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BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

Miladinovo köyünde zafer DPS’nin oldu
Kırcaali ilçesinin en büyük köylerin-

den birinde bugün kısmi yerel seçim 
yapıldı. Eski muhtarın görevden ayrıl-
masından sonra Miladinovo (Dedeler) 
köyünde yeniden seçim yapıldı. Yarı-
şan iki aday vardı. Hak ve Özgürlükler 
Hareketi  (HÖH) adayı Hikmet Raim ve 

Kırcaali’de Gönüller Buluştu Doğu Rodoplar’da bir köy
Belediye Başkanı Hasan Azis himayesi altında, 
Kırcaali “Ömer Lütfi” Derneği ile Romanya 
Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği 
(UDTTMR) Mecidiye şubesi İsmail Gaspıralı 
Gençlik Kolları’nın ortaklaşa gerçekleştirdikleri 
2. Geleneksel Bulgaristan - Romanya Dostluk 
Günleri Festivali coşkuyla 9-11 Nisan’da 
kutlandı.                Haber Sayfa 5’te

      “Orda bir köy var, uzakta 
          O köy bizim köyümüzdür. 
          Gezmesek de, tozmasak da 
          O köy bizim köyümüzdür.” 
Bu türkü köyünün özlemini çeken, köyünden uzak 
kalan anılarla zaman zaman yaşayan hayaller rüyalar 
bir şerit gibi dizilir gözler önüne. Haber Sayfa 4’te

Yeni köy muhtarı Hikmet Raim seçildi

GERB (Bulgaristan’ın Avrupa Gelişimi 
İçin Vatandaşlar) Partisi adayı Ahmet 
Yusuf. Sakin bir ortamda geçen seçimi 
HÖH adayı Kikmet Raim kazandı. Se-
çim sonuçları şöyledir:

Toplam oy sayısı        - 430
Geçerli oy sayısı        - 410
Geçersiz oy sayısı     -   20
Hikmet Raim (HÖH)   - 327
Ahmet Yusuf (GERB)  - 83

Hikmet Raim 1962 yılı Miladinovo 

köyü doğumlu. Her zaman halk ile iç 
içe olmuştur. Bu güne dek ne efendi-
liğinden, ne de tatlı dilinden kimseye 
ödün vermemiştir. Çiçeği burnunda 
yeni muhtar ilk açıklamasını gazete-
mize yaptı ve şunları söyledi:  “Son 
zamanlarda bazı görünmez güçler 

halk arasında kale gibi yıkılmaz olan 
birliğimizi ve beraberliğimizi çeşitli 
yollardan bozmaya çalıştılar. Buradan 
çıkan sonuç umarım bunların hepsine 
bir ders olur. Öncelikle bana inanan, 
destek veren ve bugün burada oyunu 
kullanan tüm köydeşlerime teşekkür 
ediyorum. Bana oy vermeyenlere ne 
kırgınım, ne de kızgınım. Onlara da te-
şekkür ediyorum. Unutulmasın ki, ben 
herkesin muhtarı olacağım. Adayı be-
lirlemek için yapılan ön seçimde bana 
karşı çok az bir oyla kaybeden ancak 

sonraki seçim çalışmalarında desteğini 
esirgemeyen Şenol Ali kardeşime de 
teşekkür ediyorum.”

Aynı köyden Türk dili öğretmeni Ah-
met Şaban da gazetemize şöyle ko-
nuştu: “ 21. Yüzyılında Avrupa Birliğine 
üye bir ülkenin vatandaşı olarak, seçim 

kampanyası döneminde kö-
yümüzde gerçekleşen bazı 
olaylardan aşırı derecede 
rahatsız oldum. GERB’in dü-
zenlediği son etkinlikte poli-
sin ve jandarmanın totaliter 
dönemindeki “Bulgarlaştırma 
- Soya Dönüş” olaylarından 
bile fazla olması düşündürü-
cü bir durumdur. Devlet mi 
bizden korkuyor, yoksa bizi 
mi korkutmak istiyor? Bun-
lara ilaveten de eğiri yapılı 
korumu tipinde kişilerin de 
bulunması bu durumu daha 
da vahim kılıyor. Demokra-
sinin getirdiği gereçlerden 
yararlanarak ve Anayasal 
hakkımızı kullanarak hür bir 
biçimde oyumuzu verdik. 
Yeni muhtarımıza başarılar 
dilerim!”

       İsmail KÖSEÖMER
Başkan Hasan Azis yeni seçilen muhtarı ilk tebrikleyenlerden oldu
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Özendiğimiz Demokrasiler Neler Sergiliyor?
Bu uzun alıntıdan sonra Batılı ülkelere baka-

cak olursak aralarında derece derece farklılığı 
görmüş oluruz. Hindistan, Pakistan ve Arap 
dünyasında sömürgelere sahip olmuş İngiltere 
ve Hollanda nispeten başkalığa açıkken İtalya, 
Almanya, İsviçre gibi tipik sömürge ülkesi sa-
yılamayacak ülkelerde hep tek kültürlülük sü-
regelmiştir. 
Anadolu’nun bağrında yükselen Osmanlı dev-

leti bu çokkültürlülüğü daha doğuştan benimse-
yip tanıdığı için (burada Mevlana’yı, Hacı Bektaş 
Veli’yi, Yunus Emrelerin görüşlerini hatırlayalım) 
vardığı her yerlere bu anlayışı götürmüştür. Bili-
nen odur ki, Fatih daha İstanbul’u aldığı sırada 
Ortodoks patriğini çağırarak vazifesine devam 
etmesini buyurmuştur. 
Şimdi Avrupa haritasını açıp bir bakalım! Os-

manlı nerelere kadar uzanmışsa hep camiler, 
kervansaraylar, külliyeler, hanlar, hamamlar, 
köprüler, yollar inşa edilmiş, onların yanında kili-
seler, manastırlar, havralar yükselmiştir. Demek 
ki, Osmanlılık çokkültürlülük anlayışına daima 
sadık kalmış, vardığı her yerlere bu anlayışı 
götürmüştür. Bu fikirden neşet ederek bakıldığı 
zaman İtalya, İsviçre, Fransa ve Almanya gibi 
ülkelerde çokkültürlülüğü zor kabul edeceklerini 
anlamak kolay olacaktır.
Şimdi bunları söyledikten sonra bize, evimize 

dönüp bakalım. Yaklaşık bir milyon Müslüman’ın 
olup olacağı 2 camisi bulunan İtalya’ya naza-
ran bir milyondan biraz fazla Müslüman’ı olan 
Bulgaristan’da 1300’den fazla cami bulunması-
na ne diyelim? 
Tabii ki, bu camilerin bir kısmı ecdat mirası, bir 

kısmı babalarımızın, dedelerimizin elinin emeği. 
Ama önemli olan – var! Eh, bugün büyük bir 

yere kadar cemaatleri yok, o bir başka konu.
Geçenlerde bir başka seminerde bir Profesör: 

“Başkentimizin merkezine bir bakınız! Şu kadar 
cık bir yerde kilise, cami, havra bir arada bulu-
nuyor. Dinsel hoşgörünün bundan daha güzel 
örneği mi olur?” demişti. Tabii, hemen arkasın-
dan yetiştirdim: “Unutmayın, bu durum eskinin 
bir mirasıdır!” Fakat günümüzde sürdürülmesi 
yine de güzel.
“Çan sesinin duyulduğu her semtte Hıristiyan-

lar oturuyor” anlayışından “Minarelerde ezan 
okunmasını istemiyoruz!” naralarına her tür-
lüsünü dinlediğimiz bu memlekette İsviçrelere 
bakarak yine de bir çokkültürlülük, bir hoşgörü 
ortamında yaşadığımızı söyleyebiliriz. 
Esasen Müslüman insanlar nerelere varmış-

larsa çokkültürlülük anlayışını beraberlerinde 
götürmüşlerdir, başka kültürleri yadırgamamış-
lardır. Bunun örneğini Almanya’da görüyoruz. 
Kuzey Almanya’nın Şlezvig-Holştayn eyaletinde 
Rendsburg Merkez Camii minaresinden ezan 
okunmasına izin verildi haberinde ezanın haf-
tada 7 gün, 5 vakit okunacağı, sala okunmasına 
da izin verildiği kaydediliyordu.
Öyle ki, bizde bir avuç insanın imza toplayarak 

cami minarelerinden ezan okunmasına karşı 
çıkmaları son derece arkaik düşüyor. Zira yüz-
yıllardan beri bu topraklarda yaşayan insanımız 
çan sesine de, ezan sesine de alışmış olup bun-
ları asla yadırgamıyor. 
Ne yazık ki, yıllardır özendiğimiz demokrasi-

lerde bunu göremiyorsak kendilerine: “Buyurun, 
gelin! Bizden öğrenecekleriniz var! Demokrasi-
ye çokkültürlülük daha da bir güzel yaraşıyor!” 
diyebileceğiz. 

                               İsmail A. ÇAVUŞEV    

Geçen sayıdan devamı

Eğitim Alanında  2010 yılı toplu iş 
sözleşmesi imzalandı
Kırcaali Belediyesi ile eğitim alanındaki işve-

renler ve sendikalar arasında 2010 Yılı Toplu İş 
Sözleşmesi dünkü gün imzalandı. Bu belgenin 
altına Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan 
Azis, Eğitim Alanında İşverenler Birliği temsilcisi 
Nedyalka Köprücieva, Ortaokul Müdürleri Birli-
ği temsilcisi Lilyana Yankova, Bulgaristan Öğ-
retmenleri Sendikası temsilcisi Neli Arnaudova 
ve Eğitim Sendikası temsilcisi Radka Topalova 
imzalarını attılar. Bu anlaşmada eğitim alanında 
çalışan 1314 kişinin ek izin günleri ve çalışma 
giysileri haklarını düzenlemekte. Başkan Azis 
sendikacılar önünde, belediye meclisi üyeleriyle 
de görüştü. Öğretmenlere eğitme merkezi kurma 

fikrini açıkladı.                                              KH 



3 21 Nisan 2010 Kırcaali Haber Sayfa

Seyahat eden gençlerin tercihi hosteller  
Gençler otostop, bisiklet ya da toplu ulaşım 

araçlarıyla seyahat etmeyi seviyor. Onları giysi-
leriden, güneşten kızaran yüzlerinden, sırtında-
ki ağır çantalardan tanıyabilirsiniz. Çoğu, sıcak 
kanlı ve de sohbet etmeyi sever. ‘Backpackers’ 

olarak adlandırırlar – özgür yaşamayı tercih 
edenler, günün her saatinde zincirleri kırarak, 
gözlerinin gördüğü yere gitmeye hazır halde. 
Maceracı ruhu olan gençler, Bulgaristan’a da 

geliyor. Sürpriz ve çelişkiler ile dolu bir ülke. 
Yabancı uyruklu gençler, gecelemek için ucuz 
otelleri tercih ediyor. Kendine özgü ve de bir çok 
gencin bir araya geldiği konaklama mekanların-
da herkes yaşıtıyla karşılaşıyor. 

Bulgaristan’daki ucuz oteller, büyük şehirlerin 
merkezinde, tren istasyonları ve otogarlara ya-
kın bulunmakta. Bu otellerin sunduğu hizmetler, 
turizm standartlarına uyuyor, farklı olan ise hiz-

metlerin düşük fiyatı. 
Veliko Tırnovo, yabancı turistler tarafından zi-

yaret edilen şehirlerden biri. Pansiyon sahipleri 
de müşteri olmasından yana. Eski başkentte bir 
pansiyon işleten Nedyalko Yordanov, “Genelde 
bir gece için geliyorlar, ancak burasını o kadar 
benimsiyorlar ki, 2 – 3 hafta kalıyor, sonunda 
da gitmiyorlar.” – diyor. Nedyalko Yordanov, bir 
Japon maceraperestin bir geceliğine geldiğini, 
ancak sonrasında tam bir yıl kaldığını anlatı-
yor. 
Bundan ziyade Nedyalko Yordanov, 
“Pansiyonumuza gelen turistler internet ve ha-

ritalar aracılıyla gereken bilgiye ulaşıyor. Mesela 
Lonely Planet, turistlerin ‘kutsal kitabı’, işte bu-
rada, işlettiğim otel bile çok iyi şekilde tanıtılıyor. 
Doğamızı ve kültürümüzü göstermeye gayret 
ediyoruz. Tarihi ve de Tsarevets tepesini anlatı-
yoruz. Konuklarımız, sabah uyanınca “bugün ne 
yapıyoruz” sorusunu hemen yöneltiyorlar. Biz 
de, her seferinde onları farklı mekanlara götü-
rüyoruz. “ - diyor. 
Ülkemizdeki bir çok genç gibi pansiyon sahip-

leri de doğanın ateşli koruyucularıdır. Bu amaçla 
otel odalarında enerji tasarrufu sağlayan ışıklan-
dırma sistemi mevcut. Bunun yanı sıra çevreyi 
koruma standartlarına da uyulmaya çalışılıyor. 
Böylece Nedyalko Yordanov’un işlettiği küçük 
otel, “Yeşil ev” adlı pansiyonlardan oluşan Av-
rupa ağının bir parçası haline geliyor. 
Başka bir pansiyon sahibi Georgi Mihalev, 

de: 
“Yerel gençler, arkadaşımızdır, her gün yanı-

mıza geliyor ve yeni misafirler ile tanışıyorlar. 
Yabancı gençler için de buradaki yaşıtlarıyla ta-
nışmak ilginç bir şey. Gençlerin yer aldığı ulus-
lararsı bir miks çıkıyor ortaya.” - diye anlatıyor. 
                                                            BNR

Amerikalı Betsy ve Brett’in Bulgaristan’daki yaşamı ve iş hayatı  
Betsy ve Bret t  Potash ik i  yıldır 

Bulgaristan’da yaşıyor. Brett ve Betsy, 
kariyer yapmak için farklı kültürü olan 
ve ABD’nden uzakta bir ülke seçerek, 
Bulgaristan’ı tercih ettiklerini söylüyor. İkisi 
de öğretmen – Brett, İngilizce dersi veriyor, 
Betsy ise İngiliz Edebiyatı uzmanı. Betsy, 
profesyonel hayatına Bulgaristan’da başlı-
yor. Brett ise biraz daha deneyimli, daha 
önce Japonya’da da çalıştığını açıklıyor. 
Betsy, “Bir çok Amerikalı meslektaşlarımız 

için yurt dışında çalışmak neredeyse imkan-
sız, uzun mesafeler iş görüşmeleri yapmak 
konusunda engel yaratıyor. Arkadaşlarımızı 
da, meslektaşlarımıza da başka ülkelerde 
yaşamak ve de farklı kültürleri tanımak için 
teşvik ediyoruz.” - diyor. 
Betsy ve Brett de macera düşkünü ve yeni 

yerler keşfetmeye bayılıyorlar. Genç aile, 
Bulgaristan’ı tercih ederken, farklı kültür ve 
yaşam biçimini göz önüne aldığını itiraf edi-
yor. Ancak ilk izlenimler biraz karışık duygu-
lara neden oluyor. Brett ve Betsy, her şeye 
rağmen, güzel anları da hatırlıyor. 
Brett,“Başlarda dil engeli ve günlük pron-

lemler zorluk yarattı, mesela yön sormak 
veya toplu ulaşım kullanmak güçtü. Ancak 
bu ilk şok. Birinci ayların ardından, her yeri 
keşfediyorsun ve belirli bir düzen oluşuyor.” 
- diye anlatıyor. 
Brett ve Betsy, ülkemizin bir çok yerini zi-

yaret ettiğini de söylüyor. Genç Amerikalı 

aile, Bulgaristan mutfağını beğendiğini an-
latıyor. Ellerinde halen Marteniçka taşıdık-
ları da görülebilir. Brett ve Betsy, kısa bir 
zaman önce ziyaret amacıyla Belogradçik’e 
gittiklerini ve oradaki doğadan oldukça etki-
lendiklerini söylüyorlar. Bertt ve Betsy, buna 
rağmen en benimsedikleri bölgenin Rodop-
lar olduğunu ifade ediyorlar. Betsy, bazen 
daha sıcak yerleri tercih ediyor, oysa Brett 
dağları seviyor. İkisi de buradaki işlerinden 
memnun. Genç çift, öğrencileriyle de sorun 

yaşamadığını anlatırken, ilk aylarda alışma 
sürecinde onlardan büyük yardım aldıkla-
rını da gizlemiyor. Brett ve Betsy, buraya 
alıştıklarını söylüyor, buna rağmen gitme 
zamanın da geldiğini itiraf ediyorlar. Genç 
ailenin, Sofya’daki Amerikan Kolej ile olan 
anlaşması sona eriyor. Brett ve Betsy, buna 
rağmen, üzülmediklerini ve 21. Yüzyıl’da ya-
şayan her genç gibi yarına umutla baktıkla-
rını söylüyorlar. 
                                                     BNR 

 Genç Amerikalı aile son derece meraklı ve maceraperest.

“Nomads” oteli, Veliko Tırnovo şehrinde uzak ve yakın ülkelerden genç seyahatçıları 
ağırlayan 15 otelden biridir.
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SİPARİŞ İÇİN TELEFON
0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

DUYURU
Kırcaali “Ömer Lütf i” Kültür 
Derneği Folklor Ekiplerine eleman 

alınacak.
Türkü ve dans yeteneği olan 7 
- 15 yaş arasında olan çocuklar 

Derneğe baş vurabilirler.
İrtibat tel. 0361 / 6 21 51

Doğu Rodoplar’da bir köy
“Orda bir köy var, uzakta 
O köy bizim köyümüzdür. 
Gezmesek de, tozmasak da 
O köy bizim köyümüzdür.” 
Bu türkü köyünün özlemini çeken, 

köyünden uzak kalan, anılarla zaman 
zaman yaşayan, hayaller rüyalar bir 
şerit gibi gelip geçer gözler önünden. 
Öyle ya, köyünden bir gün ayrılsan 
bile özlemini çekersin.

İşte Doğu Rodoplar’dan bir köy, Has-
köy iline bağlı Boyan Botevo (Durak-
köy) köyü. Nüfusu 1000’e merdiven 
dayamış. Köyün yerleşim tarihi bizleri 
çok gerilere götürmekte. 1450 yılların-
da Mahmutköy denen bir küçük köy 
adı geçer tarihte. Halen o köyün ye-
rinde kiremit kalıntıları köyün varlığını 
ispat eder. O yıllarda bir salgın hasta-
lığı belirir. Epidemi hayli can almıştır. 
Ondan kurtulmak için köyün yerini 
değiştirmek söz konusu olur. Bir dere 
geçilmesi şarttır. Bu yüzden şimdiki 
köy yerine yerleşirler. Mahmutköy ile 
yeni köyün arası bir kilometredir. Ata-
larımızdan miras kalan tarlalar hala 
işlenmekte. 

Yeni köyün adına gelince köylüler 

arasında anlaşmazlık doğar. Kimile-
ri Mahmutköy olsun, kimileri başka 
semtlerden buraya taşındıkları için 
başka fikirdeler.

Bir öz kökümüze dönersek bizleri 
Anadolu’ya götürür. Osmanlı Türk-

lerinin Balkanlara uzanması söz ko-
nusudur. Konya’nın Karaman Beyliği 
hükümete savaş açar. Savaşta galip 
gelen Sultan hükümeti bir ferman ile 

Karaman halkını Balkanlara dağıtır. 
Lala Paşa askeriyle Balkanlara Ka-
raman yöre halkını sürgün getirir. Bu 
günkü Karamanlar köy halkı o zaman 
sürgün edilenlerin torunlarıdır. Adları-
nı bu güne kadar korumuşlardır.

 Lala Paşa baştan adı olmayan kö-
yümüze geldiğinde askerine “Dur” 
emrini verir. Mola arası köy sakinle-
riyle sohbet eder. Köyün adını sorar. 

Henüz adı olmadığını anlayan Lala 
Paşa, siz buraya başka semtten göç 
etmişsiniz, ben de burada askerime 
Dur dedim, hadi öyleyse Durakköy 
olsun demiş, tartışmalar da sona er-
miş. O gün bu gün 560 yıldır köyün 
adı böyledir. 

Köye ilk yerleşen sülaleler hala o 
zamanki lakaplarını taşırlar. Körsollar, 
Kerimağlar, Köraptiler, Alikoçlar, Kara-
bekirler, Tatarlar, Halçenler, Mıstınlar 
büyük sülalelerin başında gelirler. 

Totaliter rejimde köyde bir canlılık 
yoktu. Demokrasi güneşi doğunca 
köyün çevresi değişti. Su ve kanali-
zasyon problemleri çözüldü. Anayollar 
asfalt oldu. Terzi atölyeleri açıldı. Yük-
sek öğrenim görenlerin sayısı 50’nin 
üstünde. Her evde 1-2 araba mevcut. 
Avrupa ülkelerinde çalışanların sayısı 
bir hayli. Asırlık camimiz, iki iş adamı 
Habil ve Kamil kardeşler tarafından 
temelli tamir edildi. Tamir masrafları 
120 bin leva tutarında. Kendilerine 
tüm köy halkı minnettardır. 

Köy hayatının özelliklerini en iyi köy-
lüler bilir. Havası suyu bir başkadır 
işte. Yaşam hayatı iç içe sürer gider. 

                          Bayram KUŞKU    

İl genelinde hayalet öğrenci avı
Yapılan basın toplantısında Bölge 

Eğitim Müfettişliği Müdürü Emiliya 
Vladeva il genelindeki okullarda yo-
ğun bir biçimde hayalet öğrenci tespit 
amaçlı yoklamaların yapıldığını duyur-
du. Momçilgrad (Mestnalı) ilçesinin en 

büyük köyünde patlak veren olay bu 
denetimlerin yapılmasını ateşlemiştir. 
Gruevo (Hayranlar) köyü N.Y. Vapt-
sarov Ortaokulundaki bir öğrencinin, 
emniyetten alınan bilgiler doğrultusun-
da, iki yıldan beri yurtdışında yaşadığı 
tespit edilmiş. Buna rağmen, bilinmedik 
bir biçimde, beşinci ve altıncı sınıfları 
bu okulda tamamlamış. Yapılan ilk yok-
lamadan sonra daha beş öğrencide de   
benzer durum görülmüştür. 
Yaklaşık iki bucuk yıl önce 28 Ekim 

2008 yılında işten çıkarılan bir öğret-
men böyle bir durumun mevcudiyeti-

KNSB bölge teşkilatı 20 yaşında 
Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Kon-

federasyonu (KNSB) Kırcaali Bölge 
Bürosu 20. yılını kutladı. Geçen hafta 
Cuma günü Kültür Evi salonunda ger-
çekleşen kutlamaya her kesimden ka-
tılım oldu. Misafirler arasında Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Azis, Ardino 
(Eğridere) Belediye Başkanı Resmi 

Murat, Kirkovo (Kızılağaç) Belediye 
Başkanı Şükran İdris, Çernooçene 
(Karagözler) Belediye Başkanı Aydın 
Osman’ın yanı sıra Bulgar Sosyalist 
Partisi (BSP) milletvekili Dimço Miha-
levski, BSP il Başkanı Milko Bagdasa-
rov ve sendika üyeleri vardı.
Açılış konuşmasını sendikanın bölge 

sorumlusu İvanka Karakoleva yaptı. 
Her kesimden, farklı etnik grupların-

dan 7000 üyesiyle bölgenin en büyük 
kamu kuruluşu olduğunu belirtti. Güç-
lerini de bu kişilerin profesyonelliğin-
den ve motivasyonlarından aldıklarını 
söyledi. Ardından  kısa bir tarih gezisi 
yaptı. KNSB Başkanı Prof. Dr. Jelyazko 
Hristov’un tebriklerini  sendika başkan 
yardımcısı Valentin Nikiforov okudu. 

Resmi açılış kısmından sonra 20. 
yıl kutlamaları en büyük iki etnik gru-
ba mensup kişilerin folklor, tiyatro ve 
müzik gösterileriyle devam etti. Temsil 
sunanlar arasında Ömer Lütfi Kültür 
Derneği   Kırcaali Folklor ekibi de yer 
aldı. Çiftetelli ezgileri eşliğinde o hari-
ka giysiler ve danslarıyla salondakileri 
heyecanlandırdılar.
                                                 KH

ni gerekli yerlere bildirmiş. Ancak bu 
yılın Mart ayına kadar Bölge Eğitim 
Müfettişliğinden  okul müdürü Nergü-
zel Ahmet hakkında herhangi bir işlem 
yapılmamış. Vladeva tarafından verilen 
bilgiler arasında, okul müdürünün 17 
Mart’tan beri sağlık izninde olduğunu, 
ancak bunu gösteren sağlık raporunun 
mevcut olmadığını söyledi. Yapılan in-
celemelerde okulun ana kayıt defte-
rinin, giriş ve çıkış kayıt defterlerinin 
de bulunamadığı bilgisi verildi. Okulda 
toplam altmış altı öğrenci eğitim görür-
ken, bunlardan yirmi ikisinin de çevre 
köylerden olduğu belirtildi. Momçilgrad 
Belediyesi okula öğrenci başına yıllık 
1450 leva ödemektedir. Ayrıca evden 
okula, okuldan eve var olmayan öğren-
cilerin de “taşındığı” Vladeva tarafından 
açıklandı. Madem ki, 2008 yılından beri 
böyle bir durumun oluştuğu biliniyor da, 
neden Mart 2010 yılına kadar okul mü-
dürü hakkında işlem yapılmamış? 
Verilen bilgiler doğrultusunda anlaşılı-

yor ki, müdür dışında yedi öğretmenin 
de değişik derslerden okulda hayalet 
öğrencilere yalandan not verme olayı-
na karıştıkları anlaşılıyor. Savcılık, mü-
dür hakkında görevini ciddi bir biçimde 
kötüye kullanmadan dolayı araştırma 
yürütmektedir.                               KH



5 21 Nisan 2010 Kırcaali Haber Sayfa

2. Geleneksel Bulgaristan-Romanya dostluk günleri

 Belediye Başkanı Hasan Azis himaye-
si altında, Kırcaali Ömer Lütfi Derneği 
ile Romanya Müslüman Tatar Türkleri 
Demokrat Birliği (UDTTMR) Mecidiye 
şubesi İsmail Gaspıralı Gençlik Kolları-
nın ortaklaşa gerçekleştirdikleri 2. Ge-
leneksel Bulgaristan – Romanya Dost-
luk Günleri Festivali coşkuyla kutlandı. 
Ömer Lütfi Kültür Derneği’ndeki şölende 
ortak kültürün iki kolu buluştu. Önce, ev 
sahibi konumundaki derneğin himayesi 
altında faaliyet sürdüren Otantik Türk 
Halk Oyunları Topluluğu, Rumeli kültü-
ründen danslar sergiledi. Sanat yönet-
menliğini Yüksel Esen’in yaptığı halk 
oyunları ekibi salonu dolduran iki ülke 
temsilcilerine keyifli ve mutlu anlar ya-
şattı. Ardından sahneye Karasu Halko-
yunları Topluluğunun Sanat yönetmeni 
Elis Memet geleneksel kıyafetler içeri-
sinde tek kişilik dans gösterisi sundu. 
Sonra da, öğrencileriyle beraber, bizim 
Türk kültürümüzün bir parçası olan, 
ama, bugüne dek bir o kadar uzak kalan 
Romanya Tatar Türklerinin halk oyunla-
rının güzelliklerini o eşsiz müzik eşliğin-
de sergilediler. Tüm gösteriler katılım-
cılar ve misafirler tarafından büyük bir 
dikkat ve beğeni ile izlendi. Neşe dolu 
geçen Rumeli ve Karasu bölgeleri halk 

oyunları gösterileri sonunda seminer 
konuşmaları yapıldı.
Ömer Lütfi Kültür Derneği Genel 

Sekreteri Müzekki Ahmet  Belediye 
Başkanı Hasan Azis’in en derin saygı 
ve selamlarını iletti. Ardından Derne-
ğin kurulmasıyla, yürütülen faaliyet-
lerle ilgili bilgiler sundu. Böyle önemli 
bir şölene ev sahipliği yapmaktan da 
kıvanç duyduğunu söyledi. UDTTMR 
Kostel Şubesi Başkanı Cevat Kerim, 
Birliğin Genel Başkanı Varol Amet’in 

Kırcaali’de Gönüller Buluştu 

tebrik mektubunu okudu. Güzide tarihçi 
ve gazeteci Ekrem Gafar Romanya Ta-
tar Türklerinin tarihi gelişimiyle, kültürel 
varlıkları ve faaliyetleriyle ilgili bilgiler 
sundu. Ortaklaşa yapılan etkinliklerin 
büyük önem taşıyıp sınırları yıktığının 
önemine vurgu yaptı. İsmail Gaspıralı 
Gençlik Kolları Başkanı Dinçer Cafer 
de yürüttükleri işlerle ilgili bilgiler verip 
sadece ve sadece kültürel alanda faa-
liyet gösterdiklerini söyledi.
Etkinlik sona erdiğinde her iki taraf 

karşılıklı olarak birbirlerine hediyeler 
sundular. Misafirler Üretici Pazarını, 
Su Aynasını, Kırcaali barajını gezdik-
ten sonra tarihi Perperikon kalesine 
de uğramayı ihmal etmediler. Kırcaa-
lili gençler de misafirleri bir an olsun 
yalnız bırakmadılar ve hep beraber 
doyasıya eğlendiler.

Romanya’dan Başkan Hasan Azis’e anlamlı ziyaret
Belediye Başkanı Hasan Azis’in hima-

yesi altında gerçekleştirilen ve Kırcaali 
“Ömer Lütfi” Kültür Derneği’nin ev sa-
hipliğini üstlendiği 2. GELENEKSEL 
BULGARİSTAN - ROMANYA DOST-
LUK GÜNLERİ (09-11 Nisan 2010) 
çerçevesinde şehrimize gelen Roman-
ya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat 
Birliği (UDTTMR) temsilcileri, Mecidi-
ye (Medgidia) Belediyesi ve UDTTMR 
Kadın kolları temsilcileri, UDTTMR İs-
mail Gaspıralı Gençlik kolları başkanı 
ve işadamları, Başkan Hasan Azis’i 
makamında ziyaret ettiler. Görüşmede 
“Ömer Lütfi” Kültür Derneği yöneticile-
ri de hazır bulundular. Yaklaşık yarım 
saat süren görüşmede Başkan Azis 
değerli misafirlere, sözleriyle Kırcaali’yi 
resmetti. Kentin tarihi, kültürel ve doğal 
zenginliğin çeşitliliğini, farklı etnik ve din 
yapılarının getirdiği güzellikleri, yüzünde 
oluşan her zamanki o tebessümle anlat-
tı. Son yedi yılda yapılan ve Kırcaali’nin 
gurur kaynağı olan o muazzam projeleri 
tanıttı. Yakında yapılmaya başlanacak 
Balkanların en büyüğü ve Kırcaali’nin 
Akciğeri olacak olan park projesine de 
değinmeden geçmedi. Aynı şekilde çok 
kültürlülüğün, hoşgörünün, barış, birlik 
ve karşılıklı anlayış içinde yaşamanın 
önemini vurguladı. Kentimizde sağlam 
ve bozulması mümkün olmayan etnik 
modeli anlattı. Kırcaali, iki temel etnik 
grup, iki büyük din ve iki dev baraj ara-
sında, Arda nehrinin iki kıyısı üzerindeki 
köprüleri inşa eden kişilerin yetiştiği 117 

köy, 27 anaokulu, toplam 25 ilkokul, 
ortaokul ve lise, 25 Kültür Derneği-
nin, 2 tiyatronun, camilerin, kilisele-
rin bulunduğu ve herkesin özgürce 
yaşadığı bir kent. Ne de güzel anlattı 
başkan…
Misafirler adına sözü UDTTMR yö-

netim üyesi, tarihçi ve gazeteci Ek-

rem Gafar aldı. Önce Başkan Azis’e 
heyettekileri teker teker tanıttı ve Me-
cidiye Belediye Başkanı’nın sıcak se-
lamlarını bildirdi. Ardından Mecidiye 
hakkında şu bilgileri verdi: “Mecidiye 
Romanya’nın Dobruca Bölgesi Kös-
tence ilinde bulunan yaklaşık 50 bin 
nüfuslu bir şehirdir. Romanya’nın Dob-

ruca bölgesi üç kentten oluşmaktadır; 
Köstence, Tulca ve Mecidiye. Karasu 
Vadisi üzerinde yerleşen kentin kuruluş 
tarihi 2 Eylül 1856 olarak verilmektedir. 
Sultan Abdülmecit kuruluş ile ilgili fer-
manını bu tarihte yayınlatmış. Belediye 
150. kuruluş yılı kutlamalarında Sultan 
Abdülmecit’i fahri hemşeri ilan etmiştir. 

İsmini de kurucusu olan Osmanlı Sul-
tanı Abdülmecit’ten almaktadır. Antik 
dönem krallıkları, Osmanlı ve en son 
Romen hükümeti yönetiminde bulunan 
Romanya’nın güzide Türk şehirlerinden 
birisidir. Osmanlı’nın adalet ve hoşgö-
rüsünün yeterince hissedildiği, Türklere 
olan sevginin yerinde görülmesi gere-

ken bir yerdir. Şehirde yaşayanların 
çoğunluğu Türk ve Tatar’dır. Kösten-
ce - Boğazköy (Cernavoda) - Bükreş 
demiryolu ve Tuna - Karadeniz kanalı 
Mecidiye’den geçmektedir. Bölgede 
çok geniş üzüm bağları olup önemli 
bir şarap üretim merkezidir.” 
Aynı şekilde Birlik hakkında bilgi ver-

di. Bu yılın başında 20. Kuruluş yılını 
kutladıklarını söyledi. Ülke çapında fa-
aliyet gösteren 31 teşkilattan  11’nin 
Gençlik kolu teşkilatları olduğunu ve 
faaliyetleri hakkında kısa bilgiler verdi. 
Birliğin 35 000 Müslüman Tatar’ı tem-
sil ettiğini, sonbaharda devlet tarafın-
dan hibe edilen alan üzerine 1 milyon 
dolar değerinde yeni birlik merkezi 
inşa ettikleri bilgisini de verdi. Her yıl   
Romanya devletinin UDTTMR’ye 800 
bin Avro mali yardım yaptığını belir-
ti. Mecidiye’de Ulusal Kemal Atatürk 
Kolejinin ve 4 lise ile 8 ilk ve ortao-
kulun bulunduğunu, 2 Kültür Evinin, 
2 büyük kütüphanenin ve her semtte 
de kütüphanelerin şubesi olduğunu 
da söyledi.
Konumu ve zengin kültürel, dini ile 

etnik bakımından aynı özellikleri ta-
şıdığından iki kentin kardeş belediye 
olma fikrini doğurdu. Heyetteki Me-
cidiye belediyesi temsilcileri Başkan 
Azis’i bu fikrin gerçekleşmesi ve ikili, 
ticari, ekonomik ve kültürel köprülerin 
kurulması için Romanya’ya davet etti-
ler. Görüşme sonunda başkana çeşitli 
hediyeler sundular. 
                      İsmail KÖSEÖMER 

 İsmail KÖSEÖMER 
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Kırcaali’de su aynası canlı yayında tartışıldı  
         Belediye’ye Eylül ayından bu güne kadar 110 inceleme yapıldı

Bulgaristan’ın en büyük özel kanalı 
BTV kanalının Bu Sabah adlı prog-
ramında Su Aynası ve diğer proje-
ler tartışıldı. Resmi açılışı geçen yıl 
Haziran ayında yapılmasına rağmen 
yeni hükümetin iktidara gelmesiyle 
birlikte Arda nehrinin incisinde sular 
durulmuyor. Bulgaristan’ın en büyük 
ikinci ve üçüncü barajları arasında 
Arda nehri üzerine yapılan Su Ay-
nası, güzelliğiyle ve Kırcaali kentine 
sağladığı güvenlikle anılması yerine 
sözde yapılan usulsüzlüklerle bağ-
lanılmaya çalışılıyor. Büyük bir kala-
balık önünde Kırcaali meydanında 
yapılan canlı yayın tartışmasının 
amacı neydi acaba… 

Belediye Başkanı Hasan Azis’in 
yanı sıra Bulgaristan için Koalis-
yon Smolyan (Paşmaklı) milletvekili 
Dimço Mihalevski, GERB Kırcaali 
milletvekili Tsveta Karayançeva, 
vali İvanka Tauşanova, belediye 
meclis başkanı Seyfi Necip, farklı 
gruplara mensup belediye meclis 
üyeleri, işadamları, halk ile gazete 
ordusunun katıldığı açık hava tartış-
ma programı 9 Nisan cuma sabahı 
yapıldı. Program yapımcıları canlı 
yayın aralarında çevre köylerden 
röportajlar gösterdiler. O görüntü-
lerde nedense yarıya kadar yapılan 
projeleri, valiliğin şikayeti üzerine 
durdurulan çalışmaları ve bazı yer-
lerde mevcut olan eksiklikleri gös-

terdiler. Bunlara da Su Aynasının Kırcaali 
kentine gerekli olup olmadığını dahil ede-
rek meydanı dolduranlar arasında ses 
getirecek haberin aranıldığı düşüncesi 
doğdu. Sunucu, Hasan Azis’e yönetilen 
suçlamaları dahi okuyamadı. Başkan 
Azis de sunucunun yardımına yetişerek 
kendi hakkındaki suçlamaları hatırlattı ve 
bir daha bu suçlamaların asılsız olduğu-
nun altını çizdi. 

Bir yandan Hasan Azis, bir yandan Dim-

ço Mihalevski kesin ve net bilgiler vere-
rek, bırakın kendilerini savunmayı, kesin 
bir biçimde Karayançeva ile Tauşanova’yı 
Bulgaristan önünde tartışmadan “silip 
süpürdüler”. Mikrofon bu iki bayana veril-

diğinde halk arasından sık sık onlara 
karşı sesler yükseldi. Bu da bizlere 
yıllardan beri burada, siyasi mey-
danda yapılan ve verilen “savaşın” 
insanları ne kadar bilinçlendirdiğini 
ve olgunlaştırdığını gösterdi. Tabi ki, 
farklı düşünceler ve söylemler ola-
cak, ama, tüm bunlar seviyeli, edepli 
ve karşılıklı saygı çerçevesinde ya-
pılmalıdır. Tüm Bulgaristan’a Kırcaali 
bunu da gösterdi. 

Sunucu mikrofonu halka verdiğinde 
nedense önce “eski tanıdık” dediği 
GERB üyesi Boyko Sinabov’a ve ar-
dından da yine aynı partili Ardino’lu 
(Eğridere) bir vatandaşa uzattı. 

Başbakan Borisov’un adaşının ağzın-
dan aşırılık kaynıyordu. O bile sözlerini 
bitirirken GERB’te de ahtapotun görül-
düğünü söyledi. Ahtapot, İçişlerinin maf-
yaya karşı yürüttüğü operasyona verilen 
isimdi. Çevreden tepkilerin yükselmesi-
ne rağmen bu sefer mikrofon her kesim-
den kişilere uzatıldı ve herkes bu projey-
le ne kadar gurur duyduğunu söyledi. 
Söz rahibe verildiğinde şunları söyledi: 
“Ben, Kırcaali Hıristiyanları Cemaati 
Dini Başkanı Peder Petır’ım. Bu proje 
tarafından zarara uğratıldım ve bu pro-
jeye karşıyım. Ne güzel eskiden söğüt 
ağaçlarımız, sivrisineklerimiz, pis koku-
lu balçıklarımız vardı, bazen de birileri 
boğuluyordu! Şimdi kurbağaların sesle-
ri kesildi, insanlar bağırıyor. Benim için 
bu Arda nehri iki karşı kıyıdır, iki etnik 
gruptur, iki dindir. Üzerindeki köprüleri 
yıkmayalım, yenilerini inşa edelim! ”

Kırcaali Belediyesi ülke çapında en çok 
incelenen Belediye birincilik unvanını da 
kimseye kaptırmıyor. Hatta Eylül ayın-
dan bugüne kadar yapılan 110 incele-
meyle de diğer belediyelerden açık ara 
ilerde. Bu durumda asıl çarpıcı olan olay 
da şu ki, belediye yönetiminin göstermiş 
olduğu tüm çabalara rağmen ve valiliğe 
yapmış olduğu “Gelin halk için beraber 
çalışalım” davetiyesine ve çağrılarına 
sürekli olumsuz yanıt alıyor olmasıdır. 
Takdir Sizlerin.

                      
                       İsmail KÖSEÖMER

BSP yerel seçimlerde mevcut 
adrese göre oy vermede ısrarlı   

Yeni seçim kanunu tartışmaları sı-
rasında Bulgaristan Sosyalist Partisi 
(BSP) yerel seçimlerde mevcut ad-
rese göre oy verme üzerinde ısrar 
edecektir. Sosyalistlerin İl Başkanı 
Milko Bagdasarov, Pazar ve Pa-
zartesi günleri Kırcaali’de Parti Yü-
rütme Bürosu’nun yaptığı oturum 
esnasında yukarıda belirtilen konu 
gündeme alındığını duyurdu. Altını 
çizerek, böyle bir metninin kanun-
da yer aldığı takdirde en sonunda 
dışarıdan gelip   oy verenler değil 
de, yerel kişilerin yerel sorunları 
çözeceğini söyledi. Yerel seçimle 
ilgili konular dışında, sosyalistler 
insanlar arasında ayrımcılığa ve 
nefretin ekilmesine doğru götüren 

tüm hareketlerin politikasını da tartıştı. 
Son dönemlerde bu tür hareketler ülkeyi 
yöneten GERP tarafından yapılmaya ça-
lışılmaktadır denildi. Basın toplantısında 
milletvekili Dimço Mihalevski de hazır 
bulundu. Mihalevski şöyle dedi: “Boyno 
(İsmeller) köyünde Vali Tauşanova ve 
Milletvekili Karayançeva’nın siyasi ne-
denlerden doğan beceriksiz girişimleri 
yüzünden durdurulan arıtma tesisi ve 
kanalizasyon projesi Bulgaristan’a ciddi 
dert olabilir. Bu iki şahsın isteği üzerine 
durdurulan proje için yapılan yatırımı geri 
isteyecektir. Avrupa Komisyonu Avrupa 
Projeleri üzerinde yapılan siyasi girişim-
leri çok ciddi bir biçimde takip ediyor ve 
kesinlikle hoşgörü göstermiyor.” 

                                                     KH

Volen Siderov’un Türkiye Açıklaması      
Irkçı görüşleriyle tanınan ATAKA 

adlı partinin lideri Volen Siderov, 
Devlet Milli Güvenlik Servisinin 
(DANS) çalışmalarının Türkiye ve 
Rusya’ya karşı yoğunlaşması ge-
rektiğini söyledi.

Parlamentoda DANS’in denetimin-
den sorumlu komisyonun dönem 
başkanlığını devralacak olan Volen 
Siderov, Bulgaristan Ulusal Rad-
yosuna (BNR) yaptığı açıklamada, 
Türkiye ve Rusya’nın Bulgaristan’a 
karşı “yabancı” ve “düşmanca” çı-
karlara sahip olduğunu ileri sürdü. 

Türkiye ve Rusya’nın Bulgaristan’a 

yönelik faaliyetlerinin çok sıkı bir şekilde 
araştırılması gerektiğini belirten Siderov, 
“AB üyesi olmayan bu ülkelerin Bulga-
ristan ile ilgili politikalarının ve faaliyet-
lerinin analizleri çok iyi yapılmalıdır. Bu 
faaliyetlerin ülkemizin milli çıkarlarına za-
rar verip vermeyeceği tespit edilmelidir” 
diye konuştu. 

Bulgaristan’daki uluslararası siyasi 
gözlemciler parlamentonun çalışmaları-
na başlamasına iki gün kala ırkçı liderin 
yaptığı bu açıklamanın, Sofya’nın Ankara 
ve Moskova ile ilişkilerinde istenmeyen 
bir gerginlik yaratabileceği görüşünde 
birleşiyor.                                        KH

“Vyara, Nadejda, Lübov” 
Birleşik Anaokulu Yenilendi 
Tamamen yenilenen  “Vyara, Na-
dejda, Lübov”   Anaokulunun res-
mi açılışı 14 Nisan günü yapıldı. 
Bu anaokula 1953 yılından beri 
yapılan en kapsamlı tadilattır. İki 
binanın iyileştirilmesi ve ısı kay-
bını önleme işlemleri iki bucuk 
ay devam etmiş. Bu süre zarfın-
dan tüm pencereler ve kapılar 
değiştirilmiş, mutfak gereçleri 
yenilenmiş, tüm çalışma ve des-
tek tesisleri tamir edilmiş. Yapılan 
yatırım 600 bin leva değerindedir. 
Yenilenen birleşik anaokulunda, 
kreş ile okul öncesi farklı yaş gru-
buna ait yedi sınıfa ayrılmış 200 
çocuk yetiştirilmektedir. Gerek 
uzmanlarıyla gerekse çocukla-
ra uyguladığı çağdaş yetiştirme 
şekliyle dünya standartları üze-
rinde bir durum ortaya çıkmış. 
Belediye Başkanı Hasan Azis’in 
göreve gelmeden önce vermiş 
olduğu sözlerin hepsini birer bi-
rer yerine getiriyor. Başkan Azis 
şu açıklamayı yaptı:”Kırcaali 
Belediyesinin temel görevlerin-
den biri hem okulları ve tesisleri 
yenilemek, hem de kreşleri ve 
anaokulları çağdaş bir hale ge-
tirmektir. Son altı yılda ekibimle 
beraber kentimizde ve diğer yer-
leşim bölgelerinde yirmi beş adet 

kreş ve anaokulun bazılarını kısmen, 
bazılarını da tamamıyla yeniledik. 
Güttüğümüz bu politika tüm gücüy-
le devam edecek ve Avrupa Birliği 
programları vasıtasıyla yeni finans-
man kaynakları aranacak. Bizler 
bu şekilde çocuklara verilen eğitim 
ve terbiye düzeyinin yükselmesini 
amaçlıyoruz. Kentimizde böyle bir 

tesisin mevcudiyeti, gerçekleşmesi 
uzun yıllardan beri birkaç nesil tara-
fından beklendiği bir hayaldi. Bizler 
bunu da başardık.”
Yenilenen anaokulun açılış kurde-
lesini kestikten sonra Başkan Azis 
ile misafirler yapılanları görmek için 
her iki binayı da gezdiler. Belediye, 
yedi sınıfın her birine de birer adet 
büyük pasta hazırlatmıştı. Çocuklar 
heyecanla bu hediyelerin verilmesini 
sabırsızlıkla beklediler.
                                                KH
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Блокирани социални проекти за 16 млн. лева
Обща пресконференция дадоха 

днес кметът на община Кърджали 
инж. Хасан Азис, председателят на 
Общински съвет Кърджали Сейфи 
Неджиб и председателят на група-
та съветници от ДПС Бахар Паоло-
ва. Тя бе във връзка с върнатите 
от областния управител Иванка 
Таушанова ново обсъждане на 
Решения № 45, 46, 47 и 49 на ОбС 
Кърджали от заседание проведено 
на 25 март т.г. Мотивите на област-
ния управител, са че са допуснати 
нарушения на действащата норма-
тивна уредба. Три от изброените 
решения се отнасят за поемане на 
общински дългове към държавния 
фонд „ФЛАГ” за изпълнение на три 
обекта - Укрепване на свлачище-
то по пътя за с. Енчец, основен 
ремонт на помещенията на Дома-
шен социален патронаж и Дневен 
център „Надежда” и изграждане на 
първи и втори етап на парк „Арпез-
ос Север”. Четвъртото решение е 
за издаване на общинска гаранция 
по кредита, отпуснат от Търговска 
банка „Алианц” АД , с който бе из-
граден „Пазар на производителите” 
в Кърджали.
За съжаление тези решения каса-

ят големи инфраструктурни проек-
ти за близо 17 милиона лева, каза 
днес пред медиите председателят 
на Общинския съвет Сейфи Не-
джиб. Той подчерта, че по закон 
ОбС може да преразгледа спрени-
те четири решения и в тази връзка 
неговото намерение е да насрочи 
заседание на 27 април, когато из-
тича датата на връщането на ре-
шението. Разбира се областният 
управител има право по закон да 
върне наши решения и това е в не-
говите правомощия, подчерта още 
г-н Неджиб. Всичко, което е каза-
но в мотивите за спирането на ре-
шенията, обаче, според него не е 
издържано,защото Решения № 45, 
46, 47 и 49 приети с протокол №3 

от 25.03.2010 г. на ОбС съвет - Кър-
джали са взети при стриктно спаз-
ване изискванията и условията на 
Закона за местно самоуправление 
и местна администрация, Закона 
за общинския дълг и Наредбата за 

условията и реда за провеждане на 
обществено обсъждане на проекти, 
финансирани чрез поемане на дъл-
госрочен и/или краткосрочен дълг 
от община Кърджали.
В подкрепа на направените пред-

ложения се изказа и председате-
лят на групата съветници на ДПС 
Бахар Палова. Тя заяви, че групата 
застава твърдо зад взетите реше-
ния, още повече че те са социал-
но ориентирани и най-вече тези, 
свързани с изграждането на парк 
“Арпезос-Север”, Дневен център 
“Надежда”, Домашен социален 
патронаж и свлачището по пътя за 
село Енчец.
В рамките на пресконференцията 

бе подчертано, че предложенията 
на кмета на Община Кърджали са 
били придружени с всички изиску-
еми документи съгласно Закона за 

общинския дълг, а съгласно чл.14 
ал.3 от Закона за общинския дълг – 
предложението съдържа подробно 
описание на всички финансови па-
раметри на проекта, всички източ-
ници на финансиране на проекта 

и размер на съответния финансов 
ресурс, максимален размер на дъл-
га, срокове и начини за усвояване-
то му, лихвени условия, размер на 
разходите за консултантски и адми-
нистративно-управленски услуги, 
източници за погасяване на дълга, 
влияние на дълговото финансира-
не и на разходите по обслужването 
на дълга върху бюджета на общи-
ната. 
В поканата за обществено обсъж-

дане съгласно чл.15 ал.1 от Закона 
за общинския дълг се посочват об-
щите параметри на проекта - пред-
назначение, стойност, начин на 
финансиране и на обезпечаване, 
както и мястото , датата и часа на 
провеждане на обсъждането.
По отношение на това, че „липсват 

становища и предложения от об-
щественото обсъждане”, от страна 

на общината са били представени 
на Областния управител протоколи 
от проведеното обществено обсъж-
дане ясно и категорично е записано, 
че няма направени предложения от 
присъстващите. Обсъжданията са 
проведени съгласно реда и усло-
вия на Наредбата за условията и 
реда за провеждане на обществено 
обсъждане на проекти, финансира-
ни чрез поемане на дългосрочен и/
или краткосрочен дълг от община 
Кърджали, за което има изготвени 
протоколи. 
Предложението на Кмета на Об-

щина Кърджали, взето с Решение 
№ 49, прието с протокол №3 от 
25.03.2010 г. на Общински съвет- 
Кърджали съдържа и посочения в 
мотивите на Областния управител 
доклад за статута и финансовото 
състояние на търговското друже-
ство „Пазар на производителите”, 
поради тази причина няма как да 
бъде нарушен чл.44 ал.1 и ал. 2 от 
Закона за общинския дълг.
Коментар по темата направи и 

кметът на община Кърджали инж. 
Хасан Азис, който подчерта че за 
последните девет месеца спрени-
те проекти за община Кърджали са 
на обща стойност около 30 млн. лв. 
“Със спирането на дадени решения 
за проекти, които вече са обезпе-
чени със средства на ЕС ние заба-
вяме тяхното изпълнение и това 
е във вреда на всички жители на 
общината”, каза още инж. Азис. В 
тази връзка той заяви, че “въпросът 
е не в търсенето на решения да се 
спира един проект, а в търсенето 
на решения той да бъде реализи-
ран, а това може да стане само в 
един диалогичен процес между 
институциите. За съжаление такъв 
между областна управа и община 
Кърджали липсва”, подчерта още 
градоначалникът.
                                              КХ

Всички ние извървяхме 
дълъг и труден път и стра-
ната ни постигна своите 
стратегически цели – член-
ство в НАТО и Европейския 
съюз. За първи път местна-
та власт има възможността 
чрез Оперативните програ-
ми да реализира големи ин-
фраструктурни проекти по 
райони. В условията на за-
дълбочаващата се финан-
сова и икономическа  криза 
са необходими трудни, но 
наложителни реформи във 
всички области на управле-
ние. Всички ние сме гаранти 
за необратимостта на демо-
кратичните процеси в наша-
та страна.  Няма как да не 
подкрепим усилията на из-

П О Д П И С К А
„Нормални условия за работа - силна местна власт”

пълнителната, съдебната и 
законодателната власт в об-
щите им усилия за справяне 
с трудностите пред българ-
ското общество. Затова из-
разяваме категоричната си 
подкрепа и казваме:

  - „ДА” на борбата сре-
щу корупцията във всички 
нива на властта и органи-
зираната престъпност;

  - „ДА” на обективния и 
взаимен контрол и без-
пристрастни проверки 
във всички нива на упра-
вление;

   - „ДА” на гарантиране 
на сигурността и спазва-

нето на човешките права 
на българските гражда-
ни.

В същото време ние изра-
зяваме своето безпокойство 
и категорично несъгласие 
с опитите за формиране 
на обществени нагласи на 
недоверие и съмнения за 
виновност към представи-
телите на местната власт. 
Свидетели сме на зрелищ-
ни акции и шумни обвине-
ния. Внушава се виновност 
чрез медии и от парламен-
тарната трибуна преди про-
куратурата и съда да са си 
свършили работата. Затова 
изразяваме категоричното 
си несъгласие и казваме:

  - „НЕ” на тенденциозни-
те политически проверки 
и прибързани обвинения 
към представители на 
местната власт;

   - „НЕ” на показните 
действия и изземването 
на функциите на съдеб-
ната от изпълнителната 
власт за постигане на по-
литически цели;

  - „НЕ” на политическа-
та репресия уронване на 
авторитета на местната 
власт и политическото 
омаскаряване.
       Председател на
      Инициативния комитет
        Ниязи Шакир
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Lütvi Mestan: Reform Sorunu 
Anahtar Konumundadır 

Krize karşı önlemlerle ilgili Hak ve 
Özgürlükler Hareketi(HÖH) Merkezin-
de yapılan basın toplantısında Lütvi 
Mestan şunları söyledi: “Reform so-
runu anahtar konumundadır. Tutulma-
yan reformlar için siyasi sorumluluk 
kabul edilmezse, bizler bu krizden 
kurtulamayız. Sunulan önlemler, kap-
samlı kriz savar programının birer 
elemanı olmalıdır. Şimdiye dek Sime-
on Dyankov’un tek taraflı konuşması 
dışında, bizler mecliste ciddi tartışma-
ların yapıldığı bir ortama sahip olama-
dık. Bakanlar Kurulu acil bir biçimde 
Milli Meclise, Avrupa 2020 stratejisine 
uygun bir kriz savar programı öner-
melidir. “

Lütvi Mestan sıcak geçecek siya-
si bir dönem beklemektedir. Sözde 
Hükümetin tahminlerine göre Meclis 
bahar oturumunun başlaması, krizin 

başlangıcının sonuna denk geleceğini 
ve ülkenin ERM2’ye (Avrupa Dövüz 
Kuru Mekanizması) üye aday baş-
vurusunun yapılacağını hatırlattı ve 
şöyle dedi: “Bu iki tahminin hiç birisi 
doğru çıkmadı.”

HÜKÜMET TÜTÜN ÜRETİCİLERİ-
NE YÖNELİK VERDİĞİ TAAHHÜT-
LERİ YERİNE GETİRMEDİ 

Merkez Yürütme Bürosu oturumu 
çıkışında Lütvi Mestan: “Hükümet tü-
tün üreticilerine yönelik verdiği Mart 
sonuna kadar tütün primleri miktarının 
belirlemesi taahhütlerini yerine getir-
medi. Zaten tütün üreticileri, bütçeye 
borçlu oldukları 4 kat daha yüksek 
sosyal güvenlik sigortasıyla vuruldu-
lar. Üstelik ilk defa pazarlanan ürün 
üzerine de vergi ödeyeceklerdir ” diye 
konoştu.

                        İsmail KÖSEÖMER                 

Мла дежи на среща със  
слухоувредени  в Момчилград
На случайно състояла се среща в 

кафе-бар „Кристал” – Момчилград, 
младежи от града имаха възмож-
ност да се срещнат с най-топли-
те, най-милите, най-лъчезарните 
и най-добронамерените хора в 
света. Някак си спонтанно се слу-
чи всичко това и всеки с огромно 

желание се включи в общуването. 
Имаше жестомимика, магическо 
приятелство, превод но без никой 
да се загубва в него, но най-мно-
го имаше постоянно усмихващи 
се лица. Териториалната органи-
зация на Съюза на слухоувреде-
ните в Момчилград се състои от 

Kriz ortamında emekliler  
İstatistiğin gösterdiği gibi, Bulgar-

lar, aldıkları gelirler bakımından 
Avrupa’nın son sırasında olup Avru-
palılarınkinin üçte birini alıyorlar. 

Bulgaristan’da 2 milyonun üstünde 
emekli var. Onlar da Avrupa standar-
dının çok uzağındadır, hatta komşu 
Balkan ülkelerindeki emeklilerden az 
para alıyorlar. Bulgaristan emeklileri 
hayatının son gününe kadar çalışmak 
zorundadır.Kendi finansal ihtiyaçlarını 
karşılamışsa özellikle şimdiki kriz ko-
şullarında çocuklarına yardımcı olmak 
için çalışmalarına devam ediyor. 

Ulusal Sigorta Sandığı’nın verilerine 
göre Bulgar emeklilerinin yıl başındaki 
sayısı 2.2 milyondur. Hizmet süresi ve 
belirlenen yaş sınırı için verilen orta-
lama emeklilik maaşı 281 leva (140) 
Avro, asgari emekli maaşı ise 136 
leva (68) Avrodur. Bütçe giderlerinin 
neredeyse % 43’ü emekli maaşlarına 
harcanıyor. Bu paranın sadece % 40’ı 
çalışanların sigorta ödentilerinden 
geliyor. Kalan % 60’lık bölüm devlet 
tarafından karşılanıyor. Bu durumun 
iyiye değiştirilmesi için çalışanların iş 
pazarında daha uzun zaman kalma-
larının teşvik edilmesi düşünülüyor. 
Bunun gerçekleştirilmesi emeklilik 
reformunun Bulgaristan’da en yakın 
zamanda uygulamaya konulacak ikin-
ci aşamasında öngörülüyor. Böylelikle 
ilgili kişinin alacağı emeklilik maaşı, 
hizmet süresine, aldığı ücret ve yap-
tığı sigorta ödentilerine bağlı olacak. 

Ama bu gelecekle ilgili bir perspektif. 
Şimdiki gerçekler bambaşka. Ekono-
mik kriz, sınırlamalar ve istihdamda 
kısıtlamalar gerektiriyor. 75 yaş üstü 
vatandaşlarla dul kalanların emeklilik 
maaşlarına getirilmesi planlanan zam 
şimdilik askıda kalıyor. 

Üçüncü yaş grubundan Bulgarlar 
kriz koşullarında nasıl yaşıyor? 

Plovdiv’in Markovo köyünden bir 
emekli kadının gözüyle krizin boyut-
larını görelim. Koltuk değneğine da-
yanan bu kadın şöyle diyor: 

“Durum zor. Çocuklarımın yardımı-
na bel bağlıyorum. Onlar olmasaydı 
ne yapacağımı bilemiyorum. İlaç gi-
derlerim ayda 100 levayı buluyor. 30 
levası birinci grup özürlülük için olmak 
üzere toplam 200 leva alıyorum. 36 

yıl süreyle bir kışlada memur olarak 
çalıştım.Emekliliğe ayrılma yaşının 
yükseltilmesini desteklemiyorum. 
Bulgarlar hasta bir halktır. Biz kalp 
hastalıkları ve beyin kanamaları ba-
kımından Avrupa’da birinci sırada bu-
lunuyoruz.” 

Başka bir emekli bayan, mütevazi 
gelirini biraz artırmak için gazete sa-
tıyor. Onu da dinleyelim: 

“100 leva kadar bir emekli maaşıy-
la yaşanmıyor. Bunun için çalışmaya 
devam ediyorum. 40 yıllık iş hizmetim 
var. 15 yıl camekan işçisi, ondan son-
ra bir anaokulunda, sonunda da 15 
yıl Tütün Araştırmaları Enstitüsü’nde 
çalıştım. Anne ve babası olmayan bir 
çocuğu yetiştirdim. Şimdi ona yar-
cımcı olmaya çalışıyorum. Elimden 
geldiğince işin içinden çıkmayı düşü-
nüyorum.” 

Ülkemizde kriz sonucu baş gösteren 
işsizlik diğer bazı gelişmelere de ne-
den oldu. Bir emekli ailesi, işsiz ço-
cuklarına yardımcı olmak için kocanın 
emekli maaşıyla geçinmeye çalıştık-
larını anlatıyor.Diğer emekli maaşını 
işsiz kalan ve sosyal yardımlara gü-
venen çocuklarına veriyorlar. 

Kriz öncesinde yurt dışında çalışan 
çocuklarından para alan emeklilerin 
sayısı da az değil. Gençlerin bir bö-
lümü Bulgaristan’a döndüğü için bu 
emeklilerin onlardan aldıkları finansal 
yardımlar ya çok azalmış ya da tama-
men kesilmitir. Köyde yaşayan emek-
liler ise sebze yetiştirdikleri küçük ev 
bahçelerine bel bağlıyorlar. 

Kent yaşamı süren Bulgar emek-
lisi krizle nasıl baş ediyor acaba? 
Sofya’nın en büyük pazar yerinde 
alışveriş yapanların % 90’ını emekliler 
oluşturuyor. Onlar daha ucuz sebze, 
et, meyve satın alıyor. 

Dolayısıyla varlıklı emekliler de var. 
Onların ya biriktirilen parası ya da ki-
raya verdikleri ek mülkleri var. Ancak 
onlar, Bulgar emeklilerinin sınırlı bir 
bölümünü oluşturuyor. 

Bulgaristan emeklilerinin çoğuna ne 
kadar büyük bir emekli maaşıyla ya-

rınlarından emin olabileceklerini so-
rarsanız, “500 levayla iyi geçinebiliriz” 
diye mütevazi bir cevap alırsınız. 

                                              BNR

74 члена, 
като неин 
председа-
тел е Сте-
фан Димов. 
Тези хора 
съществу-
ват в един 
т е х е н  с и 
свят, а ня-
кой пита ли 
се дали не 
искат да го-
ворят с така 

наречените „нормални” хора? Об-
щуват по между си с помощта на 
жестомимичния език, чиято исто-
рия започва с Хуан Пабло Бонет 
от Сарагоса (Испания)роден около 
1573 г. и починал през 1633 годи-
на. 

Социалната интеграция на хора-
та със слухови увреждания чрез 
изграждане на възможности за 
общуване във всички по-важни 
институции болница, служба за 
социално подпомагане, училище, 
поща е изключително наложител-
на. 

Те не шофират, музиката не ги 
докосва, няма за тях мобилна 
връзка или „хайде в скайп!”. Не 
са увредени от всички тези при-
добивки на модерния свят. Сякаш 
те са единствените нормални в 
този луд и динамичен живот. Прос-
то се огледайте по-внимателно и 
ще ги забележите по-лъчезарните 
усмивки със сияйна осанна около 
тях.

На снимката от ляво на дясно: 
Исмаил Кьосеюмер, Мехмед Са-
дула, Стойчо Караджов, Мехрибан 
Карип, Шазие Вели, Халил Вели, 
Нермие Рашид, Заид Рашид, Ер-
гин Емин – клекнал и Юмер Юсе-
ин.        

 Исмаил ИБРАХИМОГЛУ 
                              


