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Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev tarafından başbakan adayı
olarak gösterilen Bulgaristan’ın
Avrupalı Gelişimi İçin Vatandaşlar (GERB) partisinin lideri, eski
başbakanlardan Boyko Borisov
dört partili koalisyon hükümetini
kurdu.
Zıt görüşlü siyasi partileri bir
araya getiren kabine taslağını
oluşturan GERB, sağcı Reformcu Blok (RB) ile koalisyon
anlaşması imzaladı. Irkçı ve
aşırı milliyetçi Vatansever Cephesi (PF) ve solcu Bulgaristan’ın
Yeniden Doğuşu İçin Alternatif
(ABV), yeni hükümete "stratejik
destek" vermek üzere siyasi bildiri imzaladı.
Hükümetin kurulması dolayısıyla parlamentoda düzenlenen töreninin ardından Borisov,
siyasi görüşmelerin zor olduğunu ancak iyi sonuç aldıklarını
söyledi. Tarafların kendilerine

Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

göre tavizlerde bulunduklarını
açıklayan Borisov, ülkeyi dört
yıl boyunca yönetebilecek bir

hükümet için gerekli desteğin
sağlandığını belirtti.
Başbakan adayı Borisov, “Va-

Başkonsolos Alper Aktaş’tan Kırcaali’ye ziyaret
Geçen hafta T.C. Filibe
Başkonsolosu Alper Aktaş,
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis’e tanışma ziya-

Sanayi Odası Başkanı Nasko Nastev ve Yönetim Kurulu
Üyesi Cevdet Adem, İnşaat
Mühendisleri Odası Başkanı

reti gerçekleştirdi. Belediye
Başkanı’nın tavsiyesi üzerine
Başkonsolos, şehirdeki işveren örgütlerinin yöneticileriyle
görüştü. Görüşmeye Kırcaali
Ticaret Odası Başkanı Alyoşa Sinabov, Ekonomik Girişim Birliği Başkanı Sevdalin
Ognyanov, Kırcaali Ticaret ve

Aleksandır Elinov-Sadık katıldılar. Hasan Azis’in ifadesine
göre bu görüşme sembolik
olarak önemlidir. Çünkü diplomat ilk önce işadamlarıyla
görüşme arzusu göstermektedir.
Belediye
Başkanı,
“Kırcaali’ye yatırım yapmak

Avrupa Birliği’ne yatırım yapmak demektir. Bizim şehrimiz
AB’nin 500 milyonluk pazarına açılan bir kapıdır” dedi.
Hasan Azis, konuklarından birkaç şey talep etti.
Kırcaali’deki iş dünyasının
tanıtılması için Türkiye’de düzenlenen seminer, sergi ve
fuarlara davet edilmelerini ve
Başkonsolosluk tarafından
düzenlenen etkinliklere Kırcaali Belediyesi ve şehirdeki
işveren örgütlerinin temsilcilerinin de yer almasını önerdi.
Belediye Başkanı, belediyenin
son iki yılda 160 milyon leva
bütçe ile en büyük yatırımcı
olduğunu ve üretim tesisleri
kurulması için uygun en büyük alanlara sahip olduğunun
altını çizdi. “Plovdiv (Filibe) ve
Haskovo’nun (Hasköy) gölgesinde kalmak istemiyoruz”
diye belirtti.
Başkonsolos Aktaş,
Kırcaali’deki iş dünyasının,

Devamı 8’de

Sayı: 255

tandaşlar önündeki sorumluluğumuzu yerine getirmeyi başardık. Görüşmeler sırasında 10
kez erken seçiminden döndük.
Bu hükümete GERB en iyi kadrosunu verdi. Bulunduğumuz
binanın girişinde ‘Güç Birlikten
Doğar’ yazıyor. Yaşasın Bulgaristan” diye konuştu.
Bulgaristan’da 240 sandalyeden oluşan parlamentoda
GERB, RB, PF ve ABV toplam
137 milletvekiline sahip. Hükümetin kurulması için en az 121
milletvekilinin desteği gerekiyor.
Başbakan Boyko Borisov,
parlamentodaki tören sonrasında hükümet ortaklarının liderleri ile Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev’e giderek kabineyi
sundu.
Cumhurbaşkanı Plevneliev,
hükümet kurmakla görevlendirilen Borisov’un sadece bir günde
görevini yerine getirmesinden
dolayı kendisine teşekkür etti.
Bulgaristan'da halen birçok iç
ve dış kaynaklı krizin yaşandığını belirten Plevneliev, "Buna

Fiyatı 0,80 Lv.

rağmen ülkemiz istikrar ve yeni
bir siyasi kültürün sinyalini veriyor" dedi.
Plevneliev’in yeni hükümete
parlamentoda güvenoyu verilmesini öneren bir kararname
imzaladı. Oylaması Kasım’da
gerçekleşti.
Başbakan Boyko Borisov’un
kabinesinde RB’ye 7, ABV’ye
1 bakanlık koltuğu verildi.
GERB’den Rumyana Bıçvarova, koalisyon ve idari politikadan
sorumlu Başbakan Yardımcısı
olacak. RB’nin eş başkanlarından Meglena Kuneva Avrupa
politikaları ve kurumsal konularından, yine GERB’den Tomisylav Donçev ekonomik politikalar
ve Avrupa finansal fonlarından,
ABV'den İvaylo Kalfin de demografi, politika ve sosyal konulardan sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev yapacak.
Bulgaristan'ın yeni hükümetinde İçişleri Bakanı Veselin Vuçkov, Dışişleri Bakanı Daniel Mitov, Ekonomi Bakanı ise Bojidar
Lukarski oldu.
Anadolu Ajansı

Kırcaali Haber gazetesine

tüm postanelerde abone
olabilirsiniz.
Yıllık abone ücreti: 40,00 Lv.
Abone katalog numarası: 2454
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Kuzey Arpezos Parkı’nın üçüncü aşaması
inşaat çalışmaları devam ediyor
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, düzenlenen tekerlek üzerinde brifing ile basın mensuplarını Kuzey Arpezos
Parkı’nın üçüncü inşaat
aşamasının gerçekleştirildiği alana götürerek proje
çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Brifingde, proje yöneticisi Belediyenin Başmimarı Petya Nazırova
da yer aldı. Bölge Kalkınma Operasyonel Programı kapsamında gerçekleştirilen tam adı “Kuzey
Arpezos Parkının İnşaatı: III. Etap ve Kırcaali’de
Kaldırımların Onarım ve
Yeniden Yapılandırılması” projesi için 4,5 milyon
leva sağlanmıştır.
Proje esnasında “Bılgariya” bulvarındaki kaldırımların onarımı ve Bulair
sokağından Otets Paisiy
sokağı kavşağına kadar
sokak lambalarının enerji tasarruflu lambaları ile
değiştirme çalışmaları,
GRAND Mağazası’ndan
Bulair Sokağını da kapsayacak kesitte Bılgariya Bulvarı ve Minyorska
Sokağı kaldırımlarının
yeniden yapılandırılması
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Arpezos Parkı
ile bağlantı kuracak bir

bisiklet yolunun da kurulması öngörülüyor. Ayrıca Belediye’nin GRAND
Mağazası’ndan otogarın
bulunduğu bölgeye kadar

özel amaçlı taşıtlar için
hıyabanlardan başka 18
kitle sporuna yönelik tesisler kurulacağını bildirdi. Onların arasında mini

cak. 7 545 metre ölçülerinde gece aydınlatması
olacak. Böylece Kuzey
Arpezos Parkının toplam
alanı 130 dekarın üze-

kaldırımların yenilenmesine ilişkin bir projenin finanse edilmesi için aday
olduğu belirtildi.
Belediye Başkanı, Kuzey Arpezos Parkı’nın
üçüncü aşamasında yeni
kurulacak parkın 49,3 dekarlık alanı kapsayacağını kaydetti. Yeni parkta
yaya yürüyüş alanları ve

futbol sahası, voleybol,
basketbol, badminton,
hentbol sahaları bulunuyor. Ülkede eşi benzeri
olmaksızın bu parkta
dokuz kuka oyunu pisti kuruluyor. Ayrıca beş
masa tenisi, plaj ve voleybol sahası kurulacak.
Yetişkin vatandaşlar için
açıkta fitness aletleri ola-

rine çıkacak ve ülkenin
en büyük modern parkı
olacak.
Hasan Azis, parkın yeni
bölümünde 170 çeşidin
üzerinde bitki ekileceğini belirtti. Onlardan 600
ağaç, 2 binden fazlasının
çiçek çeşitleri ve dekoratif ağaçlar olacağını söyledi.

Kapalı su havuzu 23 yıl bekleyişten sonra tamir ediliyor
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis Arpezos Kompleksi’nde bulunan kapalı su havuzunun
tamirine ilişkin bilgi verdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
tarafından finanse edilen
toplam tutarı 4,6 milyon
leva olan proje kapsamında Kırcaali ve ilçedeki
büyük köylerde bulunan
eski spor tesisleri onarılacak, yeni spor tesisleri
inşa edilecek. Kapalı su
havuzunun tamiri için 1
855 027,61 leva yatırım
yapılacak.
Proje çalışmaları esnasında bina yalıtım, doğrama, elektrik ve su boru
enstalasyonlarını ve kapalı su havuzunu yenileme çalışmaları yapılacak.
Bu proje kapsamında
Entçets (Salman), Kostino (Kemikler), Miladinovo
(Dedeler) ve başka köylerde spor sahaları kurulması için 270 bin leva
ayrılacağı açıklandı.
Belediye Başkanı Hasan
Azis, “23 yıldır bu kapalı
su havuzun tamirinin yapılmasını bekledik. 1992

yılında Kurşun ve Çinko
Fabrikası ve Koveg şirketi
havuzun kullanıma uygun
hale getirilmesi teşebbüsünde bulunmuşlardır,
fakat bu konuda başarılı
olamamışlardır. Havuzu
tamir ettirmek Kırcaali vatandaşlarına boyun
borcumuzdu” dedi.
Başkan Azis, şehirde

tamir edilmesi gereken
önemli diğer tesisin Drujba stadyumu olduğunu
kaydederek, bunun için
devletten 1,8 milyon leva
sağlandığını belirtti. Havuz ve stadyumun tamiri
için belediye bütçesinden
projelere katılım payı olarak 1 milyon leva ayrıldığını açıkladı.

Ustra Holding şirketi tarafından uygulanan
proje çalışmalarının üç
ay içinde tamamlanması
bekleniyor. Drujba stadının tamirine ilişkin proje
ihalesi işlemleri sürüyor.
Bu projenin mart 2015
tarihinde tamamlanması
gerekiyor.
Resmiye MÜMÜN

Belediye Başkanı, “Bu
parkla Üreticiler Pazarı
ile şehrin en büyük semti Vızrojdentsi arasında
bağlantı kurulacak. Arda
nehrinin sağ kıyısında
bulunan semtte yaşayan
vatandaşların bu park
sayesinde dinlenme ve
spor yapma imkanları
olacak. Bu nedenle de
Kırcaali’nin eski kısmını
Vızrojdentsi ile bağlayacak yeni bir yaya köprü
kurulması öngörülüyor.
Parkın yeni bölümünde
gelecek aşamasında bir
kule üzerinde kafeterya
inşa edilmesini öngörüyoruz” dedi.
Belediye Başkanı, projenin tamamlanmasından
önce hazır olan kısmında
kameriyeler, oyun alanları, sulama tesisleri, banklar ve aydınlatma araçlarının vandallar tarafından
kırıldığını ve üçüncü inşaat aşaması alanında yarım kilometre uzunluğunda bir kablonun çalındığını paylaştı. Bu sebepten
dolayı Kırcaalilerin yeni

kazanımları korumaları
çağrısında bulundu.
Parkta kontrolün arttırılması konusunda Bölge
Emniyet Müdürlüğü ve
Kırcaali İlçe Polis Merkezi
yönetimi ile görüştüğünü
belirtti. Parkın yeni bölümünde gözetim kameraları olacağı ve spor tesislerinin gözetim altında
olacağı açıklandı. Hasan
Azis, toplam 13 milyon
leva tutarındaki ülkenin
en büyük merkez parklarından birinin korunması
için Kırcaali halkının elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizdi.
Proje, Ardastroy, Elektroizgrajdane ve Karaman
şirketlerinin yer aldığı Arpezos Belediyeler Birliği
tarafından uygulanıyor.
Ardastroy şirketi sahibi
Aleksandır Elinov, inşaat
ve montaj işlerinin 6 Aralık 2014 tarihinde sonlanacağını paylaştı. Kuzey
Arpezos Parkı projesinin
süresi 24 ay ve mayıs
2015 tarihinde tamamlanması gerekiyor.

Belediye çalışanlar mesleki
yeterliliği arttırılacak
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, bir proje
kapsamında 148 belediye çalışanı ile ilçedeki köy muhtarlarının mesleki yeterliliğinin arttırılacağını bildirdi.
Toplam 130 bin 324 leva tutarındaki “Kırcaali Belediye
İdaresi-Profesyonel, Etkili ve Verimli” adlı proje “İdari
Kapasite” programı kapsamında finanse edilmektedir.
Bu yıl 22 Temmuz’da başlatılan proje 12 ay sürecek.
Belediye Başkanı, ”Bu projeyle yönetim, uzmanlık
ve teknik yönetim fonksiyonları olan köy muhtarları ve
vekilleri ve Belediye çalışanlarının mesleki yeterliliği ve
motivasyonunun arttırılması hedefleniyor.
12 ay süreli projenin önümüzdeki yıl temmuz ayında

tamamlanması gerekir” diye kaydetti.
Proje koordinatörü Tsetska Radkova, “Yönetim ve
uzmanlık fonksiyonları olan 100 Belediye çalışanı
Kamu İdaresi Enstitüsü tarafından düzenlenen eğitim
programlarına katılacaklar. Onları “Belediye Mülkiyetini
Etkili Yönetme”, “Belediye İdaresi’nin Faaliyeti ve Çıkardığı Belgeleri Gözetleme ve Yasallık”, “İç Kontrol-Mali
Yönetim Sistemlerinin Verimliliği” ve “Karmaşık İdari
Hizmetler Uygulaması” konularında eğitim görecekler”
diye bildirdi.
Proje kapsamında 48 muhtar ve vekilleri ekip çalışması, motivasyon ve liderlik ve çatışma engelleme ve
çözme konularında eğitim görecekler.
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Büyükelçi Süleyman Gökçe’nin “10 Kasım 1989 Demokratik
Devrimi’nin 25. Yıldönümü” Kutlama Mesajı
10 Kasım 2014 tarihi,
Bulgaristan, Türkiye,
Avrupa ve tüm çağdaş
dünya için tarihi önemde
siyasi değişimin başlangıcının 25. Yıldönümüdür.
9 Kasım 1989'da Berlin
Duvarı’nın yıkılmasının
ertesi günü, 10 Kasım
1989'da Bulgaristan’da
yeni bir dönem başlamıştır.
Bu değişim, dost Bulgaristan Halkı’nın ve
Bulgaristan’daki soydaşlarımızın tabi tutuldukları
pek çok baskının, yaşadıkları zorluk, acı ve
sıkıntının sona ermesini
simgelemektedir. Demokrasi, insan hakları ve
hukuk devleti gibi çağdaş
değerlerle yaşama arzusuyla beslenen özgürlük
dönemi bu tarihte başlamıştır.
Totaliter bir rejimin baskısı altında yaşamaya
mecbur bırakılan, ancak
bu baskıya boyun eğmeden, insanlık haysiyeti ve
vicdanı adına direnerek,
mücadele eden tüm Bulgaristan halkı ve aydınları,
onyıllardır, Bulgaristan’ın
çağdaş değerleri içselleştirmiş özgür bir toplum ve
ülke olması, uluslararası
toplumda layık olduğu

saygın ve seçkin konumu kazanması için yorulmaksızın çalışmakta,
çaba harcamaktadır. Bu
erdemli çaba her türlü öv-

na, mallarının müsadere
edilmesine ve kendilerine
seçenek bırakılmaksızın
kafileler halinde 1989 yılında “Büyük Göç”e tabi

lim edilecektir.
Bulgaristan Türkleri, bu
inançla, bugün katılımcı
demokrasinin gelişmesine
katkıda bulunan, ülkenin

günün üzerindedir.
Bulgaristan Türkleri ve
Bulgaristan’daki tüm soydaşlarımız, sadece kimliklerinden ötürü geçmiş
dönemde baskı altında
kalmalarına, benliklerini
tarif eden isimlerini değiştirmeye zorlanmaları-

tutulmalarına rağmen,
insanca yaşama mücadelesinden vazgeçmemiştir. Bu ilkeli duruş,
Bulgaristan’da nihai değişim ve dönüşüm sürecinde belirleyici olmuştur.
Kuşkusuz bunun önemi,
tarihçiler tarafından tes-

birliği, dirliği ve gönencini
destekleyen, demokratik,
barışçıl ve yapıcı açılım
ve girişimleriyle, “geçiş
dönemi”nin zorluklarının
aşılmasında Bulgaristan
toplumunda demokratik
paydaş olmuştur. Bulgaristan için övünç kaynağı

Bulgaristan'ın 4'üncü büyük bankası iflas etti
Bulgaristan Merkez
Bankası (BNB) hazirandan bu yana hizmete
kapalı bulunan, ülkenin
4. en büyük finansal kurumu Korporatif Ticaret
Bankası'nın çalışma lisansını iptal etti.
Yöneticileri tarafından
"hortumlandığı" gerekçesiyle BNB tarafından
gözetim altına alınan
bankanın mali durumuyla ilgili incelemeler
sonucu, Korporatif Ticaret Bankası portföyünde
3 milyar 745 milyon 313
bin leva (yaklaşık 2 milyar Avro) açık tespit edilmişti.
Bankanın durumuyla
ilgili yapılabilecek tüm
iyileştirme girişimlerinin
sonuç vermeyeceğinden yana görüş belirten
BNB'nin kararı, bankanın mudilerinin 100 bin
Avroya kadar olan mevduat hesaplarındaki paralarının karşılanması
anlamına geliyor.
INTERPOL’ün kırmızı
bülteniyle aranan banka-

olan "etnik model" bu suretle ortaya çıkmıştır.
Geçen 25 yıl zarfında,
Bulgaristan, gerçekleştirdiği reformlarla, demokrasi, insan hakları ve evrensel değerler temelinde
çarpıcı bir mesafe kaydetmiştir. Bu durum, komşu,
yakın dost ve güvenilir
müttefik ülke konumundaki Türkiye için mutluluk
kaynağıdır. Bulgaristan'ın
Avrupa-Atlantik değerleri ekseninde ilerleyerek,
diğer ülkeler için örnek
demokratik bir refah toplumu olması samimi dileğimizdir.
1946 yılında çok partili
siyasi hayata geçen, Avrupa Konseyi’nin kurucu
üyesi, 1952’den bu yana
NATO üyesi ve AB’ne katılımcı ülke statüsündeki
Türkiye, Avrupa-Atlantik
değerleriyle bütünleşmi ş N ATO müt tef ik i
ve AB üyesi komşusu
Bulgaristan’la işbirliğini
her alanda ileri düzeye
taşımayı hedef edinmiştir.
Türkiye, bu suretle, ortak
gönence katkıdabulunmayı, ikili ilişkileri müşterek çağdaş ve evrensel değerler manzumesi
merkezinde geliştirmeyi

arzu etmektedir.
Bulgaristan’da değişim
ve dönüşümün başladığı
10 Kasım 1989 tarihinden
bu yana 25 yıl geçmiş,
yeni bir kuşak yetişmiştir.
Buna karşın “geçiş dönemi” sürmektedir. Ümidimiz, değişim ve dönüşümün yaşandığı diğer Avrupa ülkelerinde olduğu
gibi bu sürecin hızla tamamlanmasıdır. Türkiye,
bu yolda her zaman olduğu gibi dost Bulgaristan’ın
yanında ve ihtiyaç halinde
destekçisi olmaya devam
edecektir.
Bu tarihi yıldönümünde,
Bulgaristan'ın tüm devlet
adamlarını, sivil toplumunu, demokratik siyasi
partilerini, yerel yönetimlerini, dini topluluklarını,
iş dünyasını, sanat çevrelerini, basın, akademik
ve düşün dünyasının kanaat önderlerini kararlı ve
özverili çalışmalarından
ötürü kutluyoruz.
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerde
merkezi konumda bulunan soydaşlarımıza ve
Türkiye'deki soydaş kökenli vatandaşlarımıza,
dost Bulgaristan'ın tüm
Halkı'na esenlikler diliyor,
başarı temennisiyle, kalbi selam ve saygılarımızı
sunuyoruz.

Süleyman Gökçe
T.C. Sofya Büyükelçisi

Yerel yönetimlerden 419
kişiye istihdam teklifi
Kırcaali İli Gelişme Kurulu’na bağlı İstihdam
Komisyonu’nun oturumunda 419 kişiye istihdam sağlayan 2015 yılına ilişkin 7 bölgesel istihdam programı
onaylandı. İstihdam programları Kırcaali, Momçilgrad

nın sahiplerinden Tsvetan Vasilev, Sırbistan'ın
başkenti Belgrad'da
göz altına alınmıştı.
Vasilev'in Bulgaristan
makamlarına iadesiyle
ilgili prosedür ise halen
sürüyor.
Ülkenin son iki hükümetine yakınlığıyla bilinen Korporatif Ticaret
Bankası'nda birçok dev-

let şirketiyle büyük özel
şirketin paraları bulunuyordu. Devletin önemli
ödemeleri de yine bu
bankanın hesaplarına
yatırılıyordu. Yüzde 11'e
kadar varan yüksek faizler veren banka, aniden ödeme sıkıntısına
düşmeden önce hızlı bir
büyüme trendi izlemişti.
Bankanın geçici ola-

rak kapatılması üzerine
paralarına ulaşamayan mudiler, bankanın
ana ofisinin bulunduğu
Sofya'da sıklıkla protesto gösterileri düzenliyordu. Korporatif Ticaret
Bankası'nın iflasının, ülkenin zayıf ekonomisini
olumsuz etkileyeceği
belirtiliyor.
Anadolu Ajansı

(Mestanlı), Kirkovo (Kızılağaç), Çernooçene (Yenipazar), Krumovgrad (Koşukavak), Ardino (Eğridere)
Belediyeleri ve Kırcaali Valili tarafından teklif edildi.
İş pozisyonları genel olarak 50 yaş üstü işsizler için
planlanmıştır. Belediyeler, parkların bakımı, kaldırımların yeniden yapılandırılması ve temizlik çalışmalarında yer alacak işçilere istihdam sağlanmasını önermekteler. Kırcaali Valiliği, 4’ünün Makas-Nimfeya Sınır
Kapısı’nın bulunduğu bölgede temizleme çalışmaları
yapmak üzere 9 kişinin istihdam edilmesini teklif ediyor.
Programlar kapsamında işsiz kişilere 6 veya 9 ay
süreliğine iş sağlanacak. Tekliflerin, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı tarafından onaylanıp, Ulusal İstihdam Planı’na dahil edilmesi bekleniyor.
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Makas ile bağlantı yol projesi başladı
Momçilgrad (Mes t a n l ı) B e l e d i y e s i ,
Momçilgrad’ın Makas
yolu ile bağlantı kuracağı yolun yapımına
ilişkin en anlamlı projelerinden birini başlattı.
Yeni yolun yapımından
sonra Momçilgrad ve
Krumovgrad (Koşukavak) üzerinden Makas
Gümrük Kapısı’na yolculuk yapanların alacağı mesafe 10 kilometreden fazla kısalacak.
Şu anda iki ilçe ile Makas Gümrük Kapısı yol
bağlantısı Cebel Durağı
üzerinden yapılıyor. Projenin gerçekleştirilmesi
bölgede iş dünyasının
ve turizmin gelişimi açısından büyük önem arz
etmekte.
B e l e di ye B a ş k a nı
Akif Akif, “Bu yolun yapımıyla Momçilgrad,
Yunanistan’dan yapılacak yatırımlara kapılarını açarak, yerlilere yeni
iş pozisyonları açılmasını sağlayacak.
Önümüzdeki aylarda
turizm, ekonomi ve ti-

için kaldırım yapılacak.
Vırbitsa çayı üzerindeki köprünün uzunluğu 168 metre, genişliği 11.50 metre olacak.
Üç ağızlı bir kavşakla
uluslararası yola bağlanacak. Demiryolu hattı

IŞİD içinde Bulgarların
da olduğu açıklandı
caret alanında yatırım
yapacak yabancı yatırımcılarla dinamik diyalog kuracağız” diye
paylaştı. Yeni yolun
Momçilgrad’a komşu
ilçelerin de gelişimine
katkı sağlayacağı ümidini ifade etti.
Sayın Akif, “Yunan
yatırımcıları birçok aileye iş imkanı sunacak
işyerleri açılması için
arazi sağlanması ko-

nusunda taviz vermeye
hazır olduğumuzdan
emin olmalıdırlar” diye
belirtti.
Daha önc e, Yerel
Meclis oy birliğiyle ilçe
düzeyinde büyük önem
arz eden yatırımların ve
B sınıfı sertifika çıkarılmasının teşvikine ilişkin
yönetmelik kabul etti.
Bu yönetmelik Momçilgrad İlçesi’ne yatırım
niyetlerinin gerçekleş-

tirilmesinin maksimum
ölçüde hızlandırılmasını
sağlayan bir sürü idari
kolaylıklar sunuyor.
Ye n i y o l k e s i m i
Momçilgrad’ın girişindeki dönel kavşaktan
Vırbitsa (Söğütlü) çayı
üzerindeki köprüden
Gradinka köyü ile bağlantı kurularak Makas
yoluna erişecek. Yedi
metre genişliğinde olup,
bir tarafında yaya geçidi

Bir başarıya daha imza atıldı
Çernooçene (Yenipazar) Belediyesi, İdari Kapasite programı
kapsamında artık dördüncü proje gerçekleştirdi. 30 Kasım 2014
tarihinde Kableşkovo
köyündeki Hanay restoranında “Yetkili ve
Etkili Belediye İdaresi
ile İyi Yönetişim” adlı
projenin kapanış konferansı gerçekleştirildi.
Proje İdari Kapasite
Programınca Avrupa
Sosyal Fonu tarafından
finanse ediliyor.
Konferansta Çernooçene Belediyesi’nde
çalışan 70’den fazla
memur, çeşitli kurum,
basın mensupları ve
vatandaşlar hazır bulundular. Tüm katılımcılara proje kapsamındaki iyi uygulamaların
popularize edilmesi için
reklam malzemeleri ve
broşürler dağıtıldı.
Kısa konuşmasında
Belediye Başkan Yardımcısı Selami Mustafa, projenin uygu-

üzerindeki üst geçit de
onarılacak.
Temmuz 2015 tarihinde tamamlanacak
proje, Kırsal Kesimlerin
Kalkınması Programı
kapsamında finanse
edilmektedir.

Bulgaristan Geçici eski Savunma Bakanı Velizar
Şalamanov, IŞİD terör örgütü içinde Bulgaristan vatandaşlarının da savaştığı bilgisini aldıklarını açıkladı.
30 Ekim’de Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR)
yaptığı açıklamada, bu bilgiyi müttefik istihbarat servislerinden edindiklerini söyledi. IŞİD içinde kaç Bulgar vatandaşı konusunda bilgi vermeyen Şalamanov,
"Bu durum bizim için oldukça önemli ve endişe verici"
dedi.
IŞİD’in yarattığı güvenlik tehdidinin büyük olduğuna
işaret eden Şalamanov, "Zaten bu nedenle ABD liderliğinde IŞİD karşıtı uluslararası bir koalisyon oluşturuldu" diye konuştu.
Bulgar makamları, bugüne kadar IŞİD saflarında savaşan Bulgarlar bulunduğunu kanıtlayan bilgiye sahip
olmadıklarını belirtiyordu.

Türkiye sınırında
yeni bir önlem

Svilengrad Sınır Polis Merkezi’nden yapılan açıklamada sığınmacı baskısının hızlanması nedeniyle
Türkiye sınırında polis vardiyalarında Alman çoban
köpeklerinin de yer alacağı bildirildi.
Yaklaşık 20 yıl aradan sonra bu cins köpekler sınırdan yasa dışı geçiş yapanların yakalanmasında
yardımcı olacak.
Şu ana kadar köpekler kaçakçıların takibi gibi bazı
durumlarda kullanılırdı, fakat artık onların hizmeti düzenli bir hale getirilecek.
Aynı zamanda Kapıkule Sınır Kapısı’nda modern
bir köpek barınağının inşaatı tamamlanmak üzere. 10
hayvan kapasiteli barınakta klima sistemi bile mevcut.

El Ele Geleceğe Hazırlık
projesine başlandı
lanmasıyla elde edilen
sonuçları rapor etti.
Projenin idari hizmetler tüketicilerine yönelik
modern belediye idaresi kurulması, koşulların
değiştiği zaman vatandaş ve işadamlarına
kaliteli hizmet edilmesi
ve idarenin hareketlerinde şeffaflığın sağlanmasından ibaret
hedeflerine ulaşıldığı

açıklandı.
Bütün bunlar 84 bel e d i ye ç a lı ş a nının
mesleki yetkinliğinin
arttırılması sonucunda mümkün oldu. Memurlar beş ayrı konu
üzerinde eğitim aldılar
ve dolayısıyla sertifika
sahibi de oldular.
Basın konferansından
sonra tüm katılımcılara
proje çalışmalarının ta-

mamlanması vesilesiyle resepsiyon verildi.
Ç e r n o o ç e n e
Belediyesi’nin İdari
Kapasite Operasyonel
Programınca bir projeyi
daha gerçekleştirerek
elde ettiği sıradaki başarısı 2014-2020 program dönemine başarılı
başlangıca imza atacağı güvencesini veriyor.
Kırcaali Haber

Kırcaali ilinin Konevo (Karaatlar) köyü Geo Milev
İlköğretim okulunda 29 Ekim 2014 tarihinde sıradaki
Avrupa Birliği destekli proje başlatıldı. Okul müdürü
Güsüm Raim, “El Ele Geleceğe Hazırlık projenin amacı okulda öğretmen kadrosunun çocukların eğitimi ve
öğretiminde başarılı bir şekilde ebeveynlerle ortaklık
yapmasıdır” dedi. Proje kapsamında Kırcaali Bölge
Sağlık Müfettişliği ile ortaklaşa olarak Ebeveyn Okulu
kurulmuştur. Ebeveynlerin Bölge Sağlık Müfettişliğinde kıdemli uzman Zlatka Lapanova ile görüşmesi büyük ilgi gördü. Proje kapsamında sınıf dışı çalışmalar
olarak Çok Yönlü Folklor şeklinde birleştirici başlığı
altında yedi bölümde öğrenci ve velilerin katılımıyla
çalışmalar yapılacak. Etnik Azınlıklara Mensup Çocuk ve Öğrencilerin Eğitime Entegrasyonu Merkezi’nin
programı dahilinde finanse edilen El Ele Geleceğe
Hazırlık projesinin maliyeti 20 bin levayı aşmaktadır.
Projenin koordinatörü okulda öğretmenlik yapan Pedagoji Bilim Doktoru Elena Topalova.
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“Boyacı” oyunu provaları başladı
Kırcaali Tiyatro ve Müzik Merkezi Müdür Yardımcısı Sabiha Mestan,
Türkiye Devlet Tiyatroları
Genel Müdürlüğü’nden

olayları kendi yaşıyor gibi
bir hisse kapılıyor. Biraz
daha cana yakın, böyle
ağır bir drama olmasın,
mutlak komedi olsun is-

görevli olarak Kırcaali’ye
gelen İstanbul Devlet
Tiyatrosu’ndan rejisör Burak Karaman ve tasarımcı
Behlüldane Tor “Boyacı”
adlı oyununu sahnelemek
üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi. Sabiha
Mestan, “Geçen Ağustos
ayının sonunda Ankara’ya
gittiğimde o zamanki
Devlet Tiyatroları Genel
Müdürü Mustafa Kurt ile
bir görüşme yapmıştım.
Daha sonra Baş Dramaturg Vildane Durdağ ile
de görüştüm. Vildane Hanım bizim oyuncu kapasitemize göre hangi oyunları oynayabileceğimiz
konusunda tavsiyelerde
bulundu. Mesela, bizde
Türkçe konuşan 3 bayan
ve 5 de erkek oyuncu var.
Tavsiye edilen oyunlardan
bir hafta içinde Tuncer
Cücenoğlu’nun “Boyacı”
oyununu seçtik. Çünkü
güzel bir komedi, güncel.
İnsan oyunun senaryosunu okuduğu zaman sanki

tedik ve ondan Boyacı’yı
tercih ettik” diye paylaştı.
Ayrıca Müdür Yardımcısı,
Kadriye Latifova Müzikal
Tiyatrosu ekibinin hazırladığı oyunda başrolleri
Tezcan Ferad - Cani ve
Rahim Ferad - Raka’nın
paylaştıklarını bildirdi.
Bu vesileyle İstanbul
Devlet Tiyatrosu sanatçısı Burak Karaman ile
yaptığımız kısa söyleşiyi
okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz.
- Sayın Burak Karaman, kısaca kendinizi
tanır mısınız?
-Tabii ki. Ben Burak Karaman. İstanbul Devlet
Tiyatrosu’nda hem oyuncuyum, hem rejisörüm.
Aynı zamanda Türkiye’de
Müjdat Gezen Sanat
Merkezi’nde oyunculuk
üzerine öğretim görevlisiyim, hocayım ve bir seslendirme sanatçısıyım.
Yaklaşık 30 yıldır tiyatro
ile uğraşıyorum.
-Kırcaali’ye ne zaman

geldiniz?
- 13 Ekim’de Kırcaali’ye
geldim. Türkiye’de Bakanlık ve Devlet Tiyarosu ile Kadriye Latifova
Müzikal Tiyatrosu’nun
ortak çalışması üzerine
Türk devleti tarafından
görevlendirildim. Tuncer
Cücenoğlu’nun “Boyacı”
adlı oyununu yönetmek
üzere buradayım.
- Provalara ne zaman
başladınız?
- Hemen 14 Ekim’de provalara başladık. Kısmetse
bu ayın son haftasında
oyunu sahnelemeye başlayacağız. Bunun için hızlı
bir şekilde provalara devam ediyoruz.
- Buradaki ekipten memnun musunuz? Çalışmalarınız nasıl gidiyor?
- Evet, memnunum,
çünkü gayet çalışkan bir

yoktu. Geldiğimde de çok
iyi bir tiyatro ve çok iyi bir
ekip buldum. Gayet güzel
gidiyor her şey.
- Üzerinde çalıştığınız
oyun hakkında biraz bilgi verir misiniz?
- Oyun bir komedi oyunu. Tuncer Cücenoğlu’nun
yazdığı Boyacı isimli
oyun. Oyun, bir doktor
muayenehanesinde boya
yapmak üzere gelen karı
kocadan (karısı temizliğini, kocası da boyacılığını
yapacak) yanlılık sonucu
hastalanan biri doktor
muayenehanesine kendini atınca kriz geçiriyor.
Bu karı koca adamın cebinden ilacını bulup onu
iyileştiriyorlar. O iyileşen
adam da onları doktor sanıyor ve onların da paraya
ihtiyaçları olduğu için bu
doktorluk işini biz de ya-

ve içinden çıkılmaz bir
duruma gelip her şey üst
üste biniyor. Bunun üzerine bir komedi oyunu söz
konusudur.
- Kırcaali’ye ilk defa mı
geliyorsunuz?
- B u l g a r i s t a n’a v e
Kırcaali’ye ilk defa geliyorum. Hani yurt dışında
çeşitli görevlere gittim,
festivallere katıldım ama
Bulgaristan’a gelmek
daha önce kısmet olmamıştı. Ama en uzun süreliğine Bulgaristan’a gelmiş
oldum diğer ülkelerden
sonra.
- Peki. Kırcaali ile ilgili
izlenimlerinizi paylaşır
mısınız?
- Kırcaali çok güzel, çok
sakin. Burada yaşam böyle yavaş ve daha huzurlu
geçiyor. Biz İstanbul’da,
çok kalabalık bir şehir-

ekip var. Yeni tanıştık
ama oyuncu dili birdir zaten, çabuk anlaştık. İşte
yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gelirken zaten
önyargım (nasıl olacak,
nasıl bitecek) diye bir şey

pabilir miyiz diye düşünüp
bu işten para kazanmak
için bir yandan boya yaparken, bir yandan gelen
hastalara bakmaya başlıyorlar. Ama işler bir süre
sonra karışmaya başlıyor

de sürekli yetişme telaşı
içinde, trafik içinde koşturarak, gürültü içinde çok
hızlı bir hayatta neredeyse nefes almadan yaşamaya çalışıyoruz. Aksine
burada her şey çok rahat.

denetim bu ayın ikinci
yarısında başlayacak.
O zaman araç ışıklarının arızasız olması da
kontrol edilecek. Belirtilen gereksinimlerin
eksik olduğu durumlarda sürücülere para
cezası kesilecek.
Yılın başından beri
ilde 367 trafik kazasının meydana geldiği,
onlardan 112’sinde
ağır yaralı ve can kaybı olduğu belirtildi. Trafik kazalarında 4 kişi
hayatını kaybederken,
145’inin de yaralandığı açıklandı. Bakırciev,
“Geçen yıla kıyasla
aynı dönemde trafik

kazalarında hayatını
kaybedenlerin sayısı
1 kişi, yaralıların ise
13’ten fazla” dedi.
Trafik Polis Şube
Müdürü kuralları ihlal
eden yayalara karşı
da sert önlemler alınacağına dair uyardı.
Yayaların trafik kurallarına uymadıkları için
14 kişiye ceza kesildiği belli oldu. Kurallarına uymadkları için
yayalara 10 - 50 leva
arasında para cezası
kesiliyor.
Sigorta kuruluşlarının yollardaki çukurların trafik kazalarına
sebep olduğu gerek-

Kış mevsimi için yollarda sıkı denetim
Kırcaali Trafik Polis
(KAT) Şube Müdürü
İvan Bakırciev, düzenlenen basın toplantısında il çapında Devlet Otomobil Müfettişliği (DAİ) ile ortaklaşa
olarak kış operasyonu
başlattıklarını bildirdi.
Operasyon esnasında
toplam 1675 kilometrelik yollarda denetim
yapılacak. Sürücülerin,
araçta yansıtıcı trafik
yelekleri, yangın söndürücüler ve ilk yardım
çantaları bulundurup

b u l u n d u r m a dık l a r ı
kontrol edilecek. Ayrıca henüz mevsim
bunu gerektirmiyor

olsa da araçlarda kış
lastiklerinin olması da
kontrol edilecek. Yollarda yoğun şekilde

Hava güzel, temiz, koşturma yok, trafik yok. O
yüzden o rahat bana da
geldi. Çalışırken o kadar
yorgun da olmuyorum.
Çünkü İstanbul’da daha
çalışacağınız yere iki
saatte zar zor gittiğiniz
için gittiğinizde çalışmaya başlamadan yorgun
oluyorsunuz. Burada o
avantajım var. Çalışmaya
yorgun başlamıyorum en
azından.
- Kırcaali’deki tiyatro
severlere her hangi bir
mesajınız var mı?
- Aslında Türkiye’deki ve
dünyada birçok yeri karşılaştırdığımızda Kırcaali
bu nüfusuna rağmen çok
büyük ve güzel bir tiyatroya sahip. Yani birçok
ülkede bu büyüklükte bir
tiyatro şehirlerde bile yok.
Türkiye’de mesela, nüfusu 1 milyon olan şehirlerde bile böyle bir tiyatro
bulamayabilirsiniz. O anlamda Kırcaaliler şanslılar, sahip çıkmalılar ve
buranın yaşaması için bütün oyunlara, gösterilere,
konserlere, artık ne varsa
takip edip gelerek buranın yaşamasını sağlamalılar. Çünkü bu önemli
bir nimet. Sosyal hayata
büyük bir katkı. Bu kadar
az nüfusu olan bir yerde
bu kadar büyük tiyatro
kolay kolay dünyanın her
yerinde yok. Amerika’da
10-15 bin kişilik bir kasabada böyle 600 kişilik bir
salon bulmanız o kadar
kolay değil. O yüzden
kıymetini bilip yaşatmak
gerekiyor.
-Çok teşekkür ederim.
Kolay gelsin!
-Ben de teşekkür ederim. Size de başarılar
dilerim.
Söyleşi: Resmiye
MÜMÜN

çesiyle Kırcaali ilinde
karayolların bakımı ve
idaresinden sorumlu kurumlara karşı üç
dava açtıkları anlaşıldı.
Ayrıca hayvanları başıboş bırakan sahiplerine karşı da davaların
yürütüldüğü belli oldu.
Bakırciev, belediye ve Yol Altyapısı
Kurumu’na yollarda
güvenlik önlemleri alınmasına dair yazılı tavsiyelerde bulunulduğunu belirtti. Çukurların
kapatılması yanı sıra,
aniden yollara hayvanların çıktığı yerlere engeller konulabilir.
Kırcaali Haber
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Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet ile söyleşi
Kırcaali’deki yatılı
Kur’an Kursu’nun finansmanlığını yapan
“ZOSK ” derneğinin kapatıldığını ve böylelikle

de, Madan Hafızlık Kursumuzda, Muhtelif İmam
yetiştirme kurslarımızda
karşılamaya çalışıyoruz.
Yukarıda zikrettiğimiz

de Kursun kapatıldığını
basından öğrendik. Konuyla ilgili yorumunuz
nedir?
Başmüftülük olarak öncelik alanımız şüphesiz
ki eğitim ve öğretimdir.
İnsan beşikten mezara
kadar bilgilerini geliştirir,
bilgilerini geliştirdikçe
erdeme yükselir. Salih
amel, tevazu ve adlaetiyle de inşallah Allah’ın
rızasına nail olur.
Din eğitimine olan ihtiyacı bizler Rusçuk,
Şumnu ve Mestanlı İlahiyat liselerimizle birlikte,
Sofya İslam Enstitüsün-

kurumlarla birlikte, bir
de yatılı Kur’an kursu
mesabesinde olan kurumlar var, Kırcaali’deki
olduğu gibi. Kursun işleviyle alakalı Bulgaristan
Müslümanları Yüksek
İslam Şurası’nın kararı
var. Kursta Başmüftülük
Eğitim Şubesi tarafından
onaylanmış program takip edilmektedir. Kur’an-ı
Kerim ve İlmihal dersleri
ise Başmüftülüğümüzün
kadrolu imamı Avni Tahir
/Kırcaali Merkez Camii
imamı / tarafından okutulmaktadır.
Eğitim alan çocuklar, fa-

2014 sezonu
kazı çalışmaları
tamamlandı

Perperikon Kalesi’nde kazıları yöneten Prof.
Nikolay Ovçarov, 2014 sezonu kazı çalışmaları
sonucunda Rodoplar’da en büyük yerleşim yerinin keşfedildiğini açıkladı. Perperikon akropolünde bulunan binalar kaya terasları üzerinde yer
alan Machu Picchu’ya benzemektedir. Binalar 4
ile 14.asır arasında farklı devirlere ait ve Rodop
mimarisine has özellikleri taşıyor.
Ovçarov, “Binaların birinci katları taştan inşa
edilmiş, üst katlar ise muhtemelen kille sıvanmış
ahşap konstrüksiyon" dedi. Belirttiğine göre bu binaların yakın yakına olması ve inşaat malzemelerin bulunması da arkeologların büyük Piskoposluk
Rezidansı kalıntılarına rastlamak üzere olduklarının kanıtıdır. Kazı esnasında çok sayıda Antik ve
Ortaçağ dönemine ait malzemeler bulunmuştur.
Aralarında sikke, broş, aplik, bronz haçlar ve değerli metalleri ölçüm aleti görülmektedir.
Ovçarov, “Perperikon’da yaptığımız 2014 sezonu
kazı çalışmaları bu hafta sona erecek” dedi. Kazıların finanse edilmesi geciktirilmesinden ötürü
ekibin çok zor koşullarda soğuk ve yağmurlu havalarda çalışmak zorunda kaldığı anlaşıldı. Ovçarov,
bunun için eski Plamen Oreşarski hükümetini suçladı. “Bizleri maymun gibi oynattılar. Yazın yarısı,
para beklemekle geçti” diye yakındı.

kir çocukları mı?
Eğitim alan çocuklar
çoğunlukla din bilgisini geliştirmek ve iyi bir
Müslüman olmak isteyen, Kırcaali’de muhtelif
okullarda ortaokul ve lise
eğitimi alan çocuklardır.
Onun dışında 18’ in üzerinde olan talebelerimiz
de var.
Sosyal yardım kurumları fakir olduklarını,
bundan dolayı kendilerine yardım etmek istediklerini ifade ediyorlar.
Buna ne diyeceksiniz?
Yardım edilmesi gerekli
çok sayıda aile var. Yurda
gelen ve din eğitimi alan
öğrencilerin kıymeti artıyor demek. Caddelerde
yardım isteyen onlarca
masum çocuk var, asıl
onlar tespit edilerek yardım edilmesi gerekiyor.
Geçenlerde Kırcaali’de
Hıristiyanlar tarafından
Pazar Okulu diye adlandırılan, sizlerin yurdu
misali bir yurt açıldı. Bu
konu ile ilgili görüşünüz
nedir?
Evet, basından takip
ettim. Bulgar okullarında
seçmeli din dersi İslam
ve Hıristiyanlık noktasında halen aşılamamış
bir hiyerarşi ne yazık ki
var. Bundan dolayı yıllık
Kur’an kurslarımızın artması gerekiyor, imamları-

mızla da bu konuda çaba
sarf etmeye çalışıyoruz.
Vakıf mallarıyla alakalı neler söyleyebilirsiniz?
Vakıf mallarının iadesi
tamamen siyasi otorite-

Kırcaali’deki Medresemiz
iade edilseydi.
Va k ıf m a l l a r ımız
Bulgaristan’da yaşayan
Müslüman halka aittir, onlar Bulgaristan’ın güzelliğidir. Başmüftülük de ku-

nuyla alakalı mahkeme
yoluyla da süreci takip
etmeye çalışıyoruz.
Karlovo’daki müze
olan cami ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Malumunuz camimiz

ye dayalı bir süreçtir. Nitekim sayılı günler öncesinde Bliznaşki’nin geçici
hükümeti tarafından Bulgar Kilisesine Aleksandır Nevski Kilisesi iade
edildi. Ne güzel, onlar
adına sevindik. Keşke bu
güzellik bir de Başmüftülüğe uygulansaydı, müze
olarak kullanılan camilerimiz ibadete açılsaydı,

rum olarak Bulgaristan’da
yaşayan toplumun dört
veya beşte birini temsil
eden kurumdur.
Türkiye’de Bulgar Kilisesine ve diğer azınlıklara
vakıf malları siyasi irade ile iade edildi. İnşallah en yakın zamanda
Bulgaristan’da da bu güzellik yaşanır diye umut
ediyor, dua ediyoruz. Ko-

önce mahkeme kararıyla bizlere iade edilmişti,
Karlovo belediye başkanının rıza göstermemesi
ve halkı tetiklemesiyle
yaşanan protestolarla sıkıntılı bir sürece girildi.
Ç o ğ ulc uluk siyaset
yürütmek değil! Hedef
adaletli siyaset olmalı ve
böylelikle huzurlu toplum
inşaa edilmeli.

Ekonomik Faaliyetler
ve Belediye Mülkiyetinin
Yönetiminden Sorumlu
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Başkan Yardımcısı Müh. Mehmet Fahri,
“Atıkların ayrı toplanması yürürlüğe girmesinden yaklaşık bir yıl sonra
Momçilgrad’da depolanan evsel atıklar 5 500
tondan 3 000 tona düştü.
Bu önlemle belediyelerin
ödediği çöp depolama
ücretlerinin oldukça azalması hedefleniyor. Üç yıl
önce devlet Avrupa Birliği
gereklilikleri doğrultusunda depolanacak atıkların
azaltılması için ekonomik
araçlar yürürlüğe soktu.
Depolama ücretinin uygulanmasıyla depolanacak
atık miktarını azaltmak,
geri dönüştürülebilir atıkların miktarını artırmak,
bölgesel katı atık depolama tesislerinin inşasını
hızlandırmak ve atıkların
geri dönüştürülmesi ve
geri kazanımına ilişkin
tesislerin inşası için belediyelerin fon biriktirmeleri
amaçlanmaktadır” dedi.

Momçilgrad’da atıkların
ayrı toplanmasının bilançosu Kırcaali’deki depoya
taşınan evsel atık miktarının 4 500 tondan 3 000

men uygulamaya girmesi
sonucunda çöp depolama
ücretleri çöp vergisine
minimum ölçüde yansıyacak. Vatandaşların bizi

tona düşerek, geçen yıla
bakış yaklaşık yüzde 30
oranında düşüş olduğunu
göstermektedir. Gelecek
yıllarda da bu eğilim devam ederse çöp depolama ücretine de yansıyacak. Yerel yönetimin hedefleri 2020 yılından önce
depolanan atık miktarının
yılda 1500 tane kadar
düşmesidir.
Belediye Başkan Yardımcısı, “Atıkların ayrı toplanması sisteminin tama-

bu konuda destekleyip aktif olarak kampanyaya katılmalarından dolayı son
derece memnunuz. Kuru
atıklardan elde edilen
kaynakları artık çöplerin
ayrı toplanmasına katılan
konut sahiplerinin evlerinin modernleştirilmesine
yatırım yapmaktayız” diye
belirtti. Çöplerin ayrı toplanmasının yürürlüğe girmesinden sonra yaklaşık
bir yıl içerisinde belediyenin yürüttüğü kampanya

sayesinde en kalabalık
Edinadeset semtinde üç
apartman girişlerinde yenileme yapıldı. Apartman
aralarındaki arazilerde islah çalışmaları yapılmaktadır. Yeni posta kutuları
konuldu, kasabanın diğer
yerlerinde banklar yenilendi ve onarıldı.
Kat Mülkiyeti Kanunu dahilinde kayıtlı apartman girişleri ve apartmanlardan
başka ilçe merkezindeki
tüm devlet kurumlarına,
okul ve anaokullarına
katı atık için özel yapılan
çöp konteynerleri yerleştirildi. Kampanyaya katılan Momçilgrad sakinleri
atıkların ayrı toplanması
fikri kendilerine de fayda
sağlamaktadır. Onlar, “Ne
de olsa şahit olduk ve farkındayız ki tüm sürecin
işlenmesi için oldukça zaman gerekmektedir” diye
vurgu yapıyorlar.
Kasabadaki eski çöp
konteynerlerine sadece
gıda ve bitkisel atıklardan
ibaret nemli atıklar atılmaktadır.

Yapılan tasarrufla konutlar yenileniyor
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T.C. Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş,
Kırcaalili işadamlarıyla görüştü
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Meatsa restoranında Bulgaristan İşverenler ve Sanayiciler
Konfederasyonu (KRİB)
Kırcaali Bölge Şube Başkanı Müh. Fahri İdriz başkanlığında konfederasyon
üyesi olan işadamları ile
yeni göreve başlayan T.C.
Filibe Başkonsolosu Alper
Aktaş arasında görüşme
düzenlendi. Görüşmede
Filibe Ticaret Ataşesi Barış Yeniçeri de hazır bulundu.
Fahri İdriz, selamlama
konuşmasında bu toplantıdan Konsolosluk temsilcileriyle ilişkilerin daha da
ısınacağını, gelişeceğini
ve KRİB’in komşuluk ve
hızlı ekonomik büyümeyi
sağlayacağı umduğunu
belirtti. Bunun Bulgaristan
ile Türkiye halkı arasında
güvenin daha da artmasında katkı olacağını söyledi.
İdriz, “Tüm insan ilişkileri için geçerli olan bir
şey var ki, iş dünyasının
yazılmamış kurallarından
birisi ortağının çıkarlarını gözetirsen, ona değer
verirsen, o senin çıkarların için iki kat daha fazla

çaba gösterecek, değer
verecek” diye vurguladı.
Görüşmenin tolerans ve

kardeş, iki müttefik ülkedir. İlişkilerimizi her alanda geliştirmek ortak hede-

doğruluk köprüsü olmasını ve iki dost ülkenin iş
dünyası temsilcilerinin
desteklenmesinde örnek
olmasını diledi. Birlikten
güç doğduğunu belirtti.
T.C. Filibe Başkonsolosu
Alper Aktaş, göreve yaklaşık iki ay öncesi başladığını ve bu çerçevede
görev bölgesinde bulunan
vilayetleri de ziyarette bulunduğunu kaydederek,
davet için Başkonsolosluk
adına şükranlarını sundu.
Sayın Aktaş, “Türkiye ile
Bulgaristan iki dost, iki

fimiz olmalıdır. Bu hedefi
geliştirmek için sizlere
çok önemli görevler düşmektedir. Bulgar ve Türk
işadamları iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için en önemli ayağıdır.
Kırcaali’nin yeri ayrıdır.
Önemli, stratejik yolların
kavşağında bulunan Türkiye ile Bulgaristan’ı birbirine bağlayan çok önemli
vilayetteyiz. Görev sürem
boyunca Kırcaali’ye daha
çok yatırım çekmek ve
Kırcaali’de iş olanaklarını
geliştirmek için elimden

geleni yapmaya hazırım”
dedi.
Başkonsolos, bu görüşmenin buna katkı vereceğine inandığını
ifade etti. Bölgeden
işadamlarının iş projeleri hakkında bilgi
sahibi olmak istediklerini paylaştı. Bunun
tanışma toplantısı olduğunu ve devamının
getirilmesi dileğini ifade etti. Sayın Aktaş,
“Bizleri lütfen projelerinizle boğun. Biz bu
projeleri Sofya’daki
Büyükelç ili ğimiz,
Türkiye’deki kurum ve
kuruluşların dikkatine
getirelim. Daha sonra
da bunları hayata geçirmek için hep birlikte uğraşalım” dedi.
Fahri İdriz, “Bizler KRİB
Kırcaali Şubesi olarak
Türk yatırımlarının Avrupa Birliği pazarlarına
ulaşması için en açık ve
doğal ortak olduğumuza
inanıyoruz. Çünkü biz ortak kültür, gelenek ve değerlere sahibiz” dedi. İdriz, Filibe Ticaret Ataşesi
Barış Yeniçeri’nin KRİB’in
Bursa- Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları
Derneği (BALKANSİAD)

Türk - Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Bayram: "Bulgaristan’daki siyasi istikrarsızlık,
ekonomiyi olumsuz etkiliyor"
Türk-Bulgar Ticaret Ve
Sanayi Odası (TBTSO)
Başkanı Zeki Bayram,
Bulgaristan'daki siyasi
istikrarsızlığın, ekonomiyi olumsuz etkilediğini, bu yüzden kısa vadede istikrarlı bir hükümete ihtiyaç olduğunu
söyledi.
Zeki Bayram, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 5 Ekim'de
yapılan erken genel
seçimlerinin ardından
hükümet kurma çalışmalarının sürdüğü bir
dönemde siyasi istikrarsızlığın ekonominin
yanı sıra diğer alanları
da etkilediğini belirtti.
Bayram, "seçimlerden
önce yaşanan banka
krizinden sonra darbe
alan ekonominin tekrar
iyileşmesinin çok zaman alabileceği" uyarısında bulundu.
Ülke ekonomisinin bir

an önce iyileşmesi için
kısa vadede istikrarlı
bir hükümetin kurulması gerektiğini belirten
Bayram, "Bulgaristan'ın
hak ettiği yere gelmesi
için kurulacak olan hükümet radikal tedbirler
almak zorunda olacak.
Başta ekonomi ve sağlık olmak üzere bir çok

sektörde mevcut sorunlar ancak bu şekilde
çözülebilecek" diye konuştu.
Merkezi Sofya'da bulunan ve gönüllülük ilkesine dayanan, bağımsız,
ticari sivil toplum örgütü
olan TBTSO, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ticari ve iktisadi

ilişkilerin
gelişmesini
desteklemek amacı
ile 2004 yılında kuruldu.
Üyeleri
Bulgar ve
Tü r k f i rmalarından oluşan
TBTSO'nun
çalışma
alanı, Bulgaristan ile
Türkiye arasında yeni
iş olanakları
oluşturulması, iki ülke
arasındaki ticari ilişkilerin gelişimi önündeki
mevcut engel ve zorlukların aşılması için
destek sağlanması ve
kurumlar arası ilişkilerin
tesis edilmesine ve gelişmesine destek sağlamayı kapsıyor.

ile kardeş kuruluş olmaları
için elçilik görevini üstlenmesi ricasında bulundu.
Yeni yıl kutlamalarından
hemen sonra BALKANSİAD ile Kırcaali’de toplantı
düzenlenmesine hazır olduklarını ifade etti.
Filibe Ticaret Ataşesi
Barış Yeniçeri artık ikinci
kez KRİB Kırcaali Şubesi
üyeleriyle görüştüğünü
ve bu toplantıların devam
etmesini diledi. Her türlü
önerilen projelere açık
olduklarını kaydeden Yeniçeri, Ticaret Ataşeliğinin
üç iş forumu düzenlediğini
ve sonuncusunun BALKANSİAD organizasyonu
kapsamında KRİB Kırcaali Şubesi Başkanı Fahri
İdriz’in de katıldığını hatırlattı. BALKANSİAD ile
kardeşlik ilişkileri kurulması için büyük memnuniyetle elçilik yapacağını
ifade etti.
Başkonsolos, “Resmi görevinin dışında gayrı resmi olarak sizlerin Türkiye
nezdindeki elçinizim. Ben
nasıl Türk vatandaşların

haklarını burada savunuyorsam, sizlerin de haklarını Türkiye’de savunmakta yükümlüyüm. Bizim zaten genel stratejimiz Türkiye ve Bulgaristan’daki
işadamlarının işbirliğini
güçlendirmek ve kuvvetlendirmektir. Biz, KRİB ile
BALKANSİAD arasındaki
ilişkilerin güçlendirmesinden sadece memnuniyet
duyarız. Biz bu öneriyi
Türk makamların dikkatine getireceğiz ve bu konunun takipçisi olacağız”
diyerek, öneri için teşekkür etti.
KRİB Kırcaali Bölge
Şube Başkanı basın mensuplarına derneğin üyeleri
arasında birbirlerine yardım ettiklerini ve onların
sahip oldukları özel kartların meslektaşlarından
önce tercih edilmeleriyle
dernek üyeliğinden faydalanmalarını sağladığını
açıkladı. Fahri İdriz, “Son
iki yılda KRİB Kırcaali
Şubesi bu yardımlaşma
sayesinde 20’den fazla
şirketi iflas etmekten kurtardı” diye altını çizdi.

Momçilgrad bölgesine de
yabani atlar yerleştirilecek
Doğu Rodoplar’ın geliştirilmesini amaçlayan, Yeni
Trakya Altını-Bulgaristan Vakfı’nın nesli tükenen
tarpan adı verilen Avrupa yabani atların üremesinin
arttırılmasına ilişkin bir fikir projesiyle gerçekleştirilen çalıştayda Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi’nin
İranov Ridnik ve Boynik Planina adlı yerlere yabani
atların yerleştirilmesi konusunda yardımcı olacağı
açıklandı. Bilindiği üzere yabani atlar Momçilgrad’a
komşu Krumovgrad İlçesi’ne 2011 yılında getirildiler
ve Doğu Rodoplar’da doğanın yeni sembolü haline
geldiler.
Yeni Trakya Altını Bulgaristan-Hollanda ortak proje
yöneticisi Frank Zanderank, “Vakfın amaçları yabani
atların Doğu Rodoplar’daki doğaya başarıyla yerleştirilmesi üzere sayılarının oldukça arttırılmasıdır. Onlar Nanovitsa (Alibey Konağı), Postnik (Ahat Baba),
Devintsi (Uzuncular), Neofit Bozvelievo (Ahlatlı) ve
Gurgulitsa (Arabacı) köylerinin arazilerini kapsayan
İranov Rid ve Boynik Planina adlı yerlere salınacaktır” diye açıkladı. Uzman, ayrıca projede bölgedeki
harap olmuş çeşme ve kuyuların da onarılması öngörüleceğini söyledi.
Çevreciler, eski çağlarda yaşamış, nesli tükenmek
üzere olan otçul hayvanların tekrar doğaya kazandırılması, ekosistemlerin işleyişini artıracağını, tarpanların buraya getirilmesini sağlayan Yeni Trakya Altını
projesinin ise Doğu Rodoplar açısından değerli ve
anlamlı olduğunu düşünüyorlar.
Belediye Başkanı Akif Akif, “Momçilgrad İlçesi dahilinde bulunan bölgelere yabani atlar yerleştirilmesi
fikrini destekliyoruz ve Yeni Trakya Altını Vakfı’nın bu
projesi bölgede turizmin gelişmesine katkı sağlayacağına dair ümitliyiz” dedi.
Geçen yıl Studen Kladenets (Akpınar) Av Hayvanları Çiftliği’ne Almanya’dan bizon ya da hörgüçlü
yaban öküzleri getirildi. Bununla Doğu Rodoplar’ın
Vahşi Hayatı projesinin temel taşlarından biri olan
Doğu Rodoplar’a bizonların kazandırılmasına yönelik
ilk adım atıldı.
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Büyükelçi Süleyman Gökçe'nin Muharrem ayı anma mesajı
Bulgaristan'da yaşayan Değerli Vatandaşlarımız,
Kıymetli Soydaşlarımız,
Sevgili Canlar,
Her yıl Muharrem Ayı'nın
10. Günü geldiğinde, Hz.
Hüseyin'in ve pek çoğu ehl-i
beytten Kerbelâ şehitlerinin
acılarını yüreklerimizde hissediyoruz. Kerbelâ'nın acısı
bizlere zulüm, haksızlık ve
adaletsizlik karşısında ayakta, bir ve birlikte durmanın
önemini, beraberliğin eşsiz
değerini yeniden anımsatıyor.
Büyük Türk mutasavvıfı
Yunus Emre'nin bir şiirinde
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i
"Arş'ın İki Gölgesi" olarak
anması, topraklarımızda kök
salmış ehl-i beyt sevgisinin
önemli işaretlerindendir.

mamasını diliyor, Türkiye'nin
ülkesinde, bölgesinde ve
dünyada barışın, kardeşliğin
ve huzurun tesisine yönelik
çabalarını yorulmadan sürdüreceğini Bulgaristan'da

Başkonsolos Alper Aktaş’tan
Kırcaali’ye ziyaret
1. sayfadan devam

Kederde, tasada, hüzünde
ortaklık ve paylaşma, duyulan acıyı azaltır. Dayanışma ve paylaşılma bir nebze
olsun azaltabildiğimiz acı,

kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi, geniş ailemizi
güçlendirir.
Bu hislerle, hüzün, keder
ve acıların bir daha yaşan-

Elmalı Baba Tekkesi’nde aşure etkinliği

Momçilgrad ilçesinin Bivolyane (Mandacı) köyündeki Elmalı
Baba Tekkesi Külliyesi’nde düzenlenen Aşure Günü kutlamasına yüzlerce kişi katıldı. Resmi
konuklar arasında Momçilgrad
Belediye Başkanı Akif Akif, T.C.
Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş, Konsolos Vekili Gürler Gürsoy, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Milletvekilleri Erdinç
Hayrullah, Şabanali Ahmet ve
Mustafa Ahmet, Kirkovo (Kızılağaç) ve Çernooçene (Yenipazar) Meclis Başkanları Şinasi
Süleyman ve Bedriye Gaziömer,
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet ve Krumovgrad (Koşukavak) Müftüsü Nasuf Nasuf
hazır bulundular. Konuklar eşi
benzeri olmayan cami, medrese ve evliyaların türbelerinin
bulunduğu dini külliyeyi ziyaret
ettiler. Resmi açılış programından sonra Aşure Günü’ne özel

yaşayan siz çok değerli vatandaşlarımız ve soydaşlarımızla bu vesileyle paylaşmayı borç biliyorum.
Süleyman Gökçe
T.C. Sofya Büyükelçisi

hazırlanan tatlı yiyecekten konuklara ikram edildi. Kutlamaya
gelenlere sağlık ve bereket için
kurban verildi.
Beyhan Mehmet, aşurenin ne
zamandan beri kutlandığını ve

Arapçadan tercüme edildiğinde
“aşure”, ya da “aşura” kelimesinin on anlam taşıdığını izah
etti. Muharrem ayı, Müslümanlar arasında aşure ayı olarak
bilinir. Bu yıl Aşure Günü 3
Kasım’a denk gelmektedir ve
Nuh tufanının sona ermesini ve
insanlığın kurtuluşunu simgeler.
Nuh’un Gemisi seli sularından
Muharrem’in 10’unda kurtulmuştur ve kurtuluş için şükran
ifadesi olarak özel bir yiyecek
hazırlanmıştır. Aşure en az 7
yiyeceğin veya hatta onuncu
gün yendiği için 10 yiyeceğin
bir araya toplanması sonucu
hazırlanıyor.
Aşure Günü’nün kutlanması
tüm temel dinlerin ortak değeri
olarak kabul edilmektedir.
Kırcaali Haber

Türk kurumlarına sunmak
üzere genel ve somut işbirliği ve eylem planı hazırlaması
gerektiğini kaydetti. Üstelik
her bir işadamının her hangi
bir projesine destek için Filibe Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Barış Yeniçeri’ye
başvuruda bulunma imkanı
olduğunu belirtti. Sayın Aktaş, “Bizlere iş ortağı gözüyle
bakın” diye vurgu yaptı.
Kırcaali Ticaret Odası Başkanı Alyoşa Sinabov, işveren
örgütlerinin Türk diplomatlarının Türk işadamlarına yönelik
vize rejiminin liberalleştirilmesi için sarf ettikleri çabaları
Bulgar makamlarına karşı
destekleyeceklerini söyledi.
Alper Aktaş, bu konuda
Kırcaali’deki işadamlarından
destek rica etti. Başkonsolos,
“Bu konuda Avrupa Birliği tarafından gelişme var. Bulgar
makamlarının iradesi gereklidir.
Yu n a n i s t a n ’d a k i E g e
Adaları’nı örnek vereceğim.
Onlara yönelik vize rejimi kolaylaştırıldı ve bu da adalara
ekonomik açıdan canlılık ka-

zandırdı. Bürokratik engeller,
onları yaratan ülkenin ekonomisinin gelişmesini engellemektedir” diye vurgu yaptı.
Yapılan görüşmede Belediye Başkanı Hasan Azis ile
Filibe Başkonsolosu Alper
Aktaş işadamlarından oluşan
heyetlerin karşılıklı olarak
Kırcaali ile Türkiye’nin sanayi
merkezlerini ziyaret ederek
deneyim değişiminde bulunmaları konusunda anlaştılar.
Hasan Azis, Kırcaali’den işadamları heyetinin Türkiye’yi
ziyaretinden sonra şehirde
en büyük yatırım olan Teklas
Fabrikası’nın kurulduğunu belirtti.
Belediye Başkanı, yerel işverenler örgütlerinin İstanbul,
Bursa, İzmir ve Edirne’den
meslektaşlarıyla tanışabilmeleri için yardım istedi. Kendi tarafından Başkonsolos da Türk
yatırımcıların Kırcaali’deki
yatırım olanaklarını yerinde
görmelerini ısrar etti. Hasan
Azis, Alper Aktaş’ı 250 dekarlık alana sahip sanayi bölgesi
oluşturma projesiyle tanıştırarak, büyük yatırımcıları kabul
etmeye hazır olduklarını ileri
sürdü.
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