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Kırcaali Türk Çayı İle Isındı

ÇAYKUR Tanıtım TIR’ının 
Bulgaristan’da ilk durağı Kır-
caali oldu. Geçen hafta salı 
günü otogar yanında düzen-
lenen etkinlikte Kırcaalilere 
sıcak Türk çayı ve Didi soğuk 
çayı ikram edildi. Etkinlik, Av-
rasya Ekonomik İlişkiler Der-
neği (EkoAvrasya) ve ÇAY-
KUR Genel Müdürlüğünün 
Türk Çayını dünyaya tanıtmak 
amacıyla ortaklaşa yürüttük-
leri proje kapsamında “Bal-
kanlar Türk Çayı İle Isınıyor” 
sloganı ile yapılıyor. 
Etkinlikte eski Türkiye Çevre 

Resmiye MÜMÜN ve Orman Bakanı ve ÇAYKUR 
Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü İmdat Sütlüoğ-
lu, EkoAvrasya Derneği Baş-
kanı Hikmet Eren, EkoAvras-
ya Derneği Başkan Yardımcı-
sı ve Ankara AK Parti İl Meclis 
Başkan Yardımcısı Ebubekir 
Kipel, Sorumluluk, Özgürlük 
ve Hoşgörü İçin Demokratlar 
(DOST) Başkan Yardımcısı 
ve Kırcaali Milletvekili Şaba-
nali Ahmet, Cebel (Şeyhcu-
ma) Belediye Başkanı Bahri 
Ömer, Kırcaali ve Haskovo 
(Hasköy) Müftüleri Beyhan 
Mehmet ve Basri Eminefendi 
ve Krumovgrad (Koşukavak) 
Bölge Müftü Vekili Nasuf Na-

suf hazır bulundular. 
Etkinlik kapsamında Kırcaa-

li Türk Folklor Ekibi, kısa bir 
dans gösterisi sundu. Kızlar 
sergiledikleri Rumeli kültürün-
den iki muhteşem dans için 
katılımcılar tarafından büyük 
beğeni topladı, bol bol alkış 
aldılar. 
ÇAYKUR Genel Müdürü İm-

dat Sütlüoğlu, Kırcaali Haber 
gazetesine yaptığı açıklama-
da şunları söyledi: “Bugün 
Kırcaali’deyiz. Çayımızı bu 
bölgede tanıtmak, kardeşleri-
mizle bu vesileyle buluşmak, 
onlarla hasret gidermek is-

Kırcaali Haber Gazetesine Abone 
Olalım, Türkçemize Sahip Çıkalım! 
Değerli okuyucularımız, 
Bulgaristan Türklerinin sesi Kırcaali Haber gazetesi 10 yıldır ke-

sintisiz siz değerli okuyucularımızın hizmetindedir. Yıllar içerisinde 
iyi ve kötü günlerin olmasına rağmen gazeteniz bağımsızlık ve 
doğru haber sunma ilkelerinden hiçbir zaman ödün vermemiştir 
ve vermeyecektir. Türk dilinin Bulgaristan’da yaşatılması ve soy-
daşlarımızın ana dilinde haber alma imkânları sunma amacı olan 
gazetemiz gelecek yıl da Allah’ın izniyle sizlerle olmaya devam 

edecektir. 
Haftalık yayın-

lanan Kırcaali Ha-
ber Gazetesinin 
günlük, aktüel ve 
güncel haberlerin 
yer aldığı internet 
sitesi ( www.kirca-
alihaber.com) her 
gün yaklaşık 20 
bin kişi tarafından 
ziyaret edilmekte-
dir.

Gazeteler okuyucuları (aboneleri) olursa ayakta kalabilir. Ne ka-
dar çok abonesi olursa o gazete o kadar güçlü olacaktır. 

Değerli soydaşlarımız, 
Kırcaali Haber Gazetesinin 2017 yılı için abone kampanyası baş-

lamıştır. Bulgaristan’ın her yerinden postaneler aracılıyla gazete-
mize abone olabilirsiniz. Kırcaali Haber Gazetesi Posta Katalog 
Abone Numarası 2454’tür. Yıllık abone fiyatı sadece 40,00 levadır. 
Abone olmak için son tarih 15 Aralık 2016. 

Ayrıca gazetemize Kırcaali’deki ofisimizde de abone olabilirsi-
niz ve ya bizlere telefon ile ulaşabilirsiniz. GSM.(Whatsapp) +359 
887534041. 

Unutmayalım! Gazetemizin aboneleri ve reklam gelirleri ne kadar 
fazla olursa gazete ve internet sitemizde o kadar fazla ve kaliteli 
haber olacaktır. 

Saygılarımızla
Gazete EkibiDevamı 6’de
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Türkiye’nin Akgün Seramik Şirketi Novi 
Pazar’daki Seramik Karo Fabrikasını Satın Aldı

Stratejik yatırımcı ile 
gerçekleştirilen bu an-
laşma altı yıl önce inşa 
edilen fabrikanın üretime 
geçmesini sağlayacak.

Borçlusu olan Keramika 
Pliska İ. P. Şirketinin mal 
varlığını satışa çıkaran 
HETA Asset Resolution 
şirketinden, Türkiye’nin 
Akgün Seramik Şirketler 
Grubu Novi Pazar’daki 
inşaatı neredeyse ta-
mamlanmış olan seramik 
karo fabrikasının sahibi 
olduğunu bildirdiler. Satış 
fiyatı bildirilmedi, ancak 
Kapital gazetesinin ver-
miş olduğu bilgiye göre 
satıcının 10 milyon leva 
alması bekleniliyordu. 
Tapu sicilindeki kayıtlara 
göre bu arazi ve binalar 
ocak ayı sonunda kayıtla-
ra geçen Türk Dura-Tiles 
BG Grubunun alt şirketi 
2.1 milyon levaya satın 
almıştır. Bu rakama, altı 
yıl önce getirilen ve mon-
te edilen, fakat buna rağ-
men faaliyete geçmeyen 
makina ve teçhizatların 
fiyatı dahil edilmemiştir. 
Gerçekleştirilen bu anlaş-
ma ile fabrika en nihayet 
faaliyete geçeceği anlaşıl-
maktadır. 

İhale ile satılmıştır 
Leasin Şirketi "Hypo 

Alpe Adria"nın varisi olan 
“Heta”, geçen yıl ekim 
ayında fabrikanın mal 
varlığı için ihale açmış-
tı. Aralarında stratejik ve 
finansal yerli ve yabancı 
şirketler bulunan yaklaşık 
10 aday teklifte bulun-
muştu. Anlaşma ise 10 
Şubat’ta tamamlanmıştı. 
HETA’dan verilen bilgile-
re göre, satış alınan en 

yüksek teklif ilkesine da-
yanarak açık, şeffaf ve 
ayrımcı olmayan bir süreç 
sonucunda gerçekleşmiş-
tir. “Şirket, kısa listedeki 
adaylara Keramika Pliska 

İ. P. Şirketinin kredisine 
teminat olarak gösterdiği 
Varna’daki Golden Tulip 
otelini de satın almaları” 
seçeneğini de sunmuştu. 
Fakat bu otel satışın bir 
parçası olmamıştır.

Birkaç hafta önce Ka-
pital gazetesi önünde 
yaptığı açıklamalarda 
HETA’nın Genel Müdürü 
Julius Grotte, 2014 yılın-
da şirketin Novi Pazar’da-
ki fabrikanın satışı için 
girişimde bulunduğunu, 
ancak ilgi görmediğini be-
lirtmişti. Son ihale prose-
düründe ise birkaç aday 
bulunduğundan anlaşma 
imzalanabildi. 

Stratejik alıcı 
HETA’dan verilen bilgi-

lere göre, Akgün Seramik 
uluslararası büyük bir 
seramik üreticisidir. Türk 
şirketinin sitesinden ise 
bu şirketin, aralarında se-
ramik, banyo duş odaları, 

fayans ve tuğla üreticile-
rinin de bulunduğu sekiz 
şirketten oluşan Akgün 
Gruop’un bir parçası ol-
duğu anlaşılmaktadır. Bu 
grubun çalışmaları ilk 
tuğla fabrikasıyla 1925 
yılında başlamıştır, 1955 
yılında yapılan büyük yatı-
rımlar neticesinde ise bu-
gün AKGÜN Türkiye’nin 
en önemli endüstri grupla-
rından biri haline gelmiş-
tir. AKGÜN GROUP 45 
ülkeye ihracat yapmakta 
olup 11 fabrikada yakla-
şık 4000 çalışanı bulun-
maktadır. AKGÜN duvar, 
yer, banyo vb. seramik 
karolar üretmektedir. Bu 
alanda 6 fabrikası vardır. 
Türkiye’de tuğla ve kiremit 

için de üç üretim birime 
sahiptir. Buna ek olarak 
da banyo dolapları üretim 
bölümü de vardır. Şirket, 
Türkiye’deki önde gelen 
Ford bayilerinin de sahi-

bidir, son yılda bu alan-
daki gelirleri ise 30 milyon 
dolara ulaşmıştır. Akgün 
Sigorta ise genellikle Ak-
gün Ford’da satılan araç-
lara yönelik hizmetler sun-
makta, ancak son yıllarda 
bu alanda da hizmetlerini 
çoğaltmaktadır. Akgün 
Petroleum, Opet markası 
altında Adapazarı bölge-
sinde benzin istasyonları-
nı çalıştırmaktadır. 

Akgün bir aile şirketi 
olup gelir ve giderleri be-
yan edilmemiştir. Sitesin-
de yer alan yeni bir bilgiye 
göre son beş yıl içinde ci-
rosunun 4, çalışanlarının 
sayısı ise iki kat artmıştır. 

Novi Pazar’daki fab-
r i k a n ı n  s a t ı ş ı  i s e 

Bulgaristan’da yeni ku-
rulan Dura-Tiles BG Şir-
keti (seramik karolarını 
ürettikleri marka adı olan 
Duratiles’e atıf yapılarak) 
ile gerçekleştirilmiştir. Şir-
ket, 50 bin lev sermaye ile 
bu yıl ocak ayının sonun-
da kayıtlara geçmiştir. Şir-
ketin hisseleri ise Erhan 
Akgün (%70) ve Hasan 
Akgün’e (%30) aittir. Türk 
grubunun Yönetim Ku-
rulu başkanı olan Erhan 
Akgün, Bulgaristan’daki 
şirketlerinin CEO’su ola-
rak belirlenmiştir. 

Nihayet fabrika 
Novi Pazar’daki seramik 

karo fabrikası daha 2008 
yılında inşa edilip İtapl-
yan Siti – B and T Group 
S.p.A.’nın ürünleri ile tesis 
edilmişti, ancak şu ana 
kadar faaliyete geçme-
mişti. Fabrika 40 bin m² 
araziye ve toplam alanı 20 
bin m² olan birkaç üretim 
binasından oluşmaktadır. 
Fabrika üç tür karo üretimi 
için inşa edilmiştir: sera-
mik yer ve duvar karoları 

ve porselen karolar. Yıllık 
üretim kapasitesi ise farklı 
boyutlarda 5.5 milyon m² 
karodur. 

Projenin yatırımcısı, 
Seyşeller’de kayıtlı olan 
Galer Corp’un sahip ol-
duğu Keramika Pliska 
İ.P. AŞ, genel müdürü 
ise İliyan Tenev’dir. Fabri-
kanın inşaatı ve teçhizat 
andırılmasına yaklaşık 11 
milyon euro harcanmıştı. 
Bu rakam ise "Hypo Alpe 
Adria"dan alınan kredi ile 
karşılanmıştı, ancak bu 
kredinin küçük bir kısmı 
geri ödendi. Böylelikle 
krediyi alan şirketin mal 
varlığının satışına gidildi. 
Fabrika neredeyse çalı-
şır halde, çünkü projenin 
durdurulmasından sonra 
HETA mal varlığının ba-
kımını sağlamıştır. Fabri-
kanın inşaat izin belgesi 
var. Satıcının değerlen-
dirmelerine göre, üretime 
başlandığında fabrikada 
en az 70 kişilik personel 
çalışacak.
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Sigara fiyatlarına zam 
Meclisin kanun tasarısı görüşmelerinin ardından ilk 

okumada Özel Tüketim Vergisi ve Vergi Depoları Ka-
nununda değişiklikler kabul etmesiyle tütün ürünleri 
üzerinden alınacak özel tüketim vergisinin artırılması 
sonucunda önümüzdeki yıldan itibaren sigaralara 10-15 
stotinka arasında zam gelecek. 

Önümüzdeki yıldan itibaren aslında geçen yılın sonuna 
kadar yürürlükte olan özel tüketim vergisini belirleme 
modeli geri geliyor. 1000 adet sigara için ödenen 70 
leva özel tüketim vergisi 101 levaya yükseltilecek, enf-
lasyonla orantılı olarak ödenen vergi oranı ise düşürü-
lecek. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren orantılı olarak 
ödenen vergi miktarı yüzde 30 oranından yüzde 27’ye 
düşürülecek. 

Kanun değişiklikleri yapılan oylamada 88 milletvekille-
rin kullandığı 88 oyla kabul edildi. 24 milletvekili ret oyu 
kullandı, 18’i ise çekimser kaldı.

Sigaraya yapılan son zam olmayacak, çünkü 1 Ocak 
2018 tarihinden itibaren Avrupa Birliğinde 1000 adet 
sigara için ödenen 90 avro tutarında asgari özel tüketim 
vergisi ülkemizde de uygulanmak zorundadır. 

Bursalı bir aile, Ardino Belediye Müzesine 
100 yıllık çeyiz sandığı bağışladı

Bursa’dan Saffet ve Mü-
müne Gerçek çifti, Ardi-
no (Eğridere) Belediye 
Müzesine değerli bir aile 
yadigârı olan güzel bir ah-
şap çeyiz sandığı bağışın-
da bulundu. 

84 yaşındaki Saffet Ger-
çek, “Türkiye’den gelen 
misafirlerle birlikte Ar-
dino’daki müzeyi ziyaret 
ettik ve orada yerli halkın 
yaşamı ve kültürüyle ilgili 
çeşitli eski eşyaların bu-
lunması bizim için hoş bir 
sürpriz oldu. Birden bire 
koleksiyonun zenginleş-
tirilmesine bizim de katkı 
yapmamız fikri doğdu. 
Özenle korunan bu san-
dık yakın Latinka (Ürpek) 

köyünden rahmetli an-
neme ait. Annemin 1918 
yılında babam Mümün ile 
evlendiği zaman çeyiziyle 
getirdiği bu sandık, şimdi-
ye kadar bir aile yadigarı 
olarak korundu. Yaşımız 
bir hayli ilerledi ve gele-

cek nesillerin atalarının 
geleneklerini görüp, his-
sedebilmeleri için sandığı 
Belediye Müzesine bağış-
lamak istedik” dedi. 

Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat adına Bele-
diye Müzesinde küratör-

lük yapan Taner Çobanov, 
Gerçek çiftine bağış için 
teşekkür belgesi sundu. 

Saf fet Gerçek, 1932 
Latinka köyünde çok ço-
cuklu bir ailede dünyaya 
geldi. 22 yaşında dünya 
evine girdi. Üç kız, bir 
oğlu var, 13 torun ve torun 
çocuğuna sahip. Altı yıl 
kendi köyündeki eski Türk 
ilkokulunda öğretmen ola-
rak çalıştı. Saffet Gerçek, 
geçen asrın 60’lı yılların-
da Ardino kasabasına göç 
eden Latinka köyünün 
ilk sakinlerinden biridir. 
Uzun yıllar Ardino Tarım 
Kooperatifi’nde (TKZS) ve 
Tarım ve Sanayi Birliğin-
de (APK) muhasebecilik 
yaptı. 1989 yılında binler-
ce Bulgaristan Türkleri ile 
birlikte Türkiye’ye zorunlu 
göçe tabi tutuldu.

İçişleri Bakanlığı, emekli asker ve 
polisi sınırda görevlendirecek 

Başbakan Boyko Borisov’um emriyle İçişleri Ba-
kanlığı iş sözleşmeleri kapsamında çalışacak görevli 
atama işlemlerine başlayacak. Yeni görevliler, İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra 
sınır kontrollerine ve devlet sınırının korunmasına 
yardımcı olacaklar.

Onların görevleri arasında sınır rejimini ihlal eden-
leri yakalayıp, yetkili emniyet makamlara teslim et-
mek de bulunuyor. 

Bu görevleri yerine getirirken sınır polislerinin, 
suçluların kendilerine karşı direndikleri veya kaçma 
teşebbüsünde bulundukları zaman kesinlikle gerekli 
olduğu durumlarda fiziksel güç ve yardımcı araçlar 
kullanma hakkı olacaktır. 
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Bulgaristan-Yunanistan sınır bölgesinin 
kalkınması için 129 milyon avro ayrıldı

2014-2020 Yunanistan-
Bulgaristan İNTERREG 
V-A Sınır Ötesi İşbirliği 
Programı İzleme Komi-
tesinin ikinci oturumuna 
başkanlık eden Bölgesel 
Kalkınma ve İskan Bakan 
Yardımcısı Denitsa Niko-
lova, “2020 yılına kadar 
Bulgaristan-Yunanistan 
sınır bölgesinin kalkın-
ması için 129 milyon 
Avro üzerinde kaynağa 
sahibiz” diye kaydetti. 
Nikolova, bu kaynaklar-
la Yunanistan’da 7 ve 
Bulgaristan’da 4 ilin des-
teklendiği için programın 
son derece büyük önem 
arz ettiğini vurguladı. Ba-
kan Yardımcısı,”Program 
ekonomi, altyapı, turizmin 
gelişmesine ve iki ülke 
arasında daha da iyi or-
taklık ilişkisi oluşturulma-
sına destek veriyor” diye 
belirtti. 

Nikolova, programa bü-
yük ilgi gösterildiğini söy-
ledi. İkinci teklif verme 
çağrısı üzerine toplam 
211 proje başvurusu yapıl-

dığını, onlardan 123’ünün 
programın sosyal içerme 
öncelikli ekseni, 88’inin 
ise sınır bölgesinde iklim 
değişiklikleriyle mücadele 
ve çevre korunması ted-
biri kapsamında projeler 
olduğunu bildirdi. 

Programın toplam büt-
çesi 35,2 milyon avroyu 

aşıyor. İzleme Komitesi, 
bir sonraki teknik değer-
lendirme yapılmasına 
ilişkin aşamada toplam 
133 projenin değerlendi-
rilmesine karar verdi. Ek 
olarak 42 proje teklifinin 
onaylanması hakkında 
kesin karar verilmesi üze-
re belgeler istenebileceği 

belirtildi. 
Denitsa Nikolova, “De-

ğerlendirmek üzere baş-
vurusu yapılan projelerin 
büyük sayıda olması, 
programa büyük ilgi ol-
duğundan başka sürdü-
rülebilir gelişim, iklim ve 
çevre korunması ve sos-
yal yakınlaşmaya yönelik 

ihtiyaçların büyük oldu-
ğunu da gösteriyor” diye 
kaydetti. 

Bakan Yardımcısı, ben-
zer problemler yaşanan 
iki ülkedeki sınır bölgele-
rinin kalkınması ve iyileş-
tirilmesine yönelik progra-
ma en kaliteli bir şekilde 
teknik parametreler ve 
iyi çözümlerle en büyük 
katkısı olan projelerin ön-
celiklendirilmesi ihtiyacı 
ortaya çıktığını vurguladı. 

Oturum çerçevesinde 
İzleme Komitesi sel ris-
kinin önlenmesine yö-

nelik stratejik projelerin 
hazırlanması konusunda 
kaydedilen ilerlemeyi de-
ğerlendirdi ve Struma, 
Meriç, Mesta ve Kerkini 
nehirlerinin havzalarında 
oluşan taşkınlardan ko-
runma amaçlı önlemler 
planlamasıyla ilgili strate-
jik proje teklifi hazırlığını 
göz önüne alarak, başvu-
ru kılavuzlarının onaylan-
ması ve duyurulmasına 
ilişkin bir sonraki yazılı 
prosedürü başlatmaya 
karar verdi. 
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Ardinolular bölgede altın 
çıkarılmasına karşı çıkıyor

Kırcaali bölgesinde altın 
madenciliğiyle ilgili yeni 
bir sorun ortaya çıkıyor. 
Ardino (Eğridere) İlçesin-
de birkaç köy halkı Kır-
caali Gorubso Şirketinin 
onların arazilerinde altın 
elde etme niyetine kar-
şı çıkıyor. Köy sakinleri, 
Ardino Belediye Başka-
nı Resmi Murat, Smol-
yan (Paşmaklı) Bölgesel 
Çevre ve Su Müfettişliği 
(RİOSV), Çevre ve Su 
Bakanlığına gönderdikle-
ri mektupta Kırcaali şirke-
tinin köy topraklarında al-
tın elde etmesine izin ve-
rilmemesini ısrar ediyor. 
Yerli halk altın elde etme 
çalışmalarının çevreye ve 
onların geçim kaynakları-
na telafi edilemez zarar-
lar vereceğinden endişe 
ediyor. Söz konusu altın 
madenleri Tırna köyü ve 
Borovitsa (Çamdere) Ba-
rajı arasında altı köyün 
topraklarında bulunuyor. 

Ardino Belediye Başka-
nı Resmi Murat, yerlilerin 
altın madenciliğinin açık 
ocak yöntemi ile yapılaca-
ğı için ciddi zararlara yol 
açacağından endişe et-

tiklerini paylaştı. Belediye 
Başkanı, “Onlar, çevresel 
etki değerlendirmesi ra-
poru hazırlandığı zaman 
görüşlerini beyan edecek-
ler. Konuyla ilgili görüşle-

rini açıkladıkları mektup 
Smolyan RİOSV ve Çevre 
ve Su Bakanlığına gönde-
rildi. Açık ocak veya ga-
leri açma yöntemleriyle 
yapılsın yapılmasın, altın 
çıkarılması insanlara ra-
hatsızlık verecek” diye 
kaydetti. Resmi Murat’ın 
ifadelerine göre bu faali-
yetin faydaları ve yol aça-
cağı sonuçlar dikkatli bir 
şekilde değerlendirilme-
lidir. Belediye Başkanı, 
hala belediyenin maden 

yataklarının büyüklüğü 
ve altın maden rezervleri-
nin miktarı hakkında tam 
bir bilgi sahibi olmadığını 
belirtti. 

Gorubso Şirketi Müdü-

rü Müh. Jivka Kovaçeva, 
şu anda altın elde etme-
ye yönelik çalışmaların 
ilk aşamada olunduğunu 
vurguladı. Çevresel etki 
değerlendirmesi raporu 
hazırlanmasına ilişkin 
prosedüre başlandığını 
belirten Kovaçeva endi-
şelerini dinlemek için köy 
halkıyla birkaç kez görüş-
tüğünü açıkladı. “Onların 
tüm görüşleri dikkatli bir 
şekilde incelenecek. On-
ların su kaynakları, hava, 

yoksa toprağın mı, tam 
olarak neyin tehdit altın-
da olduğunu gördüklerine 
dair somut bir cevap ver-
meleri gerekir. Tüm soru-
ların cevabı bağımsız de-
netim uzmanları tarafın-
dan hazırlanan çevresel 
etki değerlendirmesi ra-
porunda verilecek. Şunu 
söyleyebilir im ki, altın 
madeni yatağı Krumovg-
rad (Koşukavak) kasaba-
sı yakınındaki Adatepe’de 
bulunan yataktan oldukça 
daha küçük. Adatepe’de-
kine kıyasla onda biri bü-
yüklükte. Açık ocak yön-
temi ile altın madenciliği 
yapmayı planlıyoruz. Ma-
den ocağı, büyük bir ma-
den ocağı işletmesi boyu-
tunda olacak. Biz bölgede 
insanlara çabuk ve za-
manında bilgi verilmesini 
istiyoruz. Maden ocağı, 
ilçede ihtiyaç duyulan yeni 
iş pozisyonları açılmasına 
yol açacak. Burada yaşlı 
nüfus yüzde 60 oranında 
ve nüfusun yaşlanması 
ciddi bir sorun oluşturu-
yor” diye vurguladı. 

              Güner ŞÜKRÜ

Alkol ve uyuşturucu 
kullanan sürücülerin araç 
plakalarına el konulacak
Parlamento Ulaştırma Komisyonu, ikinci okumada 

Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı kabul etti. Tasarıya göre trafik 
polisinin yaptığı testlerde kandaki alkol miktarı 0,5 
promilden fazla çıkan alkollü içki, narkotik veya baş-
ka uyuşturucu maddeler kullandığı tespit edilen ve 
kontrol edilmeyi reddeden sürücülerin araç plaka-
larına  Trafik Polisi (KAT) tarafından el konulacak. 

Trafik Denetleme Şube Müdürü Boyko Raynovski, 
“Bir kişi araç sahibi olup, ehliyeti olmayabilir. Sahi-
bi olmayan bir kişi tarafından sürüldüğü halde araç 
bir aya kadar trafikten menedilecek. Bu araç tescil 
belgesinin ikinci kısmına el konulmasıyla mümkün 
olacak” diye izah etti. 

Bir araç sahibine test yapıldığında kandaki alkol 
miktarı 0,5 promilden fazla çıkan veya uyuşturucu 
madde etkisinde olan bir sürücüye aracını sürme-
sine izin vermesi halinde araç tescil belgesine el 
konulacak. 

Tescil edilen, fakat tescil plakası olmayan veya 
tescil işlemlerinde eksiklik tespit edilen araç sahip-
lerine de altı aydan bir yıla kadar araç sürme yasağı 
konulacak. Bu durumda 200-500 leva arsında ceza 
uygulanacak. Kanun tekrar ihlal edildiğinde ehliyete 
1- 2 yıl arasında süreliğine el konulacak, ceza mik-
tarları ise 600-1500 leva arasında olacak. 

Kış ayları yollarda kar veya buz olduğu zaman-
larda sürücülerin araçlara kış lastikleri veya zincir 
takmaları zorunludur. Parlamento Ulaştırma Komis-
yonunda yer alan milletvekilleri, bu hükme uyma-
yan sürücülere yıpranmış veya yırtılmış lastiklerin 
kullanımı için olduğu kadar 50 leva miktarında ceza 
kesilmesine karar verdiler. 

İlk önce kış lastiklerinin takılmasının Kasım ayın-
dan 1 Nisan’a kadar zorunlu olması teklif edilmiş-
ti. Fakat bu teklif kabul görmedi. Argüman olarak 
Bulgaristan’ın farklı kesimlerinde hava sıcaklığı de-
recelerinde farklılık olduğu ileri sürüldü. Kar Ekim’de 
veya nisan’da da yağabileceği belirtildi. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı Nastimir Ananiev, 
“Ehliyeti yanında olmayan sürücüye de farklı işlem 
uygulanacak. Şimdiye kadar araç durdurulurdu, sü-
rücüye ceza kesilirdi ve serbest bırakılırdı. İleride 
aracı almak için ehliyet sahibi birinin gelmesi gere-
kecek” diye izah etti. 

Ananiev’in ifadelerine göre KAT, her hafta ehliyet-
siz araç kullanan 500-600 kişiyi yakalıyor. 
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Bulgaristan’da mülteci korkusu
Kısa bir süre önce 

Frontex’in görev yapma-
ya başladığı Bulgaristan-
Türkiye sınırında yaşa-
yanlar, mültecilere karşı 
tepkili. Türkiye sınırı ya-
kınındaki Harmanlı ken-
tinden DW’den Tatjana 
Vaksberg’in izlenimleri.
Bulgaristan’ın Türkiye 

sınırı yakındaki Harman-
lı kentinde pazarda seb-
ze-meyve satan İvan’ın 
yeniden yapılandırılan 
Avrupa Sınır ve Sahil Ko-
ruma Ajansı Frontex’in 6 
Ekim 2016’dan itibaren 
Bulgaristan-Türkiye sı-
nırında görev yapmaya 
başladığından haberi 
yok. İvan’ın öğrenince 
ilk tepkisi ise şaşkınlık 
oluyor. İvan “Avrupa sınır 
koruma görevlileri mi? 
Bulgaristan da mı? Ola-
maz!” diye konuşuyor.
Yaklaşık 18 bin nüfuslu 

Harmanlı’da bir de mülte-
ci kampı bulunuyor. İvan 
“Mültecilere acıyorum 
çünkü dolandırılıyorlar” 
diye konuşuyor. Mülte-
cilerin hayatlarını riske 
atıp insan kaçakçılarına 
yüksek miktarda para 
ödeyerek Bulgaristan’a 
geldiğini söyleyen İvan, 
kentteki mülteci kampın-
da çok kötü bir ortamla 
karşılaştıklarını belirtiyor. 
İvan‘a göre Bulgar polisi 
de mültecilere acımasız 
davranıyor. İvan bu gö-
rüşünü dile getirdikten 
hemen sonra aklına yeni 
gelen bir başka görüşü 
paylaşıyor: ”Ama bel-
ki Avrupa sınır koruma 
görevlileri bu durumu 
değiştirir?“ Ancak çok 
geçmeden bu görüşün-
den vazgeçiyor. İvan “İş 
yolsuzluğa gelince biz 
gerçekten harikayız. O 
nedenle yabancı me-
murlar bizi bu hastalıktan 
kurtaracağına muhteme-
len biz onlara bu huyu-
muzu bulaştırırız“ diye 
konuşuyor.
Koyu tenli erkekler
İvan’ın bu görüşü kent-

teki çoğunluğun görüşü-
nü temsil eder nitelikte. 
Hatta Bulgaristan İçişle-
ri Bakan Vekili Filip Gu-
nev bundan kısa bir süre 
önce göreve başlayan 
Avrupa Sınır Koruma 
Ajansı’nın Bulgaristan-
Türkiye sınırında “yol-
suzlukla mücadelede de 
etkili olmasını umduğu-
nu” dile getirmişti.
Harmanlı’da yaşayan-

ların çoğunun 30 km 
uzaklıktaki Bulgaristan-
Türkiye sınırında yakla-
şık 130 Frontex memu-
runun göreve başladı-

ğından haberi yok. Buna 
karşın kentteki mülteciler 
ise büyük bir tartışma 
konusu. Kent sakinleri 
sınır güvenliğinden ziya-
de “neden kentteki polis 

ve jandarma sayısının 
arttığı” ile ilgileniyor. Ki-
mileri kentteki üniformalı 
memurların sürekli kim-
lik kontrolü yapmasından 
rahatsız oluyor. Bir depo-
da görevli olarak çalışan 
Mitko bir hafta içerisin-
de üç kez kimlik kont-
rolünden geçirilmekten 
yakınıyor. Mitko “Neden 
beni kontrol ediyorlar? 
Ben doğduğumdan beri 
burada yaşıyorum” diye 
çıkışıyor. Mitko’nun buna 
kendi yanıtı ise şöyle: 
“Muhtemelen koyu tenli 
bir erkek olmam polis-
leri endişelendiriyor”. 
Mitko’nun haklı olma 
ihtimali yüksek. Zira 
Harmanlı kafelerinde, 
dükkânlarında, parkla-
rında ve Roman mahal-
lesinde karşılaştığımız 
birçok siyah saçlı kişi 
de Mitko ile benzer bir 
muamele yaşadığını ak-
tarıyor.
Artan polis sayısı
Roman mahallesin-

de bahçesine çamaşır 
asan bir kadın bölgede 
sürekli devriye gezen 
polis ekiplerinden yakını-
yor ve “Kentin kıyısında 
oturuyoruz, yaklaşık 100 
yıldır buradan sadece 
Romanlar gelip geçer 
ama mülteciler değil. 
Polis niye şimdi bizi sı-
kıştırıyor?” diye soruyor. 
Ancak yanıtını da kendi 
veriyor: “Ya polisler yerli 
Romanlarla Afgan mül-
teciler arasında ayrım 
yapmayı bilmiyor ya da 
Romanların gözünü kor-
kutmak istiyor.” Konuş-
tukça sinirlenen kadın bir 
adım daha öteye gidiyor 
ve “Belki de polisin yerli 
halkı bu kadar sıkıştır-

masının nedeni, onları 
mültecilere karşı gerçek 
bir isyan başlatacak ka-
dar sinirlendirmek için 
kışkırtmak” diyor. Kadın 
bu sözleri sarf ederken 

evin köşesinden bir dev-
riye aracı daha geçiyor.
Harmanlı’nın Türkçe 

konuşulan Roman Ma-
hallesi sakinleri, bundan 
birkaç hafta önce mül-
teci kampında çıkan bir 
kavganın ardından kent-
teki polis sayısının ciddi 
oranda arttığını belirtiyor.
Sohbete katılan genç-

lerden biri “bütün mül-
tecilerin bir an önce 
ülkeden dışarı atılması 
gerektiğini” savunuyor. 
Ona göre mülteciler 
“ceplerinde bıçakla bü-
yüyorlar” ve o neden-
le “çok tehlikeliler”. Bir 
başka genç ise mülteci-
lerden korkmadığını söy-
lüyor ama o da karısının 
karanlık çöktükten sonra 
evden dışarı çıkamaya 
cesaret edememesin-
den yakınıyor. Ona göre 
karısının korkusunun 
ardında mültecilerin ço-
ğunun erkeklerden oluş-
ması ve bunların gruplar 
halinde gezmesi yatıyor. 
Kimilerine göre, mülteci-
ler “kadınlara yan gözle 
bakıyor”. Martin isimli bir 
genç bunu iddia edenle-
re sert bir dille çıkışıyor 
“Peki şimdiye kadar bir 
olay oldu mu?” diye so-
ruyor heyecanla. Martin 
bu mahallede bir istisna. 
Zira onun Suriyeli bir 
arkadaşı var. Martin’in 
annesi oğlunun bir Suri-
yeli ile arkadaş olmasına 
başta karşı çıkmış ama 
sonra o da Suriyeli gen-
ci bağrına basmış. Şu an 
Almanya’da yaşayan Su-
riyeli genç, tıpkı Martin 
gibi ona Türkçe “Anne” 
diye hitap ediyormuş.
“Nefret değil, korku”
Bundan birkaç gün 

önce Bulgar istan’ın 
başkenti Sofya’da dü-
zenlenen mülteci karşıtı 
protesto gösterisinden 
Harmanlı’da eser yok. 
Kentte bir kafede gar-

sonluk yapan Iveta La-
zarova “İnsanlar mülteci-
lerden sadece korkuyor 

ama kimse nefret etmi-
yor” diyor. Iveta, kentte-
ki kadınların kendilerini 
daha güvende hisset-
meleri için akşam belli 
bir saatten sonra mül-
teci kampındakilere 
çıkış yasağı uygulan-
ması konusunda kent-
tekilerin hemfikir oldu-
ğunu söylüyor. Ancak 
böyle bir uygulamanın 
çoktan hayata geçi-
rildiğinden ise haberi 
yok. Iveta “Buradaki 
birçok kadın mültecile-
rin kendilerini bakışları 
ile rahatsız ettiğinden 
yakınıyor. Ama bu er-
keklerin çoğu tişörtlü 
ve başörtüsü takma-
yan kadın görmeye 
alışık değil. Beni şim-
diye dek rahatsız eden 
hiçbir mülteci olmadı. 
Muhtemelen ben de 

onları bakışlarımla ra-
hatsız etmediğim için-
dir” diye konuşuyor.

İveta’ya göre sorun 
başka bir yerde yatıyor. 
İveta, geçen yaz kam-
pa gelen Afgan mülte-
cilerin daha önce kam-
pı dolduran Suriyelilere 
göre daha az eğitimli 
ve görgülü olduğunu 
düşünüyor. İveta son 
gelen Afganların ço-
ğunun sokaklara tü-
kürdüğünü, üstlerinin 
kirli olduğunu ve trafik 
kurallarını sık sık ihlal 
ettiğini anlatıyor. Ona 
göre daha önce kamp-
ta büyük bir çoğunluğu 
oluşturan Suriyeliler ise 
daha refah sahibi, eği-
timli ve kültürlü insan-
lardan oluşuyordu. İve-
ta yine de kent halkının 
ilk başlarda onlara karşı 
da düşmanca tavır aldı-
ğını belirtiyor. Zira onlar 
da kenttekilerden farklı 
görünüyor ve farklı bir 
dil konuşuyorlardı.
         Anadolu Ajansı

Sığınmacıların serbest 
dolaşımı sınırlandırılacak
Bulgaristan Mülteciler 

Ajansı (DAB) Genel Mü-
dürü Petya Pırvanova 
ülkedeki sığınmacıların 
serbest dolaşım hakkını 
sınırlandıracaklarını bil-
dirdi.
Pırvanova, Bulgaristan 

Devlet Televizyonuna 
(BNT) yaptığı açıkla-
mada, bazı toplumsal 
endişelerin bir nebze 
hafif letilmesi amacıy-
la mülteciler yasasında 
yapılacak düzenleme 
sonucu, belirli bir yerle-
şim yerine kaydedilen 
sığınmacıların sadece o 
bölgede kalabileceklerini 
ifade etti.
Bu yıl ekim ayına kadar 

yaklaşık 12 bin 400 kişi-
nin iltica başvurusunda 
bulunduğuna işaret eden 
Pırvanova bunlardan 
376’sına “mülteci” statü-
sü, 302’sine ise insani 
nedenlerle ülkede kalış 
izni verildiğini bildirdi.

Pırvanova, yer yer hal-
kın protestolarına neden 
olan, yeni sığınmacı 
kamplarının açılacağına 
ilişkin söylentilerin ger-
çeği yansıtmadığını vur-
guladı.
Bulgaristan'da "sorunlu" 

yabancıların barındırıldı-
ğı “kapalı tip” kamplar da 
bulunuyor. Bu kamplara 
ülkenin milli güvenliğini 
tehdit eden, asayiş so-

runlarına neden olan 
veya kimliği belirleneme-
yen kişiler yerleştiriliyor.
Bulgaristan, Avrupa 

Birliği (AB) koları çerçe-
vesinde Yunanistan ve 
İtalya’daki kamplardan 
gönderilecek Suriyeli bin 

302 sığınmacıyı kabul 
edeceğini duyurmuştu.
Yaklaşık 3 bin 500 

sığınmacının üç ayrı 
kampta yaşadığı baş-
kent Sofya’da ve ben-
zer kampların olduğu 
Türkiye sınırına yakın 
Harmanlı şehrinde ırkçı 
çevreler sıklıkla sığın-
macı karşıtı protestolar 
düzenliyor.
           Anadolu Ajansı
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Lüblyana’da “Avrupa Birliğinde 
Vakıflar” konulu konferans gerçekleşti  

15 ve 16 Ekim 2016 
tarihlerinde Bulgaristan 
Başmüftüsü Dr. Nustafa 
Hacı, Başmüftülük Genel 
Sekreteri Celal Faik ile 
birlikte Slovenya’nın baş-
kenti Lüblyana’da düzen-
lenen “Avrupa Birliğinde 
Vakıflar” konulu konfe-
ransa katıldı. Slovenya 
Cumhuriyeti İslam Ce-
maati, İslam Kalkınma 
Bankası ve Kuveyt Vakıf-
lar Genel Sekreterliğinin 
desteğiyle konferansa ev 
sahipliği yaptı. 
Konferansın amacı, 

vakıflarla ilgili sorunla-
rın masaya yatırılması 
ve eğitim, kültür, sanat, 
sosyal ve beşeri faa-
liyetler gibi Müslüman 
toplumların çeşitli faali-
yet alanlarında ortak bir 
nimeti olarak vakıfların 
ehemmiyetine ve onların 
Avrupa hukuk düzeninde 
sahip olduğu yere vurgu 
yapılmasıdır. Konferans, 
AB üyesi ülkelerde va-
kıf mallarının durumu, 
kurum olarak vakfın 
İslam’da yeri, kültür ve 
medeniyet açısından 
önemi, vakıfname konu-

su, vakıfların şehirlerin 
ve mimarinin gelişimine 
etkisi, çözüm bekleyen 
sorunlar ve başka temel 
sorunların ele alındığı 
beş ayrı oturumda ger-
çekleşti. 
Lüblyana’da İslam Mer-

kezi ve cami inşaatına 
ilişkin evrakların hazır-
lanmasında aktif yer 
alan hukukçu ve avukat 
Urban Vraçnik, vakıf 
mallarının ve kuruluşla-

rının ehemmiyetine ve 
Avrupa Birliğinde vakıf-
ların hukuki statüsüne 
ilişkin hazırladığı raporu 
tanıttı. Başmüftü Musta-
fa Hacı, Bulgaristan’da-
ki vakıf mallarını tanıttı, 
geçmişte ve günümüzde 
onların önemine değindi 
ve güncel durumlarıyla 
ilgili bilgiler sundu. 
Konferansta Balkanlar 

ve Avrupa’da bulunan 
Müslüman toplumlarının 

temsilcileri de yer aldı. 
Konferansın açılış tö-

reninde Slovenya Baş-
müftüsü Prof. Dr. Necat 
Grabus, Ljubljana Be-
lediye Başkanı Zoran 
Yankoviç, Dünya Vakıf-
lar Örgütü Müdürü Adel 
Muhammed El-Şerif ve 
Kuveyt Vakıflar Genel 
Sekreterliğinin temsilcisi 
Mansur El- Sakabe birer 
konuşma yaptılar. 
Forumun katılımcıları 

Avrupa Birliği ve Gü-
neydoğu Avrupa’da vakıf 
mallarının hukuki statü-
süyle ilgili sorunların 
çözülmediği, Müslüman 
toplumlarının birçok 
zorluklarla karşı karşıya 
oldukları ve vakıf bina-
larının özgün yapısının 
korunması ve doğru kul-

lanımına yönelik çabalar 
sarf edilmesi gerektiği 
fikri etrafında birleştiler. 
Forum kapsamında ka-

tılımcılar Lüblyana şehri-
nin turistik mekanlarını, 
İslam Kültür Merkezi ve 
cami inşa edileceği sa-
hayı ziyaret etme fırsatı 
buldu. 

Kırcaali Türk Çayı İle Isındı
1. sayfadan devam

tedik. Sayın Vekilimiz, 
Sayın Belediye Başka-
nımız, Sayın Müftümüz-
le ve Müftü yardımcıla-
rımızla, hocalarımızla 
beraberiz. Bir hasret 
gideriyoruz. Hem kendi 
çayımızı, kendi kültü-
rümüzü de bu bölgeye 
tanıtmaya çalışıyoruz. 
Dünyanın en sağlıklı, 
en lezzetli çayını üreten 
ÇAYKUR olarak istiyo-
ruz ki, Balkan coğrafya-
sında yaşayan kardeşle-
rimiz de bizim çayımızı 
içsinler. Çayın sıcak 
atmosferinde dostluklar 
artsın, birliktelikler art-
sın, bunu arzu ediyo-
ruz. Allah nasip ederse, 
yarın Filibe’de, öbür gün 
ise Burgaz’da olaca-
ğız. Bulgaristan’da üç 
günlük bir programımız 
var. Bu şekilde buradaki 
kardeşlerimizle tabii ki, 
buraya yaşayan herkes-
le çayımızı buluşturmak 
istiyoruz. Bu manada ilk 
defa yapılan bir etkinlik. 
Bulgaristan’ın tüm şe-

hirlerinde, her tarafında 
çayımızı, tabii ki bir de 
Didi’miz, soğuk çayımız 
var, onu da daha çok 
satmak, daha çok tanıt-
mak istiyoruz”.
Bulgaristan ile ilgili 

başka projelerin olup 
olmadığı sorusuna ÇAY-
KUR Genel Müdürü, 
“Bulgaristan ile ilgili baş-
ka projelerimiz yok ama 
gelişmelere bağlı olarak 
gelecekte başka şeyler 

düşünülebilir. Belli bir 
potansiyel yakalanırsa, 
ona paralel olarak ileri-
de fabrikaların kurulma-
sı da düşünülebilir” diye 
cevap verdi. 
Gazetemiz aracılığıyla 

eski Türkiye Çevre ve 
Orman Bakanı İmdat 
Sütlüoğlu Kırcaalilere 
şöyle seslendi: “Kırca-
ali’deki kardeşlerimize 
çok çok selamlarımı, 
sevgilerimi sunmak is-

t iyorum. Hayırlar ve 
güzellikler dil iyorum 
herkese! Gazetenize de 
bu fırsatı verdiği için çok 
teşekkür ediyorum”. 
Bulgaristan’dan sonra 

ÇAYKUR Tanıtım Tırı 
Romanyayı ziyaret etti. 
Bükreş ve Köstence şe-
hirlerinde düzenlenen 
etkinliklerde ÇAYKUR 
Genel Müdürü İmdat 
Sütlüoğlu da hazır bu-
lundu.

Eczanelere 24 saat hizmet 
verme zorunluluğu getiriliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından gece gündüz hiz-
met veren eczanelerin bulunmadığı illerde ecza-
nelerin 24 saat hizmet verme zorunluluğu getiril-
mesi öneriliyor. Bakanlığın sitesinde yayınlanan, 
Sağlık Bakanı Dr. Petır Moskov tarafından hazır-
lanan Beşeri Tıbbi Ürünler Hakkında Kanun’da 
değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısında 

buna uyulmadığı taktirde ceza verilmesi öngö-
rülüyor. 

Tasarıda Ulusal Eczaneler Haritası oluşturul-
ması da öngörülüyor. Bu haritayla eczaneler 
tarafından sağlanan ilaçlara erişim gereksinimi 
belirlenecek. Eczane eksikliği yaşanan yerleşim 
yerleri ve eczanelerde çalışacak eczacı ihtiyacı 
da tespit edilecek. 

Eczane eksikliği yaşandığı tespit edilen yerler-
de teşvik önlemleri uygulanacak. 

Önlemlerden biri olarak ikinci veya daha fazla 
adreste eczane açıldığı zaman daha az yatırım 
ve daha düşük giderler olması öngörülüyor. Bu-
nun sebebi eczane açılmasına ilişkin idari prose-
dürün daha kolay olup, idarenin yaptığı giderlerin 
çok daha düşük miktarda olmasıdır. 

İkinci veya daha fazla adreste açılan eczane-
lerde çalışan eczacıların tam gün çalışmaları 
zorunlu olmayıp, haftada en az iki gün 4’er saat 
çalışmalarına da izin verilecek. 

Eczanelerin verdiği hizmete vatandaşların eri-
şimlerinin iyileştirilmesine yönelik başka bir ön-
lem de daha az mesleki deneyime sahip ecza-
cıların yöneteceği eczanelerin açılmasına imkan 
verilmesidir. Bunun yanı sıra eczane eksikliği ya-
şanan yerlerde daha az mesleki deneyime sahip 
yardımcı eczacıların görevlendirileceği eczane-
lerin açılmasına da imkan verilmesi düşünülüyor. 

Bununla birlikte mobil eczane hizmeti verilmesi 
de öneriliyor. Bu hizmetler eczanelere bağlı bi-
rimler tarafından eczane eksikliği yaşanan yerle-
şim yerlerinde gerçekleştirilecek faaliyet şeklinde 
verilecek. 
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Fotinovo köyünün geleceği var
Kirkovo (Kızılağaç) İlçe-

si Fotinovo (Hatipoğulları) 
köyü muhtarı Sunay Ali, 
“Fotinovo’nun geleceği 
var. Son bir yılda köyde 
gözle görülür değişiklik-
ler yapıldı. Merkez park 
yenilendi. Ağaçlar budan-
dı, aktif dinlenme alanları 
oluşturuldu. Yeni ağaç 
fidanları ekildi. Mevcut 
parkurlar onarıldı” diye 
kaydetti. Sunay Ali, birinci 
dönem muhtarlık yapıyor. 
Köyün geleceği olduğunu 
düşünüyor. Muhtar, “Oku-
lun yakınında bulunan 
merkez park alanının etra-
fını çevreleyeceğiz. Parka 
yakın Kirkovo istikametin-
de yeni bir otobüs durağı 
monte edildi. Çocukların 
onları kullanmaya alışma-
ları için yeni zebra çizgili 
yaya geçitleri yapıldı. Tra-
fik işaret levhaları monte 
edildi. Hemen hemen tüm 

sokaklar asfaltlandı” diye 
anlattı. 

Fotinovo köyünde hayat 
canlı, çünkü Türkiye’deki 
göçmenler emekli olduk-
larında geri kalan hayatını 
burada geçirmek için ev-
lerine dönüyor, eski evle-
rini ve bahçelerini yeniden 

düzenliyor. Yeşil alanlar, 
buraya gelen herkesin 
dikkatini çekiyor. Köyde 
posta şubesi, eczane, Aile 
Hekimliği Birimi ve hiz-

mete hazır halde Kırcaali 
Acil Yardım Merkezinden 
bir ekip bulunuyor. Yerel 
Hristo Smirnenski İlköğ-
retim Okulunda 120’den 
fazla öğrenci okuyor. Bu 
belediye okulunda kali-
fiye öğretmenler çalışı-
yor. Anaokul da mevcut. 

Fotinovo köyünden çok 
sayıda öğretmen, hekim, 
mühendis çıkmıştır. 

Şu anda köyde daimi 
ikamet kaydı olan yaklaşık 

2 bin kişi var. Köy Fotino-
vo, Zagoriçene (Keloğul-
ları), Malko Zagoriçene ve 
Merkez Fotinovo olmak 
üzere dört mahalleden 
oluşuyor. Geçen yıllarda 
köy nüfusunda azalma 
kaydedilmemiştir. Bazıla-
rı Türkiye’ye göç etmiştir, 

bazıları ise yurt içinde 
inşaatta veya gurbette 
çalışıyor. Yerli halk tarım 
ve hayvancılıkla uğraşı-
yor. Hemen hemen her 
aile birkaç ineğe bakıyor. 
Köyde mera ve tarlalar 
fazlasıyla var. 

Maalesef, her geçen 
yıl tütüncülükle geçimini 
sağlayan ailelerin sayısı 
azalıyor. Fotinovo muh-
tarının ifadelerine göre 
tütün alım fiyatları 4-5 
leva altında olup, çok 
düşük olduğu için gele-
neksel tütün üreticilerinin 
bir kısmı tütüncülükten 
vazgeçiyor. Muhtarlıkta 
başka bir sorun da ka-
nalizasyon şebekesinin 
bulunmamasıdır. Sadece 
Fotinovo Mahallesinde 
bazı yerlerde kanalizas-
yon mevcut. Sunay Sali, 
“En kısa zamanda Kir-
kovo Belediye yönetimi 
köyün altyapısına ilişkin 
proje hazırlamasını umu-
yoruz” dedi. 
Yaşlısı genci sohbet et-

mek için köye dükkanın-
da bir araya toplanıyor. 
Yerel okulda eski Ma-

tematik ve Fransızca 
öğretmeni 79 yaşındaki 
İsmail Ayvazlı, “40 yıldan 
fazla öğretmenlik yaptım, 

şimdi ise 350 leva emekli 
maaşı alıyorum. Engel-
li biriyim ve maaşımın 
yarısını ilaçlara harcıyo-
rum. Geri kalan para hiç-
bir şeye yetmiyor. Sözde 
Avrupa Birliği vatandaşı-
yız, ama hepsi boş laf” 
dedi. Emekli öğretmenin 
ifadelerine göre vatan-
daşların seçtiği yönetici-
ler, sadece toplumun üst 
kesimleriyle ilgileniyor ve 
sıradan insanlara dikkat 
çevirmiyor, yoksulların 
nasıl geçindiklerini dü-
şünmüyorlar.
Fotinovo köyünün guru-

ru köy camisi yanında bu-
lunan asırlık çınar ağacı. 
Ağacın yaşı dört asırdan 
fazla ve büyüklüğü ile et-
kiliyor- gövdesinin geniş-
liği altı metre üzerinde. 
Çınar ağacı, 1979 yılında 
koruma altına alınmıştır. 
Köyün çevresinde eski 
çağlardan kalma kaya 
terasları bulunuyor. 
            Güner ŞÜKRÜ

Bakan Bıçvarova, Avrupa Birliği Adalet 
ve İçişleri Konseyi toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Rumya-

na Bıçvarova,13.10.2016 
tarihinde Lüksemburg’da 
düzenlenen Avrupa Birliği 
Adalet ve İçişleri Konseyi 
toplantısına katıldı. Sınır 
güvenliği konulu sabah 
oturumunda içişleri ba-
kanları yeni kurulan AB 
Avrupa Sınır ve Sahil Gü-
venlik Ajansının 
ve göç süreçle-
rinin yönetilme-
sinin önemine 
vurgu yaptılar. 
AB Komiseri Di-
mitris Avramo-
pulos, Slovakya, 
Fransa, Almanya 
ve Bulgaristan 
içişleri bakanları 
AB üyesi ülkeler 
tarafından dış sı-
nırların donanımı 
için gerekli tek-
nik ekipmanların 
sağlanmasına 
ilişkin süreçlerin hızlan-
dırılmasına ihtiyaç duyul-
duğunun altını çizdiler. 

Bakan Bıçvarova,”Ajans 
tarafından dış sınırlarda 
risk değerlendirilmesine 
önemli ölçüde katkıda 
bulunmasını, kriz sırasın-
da hızlı ve esnek tepki ve-
rilmesine imkan verecek 
personel ve ekipmanın 
toplam rezervinin hızlı 
bir şekilde oluşturulması, 
mülteci kaçakçılığı, terö-
rizm ve kaçakçılıkla ilgili 
zamanında ve kaliteli bilgi 
alışverişinde bulunulması 
için kapasitenin seferber 
edilmesi ve iade konu-

sunda belirleyici eylemler 
yapılmasını bekliyoruz” 
diye çağrıda bulundu. 

Ajans tarafından yapıla-
cak risk değerlendirilmesi 
sayesinde AB üyesi ülke-
leri, ajans görevlileri ve 
ulusal sınır makamlarının 
uyguladığı prosedürleri, 
bilgi değişimini ve göç 

süreçlerinde eğilimleri 
değerlendirebilecekler. 
Bakan Bıçvarova, Av-

rupa Komisyonu ve 
Frontex’e Bulgaristan’ın 
Avrupa Birliği’nin dış sı-
nırlarının korunması ve 
sığınmacı kaçakçılığı ve 
terörizmle mücadele ko-
nusunda sorumluluk al-
ması ve sorumluluk bilin-
ci taşımasının tanınma-
sının ifadesi olarak yeni 
AB Avrupa Sınır ve Sahil 
Güvenlik Ajansının çalış-
malarına Bulgaristan’da 
başlamasını tercih etme-
lerinden dolayı teşekkür 
etti.

Bıçvarova, “Bu önem-
li bir olaydı, çünkü AB 
dayanışmasının açık bir 
kanıtıdır” diye belirtti. 
Sığınmacı baskısı ko-

nusuyla ilgili Bulgaristan 
Dışişleri Bakanı, sığın-
macı baskısının hala art-
maya devam ettiğini ve 

ülkenin sadece Bulgaris-
tan-Türkiye sınırında de-
ğil, Bulgaristan-Sırbistan 
sınırının korunmasına 
yönelik çabalara yoğun-
laştığını vurguladı. 
Aynı zamanda Bıçvaro-

va, Avrupa Birliğine ya-
sal giriş kuralları ve yasa 
dışı göçle mücadele ön-
lemleri olduğunun açık 
bir şekilde sinyali veril-
mesi için AB ve Afganis-
tan arasında Geri Kabul 
Anlaşmasının başarılı bir 
şekilde uygulanacağına 
dair ümidini ifade etti.
            Kırcaali Haber

Hromitsa’da köy yaşam kültürünün müzesi açıldı
Ardino (Eğridere) Beledi-

ye Başkanı Resmi Murat, 
Hromitsa köyünde yenile-
nen caminin bir odasında 
oluşturulan köy yaşam 
kültürünün sergilendiği 
müzesinin açılışını yaptı. 
Burada sergilenen tüm ev 
eşyaları yerli halk tarafın-
dan bağışlandı. Yerliler, 
geçen yıllarda Türkiye’ye 
götürdükleri bu eşyaları, 
şimdi tekrar buraya geti-
rip, müze alanı için bağış-
ladılar. 

Müze alanında sergile-
nen eşyalar arasında tü-
tün balyası yapmak için 
kullanılan ahşap sandık, 
Ramazan davulu, ahşap 
turşu fıçısı, ekmek tah-
tası, eşek semeri, bak-

raç, ahşap kızak ve ibrik 
bulunuyor. Duvara bölge 
halkının bağışladığı arşiv 
fotoğraflar konulmuştur. 

Camide müze alanı 
oluşturulması fikri aslen 
Hromitsa köyünden olan 
Bursa’da yaşayan Besta-
mi ve Zülkef Yeşilbahçe 
kardeşlere aittir. 

Resmi Murat, “Müze ala-

nı oluşturma 
gir işiminde 
bulunanları 
tebrik ediyo-
rum. Sergi-
nin zengin-
leşt ir i lmesi 
için bu giri-
şime köyün 
diğer sakin-
l e r in in  de 

katılacağına inanıyorum. 
Başka yerleşim yerlerinde 
de köylerin tarihi ile ilgili 
eşyaların sergilenmesi 
üzere bu tür müze alan-
larının oluşturulması iyi 
olur. Bu şüphesiz bölge 
insanlarının yaşam kültü-
rünü tanımamıza yardımcı 
olacak” dedi. 

               Güner ŞÜKRÜ
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Yetim miyim? “Anne, siz ayrılalı öz 
babam beni hiç arama-
dı mı? “
 “Yok be kızım, hiç 

aramadı. Bir defa sen 
iki yaşlarında iken tesa-
düfen bir panayırda, eşi 
kolunda göğüs göğüse 
geldik. Yalnız gülümse-
di, benim kucağımdaki 
çocuğun kendi öz kızı 
olduğunu bildiği halde, 
başı gökyüzünde, du-
rup da bakmadı bile…”
 “Anne ben artık pek 

küçük değilim, daha 
yarın gidip öz  babamı 
bulacağım… “
Zeynep sabah olunca 

köyünden geçen otobü-
se atlayarak babasının 
oturduğu kasabanın 
yolunu tuttu. Kasaba-
ya varınca bir taksi-
ye binerek, babasının 
çalıştığı lise okuluna 
vardı. Okulun giriş ka-
pısın da, öğretmenler 
odasını sordu. Okul-
da saat arası vardı, 
girip çıkan öğrenciler 
arasına karışarak, ta-
rif edilen öğretmenler 
odasının önüne vardı. 
Koridorlardan gelen bir 
öğretmen:
 “Kime bakmıştınız?” 

diye sorunca Murat öğ-
retmeni aradığını söy-
ledi. Biraz sonra kırk 
yaşlarında, alnı biraz 
açılmış, beyaz gömlek-
li, mavi kravatlı, siyah 
takım elbiseli bir erkek 
kapı önüne çıktı ve:
 “Beni sen mi arıyor-

sun?  Hayrola kız, ne 
var? diye sorunca Zey-
nep de:
 “Evet, ben arıyorum. 

Murat öğretmen siz mi-
siniz? 
 “Benim, buyur ne so-

racaktın? “
 “Merhaba baba, ben 

kızınız Zeynep. On üç 
yıl sonra tanışabildi-
ğime çok memnun ol-
dum.” Murat öğretmen, 
afal afal bakındı, çeh-
resi birden değişiverdi, 
sanki yıldırım çarpıntı-
sına uğramıştı. Saniye-
ler sonra:
 “Benim Zeynep diye 

bir kızım yok ki… “ 
Dedi, fal taşı gibi biraz 
dışarı doğru fırlamış 
gözlerleriyle, hiç kıp-
madan Zeynep’e bakı-
yordu. Zeynep de:
 “Nasıl yok, o zaman 

ben ispatlayayım. On 
dört yıl önce Cemile 
diye bir hanımla evlen-
din. İş yerinde başka 
bir öğretmen hanım-

la gezmeye başladın, 
annemi terk ettin, ben 
dünyaya gelince de ta-
mamen boşandınız…” 

Bu sırada çıkan tar-
tışma sonu, öğretmen 
odasının kapısı geri 
kadar açılmıştı, kırkın 
üstünde öğretmen, okul 
koridorunda bulunan 
onlarca öğrenci olup 
bitenleri izliyordu.
 “Kusura bakma Zey-

nep, ben daha o zaman 
seni annene hediye et-
tim.” Bundan böyle asla 
beni aramayacaksın…” 
Dedim. Şimdi bizim altı 
yaşında bir kızımız var. 
Benim başka kızım 
yok…” 
 “Sen nasıl bir insan-

sın! Sana insan da 
denilemez, çünkü sen 
de hiçbir insanlık vas-
fı yok. Okumuşluğuna 
yazık, “beni anneme 
hediye etmiş” miş, neyi 
hediye ediyorsun, çarşı 
pazardan alınan oyun-
cak bebek miyim ben?  
Bunu söylemeye hiç mi 
utanmıyorsun? Doğaya 
bir bak, senin yaptığını 
hayvanlar bile yapmı-
yor. Dünyada bütün 
yaratıklar yavrularına 
sahip çıkıyor, onları bü-
yütelim diye canlarını 
ortaya atıyorlar. Utan, 
üstelik bir de öğretmen-
miş, sen önce kendini 
eyit, insan olmayı öğ-
ren... İnşallah, bir gün 
bu yaptıklarının vicdan 
azabını çekersin…” 
Bu ibret verici tartış-

mayı, öğretmenler ve 
koridorda bulunan lise 
öğrencileri Zeynep’i 
alkış yağmuruna tuttu. 

Bu sırada Murat’ın eşi 
geldi ve:
  “Bizim huzurumuzu 

bozmak için annesi 

göndermiştir, “diyerek 
o daMurat’ın yanına 
geldi.
Murat öğretmen çok 

mahçup olmuştu, o 
anda imkanı olsa yedi 
kat yerin altına gire-
cekti. Bu sırada eşi, 

Murat’ın koluna girip 
merdivenlerden aşağı-
ya doğru götürdü. Zey-
nep de öz babasının 
ona sahip çıkmaması 
üzüntüsü içinde çırpı-
narak, annesinin yanı-
na döndü. Eve varınca 
annesine:
 “Anne, babam deni-

len o adam beni kızı 
olarak kabul etmedi. 
Onun yanında çalışan 
yaşlı bir öğretmenin 
tavsiyesi üzere, bele-
diye başkanı ile gö-
rüşmeye gideceğim. 
Beni, kimsesizler kız 
esirgeme yurduna yer-
leştirmeye yardımcı ol-
masını, rica edeceğim. 
Annesi:
 “Nasıl olur kızım, ben 

varım ya…”
“Sen varsın, ama se-

nin sözün geçmiyor 
ki, bundan böyle, ba-
balığın beni köle gibi 
kullanmasına asla mü-
saade etmeyeceğim…
”Dedi ve belediyenin 
yolunu tuttu. Belediye 
başkanının yanına va-
rınca, durumunu anlat-
tıktan sonra belediye 
başkanı Zeynep’e:

 “Sen rahat ol kızım, 
en kısa zamanda senin 
isteğinin yerine gelme-
si için, elimden geleni 
yapacağım. Şimdi sen 
eve git, sakın okulunu 
da ihmal etme, sorunu 
halledince  sana haber 
göndereceğim, “dedi.            
Üç gün sonra, iki öğ-

retmen, bir polis evle-
rine geldiler, annesine 
bir evrak imzalatıp, 
Zeynep’i yatılı kız yur-
duna götürdüler. 
 On iki yıl sonra idi, 

Zeynep Tıp Fakültesini 
bitirmiş, doktor olarak 
ataması, babasının ça-
lıştığı kasaba hastane-
sine çıkmıştı. Zeynep 
acil hastalar bölümün-
de çalışıyordu. Bir gün 
akşam üstü, ambulans, 
trafik kazası geçirmiş 
bir hasta getirdi. D-r 
Zeynep ve yanında 
çalışan hemşire, has-
tayı daha sedyeden 
indirmeden yardıma 
koştular. Hastanın ba-
şına varınca, hastayı 
babasına benzetti, tek-
rar dikkatle baktı, bu ne 
tesadüftü, sedyedeki 
hasta babası Murat’ın 

ta kendisiydi. Babası 
baygın, gözleri kapalı 
bir haldeydi. Hemen 
içeri götürüp, ilk mü-
dahaleye başladılar. 
Murat öğretmenin sol 
bacağı kırık, kaza es-
nasında vuruş neticesi 
travma geçirmiş, ken-
dini bilmez yatıyordu. 
Yoğun bakıma götürü-
lüp, uzman doktorlar ve 
Zeynep hastaya yapıl-
ması gerekeni yaptılar. 
Diğer doktorlar işini bi-
tirip gittikten sonra da 
olsa, Zeynep babasının 
başından hiç ayrılmadı. 
Gece saat üçlere doğru 
Murat’ın gözleri açılma-
ya başladı. Zeynep:
“Geçmiş olsun baba, 

Allaha şükür, iyi ki at-
lattın“, dedi. Babası bi-
raz bitkin, fısıltı üstü bir 
sesle:
“Baba mı dediniz, pek 

anlayamadım siz …”
 “Evet baba, ben kızın 

Zeynep.”
 “Ben sana, kızım bile 

diyemedim, sen benim 
canımı kurtardın. Yüce 
tanrının takdirine bak… 
Ben ne aptal, deli diva-
ne biriymişim… Çok 
özür dilerim Zeynep’im. 
Ne olur, beni affet kızım 
Zeynep. “Dedikten son-
ra göz yaşlarına hakim 
olamadı.  SON

Hasan VARADLI

Geçenki sayıdan 
devamı -->

Işıklar köyü okulundaki Türkçe 
kitap problemine geçici çözüm

Bu yıl Kırcaali Bele-
diyesi Ranilist (Işık-
lar) köyü okulunda 
Türkçe okul kitapları 
ile ilgili problemlerin 
olduğunu öğrendim. 
Öğrencilerin Türkçe 
okuma ve dil bilgisi 
kitaplarının olmama-
sından dolayı, Türkçe 
derslerinin yürütülme-
sinde sıkıntı, yaşan-
maktadır. 
Halbuki Bulgaristan-

da ilk ve ortaokullar-
daki kitapların ücret-
siz olması gerekiyor. 
Kitapların devlet tara-
fından ücretsiz olarak 
sağlanması gerekir-
ken, öğrenciler kendi 
imkanlarıyla kitapsız 
çalışmak zorunda 
kalıyor. 
Bu da gösteriyor ki, 

bir yerde eksiklikler 
var ve bu eksikliklerin 
de giderilmesi gereki-

yor. 
Tabi problemin gide-

rilmesi devlete, siya-
setçilere düşüyor. 
Okulumuzdaki Türk-

çe öğretmeninin rica-
sı üzerine öğrencilere 
Bulgaristan genelinde 
Türkçe ders kitapları 
aramaya başladık. 
Bu konuda bizlere 

Asenovgrad Bele-
diyesi Dolni Voden 
semtinde bulunan 
”Panayot Volov" İlk ve 
orta öğretim okulun-
dan yardım eli uza-
tıldı. Buradan sağla-
nan kitaplarla Ranı 
List okulu öğrencileri 
Türkçe Okuma ve Dil 
Bilgisi kitaplarına ka-

vuştular. 
Bu vesileyle tüm 

muhtarlığımızın adına 
Dolni Voden okulun-
da çalışan öğretmen 
Fatma Alicik ve okul 
müdürüne teşekkürle-
rimizi sunuyoruz.

Gültekin Faik
Rani List Muhtarı
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КЪРДЖАЛИХАБЕР
Bulgaristan Türkiye ile doğalgaz bağlantısını bekliyor

Bulgaristan Enerji Bakan Yar-
dımcısı Stankov, Türkiye ile 
Bulgaristan arasında kurulacak 
doğalgaz bağlantısının kendi-
leri için çok önemli olduğunu 
belirterek, "Projeyle ilgili fizibili-
te çalışmalarını tamamladık ve 
BOTAŞ'a gönderdik. Bundan 
sonra, gelecekte atacağımız 
adımlara karar vereceğiz" dedi.

Stankov, yaptığı açıklamada, 
Türkiye ve Bulgaristan arasın-
daki enerji ilişkilerini değerlen-
dirdi.

Bulgaristan'ın bölgede önemli 
bir doğalgaz oyuncusu olmak 
istediğini ifade eden Stankov, 
"Türk Akımı Rusya ve Türkiye 
arasındaki bir proje. Bu nedenle 
bu konuya ilişkin yorum yapmak 
doğru olmaz. Bulunduğumuz 
bölgede fırsatlar sunmaya ve 
bunları değerlendirmeye çalışı-
yoruz" diye konuştu.

Stankov, Türkiye ile Bulga-
ristan arasında kurulacak do-
ğalgaz bağlantısıyla ilgili adım 
attıklarını dile getirerek, şöyle 
devam etti:

"Şu an çalışmalarını sürdür-
düğümüz bu bağlantı bizim için 
çok önemli. Projeyle ilgili fizi-
bilite çalışmalarını tamamladık 

ve BOTAŞ'a gönderdik. Bundan 
sonra, gelecekte atacağımız 
adımlara karar vereceğiz. Fizi-
bilite çalışmalarının maliyetinin 
yüzde 50'sini de Avrupa Komis-
yonu karşıladı."

Rus gazına ilişkin de çalışma-
lar yapmak istediklerini anlatan 
Stankov, "Ayrıca Balkan isminde 
bir doğalgaz merkezi kurmayı 
da istiyoruz. Avrupa Komisyonu, 
Rusya ve Bulgaristan arasında 
üçlü bir buluşma gerçekleştirip, 
bölgedeki fırsatlara ilişkin ko-
nuşmak istiyoruz" dedi.

Çalışmaların seyri ve Türk 
Akımı

Türkiye ile Bulgaristan arasın-
daki doğalgaz bağlantısı için 
çalışmalar yaklaşık iki yıldır sü-
rüyor.

Fizibilite çalışmaları için yakla-
şık 380 bin avro harcanan bağ-
lantının 140 kilometre uzunlu-
ğunda olması bekleniyor.

Bu arada, Bulgaristan ile Avru-
pa Komisyonu, Balkanları bes-
lemesi hedeflenen doğalgaz 
merkezi için de çalışmalara ge-
çen yılın sonunda başladı.

Bulgar basınında Türk Akımı
Bulgar hükümetine ait Radyo 

Bulgaristan, Türk Akımı doğal-
gaz boru hattı projesi için 10 
Ekim'de imzalanan anlaşmanın 
ardından 'güvenilir' kaynaklara 
dayandırdığı haberinde şu ifa-
delere yer vermişti:

"Karadeniz'in Bulgaristan tara-
fında petrol ve gaz çıkarmak için 
yapılan sondaj çalışmalarının 
sonuçları bekleneni vermedi. 
Bulgar yetkililerin Karadeniz'de 
bir gaz merkezi kurma hede-

fi gerçekleşmeyebilir. Ayrıca 
Türkiye de bölgede bir doğal-
gaz tedarikçisi olmak istiyor ve 
Bulgaristan'ın tam tersine onla-
rın müşterilerine önerebilecek-
leri bir şeyleri var."

Bulgar haber ajansı Novinite 
de Türk Akımı için imzaların 
atılmasının ardından konuya 
ilişkin bir haber yayımlayarak, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
Türkiye'yi bölgede bir enerji 
merkezi yapma hedefi olduğunu 
vurgulamıştı.AA

Kırcaali şehrinin 3 yeni fahri vatandaşı
21 Ekim Kırcaali Günü mü-

nasebetiyle düzenlenen yerel 
meclisin özel oturumunda oy-

birliğiyle alınan kararla voley-
bol efsanesi Tonya Gogova, 
usta güreşçi Cemil Receb ve 
usta voleybolcu Dinko Atana-
sov, Kırcaali ve Bulgaristan’ın 
gelişimine son derece büyük 
katkılarından dolayı Kırcaali 
Fahri Vatandaşı unvanıyla 

onurlandırıldılar. 
Oturum kapsamında düzen-

lenen ödül töreninde Tanya 

Gogova, Cemil Receb ve 
Dinko Atanasov’un oğlu Vik-
tor Atanasov’a Kırcaali Bele-
diyesinin amblemini taşıyan 
heykel ve diploma bizzat Be-
lediye Başkanı Hasan Azis 
tarafından sunuldu. 
Belediye Başkanı Hasan 

Azis, yaptığı konuşmasında 
Kırcaali Belediye Meclisinin, 
kamuoyu değerlendirmesinin 

bir ifadesi olarak üstün 
hizmetlerinden dolayı 
toplumun önde gelen 
isimleri ve Kırcaali İlçe-
sinin ve ülkenin manevi 
ve maddi gelişmesine 
önemli katkıda bulunan 
Bulgaristan ve yaban-
cı uyruklu vatandaşları 
“Kırcaali Fahri Vatanda-
şı” unvanıyla onurlan-
dırdığını hatırlattı.
Kırcaali Belediye Mec-

lisi tarafından şimdiye 
kadar 33 kişi “Kırcaali 
Fahri Vatandaşı” unva-
nına layık görüldü.
Heyecanını gizleye-

meyen Tanya Gogova, Ce-
mil Receb ve babası adına 
ödülü alan Viktor Atanasov, 
“Kırcaali Fahri Vatandaşı” 
unvanına layık görülmekten 
onur duyduklarını belirterek, 
teşekkürlerini ifade ettiler. 
                 Kırcaali Haber

Yenilenen stadyumda 
ilk futbol maçı oynandı
Momçilgrad (Mestanlı) kasabasında tamamen yenilenen 

stadyumda ilk futbol karşılaşması gerçekleşti. Onarım maliye-
ti belediyenin Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programınca baş-
vurduğu ve mali destek almaya hak kazandığı bir proje saye-
sinde karşılandı. Şu anda Momçilgrad, Güney Bulgaristan’da 
en iyi futbol sahalarından birine sahip. 

Stadyumun onarımından sonra oynanan ilk karşılaşma 
Momçilgrad Rodopi 1935 ve Smolyan (Paşmaklı) Rodopa 
takımları arasındaydı. İki takım da eşit seviyede performans 
sergiledi, fakat şans misafir takımdan yanaydı. 4:2 skorla so-
nuçlanan karşılaşma izleyicileri coşturdu. Milletvekili Erdinç 
Hayrulla ve Momçilgrad Belediye Başkanı Sunay Hasan da 
izleyiciler arasında hazır bulundular.


