklaşmasına 
izin vermeyi reddediyor. 

Kısa bir hatırlatma yapacak olursak Yanbol ilinde 
hayvanlardan ikinci örneklerin alınmasına daha 30 
Temmuz'da başlandı. Veterinerler, toplam 36 yer-
leşim yerinde köyde veba hastalığı olup olmadığını 
kontrol ediyor. 
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Adana’da Balkan Türkleri Çalıştayı Düzenlendi
Balkan Rumeli Türkleri Kon-

federasyonu (BRTK) tarafın-
dan Balkan ülkelerinde yaşa-
yan Türklerin sorunlarının ele 
alınması amacıyla Adana’da 
düzenlenen çalıştay sona erdi. 
Çalıştay kapsamında, çeşit-
li ülkelerde yaşayan Balkan 
Türkerinin sorunlarının çözü-
müne ilişkin alınacak kararlar 
belirlendi.
“Cami minareleri, tapumuz-

dur”
Akdeniz Balkan Türkleri Fe-

derasyonu ev sahipliğinde 
Adana’da düzenlenen ve üç 
gün süren çalıştay tamamlan-
dı. Balkan Rumeli Türkleri Kon-
federasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, 
çalıştayın değerlendirme top-
lantısında yaptığı konuşmada, 
BRTK’nın çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin belirlediği politikalar 
çerçevesinde eğitim, dil ve iba-
det gibi konularda çözüm üret-
meye çalıştıklarını belirten Ha-
cıoğlu,“ Balkanlarda yaşayan 
çocuklarımız, eğitim konusun-
da çok büyük sıkıntılar yaşıyor. 
Bunun çözümü için Kosova’da 
5 bin gencimize “Kısaltılmış 
Meslek Eğitim Kursları” verdik. 
Balkanlarda “Cami minareleri 

tapumuzdur” denir. Bu bağ-
lamda özellikle Bulgaristan ve 
Batı Trakya gibi dini vecibele-
rin yerine getirilmesinde sıkın-
tı yaşanan ülkelerde camileri 
yeniledik, minareleri yaptık. 
Kur’an-ı Kerim ve merasimle 
2 binin üzerinde çocuğumuzu 
sünnet ettirdik” dedi.
“Yürüyün değil, yürüyelim, 

diyoruz”
Din kadar dil konusunun da 

toplum kimliğinin inşasında 
önemini vurgulayan Hacıoğ-
lu, “Türkçe, Balkanlarda çok 
güzel konuşulur. Makedonya 
ve Romanya’da dil konusun-
da bir sıkıntı yaşanmazken; 
Batı Trakya, Yunanistan ve 
Bulgaristan’da ciddi sorunlar 

yaşanmakta. Kosova Türkleri, 
dil konusunda çalışma yaptık-
ları için bir sorun yaşamıyor. 
23 Nisan’da “Türkçe Eğitim 
Günü” düzenliyorlar. Konfede-
rasyon olarak Kosova’da, öğ-
retmenlerimizi Türkiye’ye ge-
tirerek, üniversitelerde Türkçe 
eğitimi verdik. Yunanistan Hü-
kümeti, “Türkçe öğretmenlerini 
ben eğitirim” dediği günden bu 
yana sorunlar arttı. 2 yıl olan 
okul öncesi eğitimde ise sa-
dece Yunanca öğretilmekte, 
okullarda Türk gençleri istih-
dam edilmemektedir. Lozan’da 
elde edilen hakların tekrar 
hayata geçmesi için geçen 
sene Gümülcine’de yapılan 
“Hak Yüryüşü’ne BRTK olarak 
destek verdik. Bulgaristan’da, 
Başbakanlık desteği ile 300 
köy köy, kasaba kasaba ge-
zerek ve yaklaşık 7 bin kişi ile 
anket yaparak çalışmayı ilgili 
bakanlıklara devrettik. Şum-
nu ve Kırcaali merkezli birer 
Türkçe öğretmenleri derneği 
kurulmasına rehberlik ettik, 70 
bin adet Türkçe kitap basımına 
öncülük ettik. Bulgaristan’da 
son iki yıldır başlayan uyanışa 
destek verip, onları cesaretlen-
diriyoruz. Organize edilen tüm 
faaliyetlerde bizzat yer alıyor; 
“yürüyün” değil, “yürüyelim” di-
yoruz” şeklinde konuştu. 
“Siyasi partilerde temsil 

edilmeliyiz”
Konfederasyon olarak he-

deflerinin siyasi partilerde 

daha etkin bir şekilde temsil 
edilmek olduğuna vurgulayan 
Hacıoğlu, “Balkan Türklerin-
den 2 tür adam çıkmaz: Vatan 
haini ve dilenci. Bu da demek 
ki, ülke çıkarlarında birleşe-
bilen bir camiayız. Dernekler, 
bir siyasi partinin arka bahçe-
si olmamakla birlikte siyasetçi 
de yetiştirmelidir. Balkan ül-
kelerinde yaşayan Türklerin, 
ülkelerini terk etmemeleri ve 
Balkanlarda yaşayan yaklaşık 
2-2,5 milyon Türk’e Türk vatan-
daşlığı verilmesi konusunda da 
çalışmaları yürütüyoruz” dedi.
“Türklerin, iki Mustafa’sı 

vardır”
Balkan Rumeli Türkleri Kon-

federasyonun amaçları, teşki-
lat yapılanması ve çalışmaları 
hakkında bir sunum yapan 
Akdeniz Balkan Türkleri Fe-
derasyonu Başkanı Mükremin 
Duygun, “Birçok şeyi birlikte 
yaptık. 10 federasyonun bir 
araya gelmesi hiç kolay olma-
dı. Bu konuda emeği geçen 
herkese teşekkür ederim. 2 
gün boyunca yaptığımız istişa-
relerde mecliste siyasi anlam-
da yeterince temsil edilemedi-
ğimiz sonucu ortaya çıktı. Bal-
kanlarda ve diğer bölgelerde 
yaşayan Türk soylulara hangi 
ülke vatandaşı olduğuna ba-
kılmaksızın Türkiye Cumhuri-
yeti kimliği (çifte vatandaşlık) 
verilmelidir ve bu konuda da 
elimizi taşın altına koymalıyız. 
Hiçbir zaman unutmamalıyız 
ki, “Türklerin iki Mustafa’sı var-
dır. Birini dini liderimiz diğerini 
milli liderimiz olarak kabul et-
mişiz. Biri Peygamberimiz Hz. 
Muhammet Mustafa ve diğeri 
Önderimiz Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’tür” dedi.
Atatürk anıtına çelenk ko-

nuldu
Çalıştay, BRTK Teşkilatlar-

dan Sorumlu Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Kocaman’ın 
teşkilatlanma yapısı ve yeni 
katılan dernekler hakkında bil-
gi vermesinin ardından Atatürk 
Anıtına çelenk konuldu. Akde-
niz Balkan Türkleri Federas-
yonu öncülüğünde Adana’da 
ilk kez gerçekleştirilen etkin-
liğe Balkan Rumeli Türkleri 
Konfederasyonu’na bağlı fe-
derasyonlar ile Akdeniz Balkan 
Türkleri Federasyonu’na bağlı 
derneklerin yönetim kurulu 
üyeleri katıldı.

Ömer Lütfi Kültür 
Derneği 25 Yaşında

olarak çalışmaya devam etti. O 
zor zamanda Bulgaristan İçin 
Gelecek Vakfı Başkanı Elena 
Kostova, derneğe yardım elini 
uzattı. Kırcaali’de düzenlenen 
bir seminerde kendisiyle ta-
nışan Müzekki Ahmet, ondan 
yardım istedi. Böylece derneğe 
bir yıllık finansman sağlanarak 
kapatılmaktan kurtarıldı. 2001 
yılında devlet dernek faaliyetle-
rini finanse etmeyi üstlendi ve 
kültür ocağının geleceği garanti 
altına alındı. 
Ömer Lütfi Derneği’ne aynı 

binadan bir kat daha tesis edil-
di. Dernek, kısmen onarımlar 
için Kültür Bakanlığı tarafından 
finanse edilen onlarca proje 
kazandı. 2008 yılında derneğin 
bulunduğu kat komple onarıldı. 
Devlet kütüphaneye yönelik 
hizmet sağladı. Kültür Bakan-
lığı, kültür kurumunun yönetimi 
tarafından savunan bir proje 

kapsamında kitap alımı için 10 
000 leva sağladı. Bu kaynakla 
1000 adetten fazla kitap satın 
alındı. 
2016 yılında Derneğin bu-

lunduğu binanın 4. Katı TİKA 
tarafından sağlanan destek ile 
tamamen yenilendi.
Ömer Lütfi Derneği, Türkçe 

eserler sunan Güney Bulga-

ristan’daki şair ve yazarların 
hayatında önemli rol oynuyor. 
Derneğin kuruluşundan hemen 
sonra Recep Küpçü Edebiyat 
Kulübü da kuruldu. Bu kulüp, 
yaratıcıların ilçelere konuk ola-
rak şiir dinletileri ve eserleri 
üzerine söyleşiler yapılmasını 
sağlamaktadır.
                     Kırcaali Haber
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