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ASALA Şehidi Diplomat Anısına Anıt

Bulgaristan’ın Karadeniz
sahilindeki Burgaz şehrinde
1982'de ASALA terör örgütünün şehit ettiği Türk diplomat
Bora Süelkan’ın Türkiye’nin
Burgaz Başkonsolosluğunda
kurulan anıtı törenle açıldı.
İdari Ateşe olarak konsoloslukta görev yapmış olan
Süelkan’ın anısına saygı duruşu ile başlayan tören, Türkiye

ve Bulgaristan’ın ulusal marşları ile sürdü.
Anıtın açılışını yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi
Faruk Kaymakçı, ASALA gibi
birçok terör örgütünün hedef aldığı 40’ı aşkın Türk diplomatın
çeşitli suikastlarda yaşamlarını
yitirdiklerini, Süelkan’ın katillerinin de maalesef hala yakalanmadıklarını anımsattı.
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Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi
Hasan Ulusoy da 36 yıl önce
şehit edilen Bora Süelkan’ın
ölümünün arifesinde, “İçim-

de bir sıkıntı var” dediğini, bir
anlamda başına gelecek olayı
önceden hissetmiş olduğunu
kaydetti.
Faruk Kaymakçı ve beraberindeki heyet, Süelkan’ın anıtına
ve daha sonra şehidin, giriş
kapısında öldürüldüğü evinin
önüne çelenk koydu.
Kaymakçı, yaptığı açıklamada
şunları söyledi:
“Türkiye hiçbir zaman şehitlerini unutmaz ve terörle
mücadelesinde kararlıdır. Burgaz’daki şehidimiz Ermeni terör örgütünün eylemi sonucu
yaşamını yitirdi. Ancak Türkiye
bugün sadece DEAŞ, PKK,
PYD, YPG veya sadece FETÖ
ile değil, birçok terör örgütü ile
savaşan bir ülke.”
Türkiye’nin terörle mücadele alanında “anahtar bir ülke
olduğunu” aktaran Kaymakçı,
“Türkiye bu terörle mücadele
davasında giderek haklılığını
dünyaya kabul ettirmeye başladı ve bütün ülkelerle, kurum-

larla iş birliği giderek artıyor.”
dedi.
Anıttaki törene Türkiye'nin
Burgaz Başkonsolosu Nuray
İnöntepe, Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani, Burgaz Belediye Başkan Yardımcısı Yordanka Ananieva, Azerbaycan’ın
Sofya Büyükelçiliği diplomatları ve Türkiye dostu çok sayıda
Bulgaristan vatandaşı da katıldı.
Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosluğu İdari Ataşesi Bora
Süelkan, kentteki evinin önünde pusu kuran ASALA teröristlerince 9 Eylül 1982'de öldürülmüştü. Katil, Süelkan’ın
sırtından vurduktan sonra,
olay yerine cinayette kullanılan
tabancanın yanı sıra bir eldiven
ve üzerinde terör örgütünün isminin yazılı olduğu bir not bırakmıştı.
Şehit Süelkan’ın anıtını Türk
kökenli heykeltıraş Yüksel Müvretov yaptı. AA

Hicri 1440. Yılınız Hayırlı, Aşureniz Mübarek Olsun
Muhterem Müslümanlar!
11.09.18 Salı günü, hicri yeni
1440. yılımızı idrak ediyoruz.
Sizlere, sevdiklerinize, Âlemi
İslam’a ve bütün insanlığa hayırlı mübarek olmasını gönülden
temenni ederim.
Her yeni yıl, yeni umutlar
ve beklentiler ile birlikte gelir.
Mevla’m cümlemize moral ve
motivasyon ihsan etsin, emellerimize hayırlı kılmak suretiyle
kavuştursun inşallah.
Hicri takvim kullanmasını
İslam toplumu Hz. Ömer b.
Hattab’ın hilafeti döneminde Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s)’in 622 yılında Mekke’den
Medine’ye hicretleri esas alınarak belirlenmiştir. Hicri takvimimiz muharrem ayı ile başlar.
Muharrem ayının, 10. günü (20
Eylül) Aşure günüdür.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)
Muharrem ayının 10. günü ile
birlikte 9. bazen de 11. günü
oruç tutmuş, biz ümmetine de
tavsiye etmişlerdir. Aşure kelimesinin manası ondur, kavram
ile ilgili farklı görüş ve yorum-

lar vardır. Muharrem ayının 10.
günü olması, Yüce Allah’ın 10
peygamberine ikram ve ihsanda

harrem ayının onuncu günü,
Yüce Allah’ın Peygamberlerine
ikram ve ihsanı şu şekilde ol-

bulunması , Nuh tufanı sonrasında 10 çeşit hububattan, meyve ve çerezden aşure tatlısının
yapılması gibi.
Değerli Din kardeşlerim.
Yüce Allah’tan hakkıyla ittika
edenler günah işlemekten korkanlar) için Rabbim çıkış yolları
ihsan edeceğini müjdeler. Mu-

muştur:
1.Adem (a.s)’ın zelle günahından kurtulması, tövbesinin Kabul edilmesi,
2. Hz. Nuh döneminde inanmayanları cezalandırmak üzere takdir edilen tufanın sona ermesi ve inananların Hz. Nuh’la
Devamı 4’de
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Damla’nın katiline 23 yıl hapis cezası verildi
Momçilgradlı 7 yaşındaki Damla’yı öldürmekle suçlanan kuzeni
Mehmet Hasan, Kırcaali
Bölge Mahkemesi tarafından Damla’nın ailesinin yaşadığı daireye
yasadışı olarak girerek
cinayetin kurbanını acı
verici bir şekilde öldürmesi gerekçesiyle ilk
önce sıkı güvenlik rejiminde toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sanığın avukatlarının
talebi üzerine dava kısaltılmış prosedürde Deyan
Sıbev başkanlığında bir
mahkeme heyeti tarafından bakıdı. Bu durum,
Ceza Kanunu hükümlerine göre cezanın üçte
biri oranında azaltılmasını da belirledi.
Mahkeme ayrıca sanığın Damla’nın anne
ve babasına uğradıkları manevi zararlar için
talep ettikleri 1,3 milyon
leva yerine toplam 400
000 leva değerinde tazminat ödemesine karar
verdi. Mehmet’in ayrıca

be İstinaf Mahkemesi’ne
itiraz etme hakkından
yararlanıp yararlanmayacakları anlaşılmadı.
Bonka Vasileva da kararla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
Acımasız cinayet, geçen yıl 17 Aralık'ta işlendi. Olaydan birkaç
gün önce Mehmet, halası Sadet’in apartman
dairesinin anahtarlarını
otomobilinde bulyor ve
bu durumdan faydalanmaya çalışmıştır.
Olay gecesinde kızın
annesi, gece vardiyasında çalışmak için Kırcaali

onlara ve mahkemeye
yaptıkları dava masraflarını karşılamaları için
38 000 leva ödemesi
gerekir. Savcı Bonka
Vasileva, müebbet hapis
cezası verilmesini, ancak davanın kısaltılmış
prosedüre göre bakıldığı için cezanın üçte biri
oranında azaltılmasıyla
ilk önce sıkı güvenlik re-

jiminde toplam 29 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mehmet
Hasan’ın avukatı, Georgi
Gatev ise sanığa 23 yıl
hapis cezası verilmesini
ısrar etti.
İşlediği cinayeti itiraf eden 7 yaşındaki
Damla’nın katilinin mahkeme huzurunda son
sözleri şunlardı: ”Ne

diyeceğimi bilmiyorum.
Hissettiklerimi sözle ifade etmem mümkün değil”.
Mahkeme kararının
okunmasından sonra cezadan memnun olmayan
Damla’nın ebeveynleri
Sadet ve Güner Musa
hemen salonu terk ettiler. Acılı anne babanın,
karara 15 gün içinde Fili-

Güzel Bulgaristan projesi kapsamında
12 proje finanse edilecek
Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’nın
Güzel Bulgaristan projesi kapsamında kamu
binalarında erişilebilir
bir ortama yönelik 12

proje teklifi, yaklaşık 1
milyon leva kaynakla
finanse edilecek.
Bakanlıktan yapılan
açıklamaya göre Güzel
Bulgaristan Projesi Yönetim Kurulu, yılda 400
000’i aşkın vatandaşın
ziyaret ettiği kamu binalarında erişilebilir bir
ortam sağlamak için 12
proje teklifini onayladı.

Projelerin uygulanması,
önemli bir sosyal etki
yaratacak ve engelli çocukların ve yetişkinlerin
idari, sağlık, eğitim ve
sosyal hizmetleri kullan-

masını kolaylaştıracak.
Projelere göre rampa, asansör sistemleri,
kaldırma platformları
kurulması, erişilebilir
ortak alanları ve tuvaletler, erişilebilir giriş
ve iletişim alanları inşa
edilmesi planlanmakta.
Onaylanan proje tekliflerinin toplam değeri
1,1 milyon levanın üze-

rinde. Bu tutarın 937
547 levalık kısmı Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Güzel
Bulgaristan projesi kapsamında sağlanacak.

Paranın geri kalanının
karşılanması için proje
yararlanıcıları tarafından eş finansman katkısı sağlanacak.
Projelerin uygulanmasıyla ülke çapındaki istihdam bürolarına
kayıtlı en az 35 işsiz de
olmak üzere inşaat sektöründe en az 90 kişiye istihdam yaratılması

bekleniyor.
Onaylanan proje teklifleri, Aksakovo Belediyesi idari binasında,
Burgaz'daki Bilgisayar
Programcılığı ve İnovasyon Yüksek Meslek Okulunda, Byala
Slatina Belediyesi idari binasında, Tserova
Koriya köyündeki Zeka
Geriliği Olan Yetişkinler
Evi binasında ve Gotse
Delçev kasabasında
1.Top Merkezi binasında erişilebilir bir ortam
sağlamayı amaçlamaktadır.
Güzel Bulgaristan projesi kapsamında Devnya Belediyesi idari binasında, Levski’deki Ayaktan Tedavi Polikliniği ve
Pavlikeni’deki Belediye
Polikliniği binalarında,
Razlog ve Troyan belediyelerinin idari binalarında, XI. Stara Zagora
(Eski Zağra) Nikolay
Liliev Lisesi ve Bulgar
Ordusu Tiyatrosu binalarında da erişilebilir bir
ortam sağlamaya yönelik projeler de desteklenecektir.
Kırcaali Haber

yakınında bulunan bir
fabrikadaydı.Gece yarısı saat 12.30 sularında
Damla’nın birinci dereceden kuzeni gizlice daireye girdi.
Bir bir odaları gezen
Mehmet, yatak odasına
girince çocuk uyanıyor.
Daireye hırsızlık yapmak
için girişini gizlemek için
Mehmet kuzenini öldürüyor. Çocuğun ağzını
ve burnunu bastırıp boğarak öldüren Mehmet,
ondan sonra da kafasını
ve omuzlarını bir bantla
bantladıktan sonra daireden ayrılmıştır. KH

Ülkemiz toprakları
iyi ekolojik şartlarda
2005 ile 2016 yılları arasında yapılan topraklarda
ağır metal içeriğinin analiz sonuçları, ülkemizdeki
toprakların iyi ekolojik şartlarda olduğunu göstermekte.
Toprak analizi, ülkede 397 noktada Ulusal Zemin
İzleme Sistemi dahilinde gerçekleştirilmektedir.
Çevre İcra Ajansı Arazi, Biyolojik Çeşitlilik ve Korunan Alanları İzleme Daire Başkanlığında kıdemli
uzman Nikolay Pişmanov, “Her yıl izleme noktalarının yaklaşık dörtte birinde toprak örnekleri alınır - bu
ulusal ağdaki toplam izleme nokta sayısı yaklaşık
100'dür. İncelediğimiz toprak kirliliği, atmosferik birikimler ve sürdürülemez tarım uygulamalarının bir
sonucudur. Bu kirlilik, ağır metallerin ve metaloitlerin
konsantrasyonunun belirlenmesiyle değerlendirilir.
Bunlarla ilgili olarak 2016 yılında topraklarda ağır

metal kirliliğinin değerlendirilmesi için toplam 678
toprak örneği alındı. Temel ağda yer alan 113 izleme
noktasından toplanılan bilgilere dayalı 6102 analiz
yapıldı. Toprak örneklerinin hepsi izin verilen maksimum konsantrasyonlara göre derecelendirildi” diye
kaydetti.
Herkes Çevre İcra Ajansı raporundaki verileri kontrol edebilir ve topraktaki metallerin içeriğinin yüksek
olduğu raporlanan noktaları görebilir.
Nikola Puşkarov Toprak Bilimi, Agroteknoloji ve
Bitki Koruma Enstitüsü’nde Bölüm Başkanı Prof.
Dr. İrena Atanasova, “Bu izleme noktaları ülkedeki
toplam sayısının yüzde 9'unu temsil ediyor ve Sofya,
Pazarcık, Smolyan (Paşmaklı), Montana, Kırcaali,
Haskovo (Hasköy), Blagoevgrad (Yukarıcuma) ve
Burgaz gibi şehirlerin idari sınırları içinde bulunuyor. Enstitümüzün yaptığı araştırmaların kapsamına
sıcak noktalar dediğimiz yerel kirlilik kaynakları da
dahil edildi. Topraklarda kurşun konsantrasyonunun
yüksek düzeyde olduğunu tespit ettiğimiz Kremikovtsi, Buhovo, Seslavci, Gorni Bogrov topraklarında çok
fazla kirlilik araştırmaları yaptık. Ancak diğer ağır
metaller için izin verilen maksimum konsantrasyon
sınırı aşılmamıştır” dedi.
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Bulgaristan’a geri dönmeleri için yurt
dışındaki vatandaşlara mektup gönderiliyor
BTV’ye konuşan Yurt
dışı Bulgarlar Devlet Ajansı Başkanı Petır Haralampiev, “Yurt dışı Bulgarlar
Devlet Ajansı, ülkeye geri
dönmeleri için yurt dışındaki vatandaşlara mektup
göndermeye başladı. Bu
tür mesajlar ve e-postalar,
ülkenin hangi bölgelerinde işgücüne ihtiyaç duyulduğunun bildirildiği daha
ziyade yurt dışındaki Bulgar örgütlerine gönderildi”
diye açıkladı.
Tuk Tam Vakfı ile birlikte kurum, yurt dışındaki Bulgarların kariyer
gelişimi için burada bir
forum düzenledi. Geçen
yıl yaklaşık 1500 katılımcı
vardı ve ilgi çok büyüktü.
Örneğin, Sırbistan'ın Tsaribrod şehrinden 45 kişi
Bulgaristan'a döndü ve
şimdi Kostinbrod'da çalışıyor. Haralampiev,”Pek
çok Bulgar Ukrayna'dan
geldi ve ilk önce Gurko-

Ajansı Başkanı,” Üzücü
gerçek şu ki, yurt dışında
Bulgaristan'da yaşayanlardan daha fazla Bulgaristan vatandaşı yaşıyor”
dedi.
San Francisco'da yaşayan Tatyana Christie, bir
mektubun Bulgarları vatanına geri getirme olasılığının düşük olduğuna
inanıyor. Christie’nin ifadelerine göre bu strateji

vo bölgesinde ve daha
sonra Stara Zagora
(Eski Zağra), Yambol ve
Rakovski’de çalışmaya
başladı.
Haralampiev'in ifadelerine göre ajansın bu politikaları olumlu sonuçlar

veriyor ve pek çok Bulgar
geri dönüş yaptı. Yurt
dışındaki Bulgarların çıkarlarının ne olduğunu
ve ülkemizden neler beklediklerini görmek için bir
anket yapıldığını söyledi.
Haralampiev, göçmen

yurttaşlarımızın kendilerine eş aramak için
Bulgaristan'a geri dönme
eğilimi olduğunu, fakat bu
tür göçmenlere devletin
mektup göndermediğini
ifade etti.
Yurtdışı Bulgarlar Devlet

İşsizlik Temmuz ayında yüzde 5,7'ye geriledi
İstihdam Ajansı’ndan
yapılan açıklamada, ” Temmuz ayında
Bulgaristan'da işsizlik oranı haziran ayından hafif
bir düşüşle yüzde 5,7'ye
geriledi. Ancak yıllık bazda düşüş 1 puan olarak
gerçekleşti. Kayıtlı işsizler, ay sonunda 185 834
olup sayıları bir önceki
aya göre yüzde 1,5, bir
önceki yıla göre ise yüzde
15,9 oranında azalmıştır”
diye bildirildi.
Kısa bir süre önce analistler, Merkez ve Doğu
Avrupa ülkelerindeki düşük işsizlik oranlarının,
potansiyel yatırımcıların
işe alabileceği işgücü
eksikliği nedeniyle ekonomilerini tehdit ettiği konusunda uyardılar.
Temmuz ayında yeni
kaydını yaptıranlar 22 637
işsizdir. Onların 1699’u ne
çalışıyordu, ne okuyordu,
ne de iş arıyordu. Yılbaşından bu yana İstihdam
Bürosu çalışanları, Kariyer Merkezleri tarafından
düzenlenen okul mezunlarına yönelik iş borsaları
ve bilgilendirme toplantıları, görüşmeler ve sunumların yanı sıra gençler, Romanlar ve işçiler
arasında arabuluculuk ve
başka çalışmalar yoluyla
36,720 kişiyi aktif hale getirmiştir.
İşsizlere ek olarak İstihdam Bürolarının çalışmaları, çalışanlar, öğrenciler
ve emeklilere yöneliktir ve

temmuz ayında bu gruplardan 520 kişi, iş arayanlar olarak kayıt altına
alınmıştır.
Bu ay içinde toplam 17
211 kişi çalışmaya başladı, bunların yüzde 82,4'ü
reel sektörde çalışmaktadır. İşsizler arasında istihdamı teşvik etmek için
aktif tedbirlerin uygulanması sonucunda ay içinde
sübvansiyonlu istihdam
programlarına 3036 kişi
dahil edildi. Onların 433’ü
programlar, 133’ü tedbirler ve 2470’i İnsan Kaynakları Geliştirme Programı teşvikleri kapsamında
çalışmaya başladı. 1178
işsiz yeni yeterlilikler ve
anahtar yetkinlikler elde
etmek için eğitime dahil
edildi. Kursiyerlerin eğitim aldığı meslek alanları

ağırlıklı olarak toptan ve
perakende ticaret, uygulamalı bilişim, inşaat ve
bahçecilik (park ve bahçeler) ve anahtar yetkinlikler ise çoğunlukla dijital, girişimcilik, öğrenme
becerileridir.
Çoğu iş pozisyonları,
imalat endüstrisinde
bulunuyor
Temmuz ayında ilan
edilen birincil iş gücü
piyasasındaki iş pozisyonların sayısı 15707 ve
onların yüzde 75,7'si özel
sektördedir. Boş pozisyonlar içinde en yüksek
payı imalat sanayi (yüzde
30,9), ticaret (yüzde14),
otelcilik ve restorancılık
(yüzde 8,2), idari ve yardımcı faaliyetler (yüzde
7,9), eğitim (yüzde 7,9),
inşaat (yüzde 6,7) ve gay-

rimenkul işlemleri (yüzde
4,2) ve başka sektörler
aldı.
Bu ay zarfında en çok
aranan meslek grupları şunlardı: madencilik
ve imalat sanayi işçileri,
inşaat ve ulaştırma işçileri; öğretmenler; kişisel
hizmetlerde çalışan personel (barmen, garson,
mutfak şefleri, otel hizmetçileri vb.); gıda, giysi,
ahşap ürünleri üretimi ve
ilgili endüstrilerde vasıflı
işçiler; satıcılar; çöp toplayıcıları ve ilgili işçilerde
çalışan işçiler; sabit makine ve ekipman operatörleri; metalürjisiler, makine
imalatçıları ve ilgili işlerde
çalışan işçi ve zanaatkarlar; motorlu taşıt sürücüler
ve mobil ekipman operatörleri; montajcılar ve başka işçiler.KH

Bulgaristan'da iş teklifleri hakkında yeterli bilgi
olduğu için hiçbir anlam
ifade etmiyor. Birçok Bulgaristan vatandaşının
Bulgaristan'a dönmek istediğine inandığını ifade
eden Christie, bunun olması için kurumların daha
iyi çalışması, yolsuzluğun
üstesinden gelinmesi ve
güvenliğin artması gerektiğini düşünüyor. KH

Sofya Şehir Mahkemesi,
Vrana Sarayı’nın devlete
iade edilmesine karar verdi

Sofya Şehir Mahkemesi, eski Kral ve eski Başbakan Simeon Sakskoburgotski’nin yaşadığı Vrana Sarayı’nın da Bulgar kraliyet hanedanlığına
değil, devlete ait olduğuna karar verdi.
Bu beklenen bir karar, çünkü Yüksek Temyiz
Mahkemesi’nin 2012'de Kriçim Saray Çiftliği’nin
kraliyet ailesine iade edilmesi talebini reddetmesi kararının ardından tüm mahkemeler aynı karar

doğrultusunda karar vermektedir. Böylece son
Bulgar kralı, Avrupa'da özel mülk edinmeyen tek
kral oldu.
Vrana Parkı ile birlikte Vrana Saray binası, XIX.
yüzyılın başlarında Kral Ferdinand tarafından inşa
edilmiştir ve o zamandan beri Bulgaristan'a dönüşünden bu yana Sakskoburgotski ve ailesi de
dahil olmak üzere kraliyet ailesinin evi olarak kullanıldı. Saray, üç yıldır Sakskoburgotski tarafından
oluşturulan Üçüncü Bulgar Krallığı Müzesi’ne ev
sahipliği yapıyor.
Sofya Şehir Mahkemesi’nin bu kararına İstinaf
Mahkemesi’ne itiraz edilebilir.
Vrana Sarayı ile ilgili bu karardan sonra Rila Dağı’ndaki 16 bin dönümlük ormanlık alanları ile ilgili
davanın ilk derece mahkeme kararı çıkması bekleniyor. Tzarska Bistritza Sarayı ve eski Güvenlik ve
Koruma Servisi tarafından kullanılan Vrana Çiftliği
İşletmesi ile ilgili kararlar en üst düzeyde mahkemelerde olmak üzere temyiz sürecindedir.
Kasım 2017'de hükümet ve Simeon Sakskoburgotski, nihai mahkeme kararı verilen mülkler dışındaki mülkler konusunda bir sözleşme yapmak
niyetinde olduğunu gösterdi. Fakat hükümet ortağı
olan Birleşik Vatanseverler koalisyonunu oluşturan
üç partiden ikisi olan VMRO ve Ataka buna karşı
çıkınca Başbakan Boyko Borisov eski Kral ile müzakereleri durdurdu.
Strasbourg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nin, Sakskoburgotski’nin kraliyet ailesine ait mallarla ilgili mahkeme kararlarına iki itirazı ve Meclisin kraliyet ailesinin geri aldığı mülklerin
satışıyla ilgili moratoryum kararına itirazına ilişkin
karar vermesi bekleniyor. KH
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Kırcaali Belediye Başkanı Hasan
Azis: Okulların onarımı gecikmiyor
Kırcaali Belediyesi, şehirdeki beş okulda bakım
onarım çalışmaları yapılması için ihale sürecini
geç mi başlattı, müteahhitlik firmaları inşaat ve
montaj işlerini yerine getirmekte gecikiyor mu ve
yeni eğitim öğretim yılının
ilk okul gününde normal
bir eğitim süreci olacak
mı? Kırcaali Valiliği’nin bu
konudaki hareketlerinden
tahrik olan Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis bu soruları yanıtladı.
Belediye Başkanı, Kırcaali Belediyesi Yatırım
Programı “Eğitim Altyapısı” Yatırım Önceliği doğrultusunda Büyümedeki
Bölgeler Operasyonel
Programına başvurudan
başlayarak ihale duyusundan geçerek beş okul
binasında süren inşaat ve
montaj işlerine kadar projeyi kronolojik sıraya göre
anlattı.
Hibe desteği verilmesine
ilişkin sözleşme 29 Eylül
2017 tarihinde imzalandı.
Bundan önce belediye
programa başvuruda bulunduğu teknik projeler
hazırladı. İnşaat ve montaj işlerini yapacak müteahhit firma seçimi için ihale duyurusu üç aylık yasal
süre içinde 20 Aralık 2017
tarihinde yapıldı. İhaleye
15 firma katıldı. Bu prosedür tamamlanınca itirazda
bulunulmadı.
Yüklenici firma ile ilk
sözleşme 9 Temmuz
2018 tarihinde imzalandı.

Sonraki 10 gün içerisinde
tüm yüklenici firmalarla
sözleşmeler yapıldı. İnşaat çalışmalarına sözleşmelerden bir hafta
sonra veya yaklaşık 15

Başkanı’nın ifadelerine
göre inşaat ve montaj
işlerine başlanması için
mümkün olan ilk tarihtir.
Belediye Başkanı, eğitim
sürecinin normal koşul-

ebeveynler hem de çocuklar arasında gereksiz
gerilime neden olduğudur” dedi. Belediye Başkanı, ihale prosedüründe
gecikme olmadığı gibi

Temmuz’da başlandı.
Sözleşme süresi 180 gün
veya 6 aydır. Bu demektir
ki inşaat ve montaj işleri
9 Ocak 2019 tarihinde tamamlanabilir.
Firmaların daha önceki bir tarihte inşaat ve
montaj işlerine başlama
imkanı olup olmadığına
ilişkin soruya Belediye
Başkanı, bunun Nisan’da
da, Mayıs’ta da olabileceğine, ancak o zaman eğitim sürecini durduracağını
belirtti. Müh. Azis,”Eğitim
öğretim yılının sona ermesini bekledik ve bir hafta
sonra başladı onarım çalışmaları” dedi. Belediye

larda sürdürülmesi için
sözleşmelerde belirlenen
tarihten üç ay önce, yani
2019 Ocak'tan önce onarımların tamamlanacağına inanmaktadır. Müh.
Azis,”Bu nedenle yüklenici firmalar, hafta sonları
da dahil olmak üzere çalışma saatlerini uzatarak
çalışıyorlar” diye vurguladı.
Belediye Başkanı, ”Eğer
birileri belediyenin prosedürleri geciktirdiğinden
dolayı inşaatçıların geç
kaldığını söylüyorsa bu
konuda söyleyebileceğim
tek şey kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ve hem

yüklenici firmaların da inşaat ve montaj işlerinde
gecikmediğini söyledi.
Peyo Yavorov İlköğretim
Okulu binasını onaran
firmanın, kendisine belirlenen süreden 3 ay önce
daha 17 Eylül’de normal
eğitim sürecine başlanacağına kanaat getirdiğini
aktardı.
Otets Paisiy Lisesi’nde

Hicri 1440. Yılınız Hayırlı, Aşureniz Mübarek Olsun
1. sayfadan devam

birlikte kurtulmaları,
3. Benden büyük Tanrı
mı var diyerek, Hz. Musa
ile savaşmaya and içen
zalim Firavun ve ordusunun Kızıldenizinde boğulması,
4. Hz. İbrahim’in ateşe atılmasını emreden
Nemrud’un, burnundan
giren sinekle işkenceler
görüp yok olurken, Hz.
İbrahim’in ateşten Allah’ın
lütfu ile kurtulması,
5. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan Yusuf
(a.s)’un kuyudan kurtulması,
6. Yakup Peygamberin
(a.s) oğlu Yusuf’un hasretiyle kapanan gözlerinin,
açılması
7. 17 yıl yatağında hasta yatan, öyle ki cesedi
kurtlar tarafından yenilen
Eyyub Peygamberin şifa

bulması.
8. İsa, İbrahim ve İsmail
Peygamberlerin (aleyhisselam) doğumları,
9. Yunus Peygamberin
(a.s.) balığın karnından
kurtulması,
10.Davut Peygamberin (a.s) tövbesinin kabul
edilmesi.
Kıymetli Müminler üzülerek ve büyük bir hüzünle ifade ederim ki Sevgili
Peygamberimizin (s.a.s)
torunu Hz. Hüseyin’in
de bu tarihte zalim yönetici Yezid tarafından
Kerbala’da şehit edilmiştir. Yüreğimiz bu hadise
sebebiyle kasvetlidir. Zalimleri ve Yezidleri Allah’a
havale ettik, ediyoruz.
Şüphesiz ki bu elim hadiseden ibret almalıyız!
M ev l a m ya ş a t m a sı n
böylesi acıları. Ümmeti
Muhammed’e birlik ve

dirlik ihsan etsin. Her
daim Hak’tan yana, adaletten yana olmayı nasip
etsin.
Aşure tatlısını Nuh (a.s.)
ve inanların yediği gibi,
afiyetle yerken İnananlardan (Müslümanlardan)
olmanın bahtiyarlığını
yaşamalıyız. Zira Yüce
Allah’ın kulu ve muhatabı olmaktan daha büyük
saadet yoktur!
Aşure gününde Peygamberlerin hayat serüvenlerinde meydana
gelen olağan büyük olaylar hürmetine Mevla’m
bizlerin de “Hastalarına
şifalar, dertlilerine devalar, borçlularına edalar,
bekârlarına hayırlı evlilikler...” ihsan etsin.
Hürmet ve Muhabbetlerle:
Beyhan Mehmed
Kırcaali Müftüsü

bu 30 Ekim 2018 tarihinde mümkün olacak. Bu
tarihe kadar 1-4.sınıflar
Filibe Üniversitesi Kırcaali
Şubesi binasında, 5-7.sınıflar İnşaat Meslek Lisesi
binasında ve 8-12.sınıflar
Vasil Levski Meslek Lisesi ve Hristo Botev Yabancı Diller Lisesi binalarında
eğitim görecekler.
Petko Slaveykov
Lisesi’nde yapılan inşaat
ve montaj işleri 20 Kasım 2018 tarihinde sona
erecek. O zamana kadar
1-6.sınıflar aynı okul binasında, 7-12.sınıflar geçici
olarak Tarım ve Orman
İşletmeleri Meslek Lisesi
binasında eğitim görecekler.
Bu tarihe yakın bir tarihte Hristo Botev Yabancı
Diller Lisesi ve Sveti Sveti Kiril ve Metodiy İlköğretim Okulu’nu bünyesinde
barındıran binadaki onarım çalışmaları da tamamlanacak. İlköğretim
okuluna giden öğrenciler
aynı binada eğitimlerine
devam ederken Yabancı
Diller Lisesi’nde okuyan
ise 20 Kasım 2018 tarihine kadar sadece 7 sınıf
(8.sınıflar) eğitim öğretim
yılına Vladimir Dimitrov
Maystora Lisesi binasında
başlayacak.

İnşaat ve montaj işler i bitince okullarda
hâlihazırda yeni donanım
temin edilmesi için ihalelerin sürdüğü donanım
teminine başlayacak.
Belediye Başkanı Hasan
Azis, onarımlar bitinceye
kadar öğrencilerin okul
binalarına dağılımının
Belediye Meclisi Eğitim
Komisyonu’nun çalışmaları sayesinde mümkün
olduğunu belirtti.
Belediye Başkanı, ”Bu
bilgi peşin olarak Vali
tarafından duyuruldu ve
ben burada retorik bir
soru soracağım, acaba Valiliğe bağlı Eğitim
Komisyonu’nun aldığı kararları Belediye Başkanı
mı duyuruyor. Bunu hiç
yapmadım, yapmayacağım da. Bu bir yönetim
ilkeleri ve yönetim kültürü meselesidir. Belediye
Başkanı’nın bir sözcüsü
olduğu için Vali’nin sözcülüğünü yapmasına ihtiyacı yok” diye yorum yaptı.
Belediye Başkanı, devlet
kurumları da dahil olmak
üzere tüm kurumları, ilk
okul gününden önce gereksiz gerginlik yaratmadan çocukların çıkarları
doğrultusunda hareket
etmeye davet etti.
Kırcaali Haber

Prof. Dr. Kantarciev: Çocuklar
kızamığa karşı aşılanmalı
Bulgaria ON AIR televizyon kanalının sabah programına konuk olan Ulusal
Enfeksiyon ve Parazitler
Hastalıklar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kantarciev,
“Salgınların yaşanmayacağından emin olmamız
için insanların yüzde 95'i
hava yoluyla yayılan her
bulaşıcı hastalıklara karşı
aşılanmalıdır” diye belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü,
Avrupa'da kızamık vakalarında artış olduğunu
kaydetti. Avrupa’da kızamık vakaları yılın ilk altı
ayında keskin bir şekilde
arttı. Bu dönemde yaklaşık 40 hasta hayatını
kaybetti. Yılın başından
bu yana geçen yıl aynı
döneme göre iki kat daha
fazla olan Avrupa'da 41
000 hastalık vakası rapor
edildi.
Ulusal Enfeksiyon ve
Parazitler Hastalıklar
Merkezi Müdürü, bunun
nedeninin bağışıklık sisteminin zayıf olması olduğunu izah ederek çocuk-

ların aşılanmasını tavsiye
etti.
Prof. Dr. Kantarciev,”
Birkaç yıl içinde sorun

Avrupa'da büyüdü. 2013
yılında Almanya'da benzeri görülmemiş bir yayılma başladı. Son aylarda ve geçtiğimiz yıl
kızamık salgınından en
çok etkilenen Romanya
oldu, bu baharda Doğu
Sırbistan'da ve elbette
Kuzey Yunanistan'da birçok vaka tespit edildi. Avrupa ülkeleri arasında en
çok İtalya etkilendi” diye
izah etti.
Prof. Dr. Kantarciev’in
ifadesine göre bu sorun, pek çok kişinin aşı
yaptırmamasından kay-

naklanıyor. Hastalık ülkemize yabancı uyruklu
vat andaş lardan veya
kızamık hastalığının yayıldığı ülkelerden
gelen Bulgaristan
vatandaşlarından
gelebilir.
Prof. Dr. Kantarciev,” Patlama ve
salgınların yaşanmayacağından
emin olmamız için
insanların yüzde
95'i hava yoluyla yayılan
her bulaşıcı hastalıklara
karşı aşılanmalıdır” diye
altını çizdi. Ulusal Enfeksiyon ve Parazitler Hastalıklar Merkezi Müdürü,
ilk aşının yaklaşık bir yaşında yapılması nedeniyle
enfeksiyonun söz konusu
olduğu ülkelere bir yaşın
altındaki çocukların götürülmemesi gerektiğini
söyledi. Prof. Dr. Kantarciev, kızamığa karşı aşı
yaptırmadığımız takdirde
hastalık bulaşma riski olduğunu ifade etti.
Kırcaali Haber
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Dr. Kunçev: Bulgaristan'da Batı
Nil virüsü salgını olasılığı yok
Burgaz ve Filibe’de
Batı Nil virüsü vakaları
tespit edilmesiyle ilgili
olarak Bulgaristan Ulusal Radyosu’na demeç
veren Sağlık Bakanlığı
Başmüfettişi Dr. Angel
Kunçev, ”Batı Nil virüsü, ancak kronik hastalığı olan kişilerde ve
yaşlılarda yaşamı tehdit
eden sağlık durumlarına
yol açabilir” diye konuştu.
Batı Nil virüsü hastalığına yakalanan bir erkek, Filibe Sveti Georgi
Üniversite Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları
Kliniği’nde 10 günük bir
tedavi gördü. Hastanın
beyninde iltihaplanma
vardı. Bu, enfekte olanların yaklaşık yüzde birinde meydana gelen
bir komplikasyondur,
ama sağlık durumu iyileşti. Ayrıca hastalık
virüsünün, komplikasyonlar geliştirmeyen
Burgaz'dan bir kadına
da bulaştığı bildirildi.

Dr. Kunçev'in ifadelerine göre bunun sebebi,
sivrisineklerin hastalığı taşımasına elverişli
olan artan nem oranıdır. Sağlık Bakanlığı
Başmüfettişi, bununla
birlikte Bulgaristan'da
Batı Nil virüsü salgını
meydana gelmesi için
şart olmadığını söyledi.
Dr. Kunçev, ”İlkbahar
ve yaz mevsimi çok

Virüs, sivrisinekler tarafından taşınır.
En büyük sorun, Batı
Nil virüsü bulaşan kişilerin yüzde 80'inin
hastalık semptomları
göstermemesi ve yüzde
20'sinde semptomların
grip gibi olmasıdır.
Dr. Kunçev,”Virüs bulaşan 1000 kişiden ancak 180-200'ünde her

hangi bir belirti olacak,
yüzde 90'ında ise bu üç
gün süren bazen biraz
etkilenecekleri düşük
vücut sıcaklığı, gevşeklik, bulantı gibi yaz gribinin belirtileri olacak. Ve
hastalarda çok küçük
bir oranda Filibe'deki
vakada olduğu gibi çoğunlukla nörolojik ciddi
komplikasyonlar ortaya

çıkabilir. Batı Nil virüsü,
sağlık durumu kötü, yaşı
ilerlemiş, kronik hastalıkları olan kişilerde
yaşamı tehdit eden bir
duruma yol açabilir. Sırbistan’daki vakalar tam
öyledir” dedi.
B u ya z İt a l ya ve
Sırbistan'da düzinelerce
kişi Batı Nil virüsü hastalığının kurbanı oldu.

Akıllı Büyüme İçin Eğitim ve Bilim
Operasyonel Programı’nda değişiklik yapıldı
Hükümet, 2014-2020
Dönemi Akıllı Büyüme
İçin Eğitim ve Bilim
O perasyonel Prog -

ramı’ndaki değişikliği
onayladı. Değişiklik,
Akıllı Büyüme İçin Eğitim ve Bilim Operasyonel Programı Öncelik
Ekseni 1 Araştırma
ve Teknolojik Gelişme
tedbirleri için ayrılan
fon tutarının 51,1 milyon avroluk kısmının
Yenilikler ve Rekabet
Edebilirlik Operasyonel
Programı Öncelik Ekseni 1 Teknolojik Gelişme
ve Yenilikler tedbirleri
için ayrılan fona aktarıl-

masını öngörüyor.
Başbakanlık Basın
Merkezinden yapılan
açıklamada, ”Değişim,

bölgesel düzeyde de
dahil olmak üzere, işletmeler ve araştırma kuruluşları arasında uzun
vadeli ortaklıklar kurulması için daha odaklı
ve etkili bir destek sağlayacaktır” denildi.
D e ğ i ş i m, H o r i zo n
2020 Programı kapsamında finanse edilmesi
için onaylanmış projelere destek sağlayarak
ve iki program arasında daha iyi bir sinerji
sağlayarak bilim için ek

kaynakların çekilmesini
amaçlıyor.
Ayrıca programın göstergeleri, Akıllı Büyüme

İçin Eğitim ve Bilim
Operasyonel Programı
etkilerinin daha yeterli
ve gerçekçi bir şekilde
ölçülmesine izin verecek şekilde güncellendi
ve düzeltildi, bu da uygulama sürecini geliştirecek.
Bu arada hükümetin Meclisin 7 Haziran
2017 tarihinde kabul
ettiği güncellenen 20172030 Bulgaristan'da
Bilimsel Araştırmaların
Geliştirilmesine Yönelik

Ulusal Strateji’nin birinci aşamasını uyulama
planını da onayladı.
Planın ana hedefi,
bilimsel araştırma sisteminin geniş, hızlı ve
uzun vadeli bir şekilde geliştirilmesi. Modernleştirilmesi yoluyla
Bulgaristan'ın ileri teknoloji araştırma ve yeni
teknolojiler geliştirmek
için cazip bir merkez
haline gelmesi, genç
ve önde gelen bilim insanlarını cezbetmek ve
ülkede tutmaktır.
Stratejiyi uygulama
planı üç aşamaya ayrılmıştır. Birinci aşama
(2018-2022 dönemi)
sonunda bilimsel araştırma faaliyetinin en iyi
şekilde değerlendirilmesi. Bu tür faaliyetlerin bilim insanlarına ve
genç insanlara çekici
olması, bilimsel araştırmalar yapılması ve
onların potansiyel uygulanması için uygun
koşulların yaratılmasını
amaçlamaktadır.
Kırcaali Haber

farklıydı - çok yağmur
yağdı ve bu, birçok
bataklık oluşmasına
neden oldu, bu da sivrisinek sayısını artırdı.
Sivrisinekler, hastalığın
başlıca taşıyıcılarıdır
ve daha fazla sivrisinek, daha fazla ısırık
olduğunda hastalık vakası sayısının artmasını
bekleyebiliriz” diye ifade etti.
Kırcaali Haber

Un ve ekmek fiyatına
yeni bir zam bekleniyor

Darik Radyosu’na konuşan ekmek üreticisi ve Ekmek ve Tatlı Üreticileri Birliği Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık) Şube Başkanı Toşko Nyagolov,”Birkaç gün içinde
ağustos ayının başlarında yaklaşık yüzde 10 arttıktan
sonra ekmek unu fiyatında yeni bir artış daha bekleniyor” diye konuştu.
Nyagolov, hasat başlangıcında bir ton ekmeklik unun
610-630 leva arasında olduğunu ve şu an 730-750 leva
arasında işlem gördüğünü hatırlattı. Beklenen yeni fiyat
artışıyla çok yakında bir ton unun 800 levayı aşacağı
tahmin ediliyor.
Nyagolov,”Un fiyatına bu kadar yüksek zam, unun
sadece ön siparişlere ve taleplere göre temin edildiği
ve çok zor çalışıldığı 1996-1997 büyük krizinden beri
yapılmadı” dedi. Üretici, iki buçuk yıldan beri aslında un
ve ekmek fiyatına zam yapılmadığını vurguladı.
Nyagolov,”Ekmeklik un zammının nedenleri arasında

elektrik ve yakıtların artan fiyatları, ulaşım maliyetleri ve
sistemdeki artan sigorta eşikleri sayılabilir” diye belirtti.
Üreticinin ifadelerine göre dünya çapında da buğday
üretimi azaldı ve en büyük tahıl ihracatçıları arasında
yer alan Rusya da ihracatı büyük ölçüde azalttı.
Nyagolov, un ve ekmeğin fiyatına sıradaki zammın
spekülasyonla ilgili olup olmadığını söylemedi, ancak
Bulgaristan'da yeterince buğday bulunduğuna kanaat
getirdi. Nyagolov, “Gerçek şu ki, kaliteli hububatın miktarı az, belki de yüzde 10'u kadar. Hasat edilen 5 milyon 100 bin tonluk buğdayın yaklaşık 500-600 bin tonu
iyi kalitededir. Bulgaristan'da ortalama olarak yaklaşık
800-1 milyon ton buğday tüketiliyor, bu nedenle kaliteli
un üretmek için yeterli tahıl olacaktır” diye konuştu.
Şu anda ticaret zincirinde kilo başına beyaz ekmeğin perakende fiyatı 1,10 - 1.20 leva arasında işlem
görmektedir. Kara ekmekler 5 veya 10 stotinka daha
pahalıdır. Kahvaltılıklar için kullanılan unun ton başına
fiyatı 1 100 leva ve bu yüzden kahvaltılıkların da fiyatının yaklaşık 10-15 stotinka zamlanması bekleniyor.
Böylece bir kilo beyaz ekmeğin fiyatı muhtemelen 1,40
leva olacak.
Nyagolov,”Ekmek uzun süredir temel gıda ürünleri
arasında değil. Şu anda insanlar ekmekten ziyade alkol
ve sigara kullanmayı tercih ediyor. Emekliler, istisnai
bir durumdur. Ekmek fiyatındaki artışın, insanların satın alma gücünü ve işimizi büyük ölçüde etkileyeceğini
sanmıyorum. Dobruca'da ve ülkede yaşayan insan sayınsın sürekli düşmesinden daha çok endişeliyim” diye
yorumda bulundu.
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Bulgaristan ve Hindistan arasında bir
dizi ikili işbirliği sözleşmeleri imzalandı
Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind,
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev’in daveti üzerine
eşi Savita Cotvind ile birlikte Bulgaristan’ı resmi
ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanlığı konutunda
görüşme gerçekleştiren
Radev ve Kovind, Bulgaristan ve Hindistan’ın önümüzdeki yıllarda ikili ticaret hacmini ikiye katlamak
için katma değeri yüksek
olan alanlarda işletmeler
arasındaki bağlantıları
teşvik etme konusunda
anlaştılar.
Bu zi yaret, son 15
yıl içinde bir Hindistan Cumhurbaşkanı’nın
Bulgaristan'a yaptığı ilk
ziyarettir ve bununla Bulgaristan ile Hindistan arasındaki en üst düzeydeki
siyasi diyalog ortamı da
yeniden tesis edildi. Ram
Nath Cotvind başkanlığındaki heyette çok sayıda
Hint şirketinin temsilcileri
yer aldı.
Radev ve Kovind, bilgi
teknolojileri, nükleer araştırma, uzay araştırmaları,
savunma, eczacılık, tarım ve turizm alanlarının,
ticaret bağlantılarının
teşvik edilmesi için özellikle umut verici alanlar
olduğunu öne sürdüler.
Radev,”Hindistan, son
10 yılda gayrisafi yurt içi
hasıla (GSYİH) değerli
istikrarlı bir şekilde yüzde
7-10 oranında yükseldi ve
Bulgaristan, karşılıklı ilgi
alanlarındaki yatırım iş-

birliğini güçlendirmek için
çalışacak” diye vurguladı.
Radev’in ifadeler ine
göre Bulgaristan ve Hindistan arasında doğrudan
bir havayolu hattı açılması, iş dünyası arasındaki
bağlantıları, ikili ticaret
ilişkileri ve ortak projeleri daha da arttıracak.
Kovind, ”Siyasi ilişkilerimizin derinliğini yansıtabilmemiz için ekonomik
ilişkilerimizi önemli ölçüde güçlendirmeliyiz” diye
konuştu.
Radev, ”Bulgaristan,
Hindistan'ın Birleşmiş
Milletler sisteminde ve
Güvenlik Konseyi'nde örgütün gelecekte reforme
edilmesinde konumunu
destekliyor ve ülkenin yapıcı diyalog, barışın inşası, iyi komşuluk ve küresel

terörizmle mücadele ruhu
taşıyan dış politikasını çok
takdir ediyor” diye kaydetti. İki devlet başkanı, uluslararası örgütlerde ve çok
taraflı diplomaside Bulgaristan ve Hindistan'ın
ortaklığını takdir etti. Hindistan Cumhurbaşkanı,
”Terörizm, insanlığa karşı
büyük bir tehdit oluşturuyor ve bu tehdidin üstesinden gelmek için güçlü
bir uluslararası müdahale
gerektiriyor” diye belirtti
ve ülkemize Hindistan'ın
BM Güvenlik Konseyi'nin
daimi üyesi olma adaylığını desteklediği için teşekkür etti.
Savunma alanında işbirliği, ortak araştırmalar
ve savunma teknolojisi
değişiminin yanı sıra askeri eğitim de karşılıklı

çıkar konusunda ümit
verici alanlar olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı
Radev'in davetlisi olarak
Hindistan'dan bir uzman
heyeti Bulgaristan'ı, ülkemizdeki yüksek askeri
okulların sunduğu fırsatları ve programları incelemek için ziyaret edecek.
Radev ve Kovind, eğitim,
kültür ve bilim alanındaki
ikili işbirliğin, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin gelişimine önemli bir
katkıda bulunduğu görüşünde hemfikir oldular.
Hindistan'dan gelen tıp
öğrencileri geleneksel
olarak Bulgaristan’da eğitim görürken Delhi üniversitelerinde ise aktif olarak
Bulgarca okunuyor.
İki devlet başkanı, Bulgaristan ile Hindistan

Ekonomi uzmanları: Bulgaristan’ın Avro
Bölgesi’ne kabul edilmemesi siyasi bir karar
Bloomberg
TV
Bulgaria’da yayınlanan
“Dünya İş Yapmaktır ”
programına konuk olan
ekonomi uzmanı Evgeniy
Kınev, “Bir ülkenin Avro
Bölgesi üyeliği öncesinde
yerine getirmesi gereken
şartlar genellikle harfiyen
kabul edilir. Şatlar, teknik
ve politiktir. Ancak bu teknik kriterlerin yerine getirilip getirilmediğine dair
karar tamamen siyasidir”
görüşünü açıkladı.
Uzman Kınev,” Teknik
kriterleri karşılamadan
önce birçok ülkenin Avro
Bölgesi’ne kabul edildiğine tanık oluyoruz. Bulgaristan ve İsveç, son yıllarda bütün şartları yerine
getiren, ancak üyelikleri
henüz bir gerçek olmayan
ülkelerdir. Bu tam olarak

bu siyasi kararlardan dolayıdır” diye kaydetti.
Onun ifadelerine göre,
Bulgar ist an'ın Avro
Bölgesi’ne girişi için iki
senaryo var. Onları olumlu ve olumsuz olarak tanımladı.
Uzman, olumlu senaryonun Bulgaristan için
bir yol haritası çizilmesi
olduğuna işaret etti. Bu
durum, Bulgaristan'ın
Bankacılık Birliği ve Avro
Bölgesi’nin bekleme oda-

sına alınması üzere belirli
şartları yerine getirme kararlılığı anlamına geliyor.
Kınev, olumsuzluk senaryo olarak Bulgar kurumlarının bazı zayıflıklarının
ve AB içindeki gelecek
reformların ülkenin üyelik
başvurusunun reddedilmesinin bir nedeni olabileceğine işaret etti.
Kınev, Bulgaristan'ın
Avro Bölgesi’ne katılmadan önce Bankacılık
Birliği’ne katılmak iste-

memekte haklı olduğunu
belirtti.
Ekonomi uzmanı, ”Avro
Bölgesi’nin üyesi olmayan hiçbir AB üyesi ülke,
Bankacılık Birliği’ne katılmak istemiyor. Bu, bankacılık sisteminin yönetiminin gerçekte armağan
edilmesidir. Bu devletin
egemenliği ile ilgili bir
meseledir. Bulgaristan,
Bankacılık Birliği’ne katıldığında gerçekten egemen bir devlet olmayacak. Ancak pasif olarak
ülkemiz, kendisine bağlı
olduğu için euro para sistemini yönetmenin tüm
olumsuz ve pozitif yönlerinden etkilenmektedir.
Euro Bölgesi’ne üyeliği ile
Bulgaristan, egemenliğini
bir başka düzeye getirme
olanağına sahip olacak”
dedi. KH

arasındaki ilişkilerin, gerçek dostluk üzerine inşa
edildiğini ve bunun ortak
demokratik değerlere ve
küresel barış ve güvenliğe bağlılığa dayalı modern bir ortaklık kurmak
için sağlam bir temel
oluşturduğu görüşünde
birleştiler.
İki devlet başkanının
huzurunda Cumhurbaşkanlığı salonunda bir dizi
ikili işbirliği sözleşmeleri
imzalandı. 2018-2021 dönemi için Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Programı, Turizm Alanında
İşbirliği Memorandumu,
Hindistan Kültürel İlişkiler
Konseyi ve Sofya Sveti
Kliment Ohridski Üniversitesi Arasında Hindu Dili
Hocası Sağlanması İçin
Mutabakat Zaptı ve Nükleer Araştırma ve Nükleer
Enerji Enstitüsü ve Küresel Nükleer Enerji İşbirliği
Merkezi Arasında İşbirliği
Memorandumu imzalandı.
Daha sonra Ram Nath
Kovind, Sveti Kliment

Ohridski Üniversitesi büyük salonunda “Değişim
ve Ortak Refahın Bir Aracı Olarak Eğitim” konulu
konferans verdi.
İki devlet başkanı, iki
ülkeden 300'den fazla
şirket temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen
Bulgaristan-Hindistan İş
Forumu'nun kapanışını
yaptı.
Bulgaristan ve Hindistan Devlet Başkanları,
Sofya'da Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin
efsanevi lideri Mahatma
Gandhi'nin anıtının açılışını yaptılar.
Radev ve Kovind’in eşleri Desislava Radeva
ve Savita Cotvind, Sofya'daki Etnografya Müzesi ile Etnoloji ve Folklor
Enstitüsü'nü ve Pirogov
Hastanesi Çocuk Hastalıkları kliniklerini ziyaret
ettiler. Cotvind, Pirogov
Hastanesi Çocuk Hastalıkları kliniklerine bağışta
bulundu.
Kırcaali Haber

Mahkeme, makine ile oy kullanılmasının
sağlanması gerektiğine karar verdi

Sofya İdare Mahkemesi, birkaç gün önce bir sonraki
seçimde her bir seçim sandığında elektronik oy kullanma makinesi ile oy kullanılması için makine sağlanması gerektiğine karar verdi. Merkez Seçim Komisyonu
(MSK) bu kararı yerine getirip oy pusulası ile oy kullanılmasına alternatif getirmelidir.
Bu şart Seçim Kanununda da öngörülmektedir ve
mahkeme kararı, MSK'nın elektronik oy kullanma makinesi ile oy kullanılmasını sağlamasını zorunlu kılan
üçüncü karardır.
BTV’ye konuşan Yeni Cumhuriyet Partisi’nin yönetiminde yer alan eski Reformcu Blok Milletvekili Petır
Slavov, “Sofya İdare Mahkemesi, birkaç gün önce
bütün seçim sandıklarında
elektronik oy kullanma makinesi ile oy kullanılması
için makine sağlanması gerektiğine karar verdi. Karara göre MSK, Seçim Kanunu’nda öngörüldüğü gibi her
bir seçim sandığında oy pusulası ile oy kullanılmasına
alternatif olarak elektronik oy kullanma makinesi sağlamalıdır. Bu, MSK’nın elektronik oy kullanma makinesi
ile oy kullanma uygulaması başlatmasını zorunlu kılan üçüncü karardır ve bu defa kararın uygulanacağını
umuyorum” diye yorumda bulundu.
Slavov, “Şimdi Seçim Komisyonu’nun yeterli zamanı
var. Bir sonraki olağan seçimler gelecek yılın ortasında
yapılacak” dedi.
Slavov’un ifadelerine göre 2009 yılından beri makine
kiralamak için harcanan paralarla şimdiye kadar bütün
seçim sandıkları için makine satın alınabilirdi.
MSK Sözcüsü Tsvetozar Tomov, “MSK, hâlâ mahkemenin kararını ele almadı ve hâlâ itiraz edilip edilmeyeceği konusunda bir karar yok” diye yorum yaptı.
Tomov, özel kuruluşlarda açılan sandıklarda, seyyar
sandıklarda ve yurtdışındaki sandıklarda sorun olacağını hatırlattı.
Tomov, “Bu tür seçim sandıkları için makineler sağlanabilinmesi için Meclisin Seçim Kanunu’nda belirtilen süreleri değiştirme kararı alması lazım. Seçim
Komisyonu bu tür değişiklikleri zaten talep etti, ancak
milletvekilleri talebi dikkate almadılar” diye konuştu.
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13 profesör, siyasi sistemin değişmesi
için referandum kampanyası başlatıyor
Sofya’da düzenlenen basın toplantısında konuşan
Prof. Aleksandır Tomov,
“Yarından itibaren 13 Bulgar profesörünün başlattığı ulusal referandum için
imza toplanmaya başlanac ak. Bulgar istan’ın
önünde bunu ertelememize izin vermeyen stratejik tehlikeler var” diye
kaydetti.
Prof. Dr. Tomov’un ifadesine göre ekonomik geri
kalmışlık ve demografik
kriz, devletin önünde büyük bir stratejik tehdittir.
Bu kararı ülkenin nüfusundaki düşüş, kronik
iş gücü eksikliği ve genç
nüfusun azalmasıyla gerekçelendirdi. Prof. Dr.
Tomov’un ifadelerine göre
şu anda Bulgaristan'da
3 milyon kişi, sözleşme
kapsamında çalışıyor.
Prof. Dr. Tomov, ”Bulgar
hükümeti sorunu ele almayınca bütün sektörlerde teknolojik bir devrim
gerekiyor. Büyüme oranları yetersizdir. Biz yüzde
6-7 ekonomik büyümeye
ulaşmak için alternatif bir
program sunuyoruz” dedi.
Girişim Komitesi, ülkemizin Avrupa Birliği’nin (AB)

küş durumunda ülkedeki
üretkenliklerini azaltacak
olan yabancı şirketlerdir”
dedi. İnisiyatif komitesine
göre devletin sahibi olmadan üreteceği 30 projenin
geliştirilmesinin sebebi
budur.
Referandum Yasası'na
göre 4 Eylül'de başlayan
kampanya 4 Aralık'a kadar devam edecek. En
az 700 bin imzaya ihtiyaç
var ve referandumun AB
Parlamentosu Milletvekilliği seçimlerinin de yapılacağı 19 Mayıs olması
bekleniyor.
Prof. Dr. Tomov, ”Bu referandum mücadelesi deçekirdeğine geri dönmesi
için cesur reformlar çağrısında bulundu.
Planlanan referandumda sorulacak sorular beş
ve onlar, ülkenin yeni bir
ekonomik stratejisi ve siyasi sistemin değişmesi
ile ilgilidir. Komite, ülkede yönetimin iyileştirilmesine yönelik 30 ulusal
proje içeren bir programa
sahiptir. Program ülke çapında tanıtılacak.
Referandumun amaçları
şunlardır:

- yüzde 6-7 ekonomik
büyüme;
-30 ulusal proje;
-iki kat daha yüksek maaşlar ve emekli maaşları;
-yılda 5 milyar Euro tutarında yabancı yatırım.
Teklifin temelinde yeni
bir tür dış ekonomik politikası ve Bulgaristan’ın
büyümesi için önemli olan
dış pazarlarının ülkemize açılması yatmaktadır.
Prof. Tomov, ayrıca politika reformları ve dışarıdan
sermaye yatırımlarını çek-

mek için net stratejilerin
olmadığını söyledi.
P r o f . D r. G a n ç o
Gançev’in ifadelerine
göre Bulgaristan hükümeti, mali politika dahil
olmak üzere faaliyetlerinin
sonuçlarını planlamak için
bir makro modele sahip
değildir. Prof. Dr. Gançev, ”Şok eden bir gerçek
ki Bulgaristan’ın tahmin
etme ve modelleme organı yoktur. Ekonomiye
en büyük katkısı olan
şirketler, dışarıda bir çö-

Alman otomobil şirketi, Loveç
şehrinde yeni bir üretime başlıyor
Alman otomobil devi
VOSS Automotive, Loveç şehrinde yeni bir
üretime başlıyor. Şirket, Bahovitsa Sanayi Parkı’nda 12 225 m
kare alanı kiralamak
için uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Litex
Motors Şirketi’nin Great Wall marka otomobil
üretimi yaptığı fabrikası
tam bu alanda bulunuyordu. Şirket, 2017
yılında iflası istemiyle
dava açmıştı.
Yeni yatırımcı, Loveç
ve bölgede uzmanlar
için 1000 iş pozisyonu
açma sözü verdi. İşletmede otomobil yedek
parçaları üretilecek.
Fabrikanın 2019 yılının
ikinci çeyreğinde faaliyete başlaması planlanmaktadır.
Alman yatırımcı, sanayi tesislerinden başka Bahovitsa Sanayi
Parkı’nda bulunan idari

binayı da kiralamıştır.
VOSS Automotive,
yolcu ve ağır yük kamyonları için motor, soğutma, hidrolik ve fren
sistemleri için boru bağlantıları ve aksesuarlar
üretiminde 65 yıllık geçmişe ve kanıtlanmış bir
deneyime sahip. VOSS
Automotive, Amerika,
Meksiko, Brezilya,Çin,

Hindistan, Hindistan,
Polonya ve Almanya’da
olmak üzere dünyada
toplam 6000’den fazla
kişiye istihdam sağlayan fabrikalara sahip.
Şirket, günümüzde
otomotiv sanayisinde bir dizi uluslararası
marka için etkili sistemler ve çözümlere yönelik geniş bir portfolyo

sunuyor. Uzmanlığı ve
müşterileriyle sürekli
bir iletişim içerisinde olması sayesinde VOSS,
üretim hatlarını kalite,
etkililik ve teknoloji bakımından en yüksek
çağdaş standartlara
uyan yüksek teknolojik
çözümlerle oluşturuyor
ve sürekli geliştiriyor.
Kırcaali Haber

ğişim için bir mücadeledir.
Bir bilgi koalisyonu söz
konusudur. Parti karakteri
olmayan siyasi-politik bir
koalisyon” diye belirtti.
Referandum yapılması
için İnisiyatif Komitesi’nde
yer alan isimler: Prof. Dr.
Dinko Dinkov, Prof. Dr.
Velço Stoyanov, Prof. Dr.
İvan Stankov, Prof. Dr.
Ganço Gançev, Prof. Dr.
Aleksandır Tomov, Prof.
Dr. Trendafil Mitev, Prof.
Dr. Mariya Vidolova, Prof.
Dr. Hristo Stoyanov, Prof.
Dr. Nikola Altınkov, Prof.
Dr. İskra Balkanska ve
Prof. Dr. Garabed Minasyan. KH

Dambalı Tepesine
giden yol hazır

Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı Sunay
Hasan, Dambalı Tepesine uzanan yol çalışmalarındaki son durumu yerinde inceledi. Belediye
Başkan Yardımcıları Sevdalin Ovçarov ve Aliye
İbrahim’in yanı sıra yolun yapıldığı bölgee bulunan
Gruevo köyü muhtarı Ahmet İbrahim de onlara
eşlik etti.
Yol, Momçilgrad Belediyesi’nin inisiyatifi üzerine

inşa ediliyor ve finansman, Smolyan (Paşmaklı)
Güney Merkez Orman İşletme Müdürlüğü aracılığıyla Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı tarafından sağlandı. Bu ilkbaharda 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a
bağlayan gecede şifa aramaya gelen tepeden taş
kütlesinden aşağıya akan suyun şifalı olduğuna
inanan binlerce kişi, tepeye bir dağ yolundan ulaştı. Bundan böyle ritüel yapılan yere ulaşım oldukça
kolay olacak. Ezilmiş çakıl ile kaplanmış yola iki
kat asfalt döşendi, hendekler kazıldı ve menfezler
yapıldı. Şu anda yol kenarındaki yaya yolu yapılıyor. Daha tehlikeli ve dik bölümlere elastik çitler
yerleştirilecek.
L e t o v n i k ( M i r a l k ö y) k ö y ü n ü n Ya z l a
Mahallesi’nden tepeye uzanan yolun uzunluğu 3
500 metre, genişliği 3 metredir. Araçların yan yana
geçmesi ve park etmesi için bazı kesimlerde yol
genişletildi.
M o m ç i l gr ad B e l e d i ye B a ş kanı Sunay
Hasan,”Dambalı Tepesine yol yapmak eski bir
fikir. Bu fikri Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı ile
yapıcı iş birliğimiz sayesinde gerçekleştirdik. Ulaşım kolaylaştırılmasından bölgeyi ziyaret edenler
faydalanacak. Yeni yol yapımından dolayı Dambalı
Tepesine turist akışının artacağını umuyoruz” diye
ifade etti. KH

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Kırcaali Haber 8

19 Eylül 2018

19 Септември 2018

(Сряда)

Година: XII

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 440

Цена 0,80 Лв.

Mestanlı’da 12. Milli Temel Dini Bilgiler Yarışması Yapıldı
8 ve 9 Eylül 2018 tarihlerinde
Momçilgrad (Mestanlı) kasabasında 12. Milli Temel Dini Bilgiler Yarışması gerçekleştirildi.
Bu yılki yarışma, Bulgaristan
Müslümanları Başmüf tülüğü İrşat Daire Başkanı Halil
Hocov’un başkanlığında bir ekip
tarafından organize edildi. İrşat
Daire Başkanlığında görevli uzmanlardan başka organizasyon
ekibinde Eğitim ve Medya ve
Kültür Daire Başkanlıklarında
görevli uzmanlar da yer aldı.
Bu yazın düzenlenen Kur’an
kurslarını bitiren ve bölge temel dini bilgiler yarışmalarında
birincilik elde eden çocukların katıldığı yarışmanın finali,
Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat
Lisesi’nde 8 Eylül 2018 cumartesi günü gerçekleştirildi.
Aşr-ı Şerif okunmasıyla başlayan final yarışmasında ev
sahibi konumundaki Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet
selamlama konuşması yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu Sosyal Hizmetler
Ataşesi Metin Akbaş da bir konuşma yaptı. Yarışmada resmi
konuklar arasında Bulgaristan
Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı,
ülke çapından bölge müftüleri,

imam hatip lise müdürleri ve
Momçilgrad Belediyesi’nin bir
temsilcisi de yer aldı.
Bulgaristan çapındaki farklı bölge müftülüklerini temsil
eden yarışmacılar, yazılı ve
sözlü sınavdan geçtiler. Sınav
sonuçları, Momçilgrad İlahiyat

Lisesi’nde hocalık yapan Orhan
Osman ve Sami Fazliyski’nin
üye olarak yer aldıkları Dr. Ahmet Lütov başkanlığındaki jüri
tarafından değerlendirildi.
Pazar günü Momçilgrad Nov
Jivot Halk Toplum Merkezinde
gerçekleştirilen programın ikinci

Ardino Belediye Başkanı,
Adana’dan gelen heyeti ağırladı

Ardino (Eğridere) Belediye
Başkanı Resmi Murat, makamında Türkiye’nin Adana şehrinden gelen bir heyeti ağırla-

Belediye Başkanı Resmi
Murat, heyete Ardino’nun tarihi, doğal, kültürel ve tarihi
varlıkları hakkında bilgi ver-

dı. Ülkemize gelen heyet, ünlü
Türk sanatçı Faruk Yılmaz’ın
aracılığıyla Ardino’ya konuk
oldu. Görüşmede Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı İzzet Şaban
da hazır bulundu.

di. Belediye Başkanı, heyeti
Ardino’nun dünyaca ünlü yazar Sabahattin Ali’nin doğum
yeri olduğuna dair bilgilendirdi.
Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür ve İşbir-

liği Derneği Başkanı Aziz
Sarıoğlu, grubun ilk defa
Bulgaristan’ı ziyaret ettiğini
söyledi. Sarıoğlu konuşmasının devamında,
”Hitrino’nun (Şeytancık) Çerna (Karalar)
köyünde güreşin efsanevi isimlerinden
Koca Yusuf’un adına geleneksel olarak
yapılan yağlı güreş
turnuvasına konuk
olduk. Bulgaristan,
muhteşem bir ülkedir. Buradaki insanlar son derece kibar
ve iyi niyetlidir” diye
ifade etti. Heyetin
Bulgaristan ziyareti
gerçekleştirmesinin
Seyhan Belediye
Başkanı Zeydan Karalar tarafından sağlandığını
belirten Sarıoğlu, Ardino ile
Seyhan arasında dostane
ilişkiler kurma arzusunu dile
getirdi.
Güner ŞÜKRÜ

aşamasında 12. Milli Temel Dini
Bilgiler Yarışması Ödül Töreni
gerçekleştirildi. Törende toplam
9 çocuk ödüllendirildi. Onlar, yarıştıkları dört seviye dallarında
kendi yaş gruplarına birinci olan
yarışmacılardır.
İsimleri şöyledir:
1. Seviye
Fatme Köybaşeva-Blagoevgrad (Yukarı Cuma) (7-10 Yaş
Grubu)
Unka Vlaknova-Pazarcık Bölge Müftülüğü (11-13 Yaş Grubu)
Osman Mehmet-Aytos Bölge

Müftülüğü (14-17 Yaş Grubu)
2. Seviye
Tahir Kıpo-Blagoevgrad Bölge
Müftülüğü (7-10 Yaş Grubu)
Salih Cihan-Pazarcık Bölge
Müftülüğü (11-13 Yaş Grubu)
Nefse Mehmet- Aytos Bölge
Müftülüğü (14-17 Yaş Grubu)
3. Seviye
Bedri Bedriev - Smolyan (Paşmaklı) Bölge Müftülüğü (11-13
Yaş Grubu)
Ahmet Şalganov - Smolyan
Bölge Müftülüğü (14-17 Yaş
Grubu)
4. Seviye
Nayle Mulaismail- Blagoevgrad Bölge Müftülüğü (14-17 Yaş
Grubu)
Bu yılki 12. Milli Temel Dini
Bilgiler Yarışması’nda birincilik
elde eden yarışmacılar, Başmüftülük tarafından birincilik
belgesi, teşekkür belgesi, 100’er
leva para ödülü ve okul araç ve
gereçlerle birlikte Başmüftülük
tarafından yayınlanan kitaplar
içeren hediye paketleriyle ödüllendirildi. Birincilik elde eden
genç Müslümanlar başka hayır sahipleri tarafından da para
ödülü ile ödüllendirildi. Ayrıca
Kırcaali Bölge Müftülüğü de
onları hediyelerle sevindirdi.
12. Milli Temel Dini Bilgiler
Yarışması, Bulgaristan Müslümanlarının dini lideri Dr. Mustafa Hacı’nın yaptığı konuşma ve
dua ile son buldu.
Başmüftülük

Gruevo köyünde yeni bir
spor sahası hizmete açıldı

Momçilgrad İlçesi Gruevo (Hayranlar) köyünde yapılan yeni bir
spor sahası törenle hizmete açıldı. Tesisin açılış kurdelesini Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı Sunay Hasan, Belediye Genel Sekreteri Bahattin Ahmedov ve Gruevo köyü muhtarı Ahmet
İbrahim kesti.
Köy okulunun avlusunda yer alan tesis, suni çim halı ile kaplanan yaklaşık 1 000 metrekarelik bir alana sahip. Sahanın etrafı
yüksek bir çitle çevrildi ve
sınırları içinde ayrıca açık
alan fitness ekipmanları da
mevcut. Yaklaşık 150 000
leva değerindeki projenin
hayata geçirilmesiyle Gruevo'daki okulun görünümü
tamamen değişti.
Sunay Hasan, törende
yaptığı konuşmada şunları belirtti: “Spor sahasının
inşası ekibimle birlikte yürütmekte olduğumuz politika ile uyumludur. Amaçımız yerleşim yerlerinin yaşamak için daha iyi yerlere
dönüştürülmesidir. Belediyemiz her zaman kitle sporunun gelişimi
için çaba sarf etmiştir. Gruevo, ilçedeki büyük yerleşim yerlerinden
biridir ve halkın spor yapmak için yeni ve modern bir tesise ihtiyacı
vardı” diye konuştu. Belediye Başkanı, ilçede başka yerleşim yerlerinde de spor tesislerinin hizmete açılacağını sözlerine ekledi.
Köyün muhtarı Ahmet İbrahim, ”Başkan Hasan, her bir girişimimizi desteklemiştir. Bu spor sahasının inşası da bunun bir örneğidir” dedi.
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