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Ünlü Pehlivan İsmail Kosukoğlu, Kırcaali’nin
Fahri Vatandaşı Oldu
Resmiye MÜMÜN

21 Ekim Kırcaali Günü
münasebetiyle düzenlenen Yerel Meclisin törenli özel oturumunda çok
kez dünya serbest güreş şampiyonluğunu kazanan İsmail Kosukoğlu
ve Obedinenie Toplum
Merkezi’nin kurucusu
Kiril Vankov ölümünden
sonra Kırcaali’nin Fahri Vatandaşı unvanıyla
ödüllendirildi.

Özel oturumda konuk
olarak Eğitim Bakan
Yardımcısı Mukaddes
Nalbant, Yatırım Tasarımı Bakan Yardımcısı
Ceyhan İbramov, Kırcaali Milletvekilleri Erdinç Hayrulla, Mustafa
Ahmed, Milko Bagdasarov, Tsveta Karayançeva, Kırcaali Valisi
Biser Nikolov, Kırcaali
Kamu Denetçisi Hakif
Emin, kardeş Maronya
Belediye Başkanı İliyas
Yoanakis ve Komotini

(Gümülcine) Belediye
Başkan Yardımcısı Levent İsmail, devlet kurumu, kuruluş, sivil toplum
kuruluşu, firma temsilci-

leri ve vatandaşlar hazır
bulundular.
Belediye Başkanı Hasan Azis tarafından yapılan teklifi, oturumda

bulunan tüm 38 Meclis
üyesi oy birliğiyle destekledi. İsmailov’a Kırcaali Belediyesi’nin amblemini taşıyan heykel ve

diplomayı bizzat Hasan
Azis sundu. Ödül, aslen
Stremtsi (Göklemezler)
köyünden olan İsmail
Kosukoğlu’ya Kırcaali
ve Bulgaristan’ın şöhretini arttıran sporda elde
ettiği sayısız üstün başarılardan dolayı veriliyor. Stremtsi köyündeki
güreş kulübünde spora
başlayan Hüseyinov, 16
yaşındayken cumhuriyet kupasını kazanıyor.
1970 yılında Berlin’de ilk
Avrupa şampiyonluğunu
elde ediyor.
İsmail Kosukoğlu, çok
kez milli, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazanıyor. Ustalığı ve spor
alanında elde ettiği yük-

Devamı 7’de

Müh. Hasan Azis’e “En Aktif Belediye” Ödülü Verildi

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Böyle bir tesiste sağlığınızı kazanmak,
tatilinizi yapmak ister misiniz?
O zaman arayın detayları konuşalım.
İrtibat tel: +90 5382711724; +90 5324312126
www.termalafyonda.com
e-maıl: mehmetserbest62@gmail.com

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, “Yeşil Bulgaristan” Ulusal
Kampanyasında “En
Aktif Belediye” ödülünü
kazandı. Bu ödül, 69.9
milyon leva yatırılan
ve hibe mali desteğin
sağlandığı anlaşmanın
imzalanmasından sonra en kısa sürede gerçekleştirilmesine geçilen entegre su projesi
faaliyetleri sebebiyle
verilmiştir. Bu kategoride daha Sevliyevo
ve Dobriç belediye
başkanlarına da ödül
verildi. “Yeşil Bulgaristan” Ulusal Kampanyasında ödül alan sekiz
belediyenin ödüllerini
Çevre Koruma ve Su
Bakanı İskra Mihaylova ve “Çevre Koruma
2007-2013” Operasyonel Programı Yönetim

Kurulu Başkanı Malina
Krumova tarafından
verildi. Ödül verme töreni “Albena” Dinlenme
Merkezinde gerçekleştirilen Dokuzuncu Yerel
Yönetim Görüşmeleri
esnasında yapıldı.
“Çevre Koruma 2007-

2013” Operasyonel
Programı ile “Kırcaali
Entegre Su Projesi:
Su Arıtma Tesisi ve
Manifold İnşası, Su ve
Kanalizasyon Ağlarının
Genişletilmesi ve Yeniden Yapılandırılması”
Projesi anlaşması 18

Ocak tarihinde imzalanmış, 3 Ekim’de ise
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ve
Çevre Koruma Bakanı
İskra Mihaylova inşaatı temel atma töreni ile
başlatmışlardı.
Kırcaali Haber
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Velingrad - Bulgaristan'ın SPA Başkenti
Bisikletle dünya turu
yapan Gürkan Genç,
bir gezi yazısında
“ Bulgar ist an’da gördüğüm en güzel şehir ” diye bahsetmişti
Velingrad’dan. Görelim bakalım gerçekten
öyle miymiş diyerek
Velingrad’a git meye
karar verdik. Bu yazıyı 1 Eylül 2013 sabahı
Velingrad’da dağ, orman
ve şehir manzaralı otel
odamızdan kaleme alıyorum. Yakındaki kilisenin
çanı çalıyor; saat sabah
07:30. Güneş penceremizin tam karşısında bulunan dağların ardından
doğmuş, bir tepe üzerinde bulunan otelimizin
önündeki ovaya serilmiş
şirin mi şirin Velingrad
evlerinin kırmızı kiremitli çatılarını daha bir göz
alıcı kılıyor.
Velingrad’da Spa Club
Bor isimli bir otelde konaklıyoruz. Mükemmel
bir otel. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil üç
kişilik bir aile gecelik 45
Euro karşılığında konaklayabiliyorsunuz. Akşam
yemeklerini otelin doğa
manzaralı restoranında
canlı müzik eşliğinde
yiyebiliyorsunuz. Otelin
Türkçe bir internet sitesi de var: www.spaclubbor.com/tr. İnceleme
işini size bırakıyorum.
Bulgaristan’ın Avrupa
Spa Derneği lisanslı ilk
oteli olan bu otelde otopark ücretsiz, açık ve
kapalı yüzme havuzları,
sauna, hamam, masa
tenisi, v.b. bilimum hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. Eski Roma
kaplıcalarının kalıntılarının üzerinde inşa edilmiş
otelde kullanılan suyun
tamamı maden suyu.
Deniz seviyesinden yaklaşık 750 metre yüksekte
bulunan Velingrad, Rodop Dağlarında Çepintsi
Vadisinde kurulmuş bir
kasaba. Bulgaristan’ın
başkenti Sofya’nın 120
kilometre güneydoğusunda bulunan kent, sayıları
70’i geçen maden suyu
kaynağıyla Bulgaristan’ın
önemli bir spa merkezidir. Velingrad 1948 yılında Kamenitsa, Ladzhene
ve Çepino isimli üç yerleşimin birleştirilmesiyle
oluşmuş bir kasabadır.
Kasabada 40’dan fazla
otel ve pansiyon bulunmakta.
Kasabaya kendi aracımızla geldik. PlovdivSofya karayolundan Ve-

lingrad sapağında çıktık,
zaman zaman virajlı yollardan geçip, yol boyunca
bulunan irili ufaklı Bulgar
köylerinde gelip geçenlere domates, üzüm, elma,
karpuz, şeftali satmaya
çalışan insanlara tebessüm ederek yolculuk
yaptık. Dikkatimi çeken
bir şey şu oldu: gelen
geçen yolculara ürün-

Şehri gecenin o vaktinde
bulabilirsek tabii ki. Yollardaki işaret levhalarının
hepsi Kiril alfabesiyle yazılmış. Yambol şehrinin
ismi Bulgarca nasıl yazılıyordu? Yanlışlıkla bir
köy yoluna sapıyoruz ve
köy meydanında içki masası kurmuş iki kafadardan “Yambol burası değil
be ya. Geri dönüp, ana-

tam karşısında küçük bir
dükkan gözüme ilişiyor.
Dükkanın önündeki tabelada tanıdık bazı sigorta
şirketlerinin logolarını
görüyorum. Dükkandaki yaşlıca teyzeye araç
ruhsatımı uzatıp, “Traffic insurance” diyorum.
Kadıncağız benim ruhsatı eviriyor çeviriyor, bir
bana bakıyor bir ruhsata

bakıyor. Bu teyzeyle işimiz zor. Teyze anahtarlığını eline alıyor, ayağa
kalkıyor, dükkandan çıkıyor ve bizden kendisini takip etmemizi istiyor.
Teyze önde biz arkada
epeyce bir yürüyoruz.
Eşim “Bu teyze bizi nereye götürüyor?” diye
soracak oluyor. İleride
kahvehaneye benzeyen
bir yer görüp, “Herhalde
şu kahvede Türkçe bilen
birisi var. Belki o kişiden
bize tercümanlık yap-

Anderson’a tıpatıp benzeyen bayan da bizim
ruhsatı eviriyor çeviriyor,
“Nema, nema” gibi bir
şeyler söylüyor. İçimden
“Sen git fotomodellik yap.
Yanlış sektörde çalışıyorsun. Bir yeşil sigortadan
bile haberin yok. Senin
hakkından ancak Recep İvedik gelir. Kırmızı
Fiat Bis’ine yeşil sigorta yaptırmak için sana
gelsin de gör Hanya’yı
Konya’yı” diyorum. Yaktın bizi teyze. Düşüyoruz
teyzenin peşine. Teyze
boş bir arsadan geçerek
bir ara sokağa dalıyor.
Takipteyiz. Çok şükür.
Bulduk bir başka sigorta
acentesi. Büroda iki bayan var, biri gayet iyi İngilizce biliyor. İşlemimiz
yapılırken, bizi getiren
teyze “Çav” deyip gidiveriyor. “Sağ olasın teyze.”
On dakikada bizim yeşil
sigorta işlemi tamam.
Yambol sokaklarını biraz
gezinip, otelden ayrılıyor
ve Plovdiv’e gitmek üzere yola koyuluyoruz.
Navigasyon cihazımız olmadığından değil Plovdiv’e gitmek,
Yambol’den çıkmak bile
mesele oluyor. Neyse
ki bir benzin istasyonu
görüyoruz ve Plovdiv’e
gitmek için hangi yöne
gitmemiz gerektiğini istasyonda kasada çalışan
bir bayana soruyoruz.
Bayan üşenmeden kasadan ayrılıp, dışarı çıkıyor
ve kendisini takip etmemi
işaret ediyor. İstasyondan cadde çıkışına yürü-

bana işaret ettiği engelin
Tunca Nehri üzerinden
geçen bir köprü olduğunu anlıyorum. Tunca’yı
geçtikten sonra gördüğümüz işaret levhalarını
takip ederek otoyola çıkıyoruz. Otoyolda acaba benzinimiz biter de
yolda kalır mıyız diye
düşünmeye başlıyorum
zira kilometrelerce gitmemize rağmen bir tek
benzin istasyonu dahi
yok. Benzininiz bitse saatlerce yolda kalmanız
işten değil… Neyse ki
benzinimiz bizi Plovdiv
yakınlarındaki bir benzin
istasyonuna kadar götürüyor. İstasyondaki benzin fiyatlarına baktığımda
fiyatların Türkiye’dekinin
neredeyse yarısı kadar olduğunu anlamam
uzun sürmüyor. İstasyon
çalışanına “Fulle bakalım
komşi” diyorum. Bulgarların çoğunun “komşu”
kelimesini bilmesi dikkatimi çekiyor.
Plovdiv’deyiz. Aracımızı
büyük bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakır, gideceğimiz yere taksiyle gideriz diye düşünüyorum. Derken karşımıza
Kaufland market çıkıyor.
Aracımızı marketin otoparkına bırakıp, caddenin karşısında bekleyen
bir taksiye yöneliyoruz.
Plovdiv’e gitme amacımız kendime bir katlanır
bisiklet ve küçük kızıma
da çocuk bisikleti satın
almak. Bulgaristan’daki
bisiklet f iyatlarının
Türkiye’ye kıyasla çok

lerini satmaya çalışan
bu köylülerin neredeyse
tamamının ellerinde kitap var: hepsi okuyorlar.
Kimisi okudukları kitaplara öylesine dalmışlar ki,
sizin araçla geçişinizin
farkına bile varmıyorlar.
“Abi çok güzel üzümlerim
var be ya”, “Karpuz vereyim mi be kızanım” diyen
yok; hepsi kendi halinde
yaşamlarını sürdürüyorlar. Sattıkları ürünleri
ufak sandıkların içine
koymuşlar, yol kenarında kaldırımlarda oturup,
bekliyorlar. Plovdiv’de
(Filibe) tanıştığımız taksici Ramiz Dayı’nın anlattığına göre Bulgaristan’ın
8 milyonluk nüfusu, ülkenin AB’ye katılması
sonucu yaşanan göç
dalgasıyla 5-6 milyon
seviyesine düşmüş. Geride kalan nüfusun yarıdan fazlası da yaşlı ve
sakatlar. Ramiz dayının
anlattıklarının doğruluğunu bu köylerden geçtikçe
görüyoruz.
29 Ağustos Perşembe
gecesi Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın
topyekün yaşadıkları
ülkelere geri dönüş yoluna çıkmalarının yol
açtığı yoğunluktan dolayı sınırda epeyce bekledikten sonra, geç saatlerde Hamzabeyli’den
Bulgaristan’a giriş yapıyoruz. Amacımız geceyi
Yambol (eski adıyla Yanbolu) şehrinde geçirmek.

yola çıkışta soldan gidiceniz,” uyarısına uyarak,
tornistan geri dönüyoruz.
Anayolda birkaç kilometre ilerledikten sonra küçük bir benzin istasyonu
görüyoruz. Hem benzin
almak hem de Yambol’a
nasıl gidebileceğimizi
sormak için bu benzin
istasyonuna uğruyoruz.
İstasyonda çalışan bayan tek kelime İngilizce
veya Türkçe bilmiyor.
Yambol’un hangi yönde
olduğunu parmağıyla
işaret etmekten başka
bir faydası olmuyor.
Tam istasyondan ayrılacağız, istasyonda
benzin almakta olan
genç bir adam Türkçe
“Ben de Yambol’a gidiyorum. Beni takip edin”
demez mi? Gecenin bir
yarısı seni Allah çıkardı karşımıza. Sonradan
adının Nuri olduğunu
öğrendiğimiz bu genç
adam, Yambol’e kadar
bize kılavuzluk yapmakla kalmayıp, Yambol’de
konaklamamız için bir
otel de buluyor. Bu yazıyı okuyorsa Nuri arkadaşımıza buradan bir kez
daha teşekkür ediyorum.
Hotel Kabile’de dingin
ve huzurlu bir Yambol
sabahına uyanıyoruz.
Kahvaltının ardından,
aracımız için gerekli yeşil
sigortayı yaptırmak için
Yambol sokaklarında bir
sigorta acentesi aramaya koyuluyoruz. Otelin

masını isteyecek” diye
cevaplıyorum. Haydi…
Kahvehaneyi de geçtik,
devam ediyoruz. Neyse
ki biraz ileride büyükçe
bir sigorta acentesine
yöneliyor bizim teyze.
Bu acentedeki Pamela

yoruz, sağdaki caddeye
dönüp, ışıklardan tekrar
sağa dönmemi ve ileride karşıma çıkacak bir
engelde sola dönmem
gerektiğini bana işaret
diliyle anlatıyor. Dediğini
yapıyorum ve bayanın

daha ucuz olduğunu
yaptığım araştırmalar
sonucu öğrenmiştim.
Plovdiv bisiklet imalatında önemli bir merkez.
Dünyaca ünlü Dahon bisikletlerinin Avrupa fabri-

Devamı sayfa 3’te
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Birinci sınıf öğrencilere interaktif eğitim uygulanıyor
İsmet İSMAİL

Çernooçene (Yeni Pazar) Hristo Smirnenski
Lisesi’nde 24 birinci sınıf
öğrenci velisine Envision
yazılım ürünü sayesinde
interaktif ders öğrenme
becerilerini tanıttılar.
Program Sofya Teknik
Üniversitesi’nden bir öğrenci ekibi tarafından ilkokul ve ilköğretim eğitimi
amaçla hazırlanmıştır. Bu
program “Bir Bilgisayar,
Çok Fare (Mouse)” olarak da adlandırılır, çünkü
gerçekleşmesi için 1 bilgisayar, bütün sınıf için 1
projektör ve her öğrenciye birer bilgisayar faresi
gerekir.
Öğretmenleri Miglena
Bojinova, “Beş artı sekiz
kaç ediyor” diye soruyor.
Bu durumda birinci sınıf
öğrencileri cevabı defterlerine yazmıyor, doğru
cevabı fare işaretçisi ile
işaretliyor. Matematiksel
işlem ortak bir elektronik
ortamda ve öğrencilerin
bilgisayar fareleri sayesinde ekip halinde çözülüyor. Her doğru cevap

puan kazandırıyor ve
ders sonunda her öğrenci diğerinin kaç puan
topladığını görüyor. Sis-

lar ve bu da becerilerini
geliştirmelerini sağlıyor.
Ekip halinde çalışarak
rekabet içine giriyorlar.

kası da Plovdiv’de bulunuyor. Katlanır bisiklette
dünyanın bir numarası
olan Dahon, Plovdiv’de
Avrupa piyasasında satılmak üzere yılda 40.000
katlanır bisiklet üretiyor.
Benim katlanır bisiklet
için ayırdığım bütçe bir
Dahon almaya yetecek
kadar yüksek değil. Ben
internette araştırarak bulduğum Leader 96 marka
bir katlanır bisiklet almayı
planlıyorum. Firmanın internet sitesinde (www.leader96.com) 360 levaya
güzel bir katlanır bisiklet
görmüştüm. Firmanın
adresini Kiril alfabesiyle yazdığım kağıdı taksi
şoförüne gösteriyorum.
“Atla gidelim, orayı biliyorum” diyor şoför. Yolda şoför bize yarı İngilizce yarı Almanca nereli
olduğumuzu, Plovdiv’de
ne yapmak istediğimizi
soruyor.
İstanbul’dan geldiğimizi öğrenince bana dönüp
Türkçe “Ne kafamı karıştırıp durursun beya. Türk
olduğunu sülesene” diyor. Bizim taksici Bulgaristan Türkü çıktı. Ramiz

yardımcı olunması için
gerçekleştiriliyor, klasik
ders kitaplarının yerini
almıyor. Fakat elektronik

derslerin etkisi hemen
fark ediliyor, öğrenciler
derse daha çok odaklanıp ilgileniyorlar.

Üç kamu istişare
platformu kuruldu

tem birinci cevap verenin
adını veriyor.
Lise müdür yardımcısı
Yana Delçeva, “Çocuklar eğleniyor, aktif olarak hareket ediyorlar,
dikkatleri ise işlemlerin
üzerindedir. Derse duygusal açıdan yaklaşıyor-

Bu şekilde yapılan çalışmalar sırasında önlerinde ders kitabı ve defter
olarak usulca oturmalarından daha çok etkili
oluyor” dedi. Delçeva, ilk
defa Envision yazılımının
geçen ders yılında o zamanki dördüncü sınıflar-

Velingrad - Bulgaristan'ın SPA Başkenti
2. sayfadan devam

da kullanıldığını açıkladı.
Onlar da yardımcı olmak
için birinci sınıf öğrencilerinin dersine katıldılar.

Dayı. Bisikletçi dükkanı
aradığımızı söylüyorum
kendisine. Ramiz Dayı
bisiklete “teker” diyor.
“Sizi tekerciye götüreyim
beya” diyerek sürüyor.
Bir kumaş mağazasının
önünde duruyor. “Burası
eskiden tekerciydi. Bir
sorayım bakim nereye
taşınmış tekerci?” diyerek araçtan iniyor. Birkaç dakika sonra araca
dönerek, “Tekerci senin
sülediğin adresteymiş
be” diyor. “Ramiz Dayı
ben araştırarak geldim.
Sen beni dinlesene.” diyorum. Birkaç dakikalık
yolculuktan sonra bisiklet dükkanını buluyoruz.
Dükkanın girişinde kocaman yazılarla indirim
yazıyor. Benim istediğim
bisikletten yalnızca bir
adet kalmış. Kızım için
beğendiğim bisikletten
de bir adet kalmış ellerinde. 360 levalık bisikleti indirimde 239 levaya (290
TL) alıyorum. Kızıma aldığım bisikletin fiyatı da
129 levadan 103 levaya
(120 TL) düşmüş. Gördüğünüz gibi fiyatlar son
derece makul. Bisikletleri
Ramiz Dayı’nın taksisine yükleyip Kaufland’a

geri dönüyoruz. Artık
Velingrad’a gönül rahatlığıyla gidebiliriz.
Velingrad hakkındaki
bilgileri yazımın başında vermiştim. Yazının
bu bölümünü İstanbul’da
kaleme alıyorum. Velingrad hakkında hatırladıklarım: sevimli küçük bir
kasaba, kaplıca, dağlar,
yeşillik, Alibi cafe & bar,
Under The Stage cafe,
tenha sokaklar, asmalar
ve üzümler, güzel evler, fi
tarihinden kalma arabalar, kasabadan ayrılırken
gördüğümüz at pazarı…
Velingrad’dan Pazarcık
yönüne aracınızla ilerlerken bir noktada yol
çok daralıyor ve yolun
üzerinde bulunan eski
bir kemer kalıntısının
içinden geçiyorsunuz.
Bu nokta tam bir viraja
denk geliyor. Buraya gelecek olursanız, aracınızı
bu noktada durdurmanızı
ve yolun karşısından gelen bir araç olmadığına
emin olduktan sonra yola
devam etmenizi öneririm.
Velingrad ile Pazarcık
arasındaki yolun 20-25
kilometrelik kısmının oldukça virajlı olduğunu da
eklemeliyim. milliyet

“Şimdi Öğretmen Birsen
Mümün’e de bu yazılımla
çalışmayı öğrettik, amacımız yazılım ürününü
diğer sınıflarda da kullanmaktır” diye sözlerine
ekledi.
Elektronik ortamda ders
verme fikri öğretmene

AB destekli İyi Yönetim ve İyi İdare Hakkı Kırcaali
İlindeki Vatandaşların Garanti Edilmiş Hakkı projesi kapsamında üç kamu istişare platformu kuruldu.
Proje, Kırcaali Valiliği tarafından Hollanda’nın Lahey
(Den Haag) Bölgesi ile ortak gerçekleştiriliyor.
Tarım, çevre ve turizm sektörlerinin gelişimine ilişkin kamu istişare platformlarında belediye, iş dünyası,
sivil toplum kuruluşları ve Kırcaali Valiliği’nin temsilcileri yer alıyor.
Katılımcılar altyapıyı, Belite Brezi Turistik Merkezi’nin
popülarize edilmesinin, Ustra Kalesi’nin restorasyonu
ve Kırcaali ilinin turizm destinasyonu olarak popülarize edilmesi için ortak hareket ve kampanyaların
gerekli olduğunu tartıştılar. Çevre korunmasıyla ilgili
bilgilendirme kampanyası düzenlenmesi, hayvan çiftliklerinin yerleşim yerlerinden uzak yere taşınmasına
yönelik önlemler alınması önerildi, sulama tesislerinin
onarımı ve yenilenmesi sorunu ele alındı.
İlk oturumlarda istişare platformlarının üyeleri çalışma kuralları üzerine konuşuldu. Gelecek oturumlar 6
ve 7 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenecek.
Proje Kırcaali Valiliği tarafından İdari Kapasite Operasyonel Programı gereğince gerçekleştiriliyor.

Eski İçişleri Bakanının
Yargılanmasına Başlandı
Telekulak olayına adı
karışan eski İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov,
ilk kez hakim karşısına

etti.
Dava başlar başlamaz savcılık, reddi hakim talebinde bulundu.

çıktı.
Duruşma öncesi basına açıklama yapan
Tsvetanov, sanık olarak
mahkemeye gelmenin
memnuniyet verici olmadığını aktardı. Eski
bakan, kendisine karşı
açılan davanın siyasi
olup olmadığını sorusunu cevapsız bıraktı, fakat bakan olarak
Bulgaristan’ın çıkarları için çalıştığını ifade

Tsvetanov ve avukatları,
talebin gereksiz olduğunu ve bu şekilde hızlı
ve şeffaf bir sürecin engelleneceğini savundu.
Yargıç Dimitrina Angelova ise davadan çekildiğini söyledi.
Tsvetanov’un avukatlığını eski Alman milletvekili Hans-Peter Uhl
yapıyor. Müvekkilini,
bakan olduğu dönemden beri tanıdığını ifade

eden Uhl, organize suçlarla mücadelesinden
de etkilendiğini belirtti.
Dinlemeyi Engellediği İçin Yargılanıyor
Ts e t a n o v,
Veliko Tırnovo Emniyet
Müdütü Orlin
Todorov’a karşı istenen özel
dinleme araçların kullanımını engellediği
gerekç esiyle
yar gılanıyo r.
2009 yılında
emniyet müdürüne karşı
olan şüpheler
üzerine savcılık zanlının dinlenmesini istemişti. Fakat dönemin
İçişleri Bakanı Tsvetan
Tsetanov’un birçok kez
buna engel olduğu iddia
ediliyor.
Tsvetanov hakkında
ayrıca gazeteci ve siyasileri dinlendiği iddiası
bulunuyor. Fakat bununla ilgili bir iddianame henüz hazırlanmadı.
CİHAN
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Kırcaali Çevre Yolu Projesi, Valiliğin Öncelikleri Arasında
Kırcaali Valisi Biser Nikolov, Bulgaristan İçin
Koalisyon Meclis Grubu
yönetimine Kırcaali’nin
Çevre Yolu projesinin ilin
gelişimi açısından öncelik
olarak tanıttı.
Vali, “Makas-Nimfeya
Sınır Kapısı’nın açılışından sonra çevre yolu
gerçekten ticaret ve turizmin gelişimine, sadece ilde değil, tüm Güney
Bulgaristan’da da ekonominin gelişimine büyük
ivme kazandıracak” diye
konuştu.
İl merkezinde çevre yolunun eksikliği, ilden geçen 9 Nolu Avrupa Ulaşım Koridoru sayesinde
bölgenin jeostratejik durumundan faydalanmasına imkan vermiyor. Aynı
zamanda Makas yolunun

yardımcılarının katıldığı
görüşmede Kırcaali Vali
Yardımcısı Nazmi Mümün,
tarım üreticilerinin sigorta
primlerinin düşürülmesi
imkanlarının konuşulmasını önerdi. İldeki tarım
üreticilerinin çoğu 240
levalık tavan sigorta primi halinde ayda yaklaşık
70 levalık sigorta ücretini
ödeyemez durumdalar.
Sigorta kurumundan alınan bilgiye göre şu anda
tarım üreticileri yakın za-

açılmasıyla hızlandırılan
motorlu taşıt trafiği Kırcaali merkezinden gerçekleşiyor ve vatandaşlar için
risk oluşturmaktadır.

Şu anda fikir projesi çalışmaları bitmek üzere ve
daha 2014 yılında çevre
yolu inşa edilmesi maksadıyla finansman sağlanıp

prosedürlere başlanması
için en kısa sürede çalışma projesinin hazırlanması gereklidir.
Tüm ülkeden vali ve vali

Mülteciler için yeni ibadet yerleri kurulacak
Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Marinov, Sofya
Meclisi’nin Suriyeli mülteciler meselesine ilişkin
olağanüstü oturumunda
Momçilgrad (Mestanlı) ve
Harmanli kasabalarında
iki yeni mülteci kampı kurulacağını bildirdi.
Marinov’un ifadesine
göre devlet ülkeye giren
sığınmacıların sınıra yakın yerlere yerleştirilmeleri için elinden gelen her
şeyi yapacak. Fakat sığınmacıların mülteci statüsü almalarından sonra
Sofya ve diğer büyük şehirlere gelmeyeceklerine
dair hiçbir garantisinin
olmadığını belirtti.
Bakan Yardımcısı’nın
ifadesine göre Suriyeliler
Sofya içerisinde sorun
yaratmıyorlar, fakat buna
rağmen çok mülteci olan

yerlerde bulunan polislerin sayısı arttırılmıştır.
Bir hayırsever vakfının
mülteci kampları yakınlarına ibadet yerleri kurma-

Marinov, “Sorun büyük ama Avrupa duyarlılık gösteriyor, Avrupa
Birliği’nin sağladığı mali
yardımla çok sayıda Su-

ya karar verdiği açıklandı. Bununla merkezdeki
camiye mülteci akını olmasının engellenmesi
amaçlanıyor.

riyeliye erzak alınacak.
GERB Sofya Meclis
Üyesi Tanya Georgieva
Sofyalıların bu tür tutumu haketmediklerini

öne sürerek, Marinov’un
Sofya’da daha fazla sığınmacı yurtları kurulmayacağına dair söz vermesini israr etti. O, “Yürütme
Kurulu’nun Kriz Kurulu’na
dönüştürülmesi zamanı
gelmedi mi?” diye soru
yöneltti.
İç Makedon Devrimci
Örgütü’nden ( VMRO)
Meclis Üyesi Angel Cambazki, Sofya sınırları içinde yeni ibadet yerlerinin
kurulmasına kesinlikle
karşı çıktı.
Cambazki, Bakan
Yardımcısı’nın sığınmacıların kaçının Suriyeli
olmayıp Bulgar devleti
tarafından beslenip ceza
verilmeden suç işlemek
için başka ülkelerden
Bulgaristan’a geldiklerine dair rapor sunmasını
diledi.

oy kullandı. Aşırı milliyetçi ATAKA partisinden 20
milletvekili ise çekimser
kaldı. GERB milletvekilleri ayağa kalkarak, oylama
sonrası salona giren Başbakan Plamen Oreşarski
ve kabine üyelerini "İstifa"
sloganı ile karşıladı.
GERB partisinin daha
önce sunmuş olduğu, hükümetin yatırım tasarlama
alanındaki çalışmalarına
ilişkin ilk gensoru önergesi de reddedilmişti.
Bu arada GERB milletvekilleri, Oreşarski hükü-

metinin kültür ve sağlık
sektörlerindeki çalışmalarını eleştirerek, iki ayrı

gensoru önergesi daha
sunacaklarını açıkladılar.
Kırcaali Haber

Muhalefetin sunduğu ikinci gensoru önergesi de reddedildi
Parlamento muhalefet
Bulgaristan'ın Avrupalı
Gelişimi İçin Vatandaşlar
(GERB) partisinin sunduğu ikinci gensoru önergesini de reddetti.
Başbakan Plamen
Oreşarski'nin koalisyon
hükümetinin bölgesel
geliştirme alanındaki politikasına ilişkin gensoru
oylamasına 240 sandalyeli parlamentoda 231
milletvekili katıldı. Önerge, "aleyhte" 118 oyla reddedilirken GERB partisinden 93 milletvekili "lehte"

manda emekli olacakları,
hastaneye girecekleri zaman veya ulusal destek
takviye programlarından
sübvansiyon sağlama
imkanı olduğunda, yakın doğum olan hallerde
emeklilik sigorta sistemine katılmaktalar.
Nazmi Mümün, tavan
sigorta priminin düşürülmesi halinde sistem açısından sonuçların analize
edilmesini önerdi.
Kırcaali Haber

Mevduat faiz vergisi
yüzde 8’e düşürülecek
Milletvekili Korneliya Ninova Parlamento’da , “Bulgaristan İçin Koalisyon milletvekilleri Kişisel Gelir
Vergisi Kanunu’nun Meclis’te birinci ve ikinci görüşülmesi arasındaki sürede mevduat faiz vergisinin
yüzde 10 oranından 8’e düşürülmesine yönelik teklif
sunacaklar” diye bildirdi.
Ninova, amacın bu verginin her yıl yavaş yavaş
azaltılarak hükümet döneminin sonunda sıfırlanması
olduğunu izah etti.
Başbakan Plamen Oreşarski ise mevduat faiz vergisinin düşürülmesine karşıdır.
Mevduatlar üzerine yüzde 10 faiz vergisi ödenmesi Eski Maliye Bakanı Simeon Dyankov tarafından
uygulamaya girdi. Bu yılın başında yürürlüğe giren
vergiyle milli hazineye 120 milyon levalık gelir getirmesi ve bu kaynakla yükseltilen emekli maaşlardan dolayı Milli Sigorta Kurumu’nun desteklenmesi
amaçlanıyordu.
Analistlerin ifadesine göre gelirler 90 milyon levayı
aşmayacak.
Ninova, 2014 yılı bütçesi ve vergi kanunlarıyla sosyalistlerin seçim kampanyası sırasında üstlendiği
sorumlulukların büyük bir bölümünün yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Asgari işçi ücreti enflasyona
göre belirlenecek

Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Hasan Ademov, enflasyon oranı ve ülkede ortalama maaş
göz önünde bulundurularak her yıl asgari işçi ücretinin güncellenmesine dair mekanizma oluşturmasını öneriyor.
Asgari ücretin vergi ve sigorta primlerinin çıkarılmasından sonra belirlenen yoksulluk sınırının
altında olmasına da izin verilmeyecek.
Bu teklif, Ulusal Üçlü İşbirliği Konseyi’nde görüşülmesi üzere sunulacak. Yeni asgari ücret miktarı
her yılın başında uygulamaya girecek. Buna ilişkin
hükümet ay ve saat başına asgari ücret miktarı
belirleyecek.
Mekanizma asgari ücretin istatistik verilere göre
son üç ayda ortalama işçi ücretinden yüzde 35
oranından düşük olmamasını ve aynı zamanda
bu miktardan yüzde 55’inden fazla olmamasını
öngörüyor.
Asgari ücretin aylık tutarı bir önceki yıla göre
yıllık tüketici fiyat endeksine çarpılacak.
Bu yıl 30 Kasım 2013 tarihine kadar Bakanın iş
dünyası ve sendikalarla danışılan işçi maaşının
yeni miktarına ilişkin ortak projeyi Meclis’e sunması bekleniyor.
Kırcaali Haber
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21 Ekim Kırcaali Günü’nde Yerel
Meclis’in Törenli Özel Oturumu
21 Ekim Kırcaali Günü
münasebetiyle Belediye
Kültür Merkezi salonunda Yerel Meclis’in törenli
özel oturumu gerçekleşti.
Oturumda konuk olarak
Eğitim Bakan Yardımcısı Mukaddes Nalbant,
Yatırım Tasarımı Bakan
Yardımcısı Ceyhan İbramov, Kırcaali Milletvekilleri Erdinç Hayrulla,
Mustafa Ahmet, Milko
Bagdasarov, Tsveta Karayançeva, Kırcaali Valisi Biser Nikolov, Kırcaali
Kamu Denetçisi Hakif
Emin, kardeş Maronya
Belediye Başkanı İliyas
Yoanakis ve Komotini
(Gümülcine) Belediye
Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Almanya Büyükelçiliği Kültür Ataşesi

Mathias Dener, Kırcaali
ilinden ilçe belediye başkanları, Meclis başkanları, dini toplum, devlet kurum, kuruluş, sivil toplum
kuruluş, sendika, firma
temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundular.
Oturumda hazır bulunan herkesin Kırcaali
Günü’nü ilk önce Meclis
Başkanı Raif Mustafa
tebrik etti.
Ardından sözü Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan
Azis’e verdi. Oturuma
katıldıklarından dolayı
resmi konuklara teşekkür eden Başkan, tüm
Kırcaalilerin 21 Ekim
Bağımsızlık Günü’nü
tebrik ederek, sağlık,
mutluluk, aile refahı ve
hep birlikte bizim evimiz dediği Kırcaali İlçesi
için daha iyi bir gelecek
kurmak için irade diledi.

Görüşmede ikili işbirliğinin ilerletilmesi,
enerji konuları, yasadışı göç ve iki ülkenin
F YRO Makedonya

Venizelos – Vigenin
görüşmesinde ayrıca,
TAP doğalgaz boru
hattı inşasıyla doğan
işbirliği fırsatları ve

ri Bakanı Evangelos
Venizelos sınırlararası
işbirliği, göç dalgasını
önleme ve idare konularına büyük önem ve-

karşısındaki tavrı gibi
konular masaya yatırıldı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos
Venizelos Atina’yı ziyaret eden Bulgaristan Dışişleri Bakanı
Kristian Vigenin ile bir
araya geldi. İkili işbirliği, enerji konuları, yasadışı göç ve iki ülkenin FRYO Makedonya
karşısındaki tutumunun değerlendirildiği

Bulgaristan doğalgaz
sistemini Yunanistan
doğalgaz sistemiyle
bağlayacak olan Yunanistan – Bulgaristan
boru hattının (IGB) inşasıyla oluşacak enerji
işbirliği olanakları değerlendirildi.
Yunanistan’ın 2014
AB Dönem Başkanlığı
süresinin ana konuları arasında yer alacak
olan yasadışı göç konusunda ise Dışişle-

rileceğini vurgularken,
yasadışı göç konusunda iki ülke tarafından
ortak eylemlere başvurulması konusunu
da değerlendirdiklerini
kaydetti.
Makedonya isim sorunuyla ilgili yöneltilen bir
soruya ise Venizelos,
Avrupa Komisyonu’nun
değerlendirme raporunun incelendiğinin altını çizerek ilgili kararı
alma konusunda tek

Resmiye MÜMÜN

Başkan, “Cani gönülden
size daha çok başarı ve
Avrupa’nın vatandaşı
olarak daha yüksek özgüven diliyorum” diye ifade etti. Belediye Başkanı, Kırcaali Belediyesi’nin
son zamanlarda gerçek-

leştirdiği önemli altyapı
projelerini belirtti.
Kırcaali Valisi Biser
Nikolov, yaptığı konuşmada ekonomik krizden
çıkış yollarını ararken
diyalog ve uzlaşma çabaları sarf edilmesi ge-

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Yunanistan’ı ziyaret etti
yetkili merci olan bakanlar kurulu tarafından raporun göz önünde bulundurulacağını
belirtti. Venizelos, bakanlar kurulunun siyasi değerlendirmesinin
pusulasını ise başvuruda bulunan ülkenin
Kopenhag kriterlerini
ve iyi komşuluk ilkelerini ne kadar karşıladığının oluşturduğunu
söyledi.
Bulgaristan Dışişleri
Bakanı Kristian Vigenin de hükümetinin Avrupa Komisyonu’nun
değerlendirme raporuna Üsküp’ün vereceği
tepkileri beklediğini ve
bu tepkileri değerlendireceğini ifade ederek,
Sofya yönetiminin iyi
komşuluk ilişkilerinin
gözetilmesine verdiği
önemin altını çizdi ve
Bulgaristan’ın uzun
zamandır Makedonya
FYROM ile ikili dostluk
ve iyi komşuluk ilişkileri anlaşması imzalamak için müzakere
yaptığını, fakat henüz
bir ilerleme kaydedilmediğini dile getirdi.
Azınlıkça

rektiğini kaydetti. Bunun
için tüm parti temsilcilerin ortak çabalarla yeni
iş yerleri açılması için
yatırımcılar celbedilmesi gerektiğini vurguladı.
Vali, Kırcaali’nin daima
hoşgörü şehri olduğunu
hatırlatarak bu çizginin
izlenmesi için çağrıda
bulundu.
Kırcaali Bulgaristan
İçin Koalisyon, GERB
ve Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) milletvekilleri Milko Bagdasarov,
Tsveta Karayançeva ve
Mustafa Ahmet selamlama konuşması yaptılar.
Milko Bagdasarov yaptığı tebrik konuşmasında
Makas yolunun açılışıyla
Kırcaali’nin ufku genişlediğini ve modern Avrupa
şehri olduğunu kaydetti.
Hep birlikte verilen çabalarla şehrin modern
manevi, kültür, sanayi,
ticaret merkezine dönüştürüleceğine inandığını belirtti. Bagdasarov,
bunu çalışkan ve güzel
insanıyla hak ettiğini
vurguladı.
Tsveta Karayançeva,
Kırcaali Günü münasebetiyle Kırcaalileri kutladı.
Mustafa Ahmet, Kırcaali Gününde hemşerilerini
kutlamaktan şeref duyduğunu ifade etti. Sayın
Ahmet, “Kendi adımdan
ve HÖH yönetimi, HÖH
Meclis Grubu, meslektaşım Erdinç Hayrulla
adından sizi 21 Ekim’den
dolayı selamlamak isterim. Bugün şen kutlamalar ve güzel anlar geçirmenizi dilerim. Böyle bir
günde sizden aldığımız
destek için teşekkür
etmek isterim. Mali ve
ekonomi kriz olmasına

rağmen ben sizlere daima Kırcaali’nin başarısı, gelişimi ve refahı için
çaba sarf edeceğimize
dair kanaat getirebilirim.
Bu zor günlerde akıllı,
güçlü, birlik ruhu içinde
hareket etmemizi ve başarmamızı dilerim, çünkü hepimiz daha iyi bir
geleceği hak ediyoruz”
diye konuştu.
Komotini (Gümülcine)
Belediye Başkanı Georgios Petridis adına Yardımcısı Levent İsmail,
Kırcaali Günü’nde komşu Kırcaalileri selamladı.
Kırcaali ve Komotini’nin
uzun yıllar iyi ilişkiler
içerisinde bulunduğunu, hep birlikte Avrupa
Birliği programları geliştirdiklerini, deneyimleri
ve birikimleriyle birbirine yardımcı olduklarını
belirti. Bunun ise iki sınır
bölgesinde yaşayan halkın uyum içinde yaşadığını gösterdiğini vurguladı. “Size her zaman demokrasinin meyvelerini,
milli bağımsızlık ve gelişiminizi savunmanız için
sağlık dilerim. Biz daima
sizlerle birlikte olacağız”
diye konuştu.
Kırcaali’nin kardeş Maronya Belediye Başkanı
İliyas Yoanakis yaptığı
konuşmada, “Sizlere
sağlık, sağlık ve yine
sağlık dilemek isterim”
dedi. Yoanikis, bu zor
zamanlarda ırkçılık ve
şovenizm duygularının
çok kolay benimsendiğini, fakat zorlukların
atlatılacağına inandığını
dile getirdi. Kırcaali’de,
Hasan, İvan gibi çok sayıda dostu olduğunu ve
daha uzun yıllar onlarla
görüşmek istediğini paylaştı. Maronya Belediye
Başkanı, yollara sadece
Makas Sınır Kapısı’nı
değil, Yunanistan’ı da
işaret eden trafik işaret
levhaları montaj edilmesi
tavsiyesinde bulundu.
21 Ekim Kırcaali Günü
dolayısıyla Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev,
Meclis Başkanı Mihail
Mikov, Başbakan Plamen Oreşarski, birçok
B akan, B ul g ar i st an
Öğretmenler Sendikası
Başkanı Yanka Takeva
ve birçok resmi temsilciler tarafından gönderilen
tebrik mektupları alındı.
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Uyuşturucu Kullanımını Önleme Konferansı
Uyuşturucuyu kötüye
kullanımını önlenmesi
7. konferansı kırcaali’de
düzenlendi. Forum esnasında konuyla ilgili rapor çalışmaları tanıtılıp
tartışmalar oldu. Foruma
tüm ülkeden yerel meclislere bağlı uyuşturucu
ile mücadele kurulları ve
önlenmesine ilişkin bilgi
merkezlerinin temsilcileri
katıldı.
Konferansın açılışını
yapan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis,
son yıllarda ilçede çok
sayıda Avrupa Birliği
destekli projeler gerçekleştirildiğini kaydederek uluslararası yolların
birleştiği nokta olması
nedeniyle il merkezinin
strateji konumda olduğunu vurguladı. Makas
Sınır Kapısı’nın hizmete açılmasıyla birlikte
Kırcaali’nin Yunanistan’a
da açıldığını, bunun ise
insan trafiğinin artmasına neden olduğunu belirtti.
Başkan Azis, şu ana
kadar Kırcaali’nin uyuşturucu kullanımı bakı-

bağımlıları için sosyal
hizmetlerin planlanması
ve açılması, uyuşturucu ve başka psikoaktif
maddelerin kullanımın
önlenmesine ilişkin belediye programlarının
bütçe tarafından finanse
edilmesi mekanizmaları
üzerine tartıştılar.
Şu anda uyuşturucu
kullanımıyla ilgili okul-

Çocuk Resim Yarışması Düzenlendi
mından korunmuş olan
bölge olmuş olsa da,
gelecekte bunun için bir
risk oluştuğunun altını
çizdi.
Belediye Başkanı, bu
konuyla ilgili ulusal konferansın tam zamanında
Kırcaali’de yapılmasını
alkışladı. Başkanlığını
Kırcaali Belediye Genel Sekreteri Sezgin
Bekir’in yaptığı Kırcaali
Uyuşturucu ile Mücadele
Kurulu’nun faaliyetinden

dolayı övgüyle bahsetti,
fakat uyuşturucuyla mücadelede yeni önlemler
alınması gerektiğine dikkat çekti.
Sezgin
B e k i r,
“Kırcaali’nin bu kadar
önemli bir konferansa ev
sahipliği yapmasından
dolayı mutlu olduğumu
gizlemeyeceğim. 2005
yılında Kırcaali Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Başkanı seçildiğim
andan beri benim haya-

limdi. Doğu Rodoplar’ın
ruhunu ve güzelliğini
hissetmenizi sağlamak
istiyoruz” dedi. Konferansta Uyuşturucu ile
Mücadele Ulusal Stratejisi ve 2014-2018 Eylem
Planı ele alındı.
Sağlık Bakanlığı Dr.
Tanya Andreeva ile Bölge Sağlık Müfettişi Jeni
Staykova tarafından
gönderilen tebrik mesajları okundu.
Katılımcılar uyuşturucu

Miniklere hoşgörü öğretilecek
Momçilgrad ilçesi
Zvezdel (Gök Viran)
köyündeki Ştastlivo
Detstvo Anaokulu,
Çocuklara Hoşgörüyü Öğretmek İçin Fırsat Projesi’ni kazandı.
Proje, Eğitim ve Bilim
Bakanlığı tarafından
finanse ediliyor. Etnik
azınlıklardan çocukların kültürel kimliğini
geliştirilmesi amaçlanıyor.
Proje esnasında 4
ile 7 yaş arasındaki
41 minik farklı etnik
toplulukların gelenek
ve görenekleriyle tanışacak. Ayrıca projeye velilerle öğretmenler de dahil edilecek.
Onların çok kültürlü
ortamda çalışma becerilerini geliştirmeleri
hedefler arasında.
Projenin giriş konferansı Zvezdel Aleko
Konstantinov Toplum
Merkezi’nin salonunda yapıldı. Konferansta Momçilgrad Beledi-

larda yapılan bir anket
sonuçları değerlendirildi.
Forum, Kırcaali Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu sekreteri Nermin
Mehmed’in sunduğu
Uyuşturucu Bağımlıları
İçin Sosyal Hizmetlerin
Planlanması ve Açılması
konulu sunumla başladı
ve toplam 11 sunum yapıldı.
Kırcaali Haber

Kurban Bayramı münasebetiyle Ardino’nun
Mleçino (Sütkesiği)
köyü kütüphanesinde
Benim Köyüm konulu
resim yarışması düzenlendi. Yarışma Mleçino
Toplum Merkezi Sekreteri Mümüne Ahmed’in
girişimiyle ilk defa gerçekleştirildi.
Yarışmaya bölgeden 5
ile 10 yaş arası 10’dan
fazla çocuk katıldı. Bayram için Mleçino’ya misafir gelen Türkiye’den
çocuklar da yarışmacı
oldu.
Yarışmaya memnuniyetle katılan çocuklar
gerçekten çok eğlendiler. Dereceye girenler
kütüphane tarafından
sağlanan kitaplarla
ödüllendirildi. Birinci
yeri İstanbul’dan 10
yaşındaki Çağla Eren
aldı.
Mleçino’dan 7 yaşındaki Tuğçe Murtalib

ikinci, aynı köyden 7
yaşındaki Mümün Yüksel ise üçüncü oldular.
Yarışmanın en küçük
katılımcısı Kırcaali’den

5 yaşındaki Saner
Mümün’e teşvik ödülü
verildi.
Yarışmaya katılan
tüm çocukların resimleri Mleçino köyündeki eski Gençlik Evi’nin
fuayesinde sergilenip
yılsonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.
Güner ŞÜKRÜ

Kazanlık Camisi ateşe verildi

20 Ekim 213 tarihinde pazar gecesi saat
02:20’de Kazanlık Emniyet Müdürlüğü’nde,

ye Başkan Yardımcısı
Erol Mehmet, belediye çalışanları, çocuk,
veli ve öğretmenler
yer aldılar.
Proje sayesinde Bulgar, Türk ve Roman
asıllı çocukların katılımıyla çocuk kulüpleri kurulacak. Ortak
yapılacak çalışmalarla çocuklar etnik
azınlıkların gelenek
ve görenekleriyle ta-

nışıp karşısındakine
olan önyargılarını
aşarak tutum modelleri benimseyecekler.
Minikler, köy ve ulusal
kutlama etkinliklerine
katılacaklar. Müze,
dini ibadet yerleri ve
tarihi kültürel anıtları
ziyaret edip tarihçi ile
din adamlarıyla görüşecekler. Velilerin
kuracağı bir kulüp ise
çocuklara farklı din-

lerin doğumu ve geleneksel bayramların
kutlanmasıyla ilgili en
ilginç şeyler hakkında
bilgi verecek.
Projenin süresi 8 ay.
Proje için Etnik Azınlıklardan Olan Çocuk ve Öğrencilerin
Eğitim Entegrasyonu
Merkezi tarafından 9
000 leva miktarında
finansman sağlanmıştır.

pazar yakınındaki Otets
Paisiy Sokağı’nda bulunan caminin yandığına
dair ihbar alındığı bildirildi.
Olay yerinde yapılan
incelemeler sonucun-

da kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından
binanın batı kısmındaki
pencere doğramasına
yakıcı madde dökülüp
yangın te şebbüsünde
bulunulduğu
tespit edildi.
Sonuçta bina
cephesini yoğun duman
kapladığı
belli oldu.
Olayla ilgili
polisin so ruşturma başlatıldığı açıklandı.
Bu ayın başında yine
Kazanlık Camisi’ne
taşlar atılarak saldırılmış, birkaç pencerenin
camları kırılmıştı.
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Borçlu şirketlere, vergilerini ertelemesi için imkan
Milli Gelirler Kurumundan (NAP) geçici olarak
mali sıkıntılar yaşayan ve
banka hesaplarına haciz
gelmiş her hangi bir şirketin kurumdan acil ödeme için yetki talebinde
bulunmasıyla borçlarını
taksit taksit ödemek istediğine dair başvuruda
bulunabileceği bildirildi.
Prosedüre göre icra
memuruna yazılı dilekçe
sunulması şart. İcra memuru, borçlunun banka
hesabına yatırılan paranın belirli bir kısmının
devlete olan vergisinin
ödenilmesi için tutulmasını, diğer kısmının ise
şirketin temel faaliyetleriyle ilgili yapılan anlaşmalar üzere acil ödemelere harcanmasına karar
verebilir.

Borcunu taksit taksit ödemek isteyenlerin böyle
bir imkan verilmesi için
hesap durumu belgesi,
acil ödeme yetkisi talep
ettiği döneme ilişkin gelir ve gider tahmini sunması gerekir. Ayrıca tahakkuk eden faiz ile tüm
borçların teminat altına
alınması gerekir. Böyle
durumlarda genellikle
borçlunun sahip olduğu
taşıt araçları, makineler,
ekipman, taşınmaz mülk
gibi mülkiyeti üzerine teminat ipoteği kurulur.
Vergi kurumundan genelde acil ödemeler için

Acil ödemeler için yetki verilmesini gerektiren
koşullar borçlunun temel
faaliyetine ilişkin ödemelerin anlaşmalar üzere

zorunlu olması ve bu
ödemelerin geciktirilmesi
veya ödenmemesi borçlu
bakımından kötü sonuçlar doğurmasıdır.

NAP yetkilileri borçlunun banka hesabına
göre belirlenecek aylık
miktar paranın da anlaşılabileceğini belirttiler.

1 Ocak 2014 itibariyle asgari işçi
ücreti kesin 340 leva olacak
Bulgaristan Meclisi’ne
bağlı Çalışma ve Sosyal
Politika Komisyonu Başkanı Korneliya Ninova,
basına 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren kesin olarak asgari işçi ücretinin
340 leva olmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
Ninova, 2014 yılı bütçesinde sosyal politika için
400 milyon leva daha
fazla kaynak ayrıldığını
bildirdi. Asgari işçi ücretinin yükseltilmesiyle
birlikte annelik parası ve
engelli çocuklar için verilen yardım parasının da
asgari ücretten yüzde 70
miktarında yükseltilmesi
öngörüldüğü belli oldu.
Ninova, “Önümüzdeki
yılın ortasında devlet bütçesi tarafından finanse
edilen sektörlerde maaş-

ların yükseltilmesini de
konuşuyoruz, fakat şimdilik yüzde kaç oranında
olacağını söylemek zor.

350 levaya kadar geliri
olan aile fertlerine uygulanacak.
Gelecek yıl bütçesinde

Çocuk parasına da zam
gelecek. Şimdilik 35 levadan 40 olacağını söyleyebiliriz” diye açıkladı.
Çocuk parasına zam,

sosyal politikanın öncelik
olduğu ve gerçekleştirilmesi için de ekonomi büyümeye önem verileceği
belli oldu.

Ninova, hükümetin 1
Temmuz 2014 yılından
itibaren emekli aylıklarının endekslenmesini
önerdiğini kaydetti. BSP
partisinin ise genelde yılın
ortasında yapılan bu uygulamaya aykırı olarak 1
Nisan’dan itibaren emekli
maaşlarının endekslenmesini önerdiğini duyurdu. Şu anda mali açıdan
bu teklifin gerçekleştirilmesinin mümkün olup
olmadığına dair hesaplamalar yapıldığı anlaşıldı.
Ninova, Başbakan Plamen Oreşarski’nin idare
kurumlarında memur sayısının yüzde 10 azaltılacağını duyurmasıyla ilgili,
“Bu kararın mali etkiden
başka hizmet kalitesini
de iyileştireceğini umuyorum” diye yorum yaptı.

Kirkovo Belediye Başkanı Sali Ramadan’a
Yenilik ve İyi Yönetim Ödülü Verildi
Kirkovo (Kızılağaç)
Belediyesi, ikinci kez
yerel düzeyde yenilik
ve iyi yönetim etiketi
ödülünü aldı. Ödül,
Belediye Başkanı Sali
Ramadan’a Albena
tatil merkezinde düzenlenen yerel yönetimlerin yıllık toplantısında sunuldu. Etkinlik, Bulgaristan’da

Belediyeler Ulusal
Birliği tarafından dü-

zenlendi.
Sertifika, Belediye

yönetiminin sunduğu
idari hizmetlerin kalite
bakımından belli başlı
istemlere uygunluğunu işaret ediyor.
Etiket, manevi bir
ödül, prestij sembolü
ve belediyenin yönetiminde sivil toplum
hizmeti açısından
kendisini geliştirmesi
için bir nevi teşviktir.

yetki belgesi 1 ile 3 ay
süreliğine çıkartılır, fakat
borçlunun sözleşmedeki
maddelere uyması halinde uzattırılmasına her
hangi bir engel olmadığı bildirildi. Bu belgenin
çıkartılması prosedürü
genelde 7 günden fazla
sürmez.
NAP kurumundan son
6 ayda bu belgenin 6
000’den fazla şirket tarafından talep edildiği ve
onların toplam 450 milyon
levalık borçları konusunda taksit taksit ödenmesi
için anlaşmaya varıldığı
belirtildi.

Ünlü Pehlivan İsmail
Kosukoğlu, Kırcaali’nin
Fahri Vatandaşı Oldu
sek başarılarıyla gençlere örnek olarak Kırcaali
İlçesi’nin otoritesini ulusal ve uluslararası düzeyde yükseltilmesine
katkıda bulunuyor. Şu
anda aktif olarak spor
faaliyetlerine devam
ediyor. Birkaç gün önce

Anadoliev aldı. Heyecanını gizleyemeyen
Anadoliev, ödül için teşekkür ederken Kırcaali
Belediyesi’nin “Geçmişini Say, Geleceğini Kur!”
sloganıyla gurur duyduğunu belirtti.
Ayrıca Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in
emriyle Kırcaali Beledi-

onuncu kez veteranlar
arasında dünya güreş
şampiyonu unvanını kazandı.
Yaptığı konuşmada
Kosukoğlu, “Kırcaali’de
doğup büyüdüğüm ve
başarılı bir spor kariyeri
geliştirdiğim için gurur
duymaktayım. Bir an
bile doğup büyüdüğüm
yeri unutmadığımdan
emin olabilirsiniz. Sizin
benim başarımı görmeniz benim için en büyük
ödüldür. Bayramınız kutlu olsun” diye konuştu.
Bundan 100 yıl önce
Kırcaali’de Obedinenie Toplum Merkezi’ni
kuran Kiril Vankov’un
adına ödülü kurumun
şimdiki Başkanı Stoyan

ye Nişanı ile yılların eğitim emekçisi Doç. Petko
Krıstev de ödüllendirildi.
Yaptığı konuşmada Doç.
Krıstev, çalışmalarında
daima gerçeği savunduğu için kendisiyle gurur duyduğunu dile getirdi. Belediye Başkanı
Hasan Azis ve Kırcaali
Valisi Biser Nikolov’un
iyi yöneticiler olduğunu
ifade etti.
Törenli oturumda Belediye Başkanı Hasan
Azis, Petya Karakoleva
adına çocuk edebiyatı
için verilen ulusal ödülün
bu yılki sahibi O Dağdan
Masallar kitabıyla Maya
Dılgıçeva olduğunu bildirdi.

1. sayfadan devam

Кърджали Хабер
Belediye Başkanları Kurban Bayramı’nda bir araya geldiler
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Güner ŞÜKRÜ
Gelenek üzere son 20
yıldır Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nden (HÖH) seçilen
Kırcaali iline bağlı ilçe belediye
başkanları ve parti aktivistleri
Kurban Bayramı’nın üçüncü
gününde bir araya geliyorlar.
Bu yılki bayram kutlamasına
Ardino (Eğridere) Belediyesi
ev sahipliği yaptı.
Perla Restoranı’nda düzenlenen bayram kutlamasını
T.C. Filibe Başkonsolosluğu
Muavin Konsolos Ahmet Keloğlu, Bulgaristan Müslüanları Yüksek İslam Şura başkanı
Şabanali Ahmet, Kırcaali Vali
Yardımcısı Musa Yusuf, HÖH
İl Teşkilatı Başkanı Bahri
Ömer, Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, il ve ilçe belediye
başkanları, yerel Meclis başkanları, sivil toplum kuruluşları
başkanları şereflendirdiler.

Ayrıca kutlamada HÖH
Gençlik Kolları Kırcaali İl Teşkilatı Başkanı Bayram Bay-

ram, eski milletvekili Hasan
Ali ve Siyasi Tutuklular Vakfı
Başkanı Halil Rasim hazır bu-

Haskovo ve Kırcaali gençleri, Avrupa
Parlamentosu’nu Ziyaret Etti
1 ve 2 Ekim 2013 tarihlerinde Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) partisinin
üye olduğu Avrupa için
Liberaller ve Demokratlar
İttifakı (ALDE) Milletvekili
Metin Kazak Brüksel’de
Avrupa Parlamentosu’nda
(AP) Bulgaristan’dan yeni
bir ziyaretçi grubunu karşıladı. Bu grupta Haskovo
ve Kırcaali illerinden HÖH
partisinin gençlik kolları taraftarlarının yanı sıra partinin akademik örgütlerinin
de temsilcileri vardı.
Gençlerden oluşan
25 kişilik grup, Avrupa
Parlamentosu’nun ana faaliyetleri ve yapısıyla, ayrıca Avrupa Birliği kurumlarının etkileşim biçimleriyle
de ayrıntılı bir şekilde tanışma fırsatı buldu. Gençler, AP milletvekillerinin
Parlamento ve komisyon
oturumlarında yürüttüğü

lundular.
Konukları Ardino Belediye
Başkan Yardımcısı ve HÖH

Ardino İlçe Teşkilatı Başkanı
İzzet Şaban karşıladı.
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat yaptığı tebrik
konuşmasında, “Bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan
daima büyük şeref duymaktayız. Ardino’yu ziyaretiniz ilçenin gelecekte gelişimiyle ilgili
çok önemli olaylara denk gelmektedir” diye ifade etti. Belediye yönetimi adına kutlamaya
katılan herkesin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik etti.
Yüksek İslam Şura Başkanı Şabanali Ahmet, Kurban
Bayramın insanları birleştiren
ve Allah’a yaklaştıran özelliği olduğunu kaydetti. Sayın
Ahmet, “Toplumda barışın
korunmasını sağlayalım” diye
çağrıda bulundu.
Karşılaşmada, Kırcaali Bölge Müftüsü tarafından sağlık,
bereket ve güzel dileklerde
bulunulan dua yapıldı.

Kırcaali Haber Gazetesi’nin

2014 yılı için abone kampanyası
devam ediyor!

******

Kırcaali Haber Gazetesi

her hafta evinize gelmesini
istiyorsanız,
15 Aralık 2013 tarihine kadar
en yakın postanede
Abone Olabilirsiniz!
ABONE KAT. NUMARASI: 2454
çalışmalardan haberdar
edildi. AP Milletvekili Metin
Kazak, gençlerle AP’nun
öğretim programları ve
ayrı ayrı AB programlarına
aday olma koşulları üzerine konuştu.
Bulgaristanlı gençler,
AB’nin tarihini tanıtan
Parlamentarium adındaki
yeni açılan müzeyi de zi-

yaret ettiler. Burayı ziyaret
edenler, interaktif mültimedya araçları aracılığıyla
Avrupa kurumlarının tarihi
ve fonksiyonlarıyla ayrıntılı
şekilde tanışıyorlar.
Müze eski kıtada en büyük Avrupa Parlamentosu
ziyaretçi merkezi ve tamamen 23 dilde erişilebilir
dünyadaki ilk sergidir.
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