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Kırcaali Haber Gazetesi’nin
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Bulgaristan Türklerine, yıllardan beri
sinsice uygulanan asimilasyon politikaları, insan haklarını ihlaller, baskılar
1984 yılında açığa çıkmış ve doruk
noktasına ulaşmıştı.
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Eşref Kahraman, AİHM önünde açlık grevi yapacak!
Merkezi Bursa'da
olan Balkanlarda
Adalet, Haklar Kültür
ve Dayanışma Derneği (BAHAD) Başkanı
Eşref Kahraman’ın
Strasburg İnsan Hakları Mahkemesi önünde açlık grevi yapmayı
düşündüğü bildirildi.
Örgüt tarafından basına gönderilen bildiride bunun sebebinin
Kahraman tarafından
Bulgarlaştırma süreci
esnasında gördüğü
manevi zararlar gerekçesiyle Kırcaali Bölge
Mahkemesinde devlete karşı açtığı davanın
sonuca varmaması olduğu açıklandı. Kırcaali Bölge Mahkemesi
hakimlerinin davayla

ilgili yaptığı son oturum 13 Aralık 2011
tarihindeydi. Bir aylık süre içinde hakim
Mariya Danovska’nın
mahkeme kararını
açıklaması gerekliydi.
Fakat bu olmadı. Hakimler, Danovska’nın
ciddi hastalanmasının

Türk Kültür ve Sanat Derneği
ve Kırcaali Haber Gazetesi,
BENİM BAYRAMIM 23 NİSAN
konulu kompozisyon yarışması düzenliyor.
Yarışmanın amacı, Bulgaristan’da Türk
asıllı öğrencilerin arasında 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını
benimsetmek ve anadilleri Türkçeyi
sevdirmek ve yaşatmak.
Yarışma iki grupta yapılacak
I. grup: 1. - 4. sınıf öğrencileri
II. grup: 5. - 8. sınıf öğrencileri

buna engel olduğunu

ifade ettiler.
BAHAD teşkilatından, “Dava hakkında
kasten karar alınmıyor. Sebep ise, Bulgaristan Millet Meclisinin
Bulgaristan Müslümanlarına karşı uygulanan asimilasyon
politikasını resmen
kınayan bildiriyi kabul etmesinden sonra
Danovska’ya yapılan
baskı” diye yorumla-

dılar. Eşref Kahraman,
“Bulgaristan Devlet
Güvenlik Ajansı ajanları, dava sonuçlarını
manipüle etmeye çalışıyorlar ve henüz karar açıklanmamasının
ana sebebi de budur”
diyor.
Daha önce belirttiğimiz gibi, dava 14 Mart
2011 tarihinde bakılmaya başlandı. Eşref
Kahraman mahkum

edilmeden Belene
kampına götürülüp işkenceler görmesinden
ve oradan da sürgüne gönderilmesinden
dolayı devletten 200
000 Leva tazminat
ödemesini ısrar etmişti. Daha o zaman
avukatlar Kahraman’ın
davası zaman aşımından dolayı başarıyla
sonuçlanmayacağını
söylemişlerdi.
Kırcaali Haber

İki saat uzaklıkta iş imkanı!!!
Türkiye ve Dünyada Tıp alanındaki
her türlü gelişmeyi
yakından takip eden
ve hastalarına yarar
sağlayacak biçimde
uygulamaya koyan
Özel Medikent Hastanesi çağdaş tıp biliminin sağladığı tüm
bilgi ve olanakları,
tıp ahlaki ilkeleri çerçevesinde ve en üst
düzeyde tanı, tedavi
ve takip hizmetlerini misyon edinerek,
hastalarına hizmet
vermektedir.
Özel Medikent Hastanesi Bulgaristan/

Lüleburgaz'da hizmet vermeye başlamıştır. 10.000 m2
alan üzerine kurulu
Özel Medikent Hastanesi 8.000 m2 kapalı alanda toplam
61 yatak kapasitesi
ve 240 personeli ile
Trakya halkına hizmet vermektedir.
Kırcaali’ye yaklaşık
215 km uzaklıkta
olarak Fizyoterapist, Hemşire, Ebe,
Sağlık M emur u,
Röntgen Teknisyeni alımları yapmak-

tadır. Özel Medikent
Hastanesinde lojman
olanağı mevcuttur.
Özel Medikent
Hastanesi 3 Kasım
2008 tarihinden itibaren K ır k lare li /

Sizde Özel Medikent
Hastanesi ailesine
katılmak isterseniz
+90 288 417 50 50
numaralı telefondan
ve info@medikent.
com.tr adresinden
bize ulaşabilirsiniz.

Dereceye girenlere:
I. ödül – Dizüstü Bilgisayar
II. ödül – Dijital Fotoğraf Makinesi
III. ödül - Dijital Fotoğraf Makinesi
Denemeler okunaklı ve 2 sayfayı geçmemeli.
Yapıtlar 10 Nisan 2012 tarihine kadar şu
adrese gönderilmeli:
Вестник „Кърджали Хабер”
Бул. България № 53, ет. 2, офис 10
Кърджали 6600

Хотелът който Ви подхожда
Бул.”Беломорски” 68 ; Тел. 8 23 54; 8 23 55

www.hotel-kardjali.com

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
бул. ”Христо Ботев” № 68
e-mail: mars55@mbox.contact.bg
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Mümin ÇOLAKOĞLU
Bulgaristan Türklerine,
yıllardan beri sinsice uygulanan asimilasyon politikaları, insan haklarını ihlaller, baskılar 1984 yılında açığa çıkmış ve doruk
noktasına ulaşmıştı. Bu
ülkede birilerinin bu gidişin durdurulması için bir
şeyler yapması gerekiyordu. Bulgaristan’da yönetime karşı başkaldırmanın
nelere sebep olabileceği
de tüm Bulgaristan halkı tarafından biliniyordu.
Devlet tarafından gelecek
olan her türlü kötülükleri
göze alarak, 21.12.1984
Cuma günü köy meydanında toplanmış olan köy-

deşlerime konu üzerinde
düşündüklerimi anlatmayı
önemli bir fırsat olduğunu
düşündüm.
Dörder beşer kişi guruplar halinde bir araya gelmiş, herkes birbirileriyle
bir şeyler konuşuyordu.
Hangi gurubun yanına
gidip kulak misafiri olmayı istesem konuşulanlar;
Bulgar yöneticileri ve onların milisleri tarafından
Türk köylerine yapılan
baskınlar ve köy halkına
uygulanan insanlık dışı
şiddet, işkence ve akılalmaz baskı…
Konuşuyorlar fakat herkes birbirinden çekiniyor.
Hangi gurubun yanına
yaklaşsam orada hemen
bir sessizlik egemen
oluveriyordu. Anlaşılan
devletin öğretmeni olduğumdan dolayı benden
de çekiniliyordu. İnsanlarımızın içine sinmiş bir
devlet korkusu milis korkusu vardı.
Bir gurup vardı. Oldukça kalabalık görünüyordu. Bu gurubun arasına
girdiğimde başka guruplarda olduğu gibi yine bir

sessizlik meydana geldi. Bu sessizliği bozmak
bana düşüyordu. Biraz
laf ettikten sonra, çevremizde bulunan Rusalsko
(Hotaşlı) Lübenovo (Ürpek) Kitnitsa (Yatacık) bu
köylerden önce Komuniga
(Kuşallar) Trimogili (Üçtepe) Paniçkovo (Çanakçı)
köylerine gece saatlerinde düzenlenen baskınlar,
köy halkına atılan dayak,

Amerikalı Andy Franks, “Otets Paisiy”
Lisesinde İngilizce öğretecek
Bu eğitim yılında Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) kurulan Barış Gönüllülerine bağlı
“Eğitim” Programı üzere
Bulgaristan’da 66 yerleşim yerindeki lise ve
yüksek okullarda İngilizce öğretmeni olarak 71
gönüllü çalışmaktadır.
Kırcaali’nin en eski okulu
“Otets Paisiy” Lisesinde
de 2012 yılının başından
itibaren Amerikalı Andy
Andrew Everol Franks’ın
ders verecek. Andy,
Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı tarafından
onaylanan, Bulgaristan
ile ABD hükümetlerinin
yaptığı sözleşme üzere
İngilizce ‘den sıra öğretmen olarak göreve
getirildi. Okul Müdürü
Zlatko Atanasov, “Eğitim Programının temel
amaçlarından biri, sınıfta ders vererek, sınıf dışı
çalışmalar yürütülerek
ve serbest konuşma aracılığıyla İngilizcenin öğrenciler ve öğretmenler
tarafından daha iyi öğrenilmesidir” diye belirtti.
Müdür, Yeni Yıl tatilinden
sonra şehirde vatandaşlar için de İngilizce öğretim kursu düzenlenleyeceğini paylaştı. Bununla

da, Eğitim Programının
ikinci amacı olan başka kültürlerden öğretmenlerin, vatandaşların
profesyonel ve kişisel
gelişimine yardımcı olmak ve onlar hakkında
daha geniş bilgi edinmek
yerine getirilmiş olacak.
Bu öğretim kursunu da
Franks yürütecek.
Andy Franks, “Otets
Paisiy” Lisesinde „team
teaching” yöntemi uygulanarak, çalışacak.
Bu demek oluyor ki,
Andy, ayrı ayrı sınıflarda okuldaki İngilizce öğretmeni ile birlikte ders
verecek. İki öğretmen,
derste yapılan çalışmaları kendi aralarında
paylaştıracaklar ve sırayla yerine getirecekler

veya sınıfta oluşturulan
ayrı ayrı gruplarla çalışacaklar. Bu tür dersler
Bulgaristan’daki İngilizce
öğretmenlerin ders programında tamamen yer
alıyor, gönüllü öğretmenler ise bu tipten dersleri
Barış Gönüllülerine rapor etmek zorundalar.
Barış Gönüllülerine
bağlı “Eğitim” Programı üzere lise ve yüksek
okullarda çalışmak için
Bulgaristan’a ilk kez
1991 yılında 26 kişilik
gönüllü grup geliyor.
O zamandan bu yana
dek program üzere
Bulgaristan’da toplam
574 gönüllü öğretmen
olarak çalışmıştır.
Kırcaali Haber

uygulanan akıla sığmayacak şiddeti konuştuk.
Guruptan Mustafa Rasimof: “Sıra bizde” dedi.
“Benim ailem ve komşularım geceleri köyümüzün yakınındaki ormanda
Değirmenderesi’nde gizlenerek sabahlıyor. Yaşlılarımız ve çocuklarımız
perişan, havalar soğuk,
kar yağıyor, yerler buz ve
buz üstünde kar yığınları,
göz yummadan sabahlar
oluyor. Ne olursa olsun
Türk adlarımızın Bulgar
adları ile değiştirilmesine
rıza göstermeyeceğiz”
dedi. (Bu çile tüm köy
halkının çilesiydi.)
Konuşanları dikkatle
dinledikten sonra, bu
işin kaçmakla göçmekle
olmayacağını söylerken,
biri hemen sözümü kesti
ve ekledi: “ Ne yapabiliriz ki, silahımız yok, tüfeğimiz yok. Bizlere bu
mezalimi yapan devletin
silahı da var, tankı da, ordusu da.” Ben konuşmaya devam ettim: “Silahla
bıçakla değil, demokratik
yollardan adımızı, dilimizi, dinimizi ve tüm haklarımızı savunacağız.”
Tabi ki: “Nasıl?” sorusu

hep bir ağızdan geliverdi. “Pazartesi 24.12.1984
günü bu meydanda tüm
köy halkı toplanacağız ve
buradan yerleşim merkezi olan Mleçino (Sütkesiği) Belediyesi Parti
Komitesine yürüyeceğiz.
Biz bu topraklarda 600 yıl
Müslüman-Türk olarak varız, Müslüman-Türk olarak
da kalmak istiyoruz ve kalacağız, diye Parti ve Devlet yöneticilerine tepkimizi
göstereceğiz.” Sanırım ilk
Sevinç Niyazief idi: “Buna
ben varım!” Herkes bir
ağızdan “Olur!” deyince
kafamı kaldırıp etrafıma
baktığımda bütün o küçük
küçük guruplar etrafıma
toplanmıştı.
Pazartesiye tam iki gün
vardı. O iki gün nasıl geçti, bir ben biliyorum. Orada konuştuklarım Jifkof
yönetimine göre ağır suç
teşkil ediyordu. Her dakika polis tarafından ellerim
kelepçelenip tutuklanma
korkusuyla yaşadım. Tutuklanırsam eylem yapılmayabilirdi. 23.12.84 Pazar günü akşam saat 16
sularında kardeşim Salih
geldi ve dedi ki: “Bu dava
uğrunda benim arkadaş-

larım Sabri Ramdanof
(Kalaycı) Fahri Rufadof
(Patriot) Salih Ahmedof
(Karef) Rıfat Ahmedof
(Dikme) canlarını feda
etmeye hazırlar” deyince sevindim. Ancak aynı
anda telaşa da kapıldım;
çünkü bu ülkede bu genç
kahramanların başlarına
ne gibi kötülükler gelebileceğini tahmin edebiliyordum.
Yukarda bahis konusu
olan gençler saat 17’de
köy kahvesine girdiler.
Önce kahvede oynayanların dikkatini çektiler, ortaya bir kâğıt, bir de kalem
attılar. “Türklük davasında ben de varım diyenler
imzalasın!” dediler. Salih
Ahmedof o kâğıdı aldı ve
yırtıp attı. “Bu kâğıt yarın
polisin elinde delil olur”
dedi. Neyin nasıl yapılacağı konuşulduktan sonra dışarıda havanın çok
kötü olmasına rağmen
-bora esiyor ve tipi nefes kesiyordu, kahvede
bulunan Sabri Ramadanof, Rıfat Ahmedof,Salih
Ahmedof Fahrı Rıfadof,
Aynur Ömerof (öğretmen)
Feyzi Mümünof(Brigadir),
Duran Hüseyinof, Recep Akifof, Salih Çolakof
kalktılar, Gorno-Prahovo
(Tosçalı) ve çevresindeki
köyleri; Hallar köyü başta
olmakla beraber dolaşmaya başladılar, Hallar’dan
Rıfat Yağcı Fehim ve diğer cesur gençler onlara
katılarak, Amatlar, Karamustallar, Çıraklar Dedeler Yusufpaşalar köylerini
ev-ev dolaştılar ve hane
halklarını 24/12/ 1984
tarihinde yapılacak olan
“Türk adlarımızı değiştirmeyin, 600 sene bu topraklarda Türk olarak yaşadık. Biz sonsuza kadar
Türk olarak da kalacağız!”
yürüyüşüne ve mitingine
katılmaya davet ettiler.
Devamı gelecek sayıda
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“Progres 1971” Halk Kültür Merkezi başarılı bir yılı geride bıraktı
Resmiye MÜMÜN
Gluhar (Sağırlar) köyünün “Progres 1971” Halk
Kültür Merkezi ve Okumaevinin 3 yıldır sekreterliğini
yapan Gülnar Kasim’den
alınan bilgiye göre, kurumda 40’dan fazla çocuk
ve gençler amatör olarak
halk yaratıcılığı ve sanatla
uğraşıyor.
Bundan önce toplam
5 yıl Kırcaali’nin Kostino
(Hacımahalle) köyündeki
“Dimitır Polyanov” Halk
Kültür Merkezi ve Okumaevinin faaliyetini de
yöneten Gülnar Kasim,
Gluhar halk kültür merkezinde kurulan Yerel Türk
Folklor Topluluğu, Bulgar
Folklor Ekibi, Modern
Dans Grubu ve Edebiyat
Kulübünün faaliyet gösterdiklerini belirtti.
Amatör folklor ve sanat
gruplarının çalışmalarını
Nermin İsmail yönetmekte.
“Progres 1971” Halk

Kültür Merkezi ve Okumaevi, Gluhar “St. Kiril
ve Metodiy” İlköğretim
Okulunun bu eğitim yılında gerçekleştirdiği
“Entegrasyon” projesinde de yer almakta. Proje,
“İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” programınca
Eğitim, Gençlik ve Bilim
Bakanlığı’nın geliştirdiği
“Etnik Azınlıklar Çocuklarının ve Öğrencilerinin
Eğitime Kazandırılması”
şeması üzere gerçekleşmekte. Merkezin Sekreteri Gülnar Kasim ile folklor
ekiplerinin yönetmenliğini
yapan Nermin İsmail, proje gereği kurulan “Okuyucu Köşesi” ile “Halk
Oyunları ve Gelenekleri”
külüplerini yönetiyorlar.
Gülnar Kasim, Okuyucu
Köşesi Kulübünde pazartesi ve cuma günleri
3’er saat 10 çocuk ile çalıştığını ve çeşitli edebiyat
türlerinde bol bol kitap
okuduklarını, şiir yazma
çalışmaları yaptıklarını
söyledi. Bu çalışmalarının

amacı, çocuklara kitap
okuma alışkanlığı geliştirilmesi olduğunu vurguladı. Proje çerçevesinde
Kırcaalili şair ve çocuk
yazarı Margarita Pavlova
ile çok faydalı görüşme
de yapılmış. Geçen Aralık ayında okulda yapılan

maskeli balo ve Yılbaşı
eğlencesinin Okuyucu
Köşesi Kulübü tarafından
düzenlenmiştir.
Kültür merkezi salonunun genellikle tıklım tıklım
dolu olduğu Ramazan ve
Kurban Bayramları konserleri, 50 - 60 kadının

Öğrencilere Tiyatro oyunculuğu eğitimi
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Belediyesinin
Gluhar (Sağırlar) köyü
“Sv. Kiril ve Metodiy” İlköğretim Okulu öğrencileri bu eğitim-öğretim
yılında okulda kurulan
Tiyatro Stüdyosu kulübünde tiyatro oyunculuğu eğitimi görecekler.
Çalışmalara katılacak
olan 11 öğrenci oyunculuk sanatıyla tanışacak
ve ilk deneyimlerini edinecekler. Okul Kulübünün tiyatro çalışmaları,
“Entegrasyon” projesi
çerçevesinde gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde Eğitim, Gençlik
ve Bilim Bakanlığı’nın
“ Etnik A zınlıklarına
Mensup Öğrenci ve
Çocukların Eğitime Kazandırma ve Entegrasyonu” program şeması
tarafından desteklenen
proje, “Progres” Halk
Kültür Merkezi ve Okuma evi ile ortaklaşa
gerçekleştirilecektir.
Kulüp yöneticisi ve 2.
sınıf öğrencilerinin sınıf
öğretmenleri Rositsa

Dimitrova’nın yapmış
olduğu açıklamaya
göre çalışmalara, okulun I. ve II. sınıf öğrencileri katılacak. Ayrıca
çalışmaların amacı, çocukların sahneye çıkma
alışkanlığı ve oyunculuk
becerileri edinmeleri ile
diksiyon becerilerinin
geliştirmesidir. Öğretmen Dimitrova’ya göre,
çalışmalarda öngörülen
masalları sahneye koymakla onlardaki kahramanları canlandıracak
öğrencilerin söz dağarcıklarını geliştirmek,
kurallı cümleler kurmak

amaçların arasında yer
almaktadır. Sevdikleri
kahramanları canlandırmakla öğrencilerin
kulüp çalışmalarına ilgisi daha da artacak. Çocuklar her ay uygun bir
masalı canlandırıyorlar.
Örneğin geçen Noel’de
oynadıkları “Oğlan ile
Rüzgâr” masalı üzerine
çalışmalar yaptılar.
Dimitrova, ilk önce
Tiyatro Stüdyosunda
8 çocukla çalıştığını,
sonradan büyük ısrarlar
üzere daha 3 çocuğu
kabul ettiğini ifade etti.
Öğretmen, çocukların

metinleri zor öğrendiklerini, fakat gösterilen
büyük çabayla başarıya ulaştıklarını vurguladı. Kulüp Başkanı, “Çok
çalışıyoruz ve emeğimizin sonuçlarını gördüğüm zaman gelecek
ay çalışmaları devam
ettirmek için motiveli
oluyorum” diye paylaştı. Çocuklar, Tiyatro
Stüdyosu çalışmalarıyla resmi Bulgar dilini
geliştirerek, kendilerini ifade etmede daha
büyük özgüvene sahip
olacaklar.

katıldığı Yılbaşı, 8 Mart
Uluslararası Kadınlar
Günü gibi kutlamalar da
düzenlenmektedir.
Gülnar Kasim, Edebiyat Külübünü 6 çocuğun
ziyaret ettiğini ve ülke
çapındaki halk merkezlerinin düzenlediği müsabakalara katıldıklarını
paylaştı. Daha önceki yıl
gönderdikleri şiirler için
bu 6 çocuk bir Sofya halk
kültür merkezi tarafından
ödüllendirildiler.
Gülnar Kasim, Gluhar
köyünün oldukça büyük
nüfusundan dolayı her
gün okumaevinin birçok
ziyaretçisi olduğunu, fakat
mali sıkıntı yüzünden fazla yeni kitap alamadıklarından üzüntü duyduğunu
ifade etti. Önceki yıllarda
50-60 civarında, 2010 yılında ise ancak 36 kitap
alabildiklerini kaydetti.
2011 yılında ise kültür
merkezi ancak Anibus Yayınevi tarafından yapılan
bağış sayesinde 118 yeni
kitap sahibi oldu.
2010 yılında “Progres
1971” Halk Kültür Merkezinin geliştirdiği proje üzere Kültür Bakanlığından
sağlanan mali kaynaklarla üç katlı binasının genel
tamiratı yapılmış. 2011 yılında ise Bakanlık, müzik
aletleri alınması için kültür
ocağının hazırladığı 800
leva değerindeki projeyi
destekledi. Gülnar Kasim,
ileride köydeki çocuklar
ve gençlerin ilgi gösterdikleri gitar, darbuka, saz
gibi aletleri çalma kursları
düzenlemek istediklerini
belirtti.
Gluhar halk merkezi
binasının birinci katında
posta şubesi ve sahneli
büyük salon bulunmakta.
Diğer katlardaki 7 odadan
sadece 3’ü kullanılıyor.
Halk merkezinde bilgisayar salonu mevcut değil.
Sekreterin kullandığı bilgi-

sayardan başka, ziyaretçilerin hizmetine sunulan
sadece tek bir bilgisayar bulunmakta. Gülnar
Kasim’in yardımıyla burada daha çok genç hanımların bilgisayar kullanma
becerilerini geliştirdikleri
açıklandı.
“Progres 1971” Halk Kültür Merkezi ve Okumaevinin 9 120 civarında kitabı
ve 310 okuyucusu var.
Gülnar Kasim, en büyük
problemin, yeni çıkan kitapları elde etme imkânı
olmadığını söyledi. Geçen
yıl Kültür Bakanlığına sunduğu proje üzere 3 000
leva tutarında kitap alma
talebinde bulunduğunu,
ancak onaylanmadığını
paylaştı. Gluhar’daki folklor ekiplerine gereken kıyafetler sağlanmış ve bu
konuda sorun yok. Önceki
yıllarda Bakanlığın onayladığı projeler sayesinde
halk giysileri sağlanmıştır. Kültür merkezi sekreteri, ayrıca köyde birçok
hayırsever vatandaşın,
gerek milli Türk giysilerin
dikilmesinde olsun, gerek
diğer tüm faaliyetlerde
imkan dahilinde her türlü
yardımda bulunduklarını
ifade ederek, Kırcaali Haber gazetesi aracılığıyla
kendilerine teşekkür etti.
Gülnar Kasim, köy muhtarı Erkan Hüseyin ve okul
yönetimi ile de iyi bir iletişim ve etkileşim içerisinde olduklarını dile getirdi.
Gluhar Halk Kültür Merkezi Sekreteri, “2011 yılında krizden dolayı görev
gereği aldığımız Kırcaali
Haber, Zaman ve Arda
news gazeteleri dışında,
başka gazete ve dergilere
abone olamadık. 2012 yılında ise, bu gidişle hiçbir
gazete alma imkânımız
olmayacak gibi. Ne yapacağımızı bilmiyorum. 24
Mayıs Kültür Bayramı ve
Öğretmenler Günü için
aktif okuyuculara birer
kitap hediye etmek istiyorum, fakat şu anda bunu
yapmam mümkün değil.
Sağlanan mali kaynaklar,
bir kişiye, yani bana maaş
ve sigorta harçları ödenmesi için zar zor yetiyor”
diye yakındı.
Gülnar Kasim, “Halk Kültür Merkezleri, özellikle
Gluhar gibi büyük köylerde, kültürün gelişimi için
büyük önem arz ediyor.
Onun için şu ana kadar
yaptığımız faaliyetleri genişleterek daha da güzel
etkinlikler düzenlemek
için büyük çaba sarf edeceğiz ve elimizden gelen
her şeyi yapacağız” diye
konuştu.
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Kırcaali’nin ana su borusu patlamanın eşiğinde
6 Ocak 2012 tarihinde
şiddetli yağan yağmurlardan sonra Nenkovo
köyü yakınında bulunan
“Borovitsa” barajı yönünde bir su kanalının tıkanması sonucu Kırcaali ve
Momçilgrad’a su sağlayan ana su borusunun
patlama tehlikesi gündeme geldi.
Basın aracılığıyla Kırcaali Valiliğinden yapılan
açıklamada, Vali İvanka
Tauşanova bu problemin
şimdiden olmadığını ve
Çernooçene Belediyesi
sınırlarında bulunan ve
sellerden etkilenen yolu
zamanında tamir etmediğinden Çernooçene
Belediye Yönetimini suçladı. Vali, Çernooçene
Belediye yönetiminden

zarar gören yol kesiminin
onarılması için bir proje
hazırlamasını istediğini
ve bu proje Kurumlar
Arası Doğal Afetler ve
Arızalar Komisyonunun
2012 yılında yapılacak
ilk oturumda ele alınacağını belirtti. Tauşanova,
projenin onaylanmasına
kadar ana su borusunun
olası bir patlamasını
önlemek için su kanalının temizlenmesi, yol
bakımını yapan şirket
tarafından üstlenmesi
gerektiğini söyledi.
Bunun hemen ardından
Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman,
“Kırcaali’nin ana su borusu hakkında Valilikten
çok geç endişe duymaya başladılar. Bundan

iki yıl önce söz konusu
yolun onarımına ilişkin
Çernooçene Belediye-

si tarafından Kurumlar
Arası Doğal Afetler ve
Arızalar Komisyonu-

Perperikon Kalesi’nin idaresi Kırcaali
Belediyesine devrediliyor
Bakanlar Kurulu Basın Bürosundan yapılan
açıklamaya göre, şu ana
kadar Kültür Bakanlığı’nın
sahip olduğu ve milli kültür değeri olan
Kırcaali’nin Perperikon
kalesi ve turistik kompleksinin arazisini Kırcaali
Belediyesine devredecek. Bakanlar Kurulu kararıyla Kırcaali Belediyesi
Perperikon kompleksine
sahip olacak ve böylece
kompleksin daha da gelişmiş bir turistik merkezine dönüştürmek için yeni
projelerle Avrupa Birliği
programlarına başvurabilecek.

Müh. Azis’in ekibinin
ise Perperikon’un turistik
bir atraksiyon merkezine
dönüştürülmesi amacıyla
“Tanrıların ve İnsanların

Evi Perperikon” adlı projeyle hazır olduğu biliniyor. Proje üzere Avrupa
Fonlarından 3,8 milyon
leva değerinde mali kay-

nak sağlanması bekleniyor. Bu projeyle kalenin
antik çağlarındaki ihtişamı yeniden canlandırılması hedefleniyor.
Belediye Başkanı Hasan Azis, “Bu projenin
gerç ek le ştir ilmesiy le
Bulgaristan kültür harikalarından birine sahip
olacağız ve böylece kültür turizminin başkenti
olacağımızdan eminiz”
diye yorumladı.
Kırcaali Belediyesinden
başka hükümet, Botevgrad, Yambol, Sevlievo,
Kostenets Belediyelerine
de arkeoloji yapıları devretmiştir.

Çevreyolu projesi, Çevre Bakanlığı
tarafından değerlendirilecek
Kırcaali Valisi İvanka Tauşanova, Karayolları Genel Müdürlüğünde Kırcaali
çevre yolu projesinin
görüşüldüğü toplantıya katıldı. Uzmanlar
tarafından incelenen
yol projesi, daha önce
yolun yapımı konusunda yapılan öneriler de değerlendirildi.
Çevreyolu proje teklifleri, çevreye yapacağı
olası etkisi açısından
Çevre Bakanlığında
da görüşülmesi bek-

leniyor.
Kırc aali’nin ç evreyolu yapımında,
Stremtsi köyü altın-

dan bir tünel, “Studen
Kladenets” barajının
üzerinde bir köprü ve
viyadükler inşa edil-

mesi öngörülüyor.
Kırcaali Valisi’nin yaptığı açıklamaya göre,
projenin maliyeti 200
milyon leva değerinde
olacak. Gerçekleştirilmesi için gereken
kaynaklar da Avrupa
Birliği Bölgesel Gelişim Programı, ya
da Avrupa Birliği’nin
gelecek 2014-2020
program döneminde
elde edilen mali kaynaklarla mümkün olacağı açıkladı.
Kırcaali Haber

na 22.12.2009 tarihli,
0207876 Nolu ve toplam
tutarı 332 927,01 leva

olan bir proje sunulmuştur” diye cevap verdi.
Çernooçene Belediye
Başkanı, bu projeden
hem Vali Tauşanova,
hem de Vali Yardımcısının haberi olduğunu,
fakat gerçekleştirilmesi
konusunda herhangi
bir yardımda bulunmadıklarını söyledi. Aydın
Osman, “Şimdi konunun
üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar” dedi.
“Su ve Kanalizasyon”
şirketi yönetimi problemin çok ciddi olduğunu
ve söz konusu yol kesiminde acil onarım işleri
yapılmazsa, kritik arıza
durumu ilan edileceğinin
alarm verdi.

Kırcaali Haber

Bulgaristan'da devlet
nişanı tartışması

Başbakan Boyko Borisov ile Cumhurbaşkanı
Georgi Pırvanov arasında başlayan, devlet nişanı
tartışması gittikçe büyüyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı emekli general Angel
Marin, kendisine Cumhurbaşkanı Pırvanov
tarafından 10 Ocak'ta takdim edilen, ''Birinci
Derece, Kılıçlı, Stara Planina'' devlet nişanını iade
etme karar aldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığında görev süresini tamamlamak
üzere olan Marin, Başbakan Borisov'un, nişan
konusunda getirdiği eleştirilerin, ''tahammül
sınırını zorladığını'' ifade etti.
Ülkenin en yüksek devlet nişanını iade edeceğini
bildiren Marin, basın merkezi yoluyla yaptığı
açıklamada şunları kaydetti:
' ' N i ş a n ı i a d e e d e r ke n , s e ç i l m i ş ye n i
Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev'in göreve
başlamasından dolayı 23 Ocak'ta yapılacak
devlet törenine katılmayacağım. Başbakan Boyko
Borisov'un da hazır bulunacağı Meçhul Asker
Anıtı önündeki resmi törene de gitmeyeceğim.
Kendisiyle yan yana duramam.''
Başbakan Boyko Borisov, bakanlar kurulu
toplantısında yaptığı ve tartışmaya neden
olan konuşmasında, ''Marin gibi bir kişinin bu
nişana layık görülmesine anlam veremiyorum.
Çalışmalarında nişanı hak edecek bir şey de
göremiyorum. Düz mantıkla hareket ederek,
gelmiş geçmiş tüm başbakan ve başbakan
yardımcıların birer Stara Planina nişanı takdim
etmek gerekiyor'' demişti.
Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov da Başbakan
Borisov'a tepki göstererek, ''Marin, nişanı
haketmeseydi, Borisov bana getirilen ödül teklifi
neden imzaladı- Başbakanın aşağılayıcı ve ayıp
konuşma tarzına kesinlikle karşıyım'' ifadesini
kullandı.
Bulgar basını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak
iki dönem üst üste yaptığı görevini tamamlamak
üzere olan Marin'in çıkarttığı af kararlarının
Başbakan Borisov'un tepkisine neden olduğunu
öne sürdü.
Cumhurbaşkanlığı internet sitesine göre Marin,
insan ticareti, adam kaçırma, cinayet, tecavüz ve
başka ağır suçlardan 30 yıla kadar hüküm giymiş
toplam 209 mahkum hakkında af kararı aldı.
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ABD’nin İnsani Yardım Programı tanıtıldı
Kırcaali Valisi İvanka
Tauşanova, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD)
İnsani Yardım Programı
üzere yapılan iş görüşmesine ev sahipliği yaptı.
Program, ABD Büyükelçiliği Askeri İşbirliği Bölümü Bulgaristan temsilcisi
Binbaşı Andy Rowe tarafından tanıtıldı.
Düzenlenen foruma
Kırcaali, Haskovo ve
Smolyan valilikleri, yerel yönetimler, bölgedeki devlet kurumları, sivil
toplum örgütleri temsilcileri katıldılar. Binbaşı
Andy Rowe’nin beraberinde program koordinatörü Vesela Terzieva ile
ABD Büyükelçiliği Askeri
İşbirliği Bölümünden Todor Matuski Kırcaali’ye
geldiler.

Andy Rowe, son iki yıl
içerisinde bu program,
eğitim alanında, doğal
afetler ve krizlerle mücadele, yardıma muhtaç

çocukların yaşam standartlarını yükseltmek gibi
alanlarda 1 214 000 leva
değerinde proje desteklediğini açıkladı.

Programdan yerel yönetimler, okullar, sosyal
ve sağlık kurumları ve
sivil toplum örgütleri yararlanabilir. İnsani Yar-

dım Programı üç alanda
projeler desteklemektedir: 450 000 dolar değerinde kamu mülkiyeti
olan klinik, okul, çocuk
bakım evleri ve başka
kurumların onarımı veya
yeni inşaatıyla ilgili projeler; askeri görevliler
tarafından sivil insanlara yardım edilmesi ve
ABD’nin Avrupa’da kapatılan askeri tesislerinden
boşaltılmış mülkiyetin
hibe edilmesi.
2011 yılında ülkenin
çeşitli bölgelerinden
toplam 170 proje önerisi
sunulmuştur. Bunlardan
31’i değerlendirilmiş ve
onaylanmak üzere ABD
Savunma Bakanlığına
gönderilmiştir. Projelerin
onaylanmasında son söz
başkent Washington’daki

Savunma Bakanlığına
aittir. Belediyeler ile sivil toplum örgütlerinin
ortaklaşa gerçekleştirileceği projelere öncelik
veriliyor. Daha çok teşvik edilen projeler arasında, hayat şartlarının
iyileştirilmesine yönelik
projeler ile net hedefleri
olan projeler yer almakta. İnternet kafeler, spor
kompleksleri, cezaevleri,
elektrik dağıtım şebekeleri gibi yapıların yapımına yönelik projeler
desteklenmemektedir.
Hazırlanan tüm projeler, uluslararası düzeyde
elemeye giriyorlar. Projelerin desteklenmesi için
standart başvuru formları İngilizce olarak doldurulması gerekiyor.

Kırcaali Haber

2012 yılında işsizliğin daha Yaklaşık 16 bin öğrenci her yıl okulu terk ediyor
da artması bekleniyor
Geçtiğimiz yıllardan beri
devamlı artmakta olan
ekonomik krizin bu yıl da
büyümeye devam etmesi bekleniyor. Ekonomik
krizin ortaya çıkması ile
birlikte ülke genelinde birçok işverenler işçilerinin
bir bölümünün işine son
vermişti. Bu yıl da artan
kriz nedeniyle daha fazla kişinin işsiz kalacağı
bildirildi. Şu anda işverenlerin % 80 gibi büyük
bir bölümüm işçi sayısını
azaltmayı planladıkları
gelen haberler arasında.
Her ne kadar vatandaşlar
bu yıl ülke ekonomisinin
düzelmesini beklese de,
bunun yakın bir gelecekte
mümkün olma ihtimalinin
düşük olduğu görüşü ekonomistler tarafından savunuluyor. Bu yılın ilk üç
ayı içerisinde çalışanların
yaklaşık % 8’lik bölümünün işlerinin kaybetmesi

bekleniyor. Krizden en
fazla inşaat sektörü etkilenirken, sektörde % 15
oranında bir küçülme görüldüğü gelen bilgiler arasında. Geride bıraktığımız
2011 yılında ülke genelinde piyasada müşterilerdeki alım miktarında düşüş
görüldüğü ve bu nedenle
işten çıkartmalarda artış
olduğu bildirildi. Geçen

yıl gelişim kaydeden sektörlerin başında teknoloji
gelirken, bu yıl da az da
olsa bir büyümenin beklendiği açıklandı. Ayrıca
şu anda yüksek maaşlı
işte çalışmak isteyenler
için en uygun imkânın
teknoloji sektörünün ve
hava yollarının sağladıkları bildirildi.
Kırcaali Haber

Gazeteci Güner Şükrü ödüllendirildi

Gazeteci Güner Şükrü,
Ardino (Eğridere) “Rodopska İskra” /Rodop
Kıvılcımı/ Halk Kültür
Merkezinin 90. kuruluş
yıldönümü vesilesiyle
kurumun faaliyetini sıralı
ve objektif olarak basına
yansıtmasından dolayı
teşekkür belgesi ve hatıralık eşyayla ödüllendirildi. Gazetecinin ödülü,
“Rodopska İskra” Kültür
Halk Kültür Merkezi Başkanı Yüksel İsmail tarafından verildi. Yüksel İsmail,
Güner Şükrü’ye teşekkür
ederek, son yıllarda halk

Güner ŞÜKRÜ
merkezi faaliyetinin en
geniş ölçüde basına yansıttığını öne sürdü. Yüksel
İsmail, “Bu bizim için çok
önemli, çünkü bu şekilde
amatör sanatçıların gönül-

lü işi sadece bölgemizde
değil, tüm ülkede kamuya
duyuruluyor” diye sözlerine ekledi.
Güner Şükrü, emeğine
değer verilmesi aslında
kendisi için çok önemli
olduğunu belirtti ve ödüle
layık görülmesi, kendisi
için hoş bir sürpriz olduğunu paylaştı. Güner Şükrü,
“Kültür alanında başarıları
yansıtan haberler yazmak
en memnun edicidir, çünkü bizi belirgin özgünlüğe
sahip kişiler olarak ayakta
tutacak olan şey maneviyattır” dedi.

Yapılan araştırmalara
göre Bulgaristan genelinde her yıl yaklaşık 16
000 öğrenci okulu bırakıyor. Bu sorun karşısında Milli Eğitim Bakanlığı
bazı önlemler alarak bu
sayıyı çok aşağılara düşürmeyi hedefliyor. Ne
gibi önlemlerin alınacağı
daha netlik kazanmasa
da, gelen haberlere göre
Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin yol masraflarının karşılanması, ücretsiz yemek ve kitapların
öğrencilerin imkanına
sunularak okullarda tutabilmek için alınacak bazı
önlemler oldukları öğrenildi. Okullarını terk eden
öğrencilerin genellikle
maddi sıkıntılar nedeniyle okullarını terk etmek
zorunda kalırken, bir kısmının ise okulların yoğun
ders programından şikayet eden öğrencilerden

oluştuğu bildirildi. Ayrıca
okulunda başarılı olamayıp sınıfı birkaç defa
tekrar eden öğrenciler
de daha sonra aileleri
tarafından okuldan alındıkları öğrenildi. Şüphesiz okullarda öğrencilerin
sayısının azalması hem
ülkedeki eğitim durumunu etkiliyor, hem de
birçok öğretmenin işsiz

kalmasına neden oluyor. Yapılan araştırmalar
sonucunda öğrencilerin
okulu 6. ve 8. sınıflardan
terk ettikleri ortaya çıktı.
Bu nedenle okullarda öğrencilere okullarını sevdirebilmek adına yoğun
şekilde çalışmalar yapılacağı ve yeni metotlar
geliştirileceği gelen haberle arasında.

2011 yılında Ardino (Eğridere) Belediyesi,
basında en büyük ölçüde yer aldı

PR in Bulgaria sitesinde
yer alan ve Bulgaristan
Gazeteciler Birliği’nin yayınladığı bir araştırmaya
göre, Ardino (Eğridere)
Belediyesi ulusal yayında en çok yer alan belediye olmuştur. Geçen
yılda ulusal gazetelerde
Ardino için toplam 1360
haber ve röportajlar yayınlanmıştır. Sadece
2011 yılının Aralık ayında
Ardino ile ilgili 230 yazı
yayımlanmıştır. Ardino
Belediye Başkanı Resmi

Murat’a göre, bu durum
yerel yönetimin çalışmalarında şeffaflık olduğunu ve belediyenin çok iyi
bir şekilde tanıtıldığını
göstermektedir. Ardino
Belediyesi, il merkezleri
olan Haskovo, Kırcaali
ve Smolyan’ın bile önüne
geçerek, ulusal basında
birinci sırada yer alan
belediye olmuştur. Belediye Başkanı Resmi Murat ile ilgili konuları içeren yayınlar 147 olarak
en çoktur, fakat bunun

geçen yerel seçimlerden
kaynaklandığı belirtilmiştir. Hemen ardından sırasıyla sayıları 74 ve 57
olan spor ve bayramlarla ilgili haberler geliyor.
Dördüncü sırada şiddet, doğal afetler, trafik
kazası, çeşitli kazalarla
ilgili önlemli haberler yer
almaktadır. Belediyeye
bağlı köylerden en çok
35 yayınla Mleçino ve 12
yayınla da Padina köyleri
yer almaktadır.
Kırcaali Haber
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Tarım üreticilerine mali yardımların ödenmesine başlanıyor
Tarım Fonu Müdür Yardımcısı
Svilen Kostov, geçen yılın sonunda yapılan anlaşmalar üzere
20 Ocak 2012 tarihinden sonra
tarım üreticilerine dönüm başına verilen mali yardımın ödenmesine başlanacağını bildirdi.
Geçen Aralık ayının başında
buğday üreticileri hükümete
karşı yaptıkları protestolara son
verdiler. O zaman buğday üreticileri krizden dolayı Avrupa Birliği (AB) tarafından dönüm başına sağlanan mali yardımların
devlet bütçesinden tamamlanmasının geçen yıla bakış çok
düşük düzeyde olacağından
emin olmuşlardı.
570 milyon leva yerine tarım
üreticilerine bu yılki devlet bütçesinden 340 milyon leva ayrılmıştı ve bu da onların protestolarına yol açmıştı. Fakat tarım
üreticileri, hükümetin seçimler
öncesi verdiği mali yardımın
maksimum miktarda sağlanması sözü ve yaptığı sözleşmeyi
yerine getirmeyeceğini anlayınca sıradaki tavizi verdiler ve
yol trafiği durdurmalarına son
verdiler.
Bu defa tarım üreticileri, kanun
üzere bu yılın ortasına doğru
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ödenmesi gereken mali yardımların, ocak ayının sonuna kadar
tarım üreticilerin banka hesaplarına yatırılmış olacağına inandılar. Geçen yıl doğrudan doğruya yapılan bu ödemeler Mart
ayında başlamıştı.
Uzmanlar, teknik ve idari
bakımdan 10 gün içinde 94
000’den fazla olan tüm kayıtlı
tarım üreticilerinin hesaplarına
para yatırma işleminin çok zor
olduğunu paylaştılar.
Kostov’un ifadesine göre, iyi
bir organizasyon yaratılmış ve

mali yardımların zamanında tarım üreticilerine ulaşması mümkün olacak. Geçen yıl dönüm
başına tarım üreticilerine verilen AB ve ulusal mali yardımların miktarı 861 milyon levadan
fazla olurken, bu yıl aynı amaç
için 882 milyon levadan fazla
para sağlanmıştır. Tarım Fonu
Müdür Yardımcısı, bu miktardan
782 milyon levanın AB tarafından, kalan 100 milyon levası ise
devlet bütçesinden sağlandığını
hatırlattı.
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Cebel Belediyesinde katı atık vergisi aynı kalıyor
Cebel Belediyesi tarafından
verilen bilgiye göre, bu yıl
belediye tarafından atık toplama
ve taşıma harcında değişiklik
olmayacak. Cebel Belediyesinin
üç yerleşim yerinde organize

için atık toplanılma vergisi, mülk
değerlerinden 1000 levaya 3,7
promil ödeyecekler. Kasaba
içinde bulunan kuruluşlar ise,
aynı hizmet için 1000 levaya
5.8 promil ödeyecekler. Cebel

atık toplaması yapılmaktadır.
Atık vergisi promil olarak,
Cebel’de en düşüktür.
Vatandaşlar ev ve konutları,
konut dışı mallar ve villa mülkleri

Belediyesinin diğer iki yerleşim
yerinde alınacak katı atık vergisi
üç misli daha yüksek. Vılkoviç
köyünde mal sahibi olanlar mülk
değerlerinden 1000 levaya

9,8 promil ödemek zorunda
kalacaklar. Pripek köyünde
ise, aynı hizmet için mülk
değerlerinden 1000 levaya 9,6
promil ödeyecekleri açıklandı.
B e l e di ye yet k i li l e r i, atık
vergisi promillerinin büyük fark
olmasına rağmen, kasabada ve
köylerde evsel katı atık vergisi
leva karşılığında pek fark
olmadığını yorumladılar. Bunun
ise, kasabaya bakış köylerdeki
mülklerin vergi tahakkukundan
ileri geldiği anlaşıldı.
Atık to p lam a ve t a şım a
harcından başka, alınacak yıllık
atık harcını katı atık depolarının
ve ek tesislerin bakımı için
harç da yer alıyor. Cebel’de
bu harcın belirli bir mülkün
vergi değerlendirilmesinden
1000 levaya 1,2 promil, Pripek
köyünde 1,4 promil ve Vılkoviç
köyünde 3,9 promil olduğu
bildirildi. Aynı hizmet için sözü
geçen yerleşim yerlerinde
faaliyet gösteren kuruluşlar,
Cebel’de 3,4 promil, Vılkoviç
ve Pripek de ise 4,2 promil
ödeyecekleri belli oldu.

AGİT, seçimlerdeki Türkçe konuşma
yasağı için Bulgaristan’ı uyardı
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT)
Bulgaristan için sunduğu
raporunda 23 Ekim 2011
seçimlerinin demokratik
bir seçim yasasına göre
gerçekleştirildiğini, ancak
ülkedeki azınlıklara seçim-

lerde kendi ana dillerinde
propaganda yapabilmeleri
konusunda yasa değişikliği
yapılması tavsiyesinde bulunuldu.
Raporda ayrıca çifte vatandaşların yerel seçimlerde aday olabilmeleri ve oy

kullanabilmeleri yönünde
tavsiyeler de yer almakta.
AGİT temsilcileri 23 Ekim
yerel ve cumhurbaşkanı seçimlerinde gözlemci
olarak Bulgaristan’da bulunmuşlardı.
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1.Преразглеждане на Решение №15, т.2.7 по Протокол
№4 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 29.12.2011 г.
2.Приемане на план-график за заседанията на Общинския съвет през 2012 г.
3.Актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска администрация за
мандат 2011-2015 г.
4.Приемане на отчет за изпълнение на решенията на
Общински съвет – Кърджали за 2011 г.
5.Приемане на годишен доклад за организацията и дейността на Обществения посредник през 2011г.
6.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2012 г.
7.Докладна записка за закриване на съществуващи
кметства неотговарящи на изискванията на Закона за
административно – териториалното устройство на Република България.
8.Удължаване срока на договор за управление на управителя на „Ученическо хранене” ЕООД гр.Кърджали.
9.Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения находящи се в сградата на бившата Стоматологична
поликлиника, бул.Тракия №13, гр. Кърджали, за осъществяване на дентална медицинска дейност.
10.Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд
на наследниците на Хасан Акифов Мехмедов с признато
право на собственост.
11.Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд
на наследниците на Ибрям Хасанов Мехмедов с признато
право на собственост.
12.Издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.
13.Приемане на отчет на Местната комисия по чл.8, ал.2
от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, за дейността й през
2011 г. и утвърждаване на план-сметка за 2012 г.
14.Определяне на нов състав на Експертния съвет за
приемане на правни анализи и пазарни оценки за продажба на общинско имущество.
15.Упълномощаване на представител на Община Кърджали в Общото събрание на „ДКЦ №1” ООД
гр.Кърджали.
16.Определяне на представители на Община Кърджали
в Сдружение „Толерантност”.
17.Определяне на представител на Общински съвет Кърджали в Областния съвет за регионално развитие.
18.Определяне на представители на Община Кърджали
в „Асоциация по В и К – Кърджали” и съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Кърджали
в „Асоциация по В и К – Кърджали”, относно кандидатстването по проект: “Интегриран проект за подобряване
на водния сектор в гр.Кърджали: Изграждане на ПСОВ
и Довеждащ Колектор, Разширение и реконструкция на
водоснабдителната и Канализационна Мрежа”.
19.Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии.
20.Отпускане на парични помощи за лечение на тежко
болни лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
							
/Р. МУСТАФА/

Ardino’da düzenlenen
“Ardino 2011 Noeli” hayırseverlik girişiminde Sedlartsi köyünden 13 yaşındaki Antoniya Filipova ile
Aradino’lu 16 yaşındaki
Özlem Süleymanova‘nın tedavisi için yardım kampanyasına en büyük katkıda
bulunanlara takdir belgesi
sunuldu. Belgeler, Girişim
Komitesi tarafından bağışın
büyük kısmını yapan Byal
İzvor “Rodopçanka” şirketine, Ardino Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına ve Borovitsa, Mleçino, Byal İzvor,
Brezen, Golobrad, Suhovo
ile Stoyanovo muhtarlarına
takdim edildi.
Noel hayırseverlik kampanyası sırasında iki kızın
tedavisi için 3 600 leva
toplanıldı. Antoniya’nın bel
kayması var ve bel kemiğinin doğrultması tedavisinde implant yerleştirilmesi
gerektiren acil ameliyat

Hayırseverlere takdir belgesi
yapılması gerekiyor. Özlem
ise, Krohn hastalığıyla sa-

Borovitsa (Çamdere) köyü
muhtarı Nadiye Topçu, ya-

kabul ettiğini paylaştı. Yaşamanın pahalı, insanların

vaşıyor ve pahalı ilaç tedavisine ihtiyaç duyuyor.

pılan bağış için verilen takdir belgesini memnuniyetle

fakir olmalarına rağmen
Borovitsa halkı duyarlılık

Bulgaristan’daki misyonerlik tehlikesi

Ayhan DEMİR
Bulgaristan’da yaşayan Müslüman halklar (Türkler, Pomaklar
ve Romanlar), özellikle Todor
Jivkov’un iktidarda kaldığı otuz
üç yıl boyunca, her fırsatta kimliksizleştirilmek istendi. Türkçe
isim seçme, Türkçe eğitim,
kamusal alanlarda Türkçe konuşma, ibadet, sünnet, İslami
usullere göre cenaze töreni
düzenleme, geleneksel kılıkkıyafetlerle dolaşma gibi konularda getirilen yasaklarla, din,
dil ve kültürel ananeleri yaşama/yaşatma hürriyeti ortadan
kaldırıldı.
Jivkov’un 1989 yılı sonundan
iktidardan uzaklaştırılması ve
2007 yılında elde edilen AB
üyeliği, temel bazı hakların geri
verilmesine vesile olduysa da,
bu ülkedeki sorunlar tamamen
çözümlenmedi. Seçilmiş Başmüftü ve yerel müftülerin yerine atanmak istenen komünist
dönemin ajan müftüsü, yakın
döneme kadar Bulgaristan
Müslümanlarının başını ağrıtan
sorunlardan birisi oldu.
Çoğunluğu ATAK A Partisi
mensubu olan ırkçı ve İslam
karşıtlarının, ülkedeki Müslü-
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manlara ve camilere yönelik
tahrik ve saldırıları ise neredeyse günlük yaşamın bir parçası
haline geldi. Ancak Bulgaristan
Müslümanları için, sessiz ve derinden çalışan başka bir tehlike
var: Misyonerlik…
Evangelist, Metodist ve Yehova Şahitleri gibi Protestan Hıristiyan cemaatlerin
Bulgaristan’daki faaliyetleri
oldukça güçlü. Bu misyoner
gruplar, daha ziyade Müslüman
Romanlar arasında propaganda faaliyetlerini yürütüyorlar.
Romanların çoğunluğu 10 yıl
öncesine kadar Müslüman’dı.
Ancak bugün pek çoğu Hıristiyan oldu.
Romanlar arasındaki misyonerlik çalışmaları genellikle
Almanya, İsviçre, ABD destekli
misyoner teşkilatları tarafından
yürütülüyor. Müslüman Romanları kiliseye çekmek için büyük
gıda ve giysi yardımları yapılıyor. Bunun yanında Romanların
yoğun olarak yaşadığı şehir ve
köylere kilise evler inşa ediyorlar. Başarılı Roman öğrencileri,
Bulgaristan’daki enstitülerde
ya da yurt dışındaki okullarda
okutup, sonrasında rahip olarak
görevlendiriyorlar.
Ülkede faaliyet gösteren misyoner yetimhaneleri, hastaneler
ve klinikler de Müslümanları Hıristiyanlaştırmak için çalışıyorlar. Misyonerlerin bu çalışmaları
neticesinde Sofya, Montana,
Vidin, Vratsa, Küstendil gibi batı
Bulgaristan’da yaşayan Romanlar, ne yazık ki, büyük ölçüde
İslam ile bağlarını koparmış
durumdalar.
Misyonerler, İslami bilgi bakımdan zayıf olan, Smolyan, Devin,
Kirkovo gibi Pomak Müslümanların yaşadığı bölgelerde de fa-

aliyet yürütüyorlar. Son birkaç
yıldır Müslüman Türk köylerinde de kaset ve kitap dağıtma,
film seyrettirme gibi yöntemlerle
propaganda yapan misyonerler,
en azından bugün için, hedeflerine ulaşabilmiş değiller.
Bulgaristan’da misyonerlik
faaliyeti yürüten Ortodokslar,
diğerlerine nispeten daha zayıf
olsalar da, etkisiz değiller. Ortodokslardan belirli isimler bu
faaliyetleri yürütüyor. Özellikle
Boyan Sarıev adlı papaz bu konuda ön plana çıkıyor. Müslüman Pomak bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya gelen Sarıev,
1985 yılında polis okulunu bitirdikten sonra, Bulgar istihbaratı
adına din adamı olarak çalışmaya başlamış.
Kırcali’de ikamet eden ve Sveti
Yoan Predteça Hıristiyanlık ve
Gelişim Hareketi’nin başkanlığını yürüten Boyan Sarıev,
özellikle Müslüman Türk ve
Pomaklar arasında misyonerlik
faaliyetinde bulunuyor.
Faaliyetlerini sosyal yardımlarla destekleyen Sarıev, zaman
zaman büyük para yardımlarında bulunarak Müslümanlığını
unutan kimseleri etrafına toplamaya çalışıyor. Ayrıca yetimhanelerde bulunan Müslüman
çocukları da vaftiz etmek suretiyle kazanmaya çalışmaktadır.
Özellikle Haskovo ve Kırcali
bölgelerindeki yetimhanelerle
yakından ilgilenmektedir. Yine
Sarıev’in öncülüğünde, hiçbir
Hıristiyan’ın yaşamadığı Müslüman köylerine kiliseler yapılıyor.
Alfa Research Sosyolojik Araştırma Kuruluşu ve Yeni Bulgar
Üniversitesi’nin, Bulgaristan’ın
sekiz bölgesindeki 850 Müslüman üzerinde yaptığı bir araştır-

manın neticeleri de bu ülkedeki
Müslümanların nasıl tehlikeli bir
eşikte olduğunu işaret ediyor.
Araştırma sonuçlarına göre;
Bulgaristan Müslümanlarının
yüzde 41'i hiç camiye gitmiyor
ve yüzde 59'u hiç namaz kılmıyor. Müslümanların yarısından
fazlası nikâhsız yaşamı desteklerken, yüzde 39,8'i domuz
eti yiyor ve yüzde 43,3'ü alkol

gösterip, iki kızın tedavisine
toplanılan para girişimine
aktif olarak katıldı.
Girişim Komitesinden,
geleneksel olarak yapılan
“Ardino Noeli” hayırseverlik girişiminde ilk defa bu
kadar para toplanıldığını
belirttiler. Organizatörler,
“Belki de krizin getirdiği
bu ağır günlerde insanlar,
ihtiyacı olanların problemlerine daha çok duyarlılık
gösteriyorlar ve duygusal
davranıyorlar” dediler. Girişim Komitesinden, bu zor
günlerde imkanları dahilinde para ayırarak, Özlem
ve Antoniya’nın tedavisinde yardım payı olan tüm
bağış yapanlara teşekkür
ediyorlar.
“Ardino 2011 Noeli” Girişim Komitesinin üyeleri,
“Allah, yanındakine yardım
eden herkesin yardımcısı
olsun” dileğiyle işine son
verdiler.
Güner ŞÜKRÜ
kullanıyor.
Bu veriler üzerine daha fazla
söz söylemeye gerek var mı bilemiyorum ama yine de söyleyelim: Türkiye, Bulgaristan’daki
Müslümanlar üzerindeki dikkatini dağıtmadan, Müslümanların
İslam’la bağlarını kuvvetlendirmeye yönelik girişimlerde bulunmalıdır.

İvan Naçev: “GERB iktidarda
ka l m a k i s t e r se, ko a li syo n
hükümeti oluşturmalı”
Ünlü siyasi analist İvan Naçev, “Eğer GERB gelecek
dönemde de iktidarda kalmak isterse, her halde koalisyon
içerisinde devleti yönetmek zorunda kalacak” dedi. Siyasi
analistin ifadesine göre, bugünkü duruma bakılırsa,
gelecek Parlamento’da GERB partisi temsilcileri çoğunlukta
olmayacaklar.
Naçev, “Şimdiki hükümet tutarlı bir politika yürütmüyor. İki
buçuk yıldır reform yapılacağı konuşuluyor, reform fikirleri
ileri sürülüyor, bizler de reform yapılmasını bekliyoruz, fakat
bazen görünen, bazen gizli bir baskı yapılıyor ve geri adım
atıldığını görüyoruz. Öte yandan ise, daha geniş kamu
tartışması gerektiren reformlar yapılıyor. Örneğin, emekli
yaşı reformu öyleydi. Bu da çok büyük bir problemdir” diye
öne sürdü.
İvan Naçev, hükümetin çok sıkı mali politika yürüttüğünü ve
bunun gelirlerin artmasını veya devlet bütçesinin artmasını
sağlamadığını savundu.
Naçev, ödenilen vergilerin devletin hazinesini pek
etkilemediğini belirtti. Hükümetin reytinginin düştüğünü
anlaması üzere mali kaynakları dağıtmaya başlayacağını
ve böylece gelecek dönemde de iktidarda kalmayı garanti
altına alacağını ifade etti.
İvan Naçev, “Bulgaristan’ın 5 yıldır Avrupa Birliğine tam üye
olması büyük bir süre ve hükümet başarısızlığından dolayı
daima önceki hükümeti sorumlu tutamaz veya Bulgaristan
temsilcileri de bulunan Avrupa Parlamentosu kararlarını
mazeret gösteremez. Bizi yönetenlerin sadece karar vermede
söz hakkı olmaktan başka, bizim haklarımızı savunmaya ve
işini rapor etmeye mecbur olduklarını anlamaları zamanı
gelmiştir” diye vurguladı.
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2012 yılı emeklilik sisteminde değişikliklerle başladı
2012 yılı başından itibaren
Bulgaristan vatandaşları yeni
düzenlemelerle emekliliğe
çıkabilecek. Geçen yılın sonunda parlamento emeklilik
modelinde değişiklikler kabul
etti. Yeni uygulamalara göre,
emekliye ayrılma yaşı yüksel-

emeklilik maaşı kişinin sigorta
primlerine bağlı olduğu bilincine varılması gerekir.
Bu seneden itibaren Bulgarlar nasıl emekliye ayrılacak?
Emeklilik yaşı aşamalı olarak
dört ayla uzatılacak. 2020 yılında kadınlar-63, erkekler-65

runca emekli olabilecek.
Maliye Bakanı Simeon Dynakov emeklilik yılının uzatılmasıyla emekli maaşları da aşamalı olarak yükselebilecek.
Bulgaristan’daki emekli maaşları AB içinde en düşük. Avrupa genelinde nüfus yaşlanması

dı. Sigorta Enstitüsü bütçesinin
emekli yaşını uzatmakla çözüme kavuşmayacağını düşünüyorlar. KNSB sendikası sigor-

talarını yatırmayanlara ceza
uygulama uygulamasının bile
bu değişikliklerden daha etkili
olacağını öne sürmüştü.

Sezay Market - Çernooçene

Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

tiliyor. İktidar bu şekilde Avrupa
ülkelerindeki emeklilik yaşı ortalamasına ermeyi amaçlıyor.
Aynı zamanda Ulusal Sigorta
Enstitüsü bütçesindeki açığın
bir milyar avro azalması bekleniyor.
Nüfus yaşlanması sorunuyla
beraber emekli yaşındaki insanlar çoğalıyor. 2011’de son
sayıma göre, nüfus hızla yaşlanıyor. 15 yaşın altında gençlerin sayısı azalıyor, 65 yaş
üstü olanların sayısı büyüyor.
İstatistiğe göre Bulgaristan’da
nüfusun %18.5’i 65 yaşın üzerinde. Ulusal Sigorta Enstitüsünde para eksikliği de bu
yüksek sayıdan kaynaklanıyor.
Çalışma piyasası önündeki sorunlar da artıyor. Bulgaristan’da
15 -64 yaş arası vatandaş sayısı 3 milyon 282 bin. Emekli
yaşlıların sayısı ise 2 milyon
200 bin kişi. Yani ülkemizde
100 çalışan 81 yaşlının emekliliğini sağlıyor.
Sosyal Politika Bakanı Totyu
Mladenov emekli yaşının yükseltilmesiyle, emeklilik sistemine uzun vadeli mali istikrar
sağlanacak. Dolayısıyla sigorta
enstitüsündeki açık da zamanla
kapatılabilecek. Ayrıca burada
vatandaşlara da önemli mesaj verilecektir bakana göre-

yaşında emekli olacak. 2012 yılında kadınlarda sigortalı emek
senesi 37, erkeklerde 40 yıla
varması istenilecek. Emniyet,
İçişleri Bakanlığı, Devlet Güvenlik Müsteşarlığında çalışan
askeri görevliler ve subayların
emek süresi de 25’ten 27 yıla
uzatılıyor. Çalışma yılı yetersiz
olan vatandaşlar en az 15 sene
çalışma yılıyla 67 yaşını doldu-

emeklilik sisteminde değişiklikleri zorunlu kılıyor. Kıyaslama
yapacak olursak İngiltere’de erkekler 65, kadınlar 60 yaşında
emekli oluyor, İspanya’da ise
şimdi emekliye ayrılma yaşı
65, ancak 2013- 2027 yılları
arasında bu yaşın 67 olması
planlanıyor. Emeklilik sisteminde değişiklikler sendikalar
tarafından olumlu karşılanma-
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