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Kırcaali Belediye Başkan Adayları 
Arasında Ateşli Tartışma
Hak ve Özgürlükler Hareke-

tinin (HÖH) Kırcaali Belediye 
Başkan adayı Müh. Hasan Azis, 
Bulgaristan’ın Avrupalı Gelece-
ği İçin Vatandaşlar (GERB) par-
tisinin adayı Nikola Çanev ve 
Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin 
(BSP) adayı Milko Bagdasarov, 
ulusal yayın yapan BTV’nin Kır-
caali merkezinde canlı yayın 
yaptığı “Bu Sabah” programına 
katıldı.

HÖH ve GERB partilerinin Kır-
caali belediye başkan adayları 
arasında ateşli tartışma yaşan-
dı.

HÖH’ün Kırcaali Belediye 
Başkan adayı Müh. Hasan 
Azis, ”Son yıllarda yapılanlar 
onları geliştirmemizde temel 
oluşturuyor. Şehirdeki yaşam 
ortamını iyileştirmeyi taahhüt 
ediyoruz. Kalan üç okulun ta-
dilatı ve donanımının yanı sıra 
Kırcaali'de bir gençlik merkezi 
inşa etmek istiyoruz” dedi. Müh. 
Azis, beşinci dönem için Bele-
diye Başkan adayı olmasının, 
politikalarının ve eylemlerinin 
güçlü bir şekilde desteklendiğini 
gösterdiğini de sözlerine ekledi. 
Kırcaali’nin, istikrar ve hoşgörü 
kalesi haline geldiğini belirten 
Belediye Başkan adayı, kendi-

sine yöneltilen bir soru üzerine 
gizli anlaşmalar doğrultusunda 
kararlar alındığını reddetti.

Bulgaristan’ın Avrupalı Gele-
ceği İçin Vatandaşlar (GERB) 
partisinin adayı Nikola Çanev, 
”Eleştirel davranın. Bugün kimin 
neye söz verdiğini unutmayın. 8 

ve 4 yıl önce önerdikleri çözüm-
lerin aynısını size öneriyorlar, 
21. yüzyıla vaatlerle giriyoruz. 
Akıllıca bir seçim yapmazsak, 
vaatler sadece vaat olarak ka-
lacaktır. Şimdi değişim zamanı” 
dedi.

Çanev, “Hepimiz eşit dere-

cede kötü yaşıyoruz. Hepimiz 
ileriyi göremeyen yönetimden 
mustaribiz. Belediye başkanı, 
sorunları çözmek yerine sorun 
yaratıyor. Karanlıkta yaşıyoruz, 
parklar ve kaldırımlar mahvol-
muş durumdadır. 16 yıldır acı 
çekiyoruz” diye kaydetti.

Müh. Azis, yönetimi sırasında 
çözüm bulunduğu için hiç kim-
senin ciddi sorunlar gündeme 
getirmediğini ve bunun şehrin 
ciddi sorunlarının çözüldüğünün 
bir göstergesi olduğunu söyledi. 

Belediye başkanı adayı, ”Yapı-
lan şeylerden biri olan atık su 
arıtma tesisi vatandaşlara hiz-
met ediyor” diye örnek verdi.

Çanev, HÖH Belediye Başkanı 
adayının bugüne kadar uygulan-
mayan şehrin gelişimi için eski 
bir yönetim programı kullandığı-
nı söyledi.

Müh. Azis, ”Son yıllarda ilçe-
nin ekonomik yapısını değiştir-
dik. Tütün üretiminden otomotiv 
üretimine geçtik. Bu, Kırcaali 
için büyük bir yatırım” diye diye 
ifade etti.

Çanev, “16 yılda bir yatırım, 
bir utanç sebebidir, gurur değil” 
dedi ve şehrin en büyük sorun-
larından birinin eski sokak ay-
dınlatması olduğunu belirtti.

Son yıllarda sokak aydınlatma 
sistemlerini değiştirmek için 
kaynak sağlamayı başardıkla-
rını kaydeden Müh. Azis, ”Bu 
sorunu ülkede en yüksek tek-
nolojili yeni nesil led aydınlatma 
sistemleri kurarak çözüyoruz” 
diye cevap verdi.

Müh. Azis, Çanev’e dönerek, 
”Yeni aydınlatma sistemleri sa-
yesinde farları yakmadan aracı-
nızı sürebileceksiniz” dedi.

Hasan Azis, gelecek dönemde 
şehirde Yeşil Bölge olarak ad-
landırılan ücretli kısa süreli araç 
park alanları oluşturulacağını ve 
şu anda her bir devlet memu-
ru otopark kullandığına dikkat 
çekti.
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Araştırma Ajansı: Müh. Hasan Azis’in Kırcaali Belediye 
Başkanlığını ilk turda kazanması çok muhtemel

BTV’nin talebi üzerine Market 
Links Ajansı’nın Kırcaali ilçesinde 
seçmenlerin yerel seçimlerde oy 
verme eğilimlerine yönelik yaptığı 
kamuoyu araştırması sonuçları-
na göre, seçimlere katılım oranı 
yüksek olacak. Kırcaali ilçesinde 
ikamet eden vatandaşların yüz-
de 42’si, 27 Ekim 2019 tarihinde 
yapılacak yerel seçimlerde oy 
kullanacağını söyledi. Seçmen-
lerin yüzde 44’ü muhtemelen oy 
kullanacağını, yüzde 8’i ise muh-
temelen oy kullanmayacağını dile 
getirdi. Kamuoyu araştırması, 26 
Eylül - 2 Ekim 2019 döneminde 
18 yaş üstü 362 kişi ile yüz yüze 
görüşerek gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarına göre, 

Kırcaali belediye başkanlığı se-
çimleri bugün yapılsaydı, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
partisinin beşinci dönem için 
Kırcaali Belediye Başkan adayı 
Hasan Azis oyların yüzde 51’ini, 
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği 
İçin Vatandaşlar (GERB) partisi-
nin adayı Nikola Çanev, oyların 
yüzde 20’ini, Bulgaristan Sosya-
list Partisi’nin (BSP) adayı Milko 
Bagdasarov oyların yüzde 12’ini 
alacaktı.

Ankete katılanların yüzde 10’u 
henüz kime oy vereceğine karar 
vermemiştir, yüzde 5’i ise oy kul-
lanmayacağını bildirdi.

Market Links Ajansı Başkanı 
Dobromir Jivkov, “Kırcaali'de 

Bulgaristan'da pek rastlanma-
yan bir fenomene tanık oluyo-
ruz. Orada Hasan Azis, beşinci 
dönem için Belediye Başkan 
adayıdır. Azis, son seçimlerde 
aldığı yaklaşık 18 bin oyu tekrar 
alacak. Belediye başkanlığını ilk 
turda kazanması çok muhtemel” 
diye yorum yaptı.

Sosyoloji uzmanı, ”Araştırma 
sonuçlarına göre, Kırcaali Be-
lediye Meclis Üyeliği seçimleri 
bugün yapılsaydı, HÖH oyların 
yüzde 55’ini, GERB oyların yüz-
de 19’unu, BSP ise oyların yüzde 
11’ini alacaktı. Yerel seçimlerde 
genel olarak 2015 seçimlerine 
benzer bir tablo ortaya çıkacak” 
diye belirtti. KH
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14. Terlik Festivali, Ençets köyünde düzenlendi
Neşe içerisinde ge-

çen 14. Terlik Festivali, 
bu yıl Ençets (Salman) 
köyünde gerçekleştiril-
di. Bölgede yer alan 8 
muhtarlık, organizas-
yona destek verdi. Tüm 
konukları ve katılımcıları 
selamlayan KRIG Sanat 
Hareketi Başkanı Radost 
Nikolaeva, ”Festival böl-
ge için sembolik bir an-
lam taşıyor. Onun hak-
kında onlarca yazı var, 
onunla ilgili gerek ulusal 
gerekse yabancı haber 
sitelerinde onlarca ha-
ber var. Festival, Kültür 
Bakanlığı’nın etkinlik tak-
viminde yer alıyor. Yerli 
çocukların hayallerinde 
ve Dıjdovnitsa (Yağmur-
lar) köyünde yaz ayla-
rında düzenlenen sanat 
atölyelerine katılan dün-
yanın her yerinden sa-
natçıların anılarında yer 
alıyor. Geleneksel olarak 
düzenlediğimiz festivale 
misafir olan Türkiye’de 
yaşayan göçmenlerimi-
zin kalbinde yer alıyor” 
diye konuştu.
Bu yılki festival prog-

ramında, Kırcaali bele-
diye binası önüne kai-
de üzerinde sergilenen 

Edirne’den 11 fotoğraf-
çının katıldığı “ 22 Usta 
Zanaatkar-21 Kader” 
isimli sergi kuruldu. Aynı 
sergi 2015 yılında Terlik 
Festivali’nde tanıtılmıştı. 
Sergi, Kırcaali bölge-
sinden 22 usta zanaat-
karın hayat hikayesini 
gösteriyor. Sergi, birkaç 
saat içerisinde yüzlerce 
vatandaş tarafından zi-
yaret edildi. Onların ba-
zıları fotoğraflarda yer 
alan usta zanaatkarların 
hayat hikayelerini bili-

yordu. Ençets köyünde 
açıkta 9 Ağustos-9 Eylül 
döneminde Dıjdovnit-
sa köyünde sanat atöl-
yesine katılan ABD'nin 
Kaliforniya eyaletinden 
Jason de Booz’un “Ben 
Doğu Rodoplar’da İdim” 
isimli sergisi ve Ençets 
köyünden 18 yaşında-
ki öğrenci ve fotoğrafçı 
Şaban’ın şehir ve ilçenin 
bazı köylerinde çekti-
ği karelerinin yer aldığı 
“Kırcaali-Benim Aşkım” 
isimli sergisi sergilendi.

Bu yılki atraksiyon, fes-
tivalin yıllarda sembolü 
olan 2 metre uzunluğun-
daki terliğin, Dıjdovnitsa 
Köyü Muhtarı Gülhayat 
Halil’in de katıldığı bir 
grup hayran tarafından 
Dıjdovnitsa’dan Ençets 
köyüne taşınması oldu. 
Terlik, Ençets’te kurulan 
sahneye çıkarılınca fes-
tival programı başladı. 
Stremtsi (Göklemezler), 
Rani List (Işıklar), Jinzi-
fovo (Yelciler) ve başka 
yerlerden amatör sanat-

çılar gösteriler sundu.
Organizatörleri neşe 

yaratan yeni yeni şeyler 
düşünmelerinden do-
layı tebrik eden Beledi-
ye Başkan Yardımcısı 
Veselina Tihomirova, 
programda yer alan tüm 
sanatçılara başarılar di-
ledi. Belediye Başkan 
Yardımcısı, iyi günlerde 
beraber olabilme yete-
neğinin zorluklarda da 
beraber olabilmek için 
önemli bir deneyim ol-
duğunu vurguladı. Kru-
movgrad (Koşukavak) 
kasabasından katılan 
İzvorçe Folklor Ekibi ve 
müzik yönetmeni Mitko 
Karamfilov’un sundu-
ğu gösteri büyük be-
ğeni topladı. Jinzifovo 
köyünden 12 yaşındaki 
Dilayda Erhan’ın söy-
lediği şarkı sırasında 
Yunanistan’dan gelen 
misafirler yolda araba-
larından inerek doğ-
rudan sahneye koştu. 
Kırcaali’den 11 yaşında-
ki Nadejda Dimitrova’nın 
söylediği şarkı ise tüm 
katılımcıları hora teptirdi.
Her zaman olduğu gibi 

eylül ayında Avrupa Mi-
ras Günleri Ulusal Tak-

vimi kapsamında hazır-
lanan farklı takvimlere 
göre yeni yıl hakkında 
bilgi içeren bir pano 
vardı. Protobulgarların 
kullandığı Gregorian 
takvimine göre 2019 
yılı 6787 yılıdır, eylül ayı 
elem ayıdır. 2019 yılı 
Hicri takvime göre 1441 
yılıdır ve 31 Ağustos’u 1 
Eylül’e bağlayan gece 
girdi. Kameri takvime 
göre 5780. Yahudi yeni 
yılı Roş Aşana (Rosh 
Hashanah) 29 Eylül’de 
gün batımından sonra 
başladı. Tüm Avrupa’da 
kutlanan Avrupa Miras 
Günleri bu yıl “Sanat ve 
Eğlence” başlığıyla ger-
çekleştiriliyor.
Festivalin katılımcıları, 

“Dostlara Çadırlar-Nine-
nin Yemekleri” başlığıyla 
düzenlenen yemek ser-
gisinde yer alan nine ve 
torunlarının hazırladığı 
yöresel yemeklerin tadı-
na baktılar. Usta aşçılar, 
hazırladıkları lezzetli ye-
mekler hakkında ipuçla-
rı da verdi. Daha sonra 
tüm katılımcılara gele-
neksel keşkek dağıtıldı.
            Kırcaali Haber

Kırcaali’de uluslararası katılımlı 7. Bilim 
ve Toplum-2019 Ulusal Bilim Konferansı 

Kırcaal i ’de başla -
yan “Bilim ve Top -
lum-2019” başlığıyla 
iki günlük Uluslararası 
katılımlı Ulusal Bilim 
Konferansı’nda Kırcaa-
li kökenli dünyanın her 
yerinden bilim insanları 
yer aldı. Arpezos Oteli 
Konferans salonunda 
gerçekleştirilen konfe-
ransın açılışında dü-
zenlenen oturumlarda 
çeşitli bilgi alanların-
da bildirilerini sunmak 
üzere profesör, doçent 
ve bilim işçileri hazır 
bulundu. Resmi konuk-
lar arasında iki Kırcaali 
fahri vatandaşı yer aldı. 
Onlar dünyaca ünlü 
bale ustası Prof. Dr. 
Hikmet Mehmedov ve 
Prof. Dr. Vladko Pana-
yotov. Bulgaristan Bilim 
İnsanları Birliği Onursal 
Başkanı, büyük Bulgar 
cerrahı, bilim insanı ve 
akademisyen Damyan 
Damyanov’un yanı sıra 
Bulgaristan Bilim İn-
sanları Birliği Başkanı 
Prof. Dr. Diyana Petko-
va konferansın açılışı-
na onur konuğu olarak 
katıldı.
Konferansın açılış ko-

nuşmasını yapan Bul-
garistan Bilim İnsanları 
Birliği Kırcaali Şubesi 
Başkanı Doç. Dr. Dora 
Yançeva, konferansa 

katılan tüm bilim insan-
larının isimlerini oku-
du. Doç. Dr. Yançeva, 
şunları kaydetti: “Foru-

ma katılmak için davet 
etmek üzere aslen Kı-
racalili bilim insanları-
nı aramak benim için 
büyük bir zevkti, çünkü 
hepsinin adının yanında 
sahip olduğu unvan ve 
makamı vardı. Onla-
rın hakkında heyecan 
verici yorumlar var-

dı. Kırcaali’nin yüksek 
zekaya sahip kişilerin 
yetiştiği bir yer olduğu 
ortaya çıktı. Davetlilerin 

hepsi, Kırcaali’nin şehir 
hafızasına ve bilim in-
sanları konusunda du-
yarlılığa sahip olmasın-
dan dolayı çok duygu-
landı. Burada yaşayan 
bizler ise Kırcaali’nin 
çok özel bir yer oldu-
ğunu söyleyebiliriz ve 
büyük Rus yazarı İvan 

Turgenev’in sözlerini 
başka bir şekilde ifade 
etmemiz gerekirse şunu 
söyleyebiliriz: Kırcaa-

li, her birimiz olmadan 
varlığını sürdürecektir, 
ancak bizim hiç birimiz 
Kırcaalisiz olamaz”.
Geçici olarak Kırcaali 

Valisi görevini yürüten 
Sevda Kamburova, ka-
tılımcıları selamlama 
konuşması yaptı.
Geçici olarak Kırcaali 

Belediye Başkanı göre-
vini yürüten Müh. Katya 
Mitovska belediye yö-
netimi adına selamlama 
konuşması yaptı. Müh. 
Mitovska, Bulgaristan 
Bilim İnsanları Birli-
ği Kırcaali Şubesi’nin 
çalışmalarından ve 
kapsamlı konferans or-
ganizasyonundan çok 
etkilendiğini söyledi. 
Müh. Mitovska, ”Bu-
günkü forum, hem yıl 
boyunca yapılanların 
bilançosunun yapılma-
sına hem de işbirliğinin 
genişletilmesine fırsat 
vermektedir. Bu da si-
zin üniversite hocası 
olarak ve pratik yönde 
çalışmalarınıza faydalı-
dır” dedi.
Bulgaristan Bilim İn-

sanları Birliği Başkanı 
Prof. Dr. Diyana Petko-
va da katılımcıları se-
lamladı. Prof. Dr. Pet-
kova, konferansın yerli 
bilime bir başka önemli 
katkı sunduğu ve tüm 
katılımcıların bilimsel 
bilgiyi oluşturmak, ko-
rumak ve uygulamak 

için başarılı bir şekilde 
çalışmaya devam ede-
ceği yönündeki inancını 
dile getirdi.
Resmi açılıştan sonra 

bilim insanları hazırla-
dıkları bilimsel rapor-
larını sundu. İlk olarak 
akademisyen Dr. Dam-
yan Damyanov, “Bilim 
ve teknolojideki geliş-
meler ve kanser tedavi-
sine etkisi” konulu rapo-
runu tanıttı.
Uluslararası katılımlı 

Ulusal Bilim Konferansı, 
Kırcaali şehrinde 7.kez 
düzenlenmektedir. Fo-
rum, Bulgaristan Bilim 
İnsanları Birliği Kırcaali 
Şubesi tarafından Fili-
be Üniversitesi Kırcaali 
Şubesi, Sofya St. İvan 
Rilski Madencilik ve 
Jeoloji Üniversitesi Kır-
caali Şubesi, Ziraat Ti-
careti ve Bölgelerin Kal-
kınması Yüksek Okulu 
Kırcaali Şubesi ve Kır-
caali Belediyesinin des-
teğiyle organize edildi. 
Konferans, Bulgaristan 
Bilim İnsanları Birliği-
nin kuruluşunun 75. yıl-
dönümü ve Bulgaristan 
Bilim İnsanları Birliği 
Kırcaali Şubesinin ku-
ruluşunun 35.yıldönü-
müne ithaf edilmektedir.
           Kırcaali Haber
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Dokuz Kitap – Tek Amaç
Hemşehr imiz çev i r-

men Aygül Gavazova’nın 
kalem’nden “Balkanlarda 
Türk Öyküsü” büyük pro-
jesi kapsamında şimdiye 
kadar 9 kitap çıkmıştır. 
Kendisinin deyişiyle bu 
kitapların hepsinin tek 
amacı – Balkan Türk 
öykü yazarlarını, daha 
çok okuyucuya ulaşabil-
meleri için, Bulgarcaya 
çevirip Edebiyat dili ile 
Balkan halklarının birbir-
lerini daha iyi tanımak ve 
aralarındaki mevcut olan 
dostluğu daha da pekiş-
tirmek için verilen umumi 
çabalara katkıda bulun-
maktır.

Sözlerine devamla Aygül 
Hanım son “Balkan Buke-
ti” kitabını şöyle özetledi:

Bu kitabı hayattayken 
edebiyat uğraşlarıma hiç-
bir desteğini esirgemeyen 
ve aynı zamanda böyle 
bir derlemeyi gerçekleş-
tirmem için de ısrarla tav-
siyede bulunan rahmetli 
Prof. Dr. Slavi Slavof’a 
şükranlarımla neşretmiş 
bulunuyorum.

Kendi ülkelerinde ve 
bazıları dünyaca ün yap-
mış 12 Balkan Türk öykü 
yazarını bir araya getiren 

bu kitap bir Balkan buketi 
oluşturmaktadır. Ve ele 
aldıkları konularla bizleri 
çok yönlü düşüncelere 
sevk etmektedirler.

Örneğin Bulgaristan’ı 
temsilen kitaba alınan 
S ü l ey m a n  G ava z o f 
“Yol” başlıklı öyküsün-
de Türk insanının vatanı 
Bulgaristan’a son derece 
bağlılığını ve onun için 

nasıl canını feda ettiğini 
ustalıkla kaleme almıştır. 
Genç yeteneğimiz Şefika 
Refik ise “Tesadüf” öykü-
sünde Bulgarlaştırma sü-
recinde bir Türk çocuğu-
nun Bulgar okul arkadaşı 
tarafından bunca zulüm 
görmesine rağmen, yıllar 
sonrası doktor olunca o 
arkadaşının hayatını kur-
tarmaktadır. Ünlü üstat 

Aziz Nesin de kendi üslu-
bu ile “Hangi parti kaza-
nacak” öyküsünde partile-
rin seçim önü savaşlarını 
dile getirirken, diğer ünlü 
Türk yazarı Yaşar Kemal 
“Şahan Ahmet”de Ana-
dolu insanının bitmeyen 
çilesini konu etmiştir. Yu-
nanistan yazarı Rahmi Ali 
“Zor iş” öyküsünde Batı 
Trakya Türk insanını da 
bizler kadar son derece 
etkileyen göç konusuna 
değinirken, diğer kalem 
arkadaşı Mücahit Mümin 
“Tulumba” da yerini, yur-
dunu terk etmek mecburi-
yetinde kalan ve geçimini 
yurtdışında arayanların 
duygu ve düşüncelerine 
tercüman olmuştur. Kitap-

taki diğer yazarlar da çe-
şitli ezeli ve güncel konu-
ları ustalıkla işlemişlerdir.

Kitabın önsözünde hem-
şehrimiz Prof. Dr. Mümün 
Tahir şöyle demektedir: 
“Aygül Gavazova semereli 
çalışmaları sonucu bizlere 
yakına kadar birçok tarihi 
sebeplerden dolayı tanı-
yamadığımız bir edebiya-
tı profesyonel ve okuyucu 
açısından alaka uyandırıcı 
bir şekilde tanıtmaktadır. 
Ve bu yolda çok çaba sarf 
etmektedir”. Ve devamla: 
“Balkanlardaki ayrı ayrı 
kültürler yan yana yaşa-
mayı ahenkleştirmişlerdir 
ki, bu da harikulade bir 
beraberlik örneğidir. Biz-
ler haklı olarak Avrupa 

kültürünün temelinde ol-
duğumuz duygusuyla, bu 
kültürü hep beraber daha 
da geliştirmeyi samimi-
yetle arzulamaktayız.”
Bu asilane çalışmala-

rından etkilenen Bulga-
ristan Öğretmen Sendi-
kalar Başkanı Sn. Yanka 
Takeva da Aygül Hanıma 
gönderdiği tebrik mesa-
jında şöyle demektedir: 
“Çağdaş Balkan Türk 
Edebiyatını tanıtmak yo-
lunda verdiğiniz fedakar-
ca uğraşlarınızdan dola-
yı sizleri candan kutlar, 
daha nice başarılı yıllar 
dilerim”.
Bizler de bu dileklere te-

reddütsüz katılmaktayız.
           Kırcaali Haber

Kırcaalili Demet ve Burçin, Brüksel’de 
uluslararası konferansa katıldı

Kırcaali Petko Raçov 
Slaveykov Lisesi 12.sınıf 
öğrencileri Demet Cam-
bazova ve Burçin İbra-
him,  Arupa Birliği’nin 

(AB) başkenti Brüksel’de 
Uluslararası Okul Spor-
ları Federasyonu ta-
rafından düzenlenen 
konferanstan döndüler. 
Etkinlik, bu yıl mart ayın-
da Paris’te “She Runs 
Active Girls’ Lead” isimli 
proje kapsamındaki fa-
aliyetlerin devamıdır. O 
zaman Demet ve Burçin 
Bulgaristan heyetinin bir 
parçasıydılar. Motivasyon 
ve cinsiyet eşitliği vurgu-
su yapılan spor etkinlikle-
rini planlama ve yürütme 
eğitimiyle ilgili proje kap-
samındaki ek faaliyetlere 

katıldılar.
Paris'te sergiledikleri 

muhteşem performans 
sayesinde kızlar, proje 
kapsamında gerçekleş-

tirdikleri faaliyetleri ta-
nıtmak için Brüksel’de 
düzenlenen “She Runs” 
konulu konferansta katıl-
ma daveti aldı.
Geleceğin lise mezun-

ları, uzun yıllar basketbol 
yarışmacılarıdır ve bu da 
sunumlarının odağını ön-
ceden belirledi.
Konferansa katılmak 

üzere Paris’te gerçekleş-
tirilen projeye katılan 33 
ülkenin küçük bir kısmı 
olan sadece 6 ülkeden 
ekipler davet edildi.
Demet ve Burçin kendi 

sunumlarına ek olarak, 

Lawrence Fisher, Valenti-
ne Marquay ve Laura-Ma-
ria Tidla gibi başarılı ka-
dınların yer aldığı konfe-
rans kapsamında düzen-

lenen tar tışma 
panellerine aktif 
olarak katıldı.

Slaveykov Lise-
sinin basketbol 
takımı oyuncu-
larının bu tür fo-
rumlara katıla-
rak edindikler i 
deneyim, mezun 
olduktan sonra 
gelişimi için çok 
önemlidir. Önde 
gelen spor örgüt-
lerinin temsilci-
leriyle ve ayrıca 
Avrupa'nın her 
yerinden spor ve 

sosyal aktivitelerde aktif 
olan gençlerle temas kur-
mak faydalıdır. Ve belki 
de kızlar için en değerli 
olan, onların sesine kulak 
vermeye hazır dünyada 
kendini kanıtlamış profes-
yonellerle yapılan sohbet-
lere ve ortak girişimlere 
katılma fırsatıdır.

Kırcaalili kızlarla birlikte 
yüksek düzeyde foruma 
Bulgaristan Okul Sporla-
rı Derneği Başkanı Julia 
Boyanova ve aynı derneği 
temsilen Rumyana Pavlo-
va da katıldı.

              Kırcaali Haber

Birinci sınıfa giden 26 bin çocuk için 
yardım başvuruları onaylandı

Sosyal Yardımlar Ajan-
sından verilen bilgiye 
göre, 2019-2020 eğitim 
öğretim yılında birinci 
sınıfa kayıtlı öğrencile-
rin ailelerine çocukla-
rının okul masraflarını 
karşılamaları için bir 

kereye mahsus ödenen 
250 leva yardım ödene-
ğine ilişkin başvuruların 
devam ettiği bildirildi.
Başvurular, çocukla-

rın birinci sınıfa kayıt 
ettirilmelerinden sonra 
en geç 15 Ekim 2019 
tarihine kadar kabul 
edilecek.
Sosya l  Yardımlar 

Ajansı’nın son verilerine 
göre, 27 Eylül 2019 ta-
rihi itibariyle 26 492 ço-
cuk için 30 230 yardım 
ödeneği başvurusu ya-
pıldı, onlardan 25 912’si 
onaylandı, 1 362’si red-
dedildi. Para desteğinin 
okul için araç gereçler 
şeklinde ödenmesi için 
hiçbir emir verilmedi.
Çocuklarının ilk defa 

bir devlet veya belediye 
okuluna kaydını yaptı-
ran ailelerin bu yardımı 
almaya hakkı var. Baş-
ka zorunlu bir koşul da 
aile fertlerinin önceki 12 
ayda aylık ortalama ge-
lirinin 450 levanın altın-

da veya eşit olmasıdır.
Bu yardım Çocuk Ko-

ruma Kanunu çerçe-
vesinde engelli çocuk-
ların, yetim çocukların 
ve koruyucu aileler, 
akrabalar ve yakınları-
nın yanına yerleştirilen 
çocukların ailelerinin 
gelirine bakılmaksızın 
ödenecek.
Yardım başvurusu, 

başvuru sahibinin mev-
cut adresinin bulunduğu 
ilçedeki Sosyal Yardım-
lar Müdürlüğüne yapılı-
yor. Başvuru formuna 
ek olarak önceki 12 ay 
için aile gelir belgesi-
nin yanı sıra çocuğun 
devlet veya belediye 
okulunda birinci sınıfa 
kayıtlı olduğunu göste-

ren belge verilmelidir.
Yardım ödeneği, bu 

eğitim öğretim yılın-
dan itibaren iki aşama-
da ödenecek. Ödeme 
emri yürürlüğe gir-
dikten sonra yardım 
miktarının yüzde 50’si 

ödenecek ve miktarın 
kalan yüzde 50 kıs-
mı, çocuk eğitimine 
devam ederse ikinci 
yarıyılın başında öde-
necek.
Sağlık durumu elver-

diği halde çocuğun 
okula gitmediği ve 
bir eğitim öğretim yılı 
içinde bir ay 5.derse 
girmediği durumlarda 
ailelerinden yardım 
ödeneğini geri alına-
cak.
Geçen 2018-2019 

eğitim öğretim yılında 
35 550 birinci sınıf öğ-
rencisinin ailesine bir 
kereye mahsus olarak 
ödenen 250 leva yar-
dım verildi.
         Kırcaali Haber
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Adatepe’de keşfedilen tarihi eserler müzede sergilenecek
Yıl sonuna kadar Kru-

movgrad (Koşukavak) ka-
sabasında Adatepe Müze 
Sergisi açılacak. Sergide 
Kanada Dundee Precious 
Metals Şirketi’nin (DPM) 
Krumovgrad yakınındaki 
Adatepe’de altın madeni 
işletme tesislerini kurduğu 
yerde keşfedilen en de-
ğerli bulgular yer alacak. 
Sergisi, Krumovgrad Be-
lediyesi ve Dundee Pre-
cious Metals Krumovgrad 
Şirketi’nin sayesinde ger-
çekleştirilmektedir.

Şirketin Ruhsat ve Hu-
kuki Faaliyetler Şube 
Müdürü İrena Tsakova, 
Radyo Kırcaali'ye verdiği 
demeçte,”Geçen yıllarda 
jeoloji mühendisi ekiple-
rimiz ve Bulgaristan Bi-
limler Akademisi (BAN) 
Ulusal Arkeoloji ve Müze 
Enstitüsü tarafından kap-

samlı bir araştırma ya-
pıldı. Onlar, gelecekteki 
üretim sahamızdan de-
ğerli olan ve Avrupa'daki 
en eski maden ocağının 
varlığını gösteren her şeyi 

çıkarmayı başardılar” diye 
anlattı.

Tsakova,” Orada eski 
zamanlara ait 15-17 ton 
seramik parçalar buludu. 
Onların büyük bir kısmı 

artık birleştirildi ve se-
ramik kaplar ve aletler 
yapıldı. Maden galeri-
si de üç boyutlu cevher 
kütle modellemesi yardı-
mı ile yeniden planlandı 

ve restore edilecek. Şu 
anda Krumovgrad Bele-
diyesi ile Çocuk Merkezi 
(ODK) Kişisel Gelişime 
Destek Merkezi’nde Ada-
tepe Müze Sergisi açma 

yönünde çalışmalar yü-
rütmekteyiz. Yıl sonuna 
kadar bu müze sergisini 
gerçekleştirmiş olacağız” 
dedi.

               Kırcaali Haber

Eğitim Bakanlığı ve DANS, gençlerde 
radikalleşme konusunda işbirliği yapacak

Eğitim ve Bilim Ba-
kan Yardımcısı Denit-
sa Saçeva, Devlet Mil-
li Güvenlik Ajansı’nın 
(DANS) Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı’nın (MON) bil-
gi sistemine erişimine 
yönelik talimatlar taslağı 
ile ilgili Bulgaristan Ulu-
sal Radyosu’na (BNR) 
verdiği demeçte,” Bu bir 
polis belgesi değil, ka-
muya açık bir belgedir. 
Eğitim kurumları ve gü-
venlik servisleri arasın-
daki işbirliğinin anlamı 
netleştirilmelidir. Bu aynı 
zamanda gençler arasın-

da artan radikalleşmeyle 
de ilgilidir” diye kaydetti.
Saçeva’nın i fadesi -

ne göre güvenlik uz-
manları, radikalleşen 

gençlerin yaşının 15-16 
yaşından 12’ye  düştü-
ğünü bildirdirmişlerdir.
Bakan Yardımcısı, bu-

nun amacının kesinlikle 

önleme konusunda et-
kileşimin artırılması ol-
duğunu söyledi. ”Şimdi 
de DANS’ın bu bilgilere 
erişimi var, ancak bu 
erişim yerelleşmiş, kağıt 
belge şeklinde ve kont-
rolsüzdür. Bundan sonra 
merkezileşebilir ve daha 
fazla kontrol edilebilir 
hale gelebilir. Her şey 
düzenlenecek” diye vur-
guladı.
Saçeva, bakanlığın 

gençler arasında radi-
kalleşme ve terör olay-
larında DANS ile işbirliği 
yapacağına dikkat çekti.
              Kırcaali Haber

Konut binaların teknik pasaportu çıkartılacak
Evlerin teknik pasapor-

tu çıkartılması için 100 
ile 500 leva arasında bir 
ücret ödenecek. 2022'ye 
kadar tüm binaların sağ-
lamlık raporu hazırlana-
cak ve bunun için ücret 
ödenecektir. 

Bulgaristan'da toplam 4 
milyon konut var. Onların 
20 000’den fazlası eski ve 
bakımsız binalardır. Bu 
nedenle binaların amor-
tismana tabi tutulup tu-
tulmayacağını belirlemek 
için bir inceleme yapılma-
lıdır. Elektrik tesisatı, su 
ve kanalizasyon sistemle-
ri, malzeme mukavemeti, 
enerji verimliliği ve sismik 
stabilite gibi binanın tüm 
elemanları kontrol edile-
cek. 

Kontrol ücretleri, metre-
kare ev başına 3 ile 5 leva 
arasında değişecek. 40 

metrekarelik stüdyo dai-
reler için 200 leva ödene-
cek. Altı katlı bir bina için 

bu yaklaşık 6000 leva ya-
par. Uzmanlar, apartman 
yöneticilerinin, 2022 yılın-
da süre dolmadan önce 
konutların teknik pasapor-
tu çıkartılması için para 
toplamaya başlamalarını 
tavsiye ediyor. 

Esas olarak 1960'larda 

ve 1970'lerde inşa edilen 
prefabrik apartman bina-
ların ömürleri artık so-

nuna yaklaşıyor. Her yıl 
kontrol ettirdiğimiz araç-
larımızdan farklı olarak 
dairelerinin ne durumda 
olduğunu bilen ev sahip-
lerinin sayısı çok azdır. 

2022 yılına kadar eski 
binaların teknik pasapor-
tu çıkarılması gerekiyor. 

Daha kaç yıl ömrü kaldı-
ğını öğrenmek için teknik 
değerlendirilmesi yapıl-
malıdır. 

İnce lemeden sonra 
apartman binanın destek 
duvarlarının, krikolarının 
veya sütunlarının itilip itil-
mediği ve bir depremde 
çökme riski olup olmadığı 
anlaşılacak.

Sürenin bitiminden son-
ra belediye başkanı, kat 
ir tifakı sahipleri adına 
pasaport hazırlanması 
talimatı verebilir ve sonra 
ödediği ücreti mahkeme 
yoluyla tahsil edebilir. Bu 
nedenle, uzmanlar apart-
man yöneticilerinin erken 
para toplamaya başlama-
larını tavsiye ediyor.

Uzmanlara göre, binanın 
teknik pasaportu olması 
otomatik olarak emlak fi-
yatını artıracaktır.

Çevreciler, Adatepe’de yaşayan 
hayvanların korunması yönünde 

çalışıyor
Zooloji uzmanı Deyan Duhalov, Krumovgrad (Koşu-

kavak) yakınındaki Adatepe’de altın madeni işletme 
tesisleri kuran Dundee Precious Metals Krumovgrad 
Şirketi’nin yönetimiyle ilk defa 2008 yılında görüştü. 
Duhalov, çevreciler arasında hayvanları korumaya 
kendini adamış biri olarak biliniyor. Hayvan bilimci ilk 
başta şüpheci yaklaşır, ancak daha sonra şirketin altın 
madeni işletme tesisleri kuracağı ve Natura 2000'in 
koruma ağı içine giren alanda yaşayan değerli hayvan-
ları korumak için gereken her şeyi yapma konusunda 
samimi olduğuna ikna olmuştur. 

Şirket, cevher zenginleştirme tesisinin yerini değişti-
rerek orijinal projeyi bile düzeltmiştir. O zamandan beri 
zoolog Duhalov ve ekibi, Adetepe altın madeni işletme 
tesislerinin, iki tür karasal kaplumbağa, bir küçük kur-
bağa ve bir gece kelebeğinin üzerindeki etkisini izle-
mektedirler. Şu ana kadar herhangi bir etki bildirilmedi. 
Şimdi çevreciler ve şirket, bölgenin biyolojik çeşitlili-
ğinin devamlılığını garanti altına alan eylem planının 
modernize edilmesi yönünde çalışıyor. 

Duhalov, Kırcaali Radyosu’na verdiği demeçte, 
“Dundee Precious Metals Krumovgrad Şirketi ile pro-
fesyonelce çalışılması ve şirketin, faaliyetlerinin çev-
resel yönlerine dikkat etmesi hoşuma gidiyor. Diğer 
şirketlerin de çalışmalarında çevresel yönlere bu kadar 
önem vereceğini umuyorum, çünkü toprak kullanan 
şirketlerin sayısı hiç de az değildir. Bu bilgiyi gerektiği 
yerde kullanabilmemiz için gözlemlenmesi ve araştı-
rılması gereken habitatlar ve çevreyle ilgili bağlantılar 
hakkında konuşuyoruz. İçinde yaşadığımız çevreyi 
koruyabilmemiz, hem ekonomik olarak olumlu bir so-
nuç alabilmemizden bahsediyoruz. Çünkü süreçleri 
bilirsek, onları bizim lehimize çalışacak bir yöne yön-
lendirebiliriz” dedi. 

Kırcaali ilinde ortalama işçi 
ücreti 934 levaya ulaştı

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) ilk verilerine göre, 
Kırcaali ilinde yılın ikinci çeyreğinde ortalama işçi ücreti 
934 levaya ulaştı. Kamu sektöründe ücretler, 1047 leva 
ve özel sektörde 889 leva olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrekte ortalama maaş 2019 yılının ilk üç 
ayına göre 
% 4,5 arttı. 
Artış, ge-
çen yılın ni-
san, mayıs 
ve haziran 
a y l a r ı n a 
göre daha 
da yüksek 
s ev i ye d e 
yüzde 8,4 
olarak ger-

çekleşti. O zaman Kırcaali ilinde ortalama maaş 862 
leva idi.

Kırcaali ili, ülkenin diğer illerine göre 2019 yılının 
ikinci çeyreğinde ortalama brüt ücret bakımından 20. 
sırada yer aldı. Kırcaali ilini Plevne, Montana, Silistre, 
Smolyan (Paşmaklı), Haskovo (Hasköy) izledi. Sırala-
mada son sıralarda 878 leva ile Köstendil, 819 leva ile 
Vidin ve 809 leva ile Blagoevgrad (Yıkarı Cuma) illeri 
yer alıyor.

1729 leva tutarındaki aylık ortalama en yüksek maa-
şı, başkent Sofya‘da çalışanlar alıyor. Başkenti izleyen 
Sofya ilinde ortalama maaşlar 1729 leva ve Vratsa ilin-
de 1183 levadır.

Bu yılın ikinci çeyreğinde ülke bazında ortalama 
maaş 1260 levadır.
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Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Превозвачи от Кърджали: Вярваме в инж. Хасан Азис!
„Развитието на Кър-

джали през последни-
те години е осезаемо. 
Основните ни приори-
тети през следващи-
те четири години ще 
бъдат работа за по-
добро жизнено прос-
транство, осигурява-
не на работни места 
чрез привличане на 
нови инвестиции. Ние 
никога не сме прекъс-
вали живата връзка с 
хората. Ние не обе-
щаваме, ние реша-
ваме проблемите на 
нашите съграждани“.
Това заяви на среща 

с превозвачи кметът 
на Кърджали и кан-
дидат на ДПС за пети 
мандат инж. Хасан 
Азис. Той бе посрещ-
нат с бурни аплодис-
менти от превозвачи-

те. На предизборната 
проява бяха и канди-
датите за общински 
съветници от ДПС 
Лятиф Расим, Сезгин 

Бекир, Ферди Мурад.
Превозвачите бла-

годариха на инж.
Азис за коректното 
отношение и спра-

ведливото решаване 
на всички техни про-
блеми през измина-
лите четири мандата. 
Те подчертаха добра-

та съвместна работа 
с общинска админи-
страция и заявиха: 
„Това е среща на при-
ятелството. Общин-
ското ръководство в 
лицето на кмета инж. 
Хасан Азис винаги 
е било съпричастно 
към нашите пробле-

ми. Ние вярваме в 
него и ще гласуваме 
за кандидатите на 
ДПС с №55 в инте-
гралните бюлетини, 
за да продължим за-
едно с реализацията 
на мечтите на кър-
джалийци.
         Гюнер ШЮКРИ

Кандидатът за кмет на Джебел от ДПС Неджми 
Али: Винаги ще подкрепям спортните клубове

Кандидатът на ДПС за 
кмет на община Дже-
бел Неджми Али заед-

но с председателя на 
общинския съвет на 
ДПС Джебел Хюсеин 

Мустафа и водач на 
листата за общински 
съветници Сейфи Мех-

медали присъстваха на 
футболната среща от 
първия кръг от първен-
ството по мини футбол 
- Лига Кърджали между 
отборите на ФК „Дже-
бел 1928“ и ФК„Джесур“ 
Срещата се изигра на 
изкуствения терен на 
СУ „П.Р.Славейков“ в 
Кърджали.

„Моето присъствие 
тук означава, че винаги 
ще подкрепям спорт-
ните клубове в община 
Джебел. Ще осигурим 
още по-добра среда за 
развитието на спорта 
в Джебел“, заяви след 
срещата Неджми Али . 
Спортното събитие за-
върши с обща снимка за 
спомен.

           Гюнер ШЮКРИ

Инж. Хасан Азис: Печелим и след 
27 октомври раздаваме 55 кг халва

След 27 октомври ще 
почерпим всички жите-
ли и гости на село Брош 
с 55 килограма халва, 
защото ще спечелим 
предстоящите избори с 
поне 55% още на първи 
тур, това обеща пред 
стотиците присъстващи 
кандидатът на ДПС за 
кмет на Кърджали инж. 
Хасан Азис.

Традицията меж ду 
Хасан Азис и Милко 
Багдасаров за облог 
на селищния празник в 

Брош датира от няколко 
години.

Кандидатът на ДПС 
вече има спечелен за-

лог след категоричната 
победа на местните из-
бори в Кърджали през 
2015. „Вярвам, че заед-

но ще извървим пътя 
на успеха, за да се поз-
дравим с победа още на 
първи тур – за кмет на 
община Кърджали, за 
общински съветници, 
както и за всички кме-
тове на кметства“, бе 
категоричен инж. Хасан 
Азис след облога.

Той поздрави жители 
и гости на село Брош 
с празника им и поже-
ла заедно да извървят 
пътя на заедността, 
както през изминалите 
години.

Инж. Хасан Азис уважи 
мевлида в Брош

Среща с майките от кв. 
„ВЕСЕЛЧАНЕ“

Заедно с хората на 
с.Севдалина!

Заедно с жените на с. 
Костино!
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Müslüman ebeveynler de aile 
karşıtı yasaları protesto etti

Ülkenin dört bir yanın-
dan 160 000’den fazla 
ebeveyn, 28 Eylül 2019 
Cumartesi günü Başba-
kanlık binası önünde top-
lanarak önümüzdeki yıl 
yürürlüğe girecek aile kar-
şıtı yasaları protesto etti. 
Protestocular arasında 
Müslüman topluluğunun 
temsilcileri de vardı.

Sıkı güvenlik önlemleri 
alınan protestoya katılan 
vatandaşlar, Bulgar yasa-
larına getirilen değişiklik-
lerin aileyi bir kurum ola-
rak tehdit ettiği ve Norveç 
Çocuk Koruma Servisinin 
örnek aldığı yönündeki 
endişelerini dile getirdi-
ler. Ebeveynler, 1 Ocak 
2020’den itibaren geçerli 
olacak bazı yasal deği-
şikliklerle öngörülen ya-
bancı ve özel sivil toplum 
kuruluşları ve şirketlerin 
devletin bazı işlevleri-
ni yerine getirmelerine 
kesinlikle kaşı çıkıyor. 
Bulgaristan'daki ailelerin 
kaygıları, anaokullarında 
ve okullarda çocuklara 
cinsiyet ideolojisi ve erken 
cinsel eğitimi verilmesiyle 
ilgilidir.

Çocuklarıyla bir l ik te 

protesto eylemine katılan 
Saliha Muhammed, ”Yeni 
yasal değişikliklerde beni 
rahatsız eden şey aile 
ve aile değerlerini tehdit 
etmesidir. Değişiklikler, 
çocuk-ebeveyn ilişkisini 
tehlikeye atıyor. Bu ne-
denle, bizler çocuklarımızı 
korumak için İslam ahlakı-
nın değerlerine tamamen 
aykırı gelen erken cinsel 
eğitim ve cinsiyet eğitimi-
ne “Hayır!” demek zorun-

dayız” diye konuştu.
Ebeveynler, sosyal alan-

daki değişikliklere ve ço-
cukların korunmasına kar-
şı çıkmadıklarını, ancak 
şu anda üzerinde çalışı-
lan yöndeki değişikliklere 
kesinlikle karşı olduklarını 
açıkladı.

İki çocuk annesi olan 
Kadriye Çakır da protes-
toya katıldı. Anne şunları 
ifade etti: “Protestodayım, 
çünkü sosyal alanda ha-

zırlanan değişiklikler do-
ğal olarak biz ebeveynleri 
çocuklarımızın geleceği 
konusunda endişelendi-
riyor. Olan her şey top-
lumun çekirdeği olan 
ailelerde büyük stres ya-
ratıyor. Eğer aile bağları 
sarsılırsa, devlet de sar-
sılacak. Çünkü her şey 
bir bütündür!”.

Çalışma ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığından ya-
pılan resmi açıklamada, 

“Yeni yasal değişiklikler, 
sosyal hizmet sistemini, 
sunulan hizmetlerin in-
sanların ihtiyaçlarını daha 
iyi karşılayabilmesi, daha 
ulaşılabilir olması ve kali-
tesini yükseltmesini sağ-
layacak şekilde yeniden 
düzenlemeyi amaçlamak-
tadır. Değişiklikler, tüm 
çocuk esirgeme kurum-
larının kapatılmasını yan-
sıtmayı ve sadece sosyal 
hizmet çalışanlarının so-
rumluluğunda olmadığı 
için çocuk koruma hizmet-
lerinin koordinasyonunu 
geliştirmeyi amaçlamak-
tadır. Çocuk Koruma Ka-
nunu’ndaki değişikliklerin 
çoğu kullanılan terminolo-
jide ve sosyal hizmetlerin 
tanımındaki değişiklikten 
kaynaklanmaktadır" de-

nildi.
Buna rağmen ebeveyn-

ler, sosyal hizmet uzman-
larının çocukları yalnızca 
anonim de dahil olmak 
üzere bir ihbar üzerine ai-
lelerinden uzaklaştırması-
na, evlere girmelerine ve 
mahkeme emri olmadan 
arama yapmalarına ve 
uygulaması zorunlu olan 
çocuk bakımına yönelik 
tavsiyeler vermelerine 
ve belirsiz kriterlere göre 
herhangi bir çocuğun “risk 
altında bir çocuk” olarak 
değerlendirilmesine im-
kan verecek önerilen ya-
sal değişikliklerden endi-
şe duyuyor.

Aileler, isteklerine kulak 
verilene kadar protesto 
gösterilerine devam ede-
ceklerini söylediler.

Başbakan Borisov, Bulgaristan 
Helsinki Komitesini destekledi

Başbakan Boyko Bo-
r isov, hükümet or tağı 
Makedon Devrimci Ör-
gütü (VMRO) partisinin, 
insan haklarını savunan 
sivil toplum örgütü olan 
Bulgar istan Hels ink i 
Komitesi’nin (BHK) kapa-
tılmasına yönelik önerisini 
desteklemediğini açıkladı.

VMRO, Başsavcı Sotir 
Tsatsarov’a başvurarak, 
Bulgaristan’ın yargı sis-
temine kabul edilemez 
bir müdalede bulundu-
ğu iddiasıyla devletin 
BHK’ni kapatmasını iste-
di. Bunun nedeni, 2007 
yılında genç bir adamı 
öldürmekten suçlu bu-
lunan Avustralyalı mah-
kum Jock Paulfryman’ın 
hapisten erken salınma-
sıdır. BHK’dan yapılan 
açıklamada, VMRO’nun 
ayın sonunda yapılacak 
yerel seçimlerden dolayı 
konuyu seçim kampan-
yasına malzeme yaptığı 
kaydedildi.

B o r i s o v ,  A v r u p a 
Televizyonu’na verdiği 

röportajda, Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin Va-
tandaşlar (GERB) partisi-

nin, VMRO’yu bu konuda 
desteklemediğini bildirdi.

Başbakan, daima ifade 
özgürlüğünden ve farklı 
görüşler açıklanmasından 
yana olduğunu ve sivil 
toplum sektörünün her-
hangi bir hükümet için dü-
zeltici olarak son derece 
önem taşıdığını ifade etti. 
Borisov,”BHK ile gerektiği 
durumlarda iyi işlere imza 
attık” dedi.

Başbakan, iktidar ortağı 
bir partinin bir sivil toplum 
kuruşulunun kapatılması-

nı istemesini nasıl kabul 
ettiği sorusuna cevap ver-
mekten kaçındı ve GERB 
partisinin koalisyon anlaş-
masına uyduğunu söyle-
di. Borisov,”VMRO partisi 
nasıl bir karar da alsa, bu 
onun hakkıdır” dedi.

BHK’yı desteklemek için 
imza kampanyası başladı.

Başsavcı’ya BHK’nın ka-
patılması için dilekçe ve-
rilmesinden bir gün sonra 

Marginalia İnsan Hakları 
Derneği tarafından başla-
tılan imza kampanyasına 
çok sayıda insan katıldı. 
Onların arasında üniver-
site hocaları, yazarlar, öğ-
retmenler bulunuyor. 

Toplu imza dilekçesinde 
iktidarda yer alan siya-
setçiler tarafından böyle 
bir şeyin talep edilmesi-
nin, sadece BHK’ya yö-
nelik bir saldırı olmayıp, 
yasama, yürütme ve yar-
gı makamlarına yardım 
eden ülke genelindeki 
düzinelerce sivil toplum 
kuruluşunun faaliyetlerine 
yönelik bir saldırı olduğu 
belirtilmektedir.

Dilekçede,”Bu aynı za-
manda aktif vatandaşla-
rın kendi yetkileri doğrul-
tusunda farklı politikaların 
oluşturulmasında kendi 
topluluklarını temsil ede-
rek devletin yönetiminde 
yer alma olanağına karşı 
da bir saldırıdır” denil-
mektedir.

            Kırcaali Haber

ABD Sofya Büyükelçiliği 
temsilcileri, Kırcaali Bölge 

Müftülüğünü ziyaret etti
Geçici olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

Sofya Büyükelçiliği görevini yürüten Justin Fried-
man ve ekibi, 25 Eylül 2019 tarihinde Kırcaali Bölge 

Müftülüğünü ziyaret etti. Heyet, Kırcaali Bölge Müf-
tüsü Beyhan Mehmet tarafından karşılandı. Yapılan 
görüşmede Ardino (Eğridere) bölgesinden sorumlu 
Müftü Vekili Erhan Recep ve Krumovgrad (Koşuka-
vak) bölgesinden sorumlu Müftü Vekili Nasuf Halil 
de hazır bulundu.

Beyhan Mehmet, konuklara Kırcaali Bölge Müf-

tülüğünün yürüttüğü faaliyetler ve yapısı hakkında 
bilgi verdi. Güncel dini konular ve olaylar ele alındı.

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediye değişimi 
yapıldı.

İki taraf birbirlerine iyi dileklerle ayrıldı.
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Bulgaristan-Makedonya siyasi gerginliği sürüyor
Bulgaristan ile sınır 

komşusu Kuzey Make-
donya arasında siya-
si gerginlik sürerken, 
Bulgaristan'daki siyasi 
liderler ikili ilişkilerdeki 
sorunları görüştü.
Cumhurbaşkanı Ru-

men Radev'in ev sahip-
liğinde gerçekleşen top-
lantıda, Makedonya'nın 
17 Ekim'de Avrupa 
Birliği'nden (AB) bekledi-
ği üyelik müzakerelerine 
onay için Bulgaristan'ın 
verebileceği destek ele 
alındı.
Toplantı sonrası açıkla-

malarda bulunan Cum-
hurbaşkanı Radev, Ku-
zey Makedonya'nın AB 
ile müzakerelere başla-
ması için komşularıyla 
ilişkilerini pekiştirmesi 
gerektiğini söyledi.
Radev, tarih ve eğitim 

alanında mevcut sorun-
ları görüşen ikili karma 
komisyonun son toplan-
tısının başarısız geçti-
ğini belirterek, "Make-
donya ile iyi komşuluk 
alanındaki ikili sözleşme 
bizim girişimimizle sağ-
lanmıştı ancak bu söz-
leşmenin uygulanma-

sında kritik gecikme ya-
şanıyor. Çektiğimiz bazı 
kırmızı çizgiler konusun-
da geri adım atamayız." 
ifadelerini kullandı.
"Komşularımız bi-

zimle, tarihimizle dal-
ga geçiyor"
B a ş b a k a n  B oy ko 

Borisov'un hükümeti-
ne kilit destek veren 
Birleşik Vatanseverler 
(OP) koalisyonu temsi-
len konuşan Başbakan 
Yardımcısı ve Savunma 
Bakanı Krasimir Kara-

kaçanov, Bulgaristan'ın 
Makedonya'nın AB üye-
liğini veto etmesi tale-
binde bulundu.
Karakaçanov, Kuzey 

Makedonya'nın Bulga-
ristan tarihine ve diline 
tacizde bulunduğunu 
savunarak, "Komşuları-
mız bizimle, tarihimizle 
resmen dalga geçiyor." 
dedi.
Irkçı ve aşırı milli-

yetçi görüşleriyle ta-
nınan Karakaçanov, 
Bulgaristan'ın AB'de 

Makedonya'ya destek 
vermesi durumunda 
OP'nin iktidar koalisyo-
nundan desteğini çeke-
ceklerini bildirdi.
"Bulgaristan  Kuzey 

Makedonya'nın AB 
üyeliğine destek vere-
cek"
Başbakan Boyko Bo-

risov, Karakaçanov'un 
tepkisinin "aşırı" oldu-
ğunu belirterek, sözleri-
ni şöyle sürdürdü:
"Eşkıya l ider i ola -

rak davranan bu ar-

kadaşımız, sivri diliyle 
adeta tokat atmaya 
çalışıyor. Bulgaristan, 
Makedonya'nın AB üye-
liğine destek verecek 
ancak bu destek net 
koşullara bağlı olacak. 
Gerekirse müzakere 
sürecini durdururuz. 
Makedonya'ya AB yo-
lunda engel olursak, '27 
ülkeden sadece Bulga-
ristan engel oldu' diye 
tarihe not düşülecek. 
Zira, onların AB'ye katı-
lımlarının koşulsuz ola-
cağını asla söylemedik. 
Görüşmelerde, 71 farklı 
müdahale aracı kullana-
bilir. (Makedonlar) Tarih 

ve geçmişle oyun oyna-
mayı bıraksınlar, gelece-
ğe odaklansınlar."
Dışişleri Bakanı Eka-

t e r i n a  Z a h a r i eva , 
Bulgar istan'ın,  AB-
Makedonya üyelik mü-
zakerelerinin 35 faslının 
her birinde müdahale 
edebileceğini kaydetti.
Dilleri birbirine olduk-

ça yakın Bulgaristan 
ile Makedonya arasın-
da yıllardır süren siyasi 
tartışmalarda edebiyat, 
dil, tarih, siyaset ve kül-
tür içerikli birçok konuda 
görüş birliği sağlanamı-
yor. AA

Bulgaristan vatandaşlarının 
en çok ziyaret ettiği ülkeler 

Yunanistan ve Türkiye
Ulusal İstatistik Kurumu'nun (NSİ) verilerine 

göre, Ağustos 2019'da Bulgaristan vatandaşla-
rının en çok ziyaret ettiği ülkeler Yunanistan ve 
Türkiye'dir.

Ağustos ayında Bulgaristan vatandaşlarının 
yaptığı yurt dışı ziyaretleri, geçen yılın aynı dö-

nemine göre % 2,5 daha yüksektir.
Ayrıca Bulgaristan vatandaşlarının şu ülkelere 

yaptığı seyahatlerde de 2018’e kıyasla artış kay-
dedildi: Avusturya-% 21,4, İspanya- % 16,5, Çek 
Cumhuriyeti-% 10,1, Fransa-% 8,9, Sırbistan -% 
7,8, Yunanistan -% 6,2, Romanya -% 3,4. Aynı 
zamanda Bulgaristan vatandaşlarının şu ülkelere 
yaptığı seyahatleri azaldı: İtalya, Türkiye, İngiltere, 
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Almanya.

Bulgaristan vatandaşlarının, Ağustos 2019'da 
toplum yurt dışı seyahatleri içinde en büyük nis-
pi payı yüzde 45,7 oran ile tatil ve gezi amacıy-
la yaptığı seyahatler oluşturuyor. Onları, yüzde 
40,3 oran ile misafirlik, eğitim, kültürel ve spor 
etkinliklerine katılım olarak somutlaştırılan başka 
amaçlarla yabancı ülkelere yapılan seyahatler iz-
lemektedir. İş seyahatleri yüzde 14,0’dır.

Vatandaşlarımızın en çok ziyaret ettiği ülkeler 
Yunanistan ve Türkiye'dir. Geçen Ağustos 2019'da 
Yunanistan’a 207. 6 bin, Türkiye’ye 136.0 bin se-
yahat gerçekleştirdi.

Verilere göre, yabancıların Bulgaristan’a yaptığı 
ziyaret sayısı 2 325.2 bin veya Ağustos 2018’e 
göre % 3,8 daha fazladır. İstatistiklere göre, en 
yüksek oranda artış, yabancıların tatil ve gezi 
amacıyla Bulgaristan'a yaptığı ziyaretlerde görül-
dü. Bu yılın ağustos ayında ülkemize gelen yaban-
cıların içinde en büyük payı Romanya, Türkiye, 
Almanya ve Yunanistan vatandaşları oluşturuyor.

Belene Nükleer Elektrik Santrali'ne 
stratejik yatırımcı adayları belli oldu

Enerji Bakanı Teme-
nujka Petkova, Belene 
Nükleer Elektrik Santrali 
kurma projesine katılmak 
isteyen kuruluşlar için 90 
günlük başvuru süresinin 
dolmasıyla ilgili basına 
yaptığı açıklamada, “Ara-
larında iki Bulgar şirketi, 
biri Almanya'da kayıtlı 
bir şirket, biri de bir Çek 
şirketinin ortak olduğu bir 
Bulgar şirketi bulunan top-
lam 7 şirket, Belene Nük-
leer Elektrik Santrali'ne 
stratejik yatırımcı adayı-
dır” diye bildirdi. 

Niyet beyanında bulu-
nan Rusya Devlet Nükle-
er Enerji Kurumu Rosa-
tom, Çin Nükleer Şirketi 
(CNNC) ve Kore Hidro ve 
Nükleer Elektrik Şirketi 
(KHNP) de başvuruda 
bulunmuşlardır.

Bulgar adaylar arasın-
da enerjiyle ilgilenen iş 
insanı Hristo Kovaçki ile 
bağlantılı şirketler birliği 
ve Kozloduy'da kayıtlı adı 
duyulmamış bir şirket bu-
lunuyor. 

Kuzey Makedonya gön-
derdiği mektupta projede 
azınlık hissesine sahip 
olma ve elektriğin bir kıs-
mını satın alma arzusunu 
dile getirdi. Fransız şir-

keti Framatom ve ABD'li 
General Electric Şirketi, 
beklendiği gibi ekipman 

tedarik etmeye ve proje-
nin finansal yapılanması-
na yardımcı olmaya hazır 
olduklarını bildirmişlerdir. 

Önümüzdeki 90 gün 
içinde enerji uzmanla-
rı, ekonomistler ve hu-
kukçulardan oluşan bir 
devlet ihale komisyonu 
adayları inceleyecek. 
Bulgaristan’ın pazarlık 
yapmaya devam etmek is-
tediği kısa bir şirket listesi 
hazırlayacak. Petkova’nın 
ifadesine göre sektördeki 
dünya liderlerinin açıkla-
maları, projenin geleceği 

hakkında şüpheleri or-
tadan kaldırıyor. Bakan, 
prosedürün adayların 

birbirleriyle birleşmesine 
izin verdiğini ve strate-
jik yatırımcı adaylarının, 
ekipman tedarikçi aday-
larla dünya çapında ortak 
projeler gerçekleştirdikle-
rini söyledi.

Stratejik yatırımcı aday-
ları şunlardır: Kozloduy’da 
kayıtlı İPK ve UP Şirketi, 
ROSATOM'a bağlı Atome-
nergoprom Şirketi, Kore 
Hidro ve Nükleer Elektrik 
Şirketi, Almanya'nın Karl-
sruhe şehrinde kayıtlı 
Bektron Liase Teknik Mü-
hendislik Şirketi, bir Çek 

şirketi ve Bulgar şirketi 
Group Intell’in yer aldı-

ğı Belene Nükleer 
Elektrik Santrali 
2019 Konsorsiyu-
mu, Çin Nükleer 
Şirketi , Atome-
nergoremont Şir-
keti, Grand Energy 
Şirketi ve Maritsa 
3 Termik Elektrik 
Santrali Şirketi’nin 
yer aldığı Belene 
Nükleer Elektrik 
Santrali Bulgaris-
tan Konsorsiyumu. 
Ekipman teda-

rikçi ve projenin 
finansal yapılan-
masına yardımcı 
olmaya adaylar 

Fransız şirketi Framatom 
ve ABD'li General Elect-
ric Şirketi’dir. 
Azınlık hissesine sahip 

olmak için başvuran kuru-
luşlar Atomenergoremont 
Şirketi ve Grand Energy 
Distribution Şirketi’dir. 
Elektr ik satın almak 

için başvuran kuruluşlar 
Grand Energy Distribu-
tion Şirketi ve The Eu-
ropean Trade Of Energy 
Şirketi’dir. 
               Kırcaali Haber
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Büyükelçi Ulusoy, Razgrad Valisi İle Görüştü

Türkiye’nin Sofya Büyükel-
çisi Hasan Ulusoy, Razgrad 
(Hazargrat) şehrini ziyaret 
ederek, Razgrad Valisi Gü-
nay Hüsmen ile bir araya 
geldi. Ulusoy’a Razgrad zi-

yaretinde Sofya Büyükelçiliği 
Eğitim Müşaviri Şenol Genç, 
Sosyal İşler Müşaviri Mehmet 
Genç ve başka diplomatlar 
eşlik etti. Ayrıca Bulgaristan 
Başmüftüsü Mustafa Hacı da 

Razgrad’ı ziyaret etti.
Razgrad Valisi, konukların 

onuruna Cartoon Oteli’nde 
öğle yemeği verdi. Daha 
sonra Türkiye Büyükelçisi’ne 
Razgrad şehrindeki yeniden 

başlatılan Aziz Çar Boris Mi-
hail Vaftiz Edici Kilisesi’nde 
inşaat çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Türkiye Cumhur-
başkanlığına bağlı olan Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı (TİKA) tarafından fi-
nanse edilen proje çalış-
malarına Razgrad Valisi’nin 
yardımı ile ağustos ayında 
başlandı. Piskopos Yardım-
cısı Peder George, Türkiye 
Büyükelçisi Hasan Ulusoy’a 
yeni Aziz Çar Boris Mihail 
Vaftiz Edici Kilisesi Derneği 
adına bağış teşekkür belgesi 

sundu.
Üst düzey Türk diplomat, 

Razgrad’daki İbrahim Paşa 
Camii’ni de ziyaret etti. Cami, 
Bulgaristan devletinden sağ-
lanan kaynaklarla restore 
edilecek.
Vali Hüsmen ve Büyükel-

çi Ulusoy, cami restorasyo-
nu tamamlandıktan sonra 
Razgrad'a turist akışını art-
tırma olasılıklarını ele aldı.
Büyükelçi daha sonra Razg-

rad Bölge Müftlüğünü ve Ah-
met Bey Camii’ni de ziyaret 
etti.

Bulgaristan Başmüftülüğü AGİT’in 
İnsan Hakları Toplantısına katıldı
Avrupa Güvenl ik İşbir l i -

ği Teşkilatı’nın (AGİT) her yıl 
Polonya’nın başkenti Varşova’da 
dğzenlediği “İnsani Boyut Uygu-

lama Toplantılarında” Bulgaris-
tan Müslümanları’nın son dö-
nemlerde yaşadıkları sorunlar 
gündeme getirildi.

Slovakya dönem başkanlığın-
da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı ve Demokratik Ku-
rumlar ve İnsan Hakları Dairesi 
Varşova’da 16-27 Eylül 2019 
tarihlerinde “İnsani Boyut Uy-
gulama Toplantısı”nın en önemli 

gündemlerinden birisi Hoşgörü-
süzlük ve Ayrımcılıkla mücadele 
oldu.

Kongrede 57 üye ülke temsilci-

leri, uluslararası kuruluşlar, sivil 
toplum kuruluşları, ayrımcılık ve 
ırkçlıkla mücadele eden örgütler 
temsilcileri, uluslararası güven-
lik ve işbirliği partner teşkilatlar 
temsilcileri biraraya geldi.

Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftülüğü dış ilişkiler tem-
silcisi Hayri Emin de toplantıya 
katılarak önemli katkılada bu-
lundu. Başmüftülük temsilcisi, 

Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla 
mücadele başlıklı oturumda 
son dönemlerde Bulgaristan 
Müslümanlarının maruz kaldı-

ğı İslamofobya, olgusu, vakıf 
mallarının iadesi meselesi, 
cami ihtiyacı olan bazı bele-
diyelerde inşaat izni sorunları 
gibi konuları gündeme taşıdı. 
Bulgaristan hükümetine ve 
AGİT’in yetkili kurumlarına 
sorunların giderilmesine ilişkin 
önerilerde bulundu.

Bulgaristan Dışişleri Bakan-
lığı yetkilileri cevap hakkını 
kullanarak, Bulgaristan’ın hoş-
görüsüzlük ve ayrımcılıla ciddi 
mücadele ettiğini, gerekli tüm 
yasaların mevcut olduğunu, 
gerektiğinde bu tür olguların 
toplumun tüm sınıfları tara-

fından kınandığını bildirdi. Ay-
rıca, Bulgaristan’ın uluslararası 
sözleşmelere riayet ettiğini ve 
Anayasası’nın bütün hakları 
garanti altına aldığını dile geti-
rerek, ırkçılık, yabancı düşman-
lığı, ayrımcılık ve genel olarak 
insan hakları konularında gayret 
sarfettiklerini söyledi.

                        Kırcaali Haber


