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Yeni atık su arıtma tesisinin test çalışmaları başladı
Kırcaali Belediye 

Başkanı Müh. Ha-
san Azis, yeni ku-
rulan atık su arıtma 
tesisinin devreye 
girmesi için gerekli 
72 saatlik test ça-
lışmalarını başlattı. 
Testler, teknolojik 
donanımı temin eden 
Alman şirketi "BIO-
GEST" tarafından 
yürütülmektedir. Şu 
anda ölçümü yapılan 
parametrelerin olası 
sapmalarında tedbir 
alınabilinmesi için 
doğrudan şirketin 
Almanya’daki mer-
kezinden izlenmesi için in-
ternet bağlantısı kontrol edi-
liyor. Tüm teknolojik sürecin 

yönetimine ilişkin bilgisayar 
sistemi de test ediliyor. 
Atık su arıtma tesisi, inşaat 

ve montaj işleri yüzde 100 

oranında tamamlandı. Şu 
anda teknolojik süreci takip 
etmek ve yönetmek üzere 
personel seçimi yapılıyor.

Filibe Cuma Camii’nde Barış ve Hoşgörü Mevlidi
Filibe’de bir yıl önce aşırı 

milliyetçiler tarafından Cuma 
Camii olarak da bilinen Murat 
Hüdavendigar Camii'ne yapı-
lan saldırıların yıldönümü mü-
nasebetiyle barış ve hoşgörü 
mevlidi düzenlendi. Mevlit 
Kırcaali Bölge Müftüsü Bey-
han Mehmet yanı sıra Filibe, 
Şumnu ve Ustina Cami imam-
ları tarafından okundu.
Etkinliğe, Türkiye Cumhu-

riyeti Sofya Büyükelçisi Sü-
leyman Gökçe, Başmüftü 
Mustafa Aliş Hacı, T.C. Filibe 
Başkonsolosu Alper Aktaş, 
Burgaz Başkonsolosu Niyazi 
Enver Akyol, HÖH Milletve-
killeri Cevdet Çakırov, Şaba-
nali Ahmet, Hüseyin Hafızov, 
HŞHP Kurucu Başkanı Kasım 
Dal, Filibe Belediye Başkan 
Yardımcısı Petır Zehtinski, Fi-

libe Emniyet Müdürü Plamen 
Uzunov, Filibe Merkez Savcısı 
Gergana Mutafova, Filibe Şa-
lom Yahudi Derneği Başkanı 
Svetozar Kalev ve bazı bölge 
müftüleri ile çok sayıda vatan-
daş katıldı.
Programa Ermenistan Fahri 

Konsolosu Ehiyazar Uzunyan 
ile Filibe Belediye Meclis Baş-
kanı İlko Nikolov birer destek 
mektubu gönderdiler. 
Ortodoks ve Katolik kiliseler 

davete icabet etmediler ve et-
kinlkte temsilcileri yoktu. 
Cuma namazı öncesi Filibe 

Bölge Müftülüğünde tüm pro-
tokol üyeleri hep beraber Türk 
kahvesi ve çayı içtiler. 
Burada bir konuşma yapan 

Büyükelçi Süleyman Gökçe 

şunları belirtti: “Bundan bir 
yıl önce meydana gelen ma-
alesef üzücü bir olayın yıldö-

nümünde bir araya gelmemiz 
son derece anlamlıdır. Bunun 
için burada bulunan devletin 
makamlarına, siyasetçilerimi-

Sebahat NECİB

ze, müftülerimize, sivil toplum 
kuruluşları temsilcilerine her-
kese teşekkür ediyorum. Bu-
gün burada her hangi bir dini 
inanç ya da köken farkı olmak-
sızın sadece insan olmakla 
birlikte olmamızın beraberinde 
getirdiği önemli bir anlam ta-
şımakta. Filibe, Bulgaristan’da 
hoşgörünün ve birlikte yaşa-
manın bayraktarı olan çok 

önemli bir şehirdir. Bu alanda 
Bulgaristan’ın sembol şehri-
dir. Bilindiği üzer 2019 yılında 
Filibe Avrupa Kültür Başkenti 
seçilmiş bir yerdir. Biz nasıl ki 
İstanbul 2010 yılında Avrupa 
Kültür Başkentiyken, Filibe ile 
dayanıştıysak, 2019 yılında da 
Filibe Avrupa Kültür Başkenti 
olduğunda bütün desteğimizle 
yanında olacağız. Filibe’nin bu 

çok kültürlülüğü ve çok zengin 
tarihi geçmişinin Avrupa Kül-
tür Başkenti olmasında önem-
li bir belirleyici rolü olduğunu 
hep hatırlayacağız. “
Filibe Şalom Yahudi Derneği 

Başkanı Svetozar Kalev yap-
mış olduğu konuşmasında 
bundan bir yıl önce yaşanan 
bu çirkin olaydan büyük üzün-
tü duyduğunu paylaştı. Kalev, 
“Bundan bir yıl önce cami sal-
dırısından 15 dakika sonra bu-
radan geçtim. Manzarayı gör-
dükten sonra kendime, “Tan-
rım bu benim doğduğum şehir 
mi” diye sordum. 19.yüzyılda 
yaşananlar artık hiçbir zaman 
yaşanmaz dedim. Maalesef 
günümüzde de böyle olayların 
yaşandığını gördüm. Bazı kişi-
ler bizler arasında düşmanlık 
yaratmaya çalışıyorlar, dinleri 
birbirine düşürmek istiyorlar, 
halbuki biz burada yıllarca 
kardeşçe yaşamışız ve yaşa-
maktayız. Belki de başka yer-
lerde olmadığı cami, sinagog 
ve kiliseler şehrimizde yan 
yana bulunmaktadır. Burada 
yıllarca Türk, Bulgar, Ermeni, 

 Devamı 3’de
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Tütün Fabrikası onlarca kadına iş sağlıyor
Kirkovo bölgesinden 

(Kızılağaç) onlarca ka-
dın Podkova (Nalbantlar) 
köyü yakınındaki Yunan-
lılara ait Tütün İşleme 
Fabrikası’nda geçim kay-
nağı buldu. Fabrikada 
yaklaşık 100 işçi çalışa-
cağı konuşuluyor. Çoğu 
kadınlar Batı Avrupa’dan 
gurbetten dönmüşler ve 
ülkesinde oldukları sırada 
burada çalışacakları için 
seviniyor. Yunanistan’a 
tütün işlemeye gidenlerin 
sayısı gittikçe azalıyor. 
İspanya, Fransa, İtalya 
ve Hollanda’da çalışmayı 
tercih etmekteler, oralarda 
8 saat iş ve saat başına 
9 avro ücret garanti edil-
mektedir. 

Adını belirtmek isteme-
yen Kirkovolu 40 yaşında 
bir kadın, “Yunanistan’da 
12 saat, dinlenme günü 
olmaksızın çalıştım. Kötü 
koşullarda, yemek yap-
mak ve banyo yapmak 

Türk Hava Yolları'na, Bulgaristan'da 
"İş İlişkilerine Destek Ödülü" Verildi

Bulgaristan’da ekono-
mi alanındaki gelenek-
sel başarı ödülleri Sofya 
Ulusal Tarih Müzesi’nde 

gerçekleştirilen törenle 
dağıtıldı. THY, ülkenin 
önde gelen dergilerinden 
"İkonomika"nın 20'nci-
sini düzenlediği ödüller 
kapsamında, "Bölgede 
İş İlişkilerine Destek Özel 
Ödülü" aldı.

için imkanlar yoktu. Tütün 
tarlalarının sahibi, bize 
ancak diğer dükkanlarda 
satılan ürünlerin üç misli 
yüksek fiyatlarda satıl-
dığı kendi dükkanından 

alışveriş yapmamıza izin 
verirdi. Sözleşme süresi 
dolmadan işi bırakamı-
yordum, çünkü hiçbir üc-
ret ödemeyeceğine dair 
tehdit ediyordu. “Geçen 

yıldan beri İspanya’da çi-
lek toplama işine gidiyo-
rum. Üç ay çalıştım ve 5 
000 leva getirdim, burada 
üç ayda o parayı kazan-
mam mümkün değil. Mart 

ayında yine İspanya’ya 
gideceğim, o zamana ka-
dar Podkova yakınındaki 
tütün fabrikasında çalışa-
cağım” diye paylaştı. 

Podkova köyüne yakın 
bir alanı satın alan Yunan 
şirketi yerli üreticilerimiz-
den tütün alıyor. Eski as-
keri kampın olduğu yerde 
bulunan alanda fabrika-
nın inşasına henüz baş-
lanılmış değil. Şu anda iş 
projesi hazırlanıyor. Fab-

rika hazır oluncaya kadar 
yakında bulunan bir bina 
kullanılıyor. Şirket, bölge-
den tütün üreticilerle söz-
leşmeler imzalamıştır. 

Kirkovo Belediye Baş-
kanı Sali Ramadan’ın ifa-
desine göre muhtemelen 
fabrikada 10-15 sürekli 
işçi olacak, kampanya sı-
rasında ise mevsimlik işçi 
sayısı 60 ile 100 arasında 
değişecek.

             Kırcaali Haber

Bulgar is tan Tur izm 
Bakanı Nikolina Angel-
kova, törende yaptığı 
konuşmada THY ’n in 

hızlı gelişen bir şirket 
olarak kaliteli hizmetleri 
ile Bulgaristan’da turizm 
sektörüne ve bölgesel iş 
ilişkilerine büyük katı sağ-
ladığını belirtti.

Angelkova, AA’ya yaptı-
ğı açıklamada ise Bulgar 

turistlerin Türkiye’yi sevdi-
ği gibi Türk turistlerin de 
Bulgaristan’a gösterdikleri 
ilgiden memnun oldukları-
nı kaydetti. "Turizm sektö-
ründeki ilişkilerimizi daha 
da geliştirmek üzere vize 
rejiminde kolaylıklar yapa-
cağız" diyen Angelkova, 
haftaya Bulgaristan Dışiş-
leri ve İçişleri bakanlıkla-
rı uzmanları ile bir araya 
gelerek, vize rejiminde 
getirilebilecek kolaylıklar 
konusunda çalışmalar ya-
pılacağını vurguladı.

Angelkova, "Komşuları-
mız aynı zamanda en iyi 
ortaklarımızdır. Bulgaris-
tan ve Avrupa Birliği (AB) 
mevzuatının sağladığı 
olanaklar kapsamında, 
AB'nin dış sınırı olarak 
vize rejiminde uygulana-
bilecek kolaylıkları biran 
önce sağlamak istiyoruz. 
Türk turistlerin kış sezo-

nunda Bulgaristan’a ra-
hatlıkla gelebilmelerini is-
tiyoruz" şeklinde konuştu.

Ö d ü l ü n ü  B a k a n 
Angelkova’nın elinden 
alan THY’nin Bulgaris-
tan Genel Müdürü Cenk 
Öcal da Bulgaristan’da 
ve dünyada hizmetlerine 
güvenen milyonlarca THY 
müşterisine teşekkür etti. 
Öcal, THY’nin bu yıl kuru-
luşunun 30. yıl dönümünü 
kutladığını da hatırlatarak, 
Bulgaristan’da yaklaşık 15 
yıldır hizmet verdiklerini 
söyledi.

Öcal, THY’ye verilen bu 
ödülün başarılarının tak-
diri anlamına geldiğini de 
sözlerine ekledi.

Bu arada, İkonomika 
dergisinin oluşturduğu 33 
kişilik jüri, 38 aday şirket 
arasında seçim yaparak 7 
dalda ödül dağıttı.

           Anadolu Ajansı

Köstendil Belediyesi Osmanlı Hamamını Özelleştiriyor
Köstendil Belediye Mec-

lisi, beş yüz yıllık Osman-
lı yadigârı Çifte Hamam 
(Çifte Banya) adlı yapının 
özelleştirilmesini onayla-
dı.

Açık artırma ile satılacak 
hamamın 1 milyon leva 
(500 bin euro) üzerinde 
fiyat alması bekleniyor.

Özelleştirmeyle hama-
mın, statüsünün korun-
ması ve sosyal yönünün 
de devam etmesi planla-
nırken, modern bir SPA 
merkezi yapılacak.

Belediye Başkanı Petır 

Paunov, bunun son 7 yıl-
da yatırım amaçlı üçüncü 
teklif olduğunu ve şim-
diki özelleştirme prose-
dürünün önceki ikisi gibi 
fiyaskoya uğramamasını 

istediğini kaydetti.
Bir grup meclis üyesi, 

hamamın lüks bir SPA 
merkezi yapılacağı ve 
normal insanların cebine 
göre olmayacağı sebebiy-

le satışı engellemek iste-
se de özelleştirme önerisi 
kabul edildi.

Çifte Hamam, kasaba-
nın su dağıtım sistemini 
kuran Süleyman Paşa ta-
rafından 1489 yılında inşa 
edilmiştir. Kaplıca suyunu 
kullanan hamam, 1910 
yılında kısmî olarak yıkıl-
dıktan sonra yeniden inşa 
edildi. Şehirde bir diğer 
kaplıca hamamı, 1566’da 
yapılan Derviş Banya da 
restore edilerek günümü-
ze kadar geldi.

              Kırcaali Haber

Belediye Başkan adayları, 
seçimlerden 35 gün önce 

açıklanacak
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Baş-

kanı Bahri Ömer, “HÖH partisinin Belediye Başkanı 
ve Meclis Üyeleri aday-
larına ilişkin listeler ekim 
ayında yapılacak yerel se-
çimlerden 35 gün önce belli 
olacak. Bu durum hem ülke, 
hem Kırcaali ili için geçer-
lidir. İlimizde HÖH partisi 
tüm yedi Belediye Başkan 
makamını ve tüm yedi yerel 
meclisde çoğunluk kazana-
cak” dedi.

Bahri Ömer, mart ayında 
partinin yerel teşkilatlarının 
geçen döneme ilişkin faali-
yet raporları vereceği ve seçimler için adaylar gös-
tereceği toplantılar başlayacak. Toplantılar 5 Nisan’a 
kadar bitmesi gerekir. Temmuza kadar Belediye Baş-
kanı adayı kaldırılmasına ilişkin prosedürler ve onların 
aday seçimi için kriterler belli olacak. Ağustos ayı-
nın sonuna kadar partinin il yönetimi, Kırcaali ilinde 
HÖH’ün Belediye Başkanı adaylarına ilişkin teklifleri 
merkez yönetime sunmaya hazır olması gerekir” açık-
lamasında bulundu. 

İlk Defa Bir Türk Kökenli 
Büyükelçi Atandı

Bulgaristan tarihinde ilk kez Türk toplumunun bir 
temsilcisi büyükelçi olarak atandı. 

Daha önce Avrupa Parlamentosu (AP) Bulga-
ristan milletvekili olan 43 yaşındaki Metin Kazak, 

Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev'in imzasıyla 
Bulgaristan'ın Katar büyü-
kelçisi olarak atandı.

Metin Kazak, AA'ya yap-
tığı açıklamada, büyükel-
çilik görevinin kendisi için 
büyük bir onur olduğunu 
ama aynı zamanda da so-
rumluluk alma anlamına 
geldiğini söyledi.

1972'de Tırgovişte'de do-
ğan Kazak, Fransa Dijon'daki Bourgogne Üniver-
sitesi Uluslararası ve Avrupa Hukuku Bölümü'nden 
mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından Cumhurbaşkan-
lığında staj gören Kazak, daha sonraki yıllarda 
çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı.

Kazak, 2007 - 2009 yılları arasında Hak ve 
Özgürlükler Partisi (HÖH) listesinden Avrupa 
Parlamentosu'na milletvekili seçilmiş ve parlamen-
toda Liberaller grubunda yer almıştı.
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Uluslararası Af Örgütü’nden Bulgaristan'a Eleştiri
Uluslararası Af Örgütü, 

Bulgaristan’da özellikle 
azınlıklara karşı nefret 
suçlarının etkin şekilde 
soruşturulmadığını belir-
ten bir rapor yayımladı.

Başkent Sofya’da basına 
tanıtılan “Gözden kaçan 
gerçekler: Bulgaristan’da-
ki nefret suçları etkin bir 
şekilde soruşturulmuyor” 
başlıklı raporda, ülkedeki 
adalet organlarının bu tav-
rı nedeniyle korku, şiddet 
ve ayrımcılık yayan ey-
lemlerin körüklendiği be-
lirtildi.

Nefret suçlarının mağ-
durlar üzerindeki etkisi-
ni belgeleyen raporda, 
yetkililerin sığınmacılar, 
göçmenler, Müslümanlar 
ve LGBTİ'lere karşı ön-
yargılarla mücadeledeki 
başarısızlığının, ülkedeki 
şiddet ve ayrımcılığı alev-
lendirdiği vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü 
Ayrımcılık Araştırmacısı 
Marco Perolini, ülkede 
azınlık gruplarından yüz-
lerce kişinin nefret suç-
larına maruz kaldığını ve 
pek çoğunun kendilerini 
koruması hususunda yet-
kililere güvenmediğine 
dikkat çekti. Perolini, "Bul-
gar yetkililer derhal güçlü 
bir duruş sergilemeli ve 
insan haklarını herkes için 
güvence altına aldıkları-
nı, ulusal ve uluslararası 
hukuka bağlı kaldıklarını 
göstermeli" dedi.

Örgütün raporunda, 
Bulgaristan’da ırkçılık ve 

yabancı düşmanlığı ile 
bağlantılı nefret suçlarını 
kovuşturmak için yasalar 
mevcut olmasına rağmen 
yetkililerin bu suçları ta-

nımlamada ve etkin so-
ruşturmada başarısız ol-
dukları belirtildi. Raporda, 
Sofya Savcılığı’nın Ulusla-
rarası Af Örgütü'nü etnik 
azınlıklara karşı işlenen 
suçların yasal süreçleriy-
le ilgili bilgilendirdiği ifade 
edildi.

Raporda, elde edilen ve-
rilerin kapsamlı olmadığı 
ve bu hak ihlallerini tam 
ölçüde yansıtmadığının 
altı çizildi. Belgede, ırk-
çılık temelli bazı suçların 
ağırlaştırıcı etken teşkil 
ettiği ve ek ceza gerektir-
diği vurgulanırken, Bulgar 
yetkililerinin bu suçlara 
genellikle "holiganlık sai-
kiyle işlenmiş suçlar" mu-
amelesi yaptığı ifadesi yer 
aldı.

Rapordan çarpıcı ör-
nekler 

U l u s l a r a r a s ı  A f 
Örgütü'nün raporunda yer 
alan ırkçı saldırılara örnek 

olarak bir Türk’ün hika-
yesine yer verildi. Türk 
kökenli Bulgaristan va-
tandaşı olan Metin, 2013 
yılında Sofya merkezinde 
yaşadığı evin önünde si-
yah kıyafetli bir grup daz-
lağın vahşice saldırısına 
uğramıştı. Saldırı sonucu 
kafatası kırılan ve beyin 
kanaması geçiren Metin 
haftalarca komada kal-
mıştı. Polis, zanlıları olay 
yerinde gözaltına almış ve 
ön dava soruşturma dos-
yası "holiganizm temelli 
cinayete teşebbüs" suç-
lamasıyla açılmıştı.

Raporda, 2008 yılın-
da Sofya'daki bir parkta 
vahşice öldürülen Mihail 
Stoyanov'un hikayesi de 
hatırlatıldı. Stoyanov, eş-

cinsel olduğu düşünüldü-
ğü için 2008 yılında Sof-
ya’daki bir parkta vahşice 
öldürülmüştü. Soruşturma 
sırasında şahitlik yapan 

bir kişi, iki saldırganın par-
kı eşcinsellerden "temiz-
lemeye niyetli bir grubun 
üyeleri olduğu" yönünde 
ifade vermişti. Ağustos 
2013’de Sofya Şehir Sav-
cılığı, yine "holiganizm 
saikiyle cinayet suçlama-
sıyla" dava açmıştı. Rapo-
ra göre, davanın savcısı 
Uluslararası Af Örgütü’ne 
yaptığı açıklamada, “Yasa 
sınırlıydı ve bu yüzden 
davadaki homofobik tavrı 
dikkate alamadım” dedi.

"Bulgar yetkililer nef-
ret suçlarını kınasın" 

U l u s l a r a r a s ı  A f 
Örgütü'ne göre, nefret 
suçu mağdurlarının bü-
yük çoğunluğu, öncelik-
le karşılaştıkları şiddeti 
yetkililere ihbar etmiyor. 

Bazıları buna gerekçe 
olarak polisin etkin bir şe-
kilde karşılık vermeyeceği 
ve hatta polis tarafından 
daha büyük bir ayrımcılı-
ğa uğrayabileceği korku-
sunu gösteriyor.

Raporun sonunda Bul-
gar istan yetk i l i ler ine 

"nefret suçlarının soruş-
turulması, tanınması ve 
gelecekte böyle olayların 
yaşanmasını önlemek ve 
Bulgar toplumundaki yer-
leşik önyargılarla müca-
dele etmek amacıyla açık 
bir şekilde nefret suçlarını 
kınama" çağrısı yapıldı.

Filibe Cuma Camii’nde 
Barış ve Hoşgörü Mevlidi
1. sayfadan devam

Yahudi ve diğer milletler 
kardeşçe yaşamışlar ve 
yaşayacaklar. Kimse-
ye bu milletler arasında 
düşmanlık yaratmasına 
izin vermemeliyiz” diye 
konuştu. 
Başmüftü Dr. Musta-

fa Hacı, “Bugün burada 
hoşgörümüzü gösteriyo-
ruz. Barış ve hoşgörü du-
aları okumak için burada 
bir araya geldik. Son za-
manlarda dünyanın bir-
çok yerinde üzücü olay-
lar yaşanmakta. Böyle 
olayların ülkemizde ve 
dünyada yaşanmaması, 
barış ve hoşgörü olması 
için dua ediyoruz. Ancak 
bu şekilde ileri gidebiliriz. 
Bu etkinliği Filibe’de yap-
mamızın sebebi burada 
her zaman ayrı dinlere 
mensup insanların dost-
ça ve kardeşçe yaşadık-
ları bir şehir olmasıdır. 

Bizim için bugünkü bu 
programda çeşitli etnik 
ve dini mensupların, si-
yasi, devlet ve sivil top-
lum kuruluşları temsilci-
lerinin bir araya gelmesi 
sevindirici bir olaydır. Biz 
her zaman hoşgörü için-
de bir birimize destek ve-
rerek yaşamamız gereki-
yor. Yaşanan bazı üzüntü 
verici olaylar Müslüman-
ların karşı tepki vermele-
rine sebep olmamalıdır” 
dedi. 
Barış ve hoşgörü du-

asından sonra Başmüf-
tülük Genel Sekreteri 
Ahmet Ahmedov gaze-
tecilere, ”Müslümanlara 
ait vakıf mallarının iade 
edilmesi talepler imiz 
kanunlara dayalıdır ” 
dedi. Şimdi park olarak 
kullanılan Karlovo’daki 
Kurşunlu Camii’nin çev-
resindeki alanın camiye 
ait olduğunu izah ederek, 
“Taleplerimizde haklıyız” 
diye vurguladı.

Bulgaristan Hükümetinin İlk 100 Günü  Bulgaristan’da 6 Kasım 
2014’te kurulan Başba-
kan Boyko Borisov ko-
alisyon hükümeti, çalış-
malarının ilk 100 gününü 
başarılı olarak değerlen-
dirdi.
Başbakan Yardımcıları 

Meglena Kuneva, To-
mislav Donçev, Rumya-
na Bıçvarova ve İvaylo 
Kalfin, Bakanlar Kurulu 
binasında düzenledikleri 
ortak basın toplantısın-
da, hükümet çalışmala-
rına “olumlu not verdik-
lerini” açıkladılar.
Hükümetin koalisyon 

politikasından sorumlu 
Başbakan Yardımcısı 
Bıçvarova, gergin bir 
jeopolitik ve iç maddi 
sıkıntıların yaşandığı or-
tamda faaliyet gösteren 
hükümetin bu dönemde 
muhalefetten beklediği 
hoşgörüyü göremediği-
ni söyledi.
Avrupa politikaları koor-

dinasyonundan sorumlu 
Başbakan Yardımcısı 
Meglena Kuneva ise 
“Bulgaristan kendini gü-
venilir, sadık bir Avrupa 

Birliği (AB) ve NATO 
ortağı olarak kanıtladı” 
diyerek, adalet sistemi, 
içişleri, emeklilik, sağlık, 
eğitim ve enerji alanla-

rında geniş çaplı reform-
lara giriştiklerini aktardı.
Kuneva, kendi alanın-

daki çalışmaların en 
önemli hedefinin, ülke-

nin Schengen alanına 
katılması olduğunu be-
lirterek, “Şimdilik 20 AB 
ülkesinden koşulsuz 
destek almış bulunu-

yoruz. Diğer ülkeleri de 
ikna etmek zorundayız” 
diye konuştu.
Hükümetin uluslararası 

itibarından söz eden Ku-

neva, son dönemde ABD 
Dışişleri Bakanı John 
Kerry, NATO Genel Sek-
reteri Jens Stoltenberg 
ve İngiltere Dışişleri Ba-

kanı Philip Hammond’un 
Bulgaristan’a yaptıkları 
ziyaretlerin de önemine 
dikkati çekti.
Bulgaristan’ın son yıl-

larda önemli sorunların-
dan biri olan “Ortadoğu 
ve Afr ika’dan ülkeye 
yasa dışı yollardan gelen 
sığınmacılar” konusun-
dan söz eden Kuneva, 
sınırda güvenlik artırı-
cı önlemler alındığını, 
Türkiye sınırında kaçak 
geçişlerin engellenmesi 
için var olan 30 kilomet-
relik tel örgü engeline 
131 kilometrelik ek bir 
bölümün daha inşasına 
karar alındığını söyledi. 
Kuneva, Bulgaristan’da-
ki sığınmacılar sorununa 
yönelik olarak da çözüm 
için bu insanların top-
luma entegrasyonuna 
çaba gösterileceğini söz-
lerine ekledi.
- Muhalefetin görüşü
Öte yandan parlamen-

todaki muhalefet tem-
silcileri ise hükümetin 
değerlendirmelerine ka-
tılmadıklarını açıkladı.
Üyelerinin çoğunluğu-

nu Türklerin oluşturdu-
ğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Partisi 

Milletvekili Aliosman 
İmamov, “iktidar koalis-
yonunun çürük ideolojik 
temellere dayandığını” 
savundu. Geçen 100 
günü, birbirinden farklı 
ideolojilere sahip ortak-
ların “aralarında karşılıklı 
tavizlerle geçirdiğini” be-
lirten İmamov, iktidarın 
HÖH’e karşı baskı uy-
guladığını öne sürdü.
Hükümetin faaliyetleri-

ne zayıf not veren İma-
mov, gelecekte hüküme-
tin bu döneme yönelik 
çalışmalarının, 8 milyar 
avroluk bir dış borcun 
ülkeye çekilme kararı ile 
hatırlanacağını sözlerine 
ekledi.
Anamuhalefet görevini 

yürüten Bulgaristan Sos-
yalist Partisi (BSP) Mil-
letvekili Jelyü Boyçev de 
hükümetin ilk 100 günlük 
çalışmaları için “hayal 
kırıklığı” nitelemesinde 
bulundu. 
Boyçev, “sosyal yönü 

oldukça zayıf olan hükü-
metin başarılı olduğu tek 
konunun dış borcu artır-
mak olduğunu” kaydetti.
         Anadolu Ajansı
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Momçilgrad Belediyesinden devlet okullarına yardım eli
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediyesi bütçesinden fi-
nanse edilen Dr. Petır Be-
ron İlköğretim Okulu’nun 
bodrum katını pratik ça-
lışmalar için ücretsiz dev-
let okullarına tahsis etti. 
Buna ilişkin teklif, yerel 
meclisin son oturumunda 
oybirliğiyle kabul edildi. 
Tahsis edilen bina kamu 
belediye mülkü statüsün-
de. 

Bununla ilçe merkezinde 
Vasil Levski Makina Yapı-
mı ve Hafif Sanayi Lisesi, 
Sveti Sveti Kiril ve Meto-
diy Turizm ve Gıda Sana-
yi Lisesi’nin öğrencilerine 
daha kaliteli bir eğitim 
sağlanması amaçlanıyor. 
Meslek liseleri yönetimi 
binanın bir kısmını tahsis 
etme fikrini alkışladığı be-
lediye okuluna yakın me-
safede bulunuyor. 

Belediye Başkanı Akif 
Akif ’in daveti üzerine 
Kırcaali İl Eğitim Müdürü 
Grozdan Kolev, liselerin 
sahip olduğu maddi ve 
teknik donanımına ilişkin 
durumuyla yerinde tanış-
maya geldi. 

İnceleme yapıldıktan 
sonra Kolev, olumlu gö-
rüş ifade ederek İl Eğitim 
Müfettişliğinin bu fikrin 
gerçekleşmesine yardım-
cı olmaya hazır oldukla-
rını söyledi. Görüşmede 
Momçilgrad İş Bürosu 
Müdürü Gülşen Ahmedo-
va da yer aldı. Ahmedova, 
gençlerin öğretim ve eği-

tim sürecini tamamladık-
ları zaman çalışmak için 
tercih ettikleri alanları 
paylaştı. 

Yıllarca makine yapımı 
alanında eğitim gören 
liselilere pratik dersler 
büyük sorunlar yaratıyor-
du. Pratik çalışmalar yarı 
yıkılmış, inşasından beri 
onarılmamış bir binada 

gerçekleştiriliyor. Başka 
bir sorun da liselilerin bu 
binadan 1 km mesafe-
de bulunmalarıdır. Vasil 
Levski Makina Yapımı 
ve Hafif Sanayi Lisesi 
yönetimi belediyenin bu 
fikrini alkışlıyor. Belediye 
İdaresi, gelecek program 
döneminde lise binasının 
yenilenmesine ilişkin bir 

çalışma projesi ile aday 
olmaya hazırlık içerisin-
de.

Turizm Lisesi’nin duru-
mu da daha farklı değil. 
Öğrenciler pratik dersle-
rini temel binadan yüz-
lerce metre mesafede 
uzakta yapıyor. Yapının 
teknik donanımı ve ara-
daki mesafe liselilere 
özellikle hava şartlarının 
hiç de elverişli olmadığı 
kış mevsimlerinde ciddi 
sorunlar yaratıyor. 

Momçilgrad Belediyesi 
yetkilileri, yeni öğretim ve 
eğitim yılında liselilerin 
pratik derslerini tamamen 
yenilenmiş odalarda ger-
çekleştirmelerini sağla-
mayı hedef koydular.

Sözü geçen iki meslek 
lisesi müdürleri, yazın 
yapılacak onarım ve ye-
nileme çalışmalarına işçi 
personeli sağlayarak yar-
dımcı olmaya hazır olduk-
larını ifade ettiler.

Böylece meslek liseleri, 
gençlerin kendilerini iyi bir 
şekilde gerçekleştirmele-
rine fırsat verecek, tercih 
edilen eğitim kurumlarına 
dönüşecek. Demografik 
çöküş de göz önünde 
bulundurularak mevcut 
öğretim ve eğitim yılında 
sınıf odalarına yaklaşık 
150 öğrenci ayak bası-
yor. Oysa sadece bundan 
on yıl önce onların sayısı 

450 üzerindeymiş. 
U z m a n  a n a l i z l e -

ri, yerel liseleri bitiren 
Momçilgrad’da tekstil ve 
turizm branşında faali-
yet gösteren kuruluşlar-
da çalışanların sayısının 
ancak yüzde 4 oranında 
olmak üzere elle sayıla-
cak kadar az olduklarını 
gösteriyor. Branşta yetkili 
olanlar bu yüzde oranının 
daha da düşmesinden 
endişeleniyorlar. 
Yetkinlik sahibi olan 

kişileri kadrosuna çek-
mek onlar açısından çok 
önemli, çünkü işinde ace-
mi bir görevlinin eğitilme-
si oldukça zaman alıyor. 
Turizm sektöründen işve-
renlerle ortaklaşa olarak 
Momçilgrad Belediyesi, 
öğrencilerin staj görme-
leri için özel bir sistem 
hazırlanmasını planlıyor. 
Uzmanlar, “Temel öğre-

timden sonra öğrencilerin 
yapacakları ihtisas seçi-
mine ilişkin kendilerinin 
ve ebeveynlerinin bek-
lentilerini analize etmek 
bizim için önemli bir me-
seledir. Hem öğrencilerin, 
hem de işadamlarının 
yararına olacak iş dün-
yası ile okullar arasında 
bir köprü işlevi görecek 
bağlantı kurulabilir” diye 
görüşlerini aktardılar. 

            Kırcaali Haber

Belediye Başkanı Hasan 
Azis, riskli bölgelerde 

incelemeler yaptı
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, geçen 

hafta meydana gelen sellerin hasara yol açtığı yerlerde 
incelemelere devam etti.

En büyük hasarların tespit edildiği risk bölgeleri-Si-
pey köyü ve Veselçane semtinde 16 nolu apartmanı 
ziyaret etti. Sipey’de durum gittikçe ağırlaşıyor. Yağan 
yağmurlardan sonra evlerde yeni yeni çatlaklar oluş-
muş, toprak kaymaları devam ediyor. Evlere hala su 

ulaşmıyor. Heyelandan evi yıkılan aileye belediye ev 
sağladı. Çökme tehlikesi olan evlerde yaşayan aileler 
eşyalarını taşıdı. Gerektiğinde onlar şehirdeki öğren-
ci yurtlarından birine yerleştirilecek. Heyeların önüne 
geçilmesi için belediyenin sahip olmadığı 500-600 bin 
levaya ihtiyaç var. 

Veselçane’de 16.nolu apartmanın yakınında toprak 
kayması devam ediyor. Bir jeoloji uzmanı heyelanı 
izliyor ve gerektiği zaman apartman sakinleri tahliye 
edilecek. 

Belediye Başkanı, Baştino (Babalar) köyünü de zi-
yaret etti. Bu köyde de bir evin yıkıldığına dair ihbar 
alınmıştı. 

Opılçensko köyünde çocuklar güreş antrenmanı yapıyor
Kırcaali’nin Opılçensko 

(Hacımehmetler) köyünde 
Temmuz 2014 yılında açı-
lan Kırcaali Güreş Spor 
Kulübü’nde farklı etnik 
gruplara mensup çocuk-
lar güreş antrenmanlar 
yapıyor.

Takımın antrenörü Ata-
lay İbiş Süleyman, “Bul-
gar, Türk, Pomak, Ro-
man asıllı çocuklar mali 
krizden dolayı çekilen sı-
kıntılara rağmen her gün 
antrenmanlara katılıyor. 
Plovdiv (Filibe) şehrinde 
düzenlenen turnuvaya ilk 
defa sekiz yarışmacıyla 
katıldıklarında sekizi de 
madalya ile döndüler. Ta-
kımda kimin en iyi güreş-
çi olduğunu sorduğunda 
her biri benim diyor. Bü-
yük motivasyona sahipler. 
Onları kapıdan kovsan, 
pencereden giriyorlar” 
diye paylaştı. 

Spor okulu bitiren Ata-
lay, nasıl bir kariyere sa-
hip olduğunu anlatmadı, 
aylarca ücretsiz çalıştı-
ğından da yakınmadı. Tek 
istediği kulübe sponsor 
bulmak ve Bulgaristan’ın 
olimpiyat şampiyonları 
olma ümidini yeşertmek-
tir.

Kırcaali Güreş Kulübü 
takımının antrenmanları 
kira ücreti karşılığında 
muhtarlık binasında yapı-
lıyor. Kulüp, faaliyeti için 
devletten sübvansiyon 
almıyor, çünkü kanunlara 
göre kaydının yaptırılma-
sından bir yıl geçmesi ve 

bu süre içerisinde başa-
rı kaydetmesi gerekiyor. 
Aynı zamanda takımın bir 
ulusal şampiyonaya katılı-
mı en az 1500 levaya mal 
oluyor. 

Kulüp adına erkek ve 
kız çocuklar ve yıldızlar 
olmak üzere 28 çocuk 
yarışıyor. Takım 15 ser-
best güreş yarışmasına 
ve 2 turnuvaya katılmıştır. 
Antrenmanlara katılmak 
isteyenlerin sayısı gittikçe 
artıyor. Opılçensko, Ayro-
vo (Rammişköy), Gorna 
Gledka (Cebiloğulları) ve 
Kırcaali’den çocuklar var. 

Antrenör Atalay Süley-
man ücretini kendisi öde-
yerek her akşam antren-
manlara katılan çocuklara 
ulaşım sağlıyor. Kırcaali 
de kulübe destek vere-

rek, çocuklarının gelece-

ğine yatırım yapacak kişi-
ler olacağını ümit ediyor. 
Antrenör, “Bir güreşçinin 
gelişmesi için yarışmalara 

katılması şart. Sporcu bir 

yılda değil, birkaç yıl sıkı 
çalışmalarla olunuyor” 
diye ifade etti.

            Kırcaali Haber
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Sel felaketi Kırcaali’ye 7 milyon levalık zarar verdi
Belediye Başkanı ve Kır-

caali Belediye uzmanları 
tarafından yapılan hasar 
tespit çalışmaları, ilçede 
yağan şiddetli yağmurla-
rın verdiği zararların ilk 
hesaplarına göre yakla-
şık 7 milyon levaya mal 
olacağını gösteriyor. Ge-
çen yaz yaşanan sellerin 
verdiği zararlar da eklen-
diğinde yolların onarımı, 
konut binaların güçlendi-
rilmesi ve heyelan oluşan 
yerlerin güçlendirilmesi 
için gerekli kaynaklar 17 
milyon levaya ulaşıyor. 
Kırcaali Belediyesinin 
Avrupa Birliği’nin Daya-
nışma Fonu’ndan finans-
man sağlanması iç in 
maliyeti 10 milyon levayı 
bulan projelerle başvuru-
da bulunduğu anlaşıldı. 
İlk aşamada yarım milyon 
leva sağlandığı belli oldu.

Belediye Başkanı Hasan 
Azis, konuyla ilgili düzen-
lenen basın toplantısında, 
“Şu anda Veselçani sem-
tinde bulunan Trapezitsa 
No 16 apartmanın birkaç 
metre mesafesinde mey-
dana gelen heyelanın et-
kisi altında kalma tehlikesi 
var. Binanın duvarlarında 
artık çatlaklar var. Toprak 
kayması devam ediyor. 
Gerekirse apartmandaki 

16 dairenin sakinleri tah-
liye edilecek. Belediye ey-
lem planı ve güçlendirme 
projesi hazırlamak üzere 
isim yapmış uzmanları 
görevlendirdi. Şu anda 
jeodezi uzmanları yerin-
de yaptıkları inceleme-
ler üzerine acil önlemler 
alınmasına yönelik tavsi-
yelerde bulunuyor” diye 
bildirdi. 

İlçe sınırlarında meyda-
na gelen toplam 5 heye-
landan en tehlikelisi Tra-
pezitsa No:16 apartmanı 
yakınındaki heyelan oldu-

ğu açıklandı. Ayrıca Sipey 
(Durhanlar) köyünde evle-
rin çöktüğü tespit edildiği 
anlaşıldı. Biri evin sakin-
leri camide gecelemek 
zorunda kaldı, diğer evin 
sakinleri için ise bir öğ-
renci yurdu ayarlanacak. 
Gluhar (Sağırlar) ve Ko-
nevo (Atalan) köylerinde 
meydana gelen heyelan-
ların yollara tehlike verdi-
ği, Penevo (Köseoğulları) 
köyü girişinde oluşan he-
yelanın tekrar aktifleştiği 
belirtildi. 

İlçe sınırlarında Çiftlik, 

Povet (Kırlar), Krayno 
Selo (Alkaya) ve Tsare-
vets (Durbalıköy) köyle-
ri olmak üzere 4 yerde 
toprak kayması meydana 
geldiği bildirildi. Toprak yı-
ğınlarının temizlendiği ve 
trafiğe kapanan yolların 
tekrar açıldığı anlaşıldı. 
Penevo köyüne yakın bir 
yerdeki taş kütlesinin yola 
düşme tehlikesi yarattığı 
için sorunun halledilmesi 
için çare arandığı açık-
landı. 

Seller 10 yerleşim ye-
rin sokaklara zarar verdi. 

Kırcaali’de Petko Raçov 
Slaveykov Lisesi yanın-
daki sokağın, Rezbartsi, 
Ayrovo (Ramişköy), Glu-
har köylerinde ve başka 
yerlerde sokakların kötü 
durumda oldukları tespit 
edildi. 

Çöplük haline gelen dere 
yatakları taşma ve sellere 
yol açtı. Bazı derelerin ya-
takları ıslah edilecek. En 
acil olarak bu Nenkovo’da 
yapılacak. Gluhar, Opıl-
çensko (Hacımehmetler) 
ve Ayrovo köylerinden ge-
çen derelerin yatakları da 
ıslah edilecek. Kırcaali’nin 
Baykal semtinden geçen 
dere yatağı için Dayanış-
ma Fonu’ndan kaynak 

sağlandığı açıklandı. 
Belediye Başkanı, “Da-

yanışma Fonu’na tespit 
edilen hasarlara ilişkin 
güncel bilgiler sunacağız 
ve ek olarak finansman 
sağlanmasını talep ede-
ceğiz. Bununla birlikte 
hasarların ortadan kal-
dırılması için Bakanlar 
Kurulu’na bağlı Bakan-
lıklar Arası Destek ve Ye-
nileme Komisyonu'na da 
talepte bulunacağız” dedi. 

Müh. Azis, sellerin ver-
diği zararların ortadan 
kaldırılmasına yönelik 
eşgüdüm içerisinde ha-
reket etmek üzere sürekli 
temasta olduğunu vurgu-
ladı. 

Hasan Azis: “Partiler, konutları yenileme programını 
yerel seçim kampanyasında kullanacak”
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis, 
B u l g a r i s t a n  D ev l e t 
Radyosu’nun “Predi Vsiç-
ki” programına verdiği 
demeçte konutları yeni-
leme programı ile ilgili, 
“Kırcaali’de en çok sayı-
da daire sahipleri derneği 
kurulup, özellikle Vızroj-
dentsi semtinde ve şehrin 
merkez kısmındaki panel 
apartmanların büyük bir 
bölümünün yenilendiği 
ilçelerden biri olmasını 
arzu ediyorum” dedi. 

B e led i ye  Ba ş kan ı , 
“Kırcaali’de konutlarda 
ısı yalıtımı yapılması te-
şebbüsü konusunda bi-
raz deneyim var. Birkaç 
yıl önce bir Avrupa Birli-
ği programı kapsamında 
konutların yenilenmesi 
için ikinci bir imkan daha 
vardı. O zaman da daire 
sahiplerinin belirli bir mik-
tarda katkı payı ödemele-
ri gerekirdi ve bu yüzden 
programa katılmaları için 
onları ikna edemedik. Bu 
yüzden şimdiki Ulusal Ko-
nutları Yenileme Programı 
bize iyi geldi, çünkü daire 
sahiplerinden katkı payı 
ödemeleri şart koşulmu-
yor” diye konuştu.

Müh. Azis,”Temel sorun 
yurt dışında olan daire 

sahiplerinden kaynak-
lanıyor. Bu durum hem 
daire sahiplerinin kendi-
lerine, hem de belediye-
ye zorluk yaratıyor. Ar-
zumuz yurt dışında olan 
daire sahipleri Kırcaali’de 
veya etraf köyler ve kasa-
balarda olan yakınlarını 
derneklere katılmaları 
için vekalet vermeleridir. 
Bizlerin yakınlarına böyle 
bir vekaletname sağlama 
imkanına sahip olmayan 
ve yabancı ülkede yaşa-
yan daire sahiplerinin yol 

masraflarını karşılamaya 
hazırız” dedi. 

Her bir partinin konutları 
yenileme programını ye-
rel seçim kampanyasında 
lehine kullanacağını belir-
ten Müh. Azis, “Kırcaali’de 
belli ki seçim kampanyası 
şimdiden başlamış, ama 
öyle veya böyle bu prog-
ram apartmanlarda ısı ya-
lıtımı yapmak için sunulan 
bir imkandır ve hangi gö-
rüşte olursa olsun herke-
sin çıkarı var” dedi. 

Kırcaali’de Hak ve Öz-

gürlükler Hareketi (HÖH) 
partisi kadrolarını iktidarın 
haksız yere işten çıkardık-
larını ifade eden Belediye 
Başkanı, ”Sadece siyasi 
mensubiyetinden dolayı 
uzman görevinde bulu-
nanlar dahi Kırcaali’de 
hemen hemen tüm devlet 
birimlerinin yöneticileri 
artık değiştirildi. HÖH’lü 
meclis üyelerinin işten 
çıkarmaları teşebbüsle-
rine de tanık olduk” diye 
kaydetti.
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Makas Yolu genişletilecek
Kırcaali’yi iki günlük iş ziyaretinde bulunan Bölgesel 

Kalkınma ve İskan Bakanı Lilyana Pavlova, “Makas 
yolu yaz aylarında beklenmedik yüksek oranda araç 
trafiği yaşandığı için bir şerit daha genişletilecek. Ek 
şeritle ilgili arazilerin kamulaştırılmasına ilişkin prose-
dürlere başlanacak. Bu da en az 8 ay sürecek. Makas-
Nimfeya (Yanıkköy) Sınır Kapısı’nın bulunduğu bölge-
de de genişletme yapılacağı için arazi kamulaştırılması 

gerekecek” diye bildirdi. Bakan, sınırlarının kapsadığı 
ormanlar için ödenmemiş ücretlerden dolayı Kirkovo 
Kızılağaç Belediyesi ile Tarım ve Gıda Bakanlığı ara-
sında sınır kapısıyla ilgili durumun zorlaştığını söyledi. 

Bakan Pavlova, Kırcaali’nin çevre yolu projesiyle ilgili 
arazilerin kamulaştırılması konusunda bir buçuk yıldır 
çalışmalar yapılmadığını söyledi. Yaz aylarına kadar 
bunun yapılması bekleniyor. Çevre Yolu projesinin ta-
sarlanmasına ilişkin çalışmaların hızlı tempoda devam 
ettiği güvencesini verdi. 

Bakanlık açısından Belomorski Bulvarı’nı kapsayan 
yol kesiminin onarılıp yeniden asfaltlanmasının önemli 
olduğunu belirtti.

Hükümetin Yunan makamları ile görüşerek Makas 
Sınır Kapısı’ndan toplam yük ağırlığı 3,5 ton ve altı 
minibüslerin geçişine ilişkin kısıtlamanın kaldırılması 
ve büyük turistik otobüslerin de geçiş yapabilmesini 
ısrar edeceği belirtildi. 

Şumnu’da 1 yıllık İmam 
Hatip Kursu açıldı

2 Şubat 2015 tarihinde Başmüftülük tarafından 
Şumnu’da 1 yıl süreli İmam Hatip Kursu açıldı. Açılış 
töreninde özel konuk olarak Başmüftü Yardımcısı ve 
Geçici Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet, İrşad 
Hizmetleri Dairesi uzmanı Halil Hocov, Şumnu Bölge 
Müftüsü Mesut Mehmedov ve Nüvvab İlahiyat Lisesi 
yönetimi hazır bulundular. Bir yıl sürecek olan kurs-
ta katılımcılar Kur’an-ı Kerim, Fıkıh, Siyer ve Hitabet 
okuyacaklar. 

Açılışa katılan konuklar Şumnu’da gerçekleştirilen 
Tashihi Huruf Kursunu da ziyaret ettiler. Kursta ülkenin 
çeşitli illerinden toplam 17 imam eğitim görüyor. Tas-
hihi Huruf Kursu Öğreticisi Edirne Selimiye Camii’nin 
baş imam hatibi Süleyman Demiray. 
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Bakan Pavlova apartman yöneticileriyle görüştü
Kırcaali’yi iş ziyaretinde 

bulunan Bölgesel Kalkın-
ma ve İskân Bakanı Lil-
yana Pavlova, Belediye 
Kültür Merkezi salonun-
da apartman yöneticile-
riyle yaptığı görüşmede, 
“Enerji Verimliliğin Art-
tırılmasına İlişkin Ulusal 
Program, vatandaşlara 
yönelik bir şey ve tam ola-
rak bizim yurttaşlarımıza 
borçlu olduğumuz bir şey. 
Bulgaristan, AB ülkeleri 
arasında böyle bir progra-
mı uygulamayan tek ülke. 
Başka ülkelerden farklı 
olarak bizim konutlarımız 
yüksek enerji etkinliğine 
sahip değil” dedi. 

İstatistiklere göre en 
az 36 dairesi olan panel 
apartmanlarda yaşayan 
hanelerin sayısı 1,1 mil-
yonu aşmaktadır.

Pavlova, 1 milyar leva 
maliyetindeki programın 
özellikle inşaat sektö-
ründeki küçük ve orta öl-
çekli firmalar için, bütün 
iş dünyası için bir nevi 
sermaye enjeksiyonu ol-
duğunu söyledi. Bu 1 mil-
yar levanın uzmanlardan 
başka, düşük kalif iyeli 
işsizler ve enerji verimli-
liğinin arttırılmasıyla ilgili 
malzemeler üreten küçük 
ve orta ölçekli firmalara 

da bir imkan olduğunu 
açıkladı. Bakan, 1 milyar 
levanın Bulgaristan’daki 
tüm binaların yenilenmesi 
için yeterli olmayacağının 
farkında olduğunu, fakat 
programa ilgi gösterildi-
ğinde hükümetin yetersiz 
kaynakları tamamlamak 
için fırsatlar aramaya de-
vam edeceğini belirtti. 

Pavlova, “Kırcaali’de 
ücretsiz olarak konutla-
rın yenilenmesine ilişkin 
programdan yararlana-
bilecek 110 bina bulunu-

yor. Dairelerin içinde yapı 
güçlendirme söz konusu 
değilse, hiçbir durumda 
onarım yapmıyoruz” diye 
izah etti. Bakan, bir kez 
daha bazı üretici firmala-
rın oluşturduğu beklenti-
nin aksine program kap-
samında yeni asansörler 
alınmasının öngörülmedi-
ğini vurguladı. 

“Teknik denetim her za-
man sadece dış özellikle-
re göre yapılmaz, bu yüz-
den teknik çalışmalarda 
özel ekipman ile tahribat-

sız yöntemle de denetim 
yapılabilir” diye belirtti. 
Pavlova, her firmanın bu 
tür teknik araçlara sahip 
olmadığını, bu yüzden 
denetim yapmak için tek 
yöntem olarak düşünül-
memesi gerektiğini ifade 
etti. 

Yöneltilen sorulara Ba-
kan şöyle cevap verdi: 
“Alüminyum veya PVC 
doğrama kullanılıp kulla-
nılmayacağını denetleyici 
firma tarafından belirle-
necek. Aynı firma panel 

binanın eskiliğine göre 
inşaat ve montaj işlerinde 
kullanılacak malzemeleri 
de belirleyecek. Apart-
manların bodrum ve bi-
rinci kat arasında da ısı 
yalıtımı yapılmasına karar 
verebilirler. Birinci ısıtma 
sezonundan sonra yeni 
bir denetim yapılacak. Bu 
denetimle binanın ener-
ji verimlilik sınıfının S’ye 

ulaşıp ulaşmadığı doğru-
lanıp enerji kimlik belgesi 
tasdiklenecek” diye izah 
etti. Eğer denetleyici firma 
verdiği tavsiyelere uyul-
madığını tespit ederse, 
o zaman daire sahipleri 
dernekleri projeyi uygula-
yan şirkete yönelik eksik-
liklerin tamamlanması için 
talepte bulunabilir”. 
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16 çocuk, koruyucu 
ailelerde yetiştiriliyor

Kırcaali Sosyal Yardımlar Bölge Müdürü Nermin 
Mehmet, “Kırcaali ilinde riskli toplam 16 çocuk şu 
anda “Benim de Ailem Var” projesi kapsamında 
profesyonel koruyucu ailelerde yetiştiriliyor” açık-
lamasında bulundu. 

Müdür, koruyucu aile hizmeti verilmeye başlan-
dığı Mayıs 2012 tarihinden 2014 yılının sonuna 
kadar Kırcaali ilinde riskli 19 çocuğun koruyucu 
ailelerde bakım gördüklerini belirtti. Bu dönemde 
koruyucu aile olmak üzere 37 adayın başvuruda 

bulunduğu, 11 ailenin vazgeçtiği, Koruyucu Aile 
Komisyonu tarafından 22 aile onaylandığı belli 
oldu.

Nermin Mehmet, “İnsan Kaynaklarının Gelişti-
rilmesi Operasyonel Programı kapsamında ger-
çekleştirilen proje Kırcaali ilinde 7 ilçeden 4’ünde 
uygulanıyor. Onlar koruyucu aile ekiplerinin oluş-
turulduğu Kırcaali, Momçilgrad (Mestanlı), Ardino 
(Eğridere) ve Krumovgrad (Koşukavak) ilçeleridir. 
“Benim de Bir Ailem Var” projesinin süresi uzatıl-
masından sonra koruyucu aile hizmeti bu yıl mayıs 
ayının sonuna kadar devam edecek” dedi. 

Momçilgrad Belediyesi, Güzel Bulgaristan 
Programı’na iki projeyle aday oldu
Yerel Meclis, Momçilg-

rad (Mestanlı) Belediye-
sinin Güzel Bulgaristan 
Projesi kapsamında fi-
nanse edilmek üzere iki 
projeyle aday olmasını 
oybirliğiyle onayladı. 
Projeyle Gruevo (Hay-
ranlar), Raven (Yeni 
Cuma), Nanovitsa (Ali-
bey Konağı) ve Sokoli-
no (Atmacalar) köylerin-
de mini park ve çocuk 
oyun alanları kurulması 
öngörülüyor.
Bu yıl daha 10 yer-

leşim yerinde çocuk 
oyun alanları kurulması 
planlanıyor. Belediye 
Başkanı Akif Akif, “Bu 
şekilde çocuklara, boş 
zamanlarında anaokul-
larına girmek zorunda 
kalmamaları için açıkta 
oyun oynamaları imkanı 
vereceğiz” dedi. Bele-
diye Başkanı, geçen yıl 
farklı projeler ve Çevre 
Koruma Faaliyetlerini 
Yönetim Kuruluşu (PU-
DOOS) tarafından sağ-
lanan mali kaynaklarla 
Temiz Bir Çevre İçin 
2014 Ulusal Kampan-
yası çerçevesinde 11 

çocuk oyun alanı inşa 
edildiğini özetledi. 
Güzel Bulgaristan pro-

jesine aday olunacak 
diğer proje belediye bi-
nasında ısı yalıtımı ve 
çatı katı yapılmasına 
ilişkin. Belediye hiz-
metlerinden yararlanan 
engelli vatandaşlar için 
asansör kurulması ön-
görülüyor.
Başkan Akif Akif ’in 

teklifi Belediye Meclisi 

tarafından desteklen-
di. Güzel Bulgaristan 
Projesi kapsamında en 
fazla 100 bin leva sağ-
lanabilir, kalan diğer 
tutar yerel bütçeden te-
min edilecek. 
Belediye projeyi Çalış-

ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na sundu. 
Güzel Bulgaristan pro-
jesine aday olunması 
için son süre 17 Ocak 
2015 tarihiydi. 

Güzel Bulgar istan 
Projesinin temel hedef-
leri işsizliğin azaltılma-
sı, yerleşim yerlerin-
de kamu yerlerinin ve 
Bulgaristan’da sosyal 
altyapının yenilenmesi 
ve iyileştirilmesi, küçük 
ve orta ölçekli şirket-
lerin desteklenmesi, 
ilçelerde işgücüne sür-
dürülebilir istihdam için 
koşullar yaratılmasıdır. 
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İşten ayrılmadan 
emekli olunabilecek

2015 yılı itibariyle emekli olmak isteyen va-
tandaşlar, iş sözleşmesinin feshi gerekmeksizin 
bunu yapabilecek. Şu ana kadar emekli olmak 
için gerekli yaş ve emeklilik prim gününü doldu-
ranlar Ulusal Sigorta Enstitüsü’ne başvuruda bu-
lunabilmek için en az bir gün çalışmayıp sigorta 
ödememeleri gerekirdi. Bir Bulgaristan vatandaşı 
tarafından Avrupa Birliği Mahkemesi’nde açılan 
dava sonucunda emekli olunması için görevden 
ayrılma gerekliliğinin Avrupa Birliği mevzuatlarına 
aykırı olduğu kararı çıkarıldı. 

Emekli maaşları, emekli maaşı alma hakkı doğ-
duğu tarihten itibaren ödenecek. Emekli ücretinin 
alınabilmesi için 6 aylık süre içinde gerekli bel-
gelerin sunulması yeterli olacaktır. Eğer dilekçe 
formu bu 6 aylık süreden sonra verilirse, emekli 
maaşı başvuru tarihinden sonra ödenmeye baş-
lanacak.
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Sayıştay, sığınmacılara ayrılan paranın uygunsuz harcandığını rapor etti
Bulgaristan’da Sayıştay, 

ülkede yaşayan sığınma-
cılara ayrılan paraların 
amacına uygun bir şekilde 
harcanmadığını bildirdi. 
Hazırlanan maliye dene-
tim raporu, Devlet Mülte-
ciler Ajansı sığınmacıları 
karşılamaya hazırlıksız 
olduğunu gösterdi.

Sayıştayın raporuna 
göre, 2011-2013 döne-
minde sığınmacıların 
toplumsal entegrasyo-
nu için Devlet Mülteciler 
Ajansı'na (DAB) ayrılan 
300 bin avrodan 200 bi-
ninin ne için harcandığı 
belli değil.

Resmi istatistiklere göre, 
Bulgaristan'a kaçak giriş 
yapan yabancıların sayı-
sı 2011’de 890, 2012’de 
bin 387, 2013 yılında ise 
7 bin 144 oldu. Sığınma-
cıların tahmini sayısının 
şu anda 13-15 bin olduğu 
ülkede, raporun kapsadı-
ğı son üç yıllık dönemde 
Bulgaristan'da “mülteci” 

statüsü veya “insani” statü 
alan 2 bin 831 yabancının 
sadece 256’sı DAB’nin 
entegrasyon programları-
na katıldı. Bunların 163’ü 
de sonradan bu program-
ları terk etti. 

Bulgaristan’daki sığın-
macıların sadece 24’ünün 
açılan meslek kurslarına 
katılıp yeni meslek edin-
diklerini gösteren rapor-
da, "artan sığınmacı akı-
nı karşısında ülkenin bu 

kişileri karşılamak üzere 
gerekli maddi kaynakları 
yaratmadığı" belirtildi. 

Raporda, "Entegrasyon 
programının yanlış uygu-
laması yüzünden prog-
ram sığınmacıların ilgisi-

ni çekmemiş, bazıları ise 
Bulgar toplumuna entegre 
olmaktan vazgeçmiştir" 
denildi.

Ayrıca, çocukların eği-
timine ilişkin çalışmala-
rının başarısız olduğuna 
da vurgu yapıldı. Başba-
kan Yardımcısı Meglena 
Kuneva’ya göre, ülkede 
kayıtlı 800 sığınmacı ço-
cuğunun sadece 40'ı oku-
la gidiyor.

DAB Genel Müdürü Ni-
kola Kazakov, Bulgar ba-
sınına yaptığı açıklamada, 
Bulgaristan toplumunun 

büyük bir bölümünün sı-
ğınmacı nüfusunun art-
masından dolayı endişeli 
olmadığını söyledi. Kaza-
kov, Bulgaristan'dan Avru-
pa Birliği ülkelerine giden 
8 bini aşkın sığınmacının 
sadece 3 bin 613’ünün 
Bulgaristan’a geri yollan-
masını beklediklerini be-
lirtti.

Kazakov, medyaya çağ-
rıda bulunarak, başarılı 
şekilde topluma entegre 
olmuş yabancıların hika-
yelerine daha geniş yer 
verilmesini istedi.

Lütfi Mestan’ın devlete karşı açtığı 
Türkçe konuşma davası ertelendi

Momçilgrad Bölge Mah-
kemesi, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Başkanı Lütfi Mestan’ın 
Anadilinde seçim pro-
pagandası için aldığı 15 
cezadan dolayı devlete 
karşı açtığı davanın ilk 
oturumu 1 Nisan 2015 
tarihine erteledi. 28 Eylül 
2014 tarihinde Podko-
va (Nalbantlar) köyünde 
Türkçe konuşmasından 
dolayı Mestan’a kesilen 
2000 levalık ceza için 28 
Ocak’ta belirlenen mah-
keme oturumu Merkez 
Seçim Komisyonu’ndan 
(MSK) 4 tanığın oturu-
ma katılmadığı için ileri 
bir tarihe ertelendi. Lütfi 
Mestan kendisi de mah-
kemeye gelmedi. 

Lütf i Mestan’a Türk-
çe konuşma cezaları, 
Avrupa Parlamentosu 
Geleneksel Azınlıklar, 
Ulusal Topluluklar ve Dil-
ler İntergrubu’nun oturu-
munda gündeme geldi. 

Mesele hakkında Avrupa 
İnsan Hakları Komise-
ri Frans Timmermans'ın 
görüş beyan edeceği 
açıklandı. 21 ülkeyi temsil 
eden 65 milletvekili Av-
rupa Parlamentosu Ge-

leneksel Azınlıklar, Ulu-
sal Topluluklar ve Diller 
İntergrubu’nun üyesidir. 

AP Milletvekili Necmi 
Ali, “Meselenin Avrupa 
Birliği Komisyonu Baş-
kan Yardımcısı Frans 
Timmermans'ın dikkatine 
arz edilmesi kararı alındı. 
Cezalarla ilgili tüm ek bel-
geler ve ceza makbuzları 
Komiser Timmermans’a 
gösterilecek” dedi. 

Hollandalı Frans Tim-
mermans, Avrupa Komis-
yonu Başkan Yardımcısı 
olarak kurumlararası iliş-
kiler, hukukun üstünlüğü 
ve İnsan Hakları ve Temel 
Özgürlüklerin Korunma-
sına İlişkin Sözleşmeden 
Sorumlu Avrupa Komise-
ridir. 

Liselerde, Yeni mesleki derslerin verilmesi öneriliyor
Kırcaali İli Gelişim Kon-

seyi İstihdam Komisyonu 
oturumunda Bölge Eğitim 
Müfettişliğinin 2015-2016 
eğitim öğretim yılında il-
deki meslek liselerine 
öğrenci kabulüne ilişkin 
proje önerisi onayladı. 
Vali Yardımcısı Rumen 
Mladenov’un başkanlı-
ğındaki İstihdam Komis-
yonu üyeleri belediyeler, 
işveren örgütleri, sendi-
kalar, istihdam kurumları, 
sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ve başka şa-
hıslardır. Oturumda bu 
eğitim ve öğretim yılında 
ortaokulu bitirenlerin sa-
yısında artış olduğu için 

öğrenci kabulüne ilişkin 
önerinin hazırlanmasın-
da dikkate alındığı kay-
dedildi. 
Onaylamak üzere Eği-

tim ve Bilim Bakanlığı’na 
Çernooçene (Yenipazar) 
hariç 7 ilçeden 6’sında 

geçen ders 
yılından 2 
sınıf daha 
faz la  o l -
mak üzere 
36 sınıf ta 
m e s l e k i 
eğitim veril-
mesi öneri-
lecek. 
M e s l e k 

eğitimi veri-
lecek sınıfların birisi “Ula-
şım Araçlarının Elektrik 
Donanımı” ihtisasının 
elde edilmesi üzere Kır-
caali “Kapitan Petko Voy-
voda” Elektrik ve Elektro-
nik Teknik Lisesi’nde, di-
ğeri ise “Köy Turizmi” ih-

tisası elde edilmesi üzere 
Cebel (Şeyhcuma) Ruska 
Peeva Meslek Lisesi’nde 
açılacak. 

İlk defa bölgenin ekono-
mik durumu ve işgücü pi-
yasasının gereksinim duy-
duğu alanlarda meslekle-
rin koruma altına girmesi 
öneriliyor. Koruma altına 
girmesi için şu meslek 
sahipleri öneriliyor: tarım 
makineleri teknikeri, giyim 
üretim makineleri opera-
törü, giyim modelisti, ma-
kine operatörü, makine 
teknikeri, inşaat teknikeri, 
jeodezi uzmanı, elektrik 
teknikeri, orman teknisye-
nik, organik tarım uzmanı. 

Gençler için üç spor projesi 
gerçekleştirilecek

Spor tesislerinin onarımını desteklemek için 
Kırcaali’ye gelen Spor Bakan Yardımcısı Kalin Kame-
nov, “Spor Bakanlığı, Kırcaali’de kulüplere yaz ayla-
rında gençlerin serbest vakitlerini değerlendirmeleri-
ne ilişkin projelere 17 000 leva sağlayacak. Birincisi 
kano-kayak, ikincisi boks, üçüncüsü ise yüzme ve 
voleybol antrenmanlarına yönelik projelerdir. Ülke ça-
pında spor tesislerinin onarımına ilişkin program biraz 
gecikti. Kırcaali’deki kapalı yüzme havuzunun onarım 
çalışmalarının yakın zamanda tamamlanacağına dair 
güvence verildi. Drujba stadının tamiratının iki aşaması 
için toplam tutarı 1,8 milyon levalık kaynak sağlandı. 
Finansman sorunu yok” dedi. 

Bakan Yardımcısı, spor tesislerini kullanacak yeter-
li sayıda kişiler olan yerlere kaynak tahsis edilmesi 
gerektiğini düşünüyor. Küçük yerleşim yerlerine spor 
tesisi kurulmasını onaylayıp onaylamadığı sorusuna 
şöyle cevap verdi: ”Yararlanıcı olan yerlere yatırım yap-
mak mantıklıdır”. Kırcaali’deki iki büyük yapının finanse 
edilmesini örnek vererek, “Bu belediye yöneticilerinin 
siyasi parti mensubiyetine bakmaksızın yapılıyor” diye 
ifade etti. 

Kızılhaç’tan selzedelere 
yardım kampanyası

Bulgar Kızılhaç Örgütü (BÇK) sel felaketlerinden za-
rar gören vatandaşlara destek için kapsamlı bir yardım 
kampanyası başlattı. Son günlerde şiddetli rüzgar ve 
yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen felaket du-
rumuyla ilgili Kızılhaç artık zarar görenlere en ihtiyaç 
duydukları malzemeleri temin etmeye başladı. 

Dobriç’in Dolina ve Odrintsi köylerinden tahliye 
edilen 200 kişiye yatak, yatak çarşafları, battaniye, 
yastık ve su temin edildi. Provadya’nın Bozveliysko kö-
yünden zarar görenlere 50 yatak çarşaf takımı, Avren 
İlçesi’nden tahliye edilen yaklaşık 500 kişiye sandviç, 
su ve örtü dağıtıldı. 

Burgaz ve Şumnu illerinde selzedelere maden şuyu, 
giysi ve minderler temin edildi. Bu hanelerde sosyal 
bakımdan zayıf, yaşlı kimseler ve çok sayıda çocukları 
olduğu belli oldu. 

BÇK Başkanı Hristo Grigorov ve Genel Müdürü 
Doç. Dr. Krasimir Gigov, Kuzeybatı Bulgaristan’da du-
rumla ve yardım gerekliliği ile yerinde tanışmak için 
felaketten zarar gören ilçeleri ziyarete gittiler. 

Ulusal Afet Eylem Planı’na göre sorumluluklarını 
yerine getirmek üzere tüm ülkedeki BÇK ekipleri ge-
rekli olduğunda harekete geçmeye hazır durumdalar. 
Sel tehlikesi olan bölgelerdeki Yangın Güvenliği ve 
Nüfus Koruma Müdürlükleri, emniyet makamları, vali 
ve belediye başkanlarıyla da sürekli temaslarda bu-
lunuluyor. 

BÇK’nın selzedelere yardım toplamak için başlattığı 
yardım kampanyası devam ediyor. Katılmak isteyenler 
BÇK’nın internet sitesinde ilan edilen banka hesabına 
bağışta bulunulabilirler. Ayrıca tüm mobil operatörle-
ri için 1466 numarasına mesaj göndererek de bağış 
yapılabilir. 
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Başbakan Borisov: "Türklere yapılan zulümler için kimse hesap sormadı"
Başbakan Boyko Borisov, 

1990 öncesi komünist rejimin 
yönetimde olduğu dönemde ül-
kedeki Türklere karşı uygulanan 
baskı ve zulümler için kimsenin 
hesap sormadığını belirtti.

Borisov, kendi Facebook say-
fasından yaptığı açıklamada, 
25 yıl önce Bulgaristan Komü-
nist Partisinin, "Türk ve Müslü-
manlara karşı uygulanan baskı 
ve insanlık dışı muameleleri 
aşmak" adını taşıyan bir rapor 
yayınlayarak, işlediği en ağır 
suçun izlerini silmek istediğini 
vurguladı.

Borisov, "Görünmeyen ancak 
Türk asıllı vatandaşlarımızın 
ruhlarında çok ağır darbeler bı-
rakan, kendilerine ve ailelerine 
karşı uygulanan şiddet, Komü-
nist Partisi tarafından sanki ko-
layca unutulabilir hale getirildi" 

diye yazdı.
Komünist Partinin, "Türklere 

özgürlüklerini verdiğini ancak 
karşılığında yapılan zulümler 

için hesap aranmaması kaza-
nımını elde ettiği" düşüncesini 
dile getiren Borisov, isim ver-
meden, üyelerinin çoğunluğunu 

Türklerin oluşturduğu Hak ve 
Özgürlükler Hareketi Partisinin 
(HÖH) bu durumu onayladığını 
öne sürdü.

Ülkede 25 yıldır büyüyen si-
yasi yolsuzluklar ve vurdum-
duymazlığın arkasında kalarak 
kimsenin Türklere karşı yapılan 
baskı ve zulümler için ciddi şe-
kilde hesap sormadığını vurgu-
layan Borisov, 2012 yılında par-
tisinin onayıyla parlamentoda, 
"Bulgaristan Müslümanlarına 
Karşı Zorla Uygulanan Asimi-
lasyon Sürecinin Kınanmasına 
İlişkin Bildiri"yi onayladıklarını 
hatırlattı.

Bu tür suçlar için "siyasi af ve 
yargıda zaman aşımı olamaya-
cağının" altını çizen Borsiov, 
"Ne kadar da geç olsa adalet 
aranmalı. Bu tür suçların işlen-
meyeceğine dair en büyük ga-
ranti ise gerçek demokrasidir" 
ifadesini kullandı.

Bulgaristan'da 1984-1989 yıl-
ları arasında Komünist Partinin 
iktidarı döneminde ülkedeki 
Türklere karşı zorla yürütülen 
Bulgarlaştırma ve asimilasyon 
baskıları nedeniyle şimdiye ka-
dar kimse ceza almadı.

                     Kırcaali Haber

İki Türk şirketine ödül
B u l g a r i s t a n  Ya t ı r ı m l a r 

Ajansı’nın (BAİ) ''Yılın Yatırım-
cısı Ödülleri'' Balkan Oteli’nde 
düzenlenen törenle sahiplerini 
bulurken, Türkiye'den iki yatı-
rımcı da ödüle layık görüldü.

Törende, 12 dalda başarı 
gösteren şirketlere, heykeltraş 
Seyfettin Şekerov’un hazırladığı 
"“altın boğa" şeklindeki heykel-
cikler ve onur plaketleri verildi. 
Türk yatırımcılarından C And 
C Textiles, "En İyi Başlangıç”, 
Teklas Bulgaria ise "Yenilikçi 
Yatırımcı" alanlarında ödül aldı.

Bulgaristan’daki en iyi yatırım-
cıların yer aldığı aday listesinde, 
cam üretim sektöründe faaliyet 
gösteren Trakya Glass Holding 
de yer aldı. 

BAİ Genel Başkanı Stamen 
Yanev ödül töreninde yaptığı 
konuşmada, "Bu yarışmada en 
iyi iş fikirleri, profesyonellik ve 
yatırımcı yeteneklerinin en gü-
zel örnekleriyle tanışıyor. Onları 
takdir etmeye çalışıyoruz" dedi.

Bulgar istan’da C And C 
Textiles’i kuran Türk Eurotex 
Holding'in Genel Müdürü Ayşe 
Çelikyılmaz, ödülünü aldıktan 
sonra AA’ya yaptığı açıklama-
da, ülkenin güneyindeki Hasko-
vo şehrinde bir yılda kurdukları 
sentetik ve elastik iplik üretim 
işletmelerinde 115 kişiye iş im-
kanı sağladıklarını söyledi. Çe-
likyılmaz, "Yeni yatırımcılar ara-
sında belki de en başarılı oldu-
ğumuz için ödülü biz aldık. Ülke 
hakkında son derece olumluyuz 
ve 3 yıla kadar personel sayımız 
bine ulaşabilir" dedi.

Bulgaristan’ın güneydoğusun-
da bulunan Kırcaali şehrinde 
de 2014 yılında 10 milyon avro 

değerindeki 3. fabrikasını ku-
rup, bu bölgeye son 50 yılın en 
büyük yatırımını gerçekleştiren 
Teklas Bulgaria’nın Müdürü avu-
kat Georgi Georgiev de otomo-
tiv sanayisi için üretim yaptıkla-
rını söyledi.

Georgiev, AA’ya açıklamasın-
da, "İşletmelerimizde bin 409 
kişi çalışıyor. Yıl sonuna dek 
çalışanlarımızın sayısı 2 bine 

ulaşacak. Şimdiye kadar 30 
milyon avroluk yatırım yapmış 
bulunuyoruz" diye konuştu.

Ödül törenine Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Rosen Plev-
neliev, Başbakan Yardımcıları 
Meglena Kuneva ve Tomislav 
Donçev, Ekonomi Bakanı Boji-
dar Lukarski ve çok sayıda dip-
lomat katıldı.

                     Anadolu Ajansı

Kurşunlu Camii’nin 
iade davası ertelendi

Sofya İstinaf Mahkemesi, Başmüftülüğün Müslüman 
Cemaatinin varisi olup olmamasına ilişkin dava oturumu-
nu 3 Nisan 2015 tarihine erteledi. Oturumda Karlovo’da-
ki (Karlıova) Kurşunlu Camii’nin ve ülke çapında daha 
onlarca vakıf mallarının Başmüftülüğe iadesi hakkında 
karar alınması gerekiyordu. 

Aynı zamanda Sofya Yargıtay Mahkemesi önüne topla-
nan 150’den fazla kişi Başmüftülüğün Köstendil şehrinde 
Ahmet Bey Camii ve Fatih Sultan Mehmet Camii ve Kar-
lovo’daki (Karlıova) Kurşun Camii’ni iade etme talebine 
karşı protesto gösterisi yaptılar. 

Protestocular, bu binaların Bulgaristan’ın tarihi ve kültü-
rel zenginliğinin bir parçası olduğunu ve Başmüftülüğün 
bu talebinin provokasyon olduğunu iddia etti. Protestocu-
ları Köstendil Belediye Başkanı Petır Paunov ve Karlovo 
Belediye Başkanı Emil Kabaivanov da destekledi.

Karlovo Meclis Başkanı Stoyo Karagenski, Darik rad-
yosuna şöyle açıklama yaptı: “Mahkeme Başmüftülüğün 
1919 yılından sonraki Müslüman Cemaatlerinin kanun-
lara göre kayıtlı olduklarını belgelerle kanıtlaması üzere 
davayı erteledi. 2013 yılında Sofya şehir Mahkemesi, 
Başmüftülüğün tüm ülkedeki Müslüman Cemaatlerinin 
varisi olarak vakıf mallarının da varisi olduğuna karar 
verdi. Şimdi İstinaf Mahkemesi, bu her bir Müslüman 
Cemaati’nin zamanında kayıtlı olduklarına dair belgeler 
talep ediyor”. 


