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NATO Uçaklarına Bulgaristan Hava Sahasını Koruma İzni
Hava Kuvvetleri filosunda, teknik nedenlerden dolayı sadece
4 jeti uçma iznine sahip. Bu
uçakların ikisinin ise teknolojik
ömrünün haziran ayında sona
ermesi bekleniyor. Bulgaristan uçakların onarım ve bakım
konusunda Polonya ile bir anlaşma yaptı. Bedeli 6 milyon
avroyu aşan anlaşmaya göre
Polonya, Bulgar MiG'lerin 6
motorunun onarımını yapacak.

Polonya ayrıca Bulgaristan'a
geçici kullanım için 2 uçak motoru ödünç vermişti.
Parlamento yeni bir uçak filosunun edinilmesi ve gerekli
görüşmelerin yapılması için
Savunma Bakanlığına yetki vermişti. Bu konudaki görüşmeler
başlangıç aşamasında bulunuyor.

Bulgaristan Türklerinin partisi
HÖH’ü yıllarca yöneten Ahmet
Doğan, uçak krizinde ‘Sovyet ajanı’ ayarlarına döndü.
Türkiye’yi destekleyen HÖH’te
darbe yapan Doğan ve arka-

Üst düzey bazı HÖH yetkililerini toplayan Doğan, Mestan’ın
Türkiye’yi destekleyen sözlerini
‘siyasi hata’ olarak niteledi ve
Türkiye ile iyi ilişkilerini eleştirerek, “Ben partinin başınday-

sındaki Bulgar medya patronu
Delyan Peevski’nin Türkiye’ye
girişi yasaklandı.
Rusya ile uçak krizinin ardından Türkiye karşıtı tutumları
nedeniyle Bulgaristan Hak ve
Özgürlükler Partisi’nin (HÖH)
eski lideri Ahmet Doğan ve milletvekili yaptığı medya patronu
Delyan Peevski’ye Türkiye’ye
giriş yasağı konuldu. Türk hava
sahasını ihlal eden Rusya savaş
uçağının düşürülmesinin ardından, HÖH’ün Genel Başkanı
Lütfi Mestan, “NATO üyesi Bulgaristan müttefiklik çerçevesinde Türkiye’nin yanında durmalıdır” derken, partinin kurucusu
ve Onursal Genel Başkanı Ahmet Doğan, Rus yanlısı bir tutum almıştı.
HÖH liderini ihraç ettirdi

ken HÖH’ün başka bir ülkenin
beşinci kolu olmasına izin vermedim” ifadesini kullandı. Doğan daha ileri giderek, “Yakında
Türkiye doğuda toprak kaybedebilir. Ben de Bulgaristan’da
Türkiye’nin etkisini azaltmak için
bizzat çalışacağım” dedi.
Yerine Bulgar oligarkı oturttu
Operasyonun arkasında Doğan ve onun partide milletvekili
yaptığı Bulgar medya patronu
Delyan Peevski vardı. Peevski
Türkleri temsil eden bir partide
olmasına rağmen, sahibi olduğu medya organları uçak krizinin ardından Türkiye aleyhine
yayın yaptı ve Bulgaristan’daki
Türk elçiliklerini hedef gösterdi.

Anadolu Ajansı

Doğan ile Peevski’ye
Türkiye'ye giriş yasağı

Bulgaristan Parlamentosu, ihtiyaç halinde NATO uçaklarının
ülkenin hava sahasını korumasına izin veren yasayı onayladı.
Hava Kuvvetlerinin kriz içinde
bulunduğu Bulgaristan'da, ihtiyaç durumunda ülkenin hava
sahasının NATO uçaklarınca da
korunmasına izin verildi.
Parlamentoda yapılan oylamada milletvekilleri, Savunma
ve Silahlı Kuvvetleri Yasası'nda
“Air Policing” adı verilen hava
devriyesine ilişkin bazı değişiklikleri kabul etti.
Görüşmeler sırasında yaşanan yoğun tartışmalara rağmen
2004 yılından bu yana NATO
üyesi olan Bulgaristan'ın, hava
kuvvetlerinin dışarıdan lojistik
destek almasına izin veren yasa
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onaylandı. Muhalefet partilerinin
temsilcileri, Bulgaristan'ın toprak dokunulmazlığının anayasada belirlendiğini ve yeni durumun buna aykırı düştüğünü
öne sürdü.
- Türkiye tartışması
Ana muhalefet konumundaki
Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) milletvekilleri ise Bulgaristan hava sahasının korumasının bir NATO ülkesi
olan Türkiye'ye verilebileceğine
yönelik duydukları endişeleri
dile getirdi.
BSP Milletvekili Takso Erm e n k o v, P a r l a m e n t o y a
"Bulgaristan'ın artık Bulgar olmadığını gösterdi" suçlamasını
yöneltirken, ülkenin Osmanlı
egemenliğindeki dönemine

işaret ederek "Böylece 500 yıl
bizleri koruyanlar tekrar koruyabilir” ifadesini kullandı.
Parlamento Savunma Komisyonu Başkanı Valentin Radev
ise gerektiğinde bu konuda bir
NATO ülkesi ile anlaşma yapılabileceğinin belirlenmesine
ilişkin Türkiye ile görüşmelerin
yapılmadığını duyurdu.
BSP'nın "ülkenin hava sahasının korumasının Bulgaristan'ın
öncülüğünde yapılmasına" ilişkin önerisi ise reddedildi. Savunma Bakanı Nikolay Nençev
Parlamentoda yapılan görüşmelere katılmadı.
- Bulgaristan Hava Kuvvetlerinin durumu
Rus yapımı 16 adet MiG-29
uçağından oluşan Bulgaristan
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Tarihte Bu Hafta: 8 – 14 Şubat
08 Şubat 1935:
Türkiye’de Milletvekili
seçimlerinde, Türk kadını ilk kez seçme seçilme hakkını kullandı.
Dünyada birçok gelişmiş
ülkeden önce gerçekleşen bu hak sayesinde
Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne 18 kadın milletvekili girdi.
11 Şubat 1898:
Bulgaristan’ın Filibe
kentinde Türkler, milli
kimliklerini, kültürlerini,
haklarını korumak ve
geliştirmek amacıyla
Macera-ı Efkâr adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.
11 Şubat 1926:
Batı Trakya Türk azınlığının çıkardığı azınlığın
çıkarlarını savunan Yeni
Yol adlı gazete İskeçe’de
yayınlanmaya başladı.
11 Şubat 1945:
İngiltere Başbakanı
Sir Winston Churchill,
ABD Başkanı Franklin
Roosevelt ve Sovyetler

Birliği Devlet Başkanı
Josef Stalin'in bir araya
gelmesiyle 4 Şubatta
başlayan “Yalta Konfe-

lan Türkler için de başlayan yeni bir dönemdi.
12 Şubat 1821:
Büyük güçlerin des-

tamamına yayıldı. İsyancıların ilk hedefi bölgede
yaşayan Türkler oldu.
Bazı Yunan kaynakla-

ransı” sona erdi. Dünya
Amerika ve Rusya’nın
etrafında sosyalist ve
kapitalist blok olmak
üzere yeniden şekillendi. Doğu Avrupa’da ka-

teklediği Patra Başpiskoposu Germanos’un
öncülüğünde Patra’da
başlayan Yunan İsyanı,
tedbirsizlik nedeniyle
kısa sürede Mora’nın

rına göre bu insanların
yaklaşık 32 bin kadarı
isyancılar tarafından
katledildi.
12 Şubat 1930:
Günümüzde Bulga-

ristan sınırları içinde
yer alan Romanya’nın
Hacıoğlu Pazarcık ilinde yani bugünkü adıyla
Dobriç’te Türk Gençler
Derneği tarafından, milli
kimliklerini, kültürlerini,
haklarını korumak ve
geliştirmek amacıyla
Türk Birliği adlı gazete
çıkarılmaya başlandı.
12 Şubat 1937:
Atatürk'ün Selanik'te
doğduğu ev, Selanik
Belediyesi’nce sahibinden satın alınarak
Atatürk'ün emrine tahsis
edildi.
12 Şubat 2002:
E s k i Yu g o s l av ya
Üzerine Uluslararası
Ceza Mahkemesi’nde
Yugoslav ya'nın eski
cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç'in yargılanmasına başlandı. Hırvatistan, Bosna-Hersek
ile Kosova’da işlenen
değişik suçlardan yargılanan Miloşeviç, duruşmalar sona ermeden 11

Mart 2006’da öldü.
12 Şubat 2002:
Gümülcine’de yayın
yapan “Işık FM” radyosunun sahibi Abdulhalim Dede, Bozkurt adlı
bir dinleyicisinin kız arkadaşı için çalınmasını
istediği müziğin aslında
Türkiye’deki Bozkurtlara
ithaf edildiği gerekçesiyle 3 ay hapse mahkûm
edildi.
14 Şubat 1910:
Bulgaristan’ın Sofya
kentinde Türkler, milli
kimliklerini, kültürlerini,
haklarını korumak ve
geliştirmek amacıyla
“Sofya Muhbiri” adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.
14 Şubat 1911:
Bulgaristan’ın Eski
Cuma yani bugünkü
adıyla Tırgovişte kentinde Türkler tarafından
hak ve çıkarlarını korumak amacıyla çıkarılan
“Tırpan” adlı gazeteyi
tarih sahnesine çıktı.

Kırsal Kesimlerin Kalkınması Mavi Kart Uygulaması Kapsamına
Programına proje kabulüne başlandı Giren İlk 10 Meslek Açıklandı
Devlet Tarım Fonu,
2016 yılında 2014 2020 Kırsal Kesimlerin
Kalkınması Programına proje başvuruların

kabulüne ilişkin belirlenen takvimi yayınladı.
Programın “Ekolojik Tarım ve İklim”, “Organik
Tarım”, “Natura 2000
Ödemeleri”, “Su Çerçeve Direktifi” ve “Doğal Afetlere Veya Başka Özel Kısıtlamalara
Maruz Kalan Bölgelere
Ödemeler” tedbirleri
kapsamında başvuruların bu ayın sonunda
yapılması bekleniyor.
Son başvuru tarihi 12
Haziran 2016.
Programın “Hayvanlara İyi Davranmak” tedbirinin mart ayının ikin-

ci yarısında başvuruya
açılması ve haziran
ayının ortalarına doğru
sona ermesi öngörülüyor. Nisan ayında “Kü-

çük Çiftliklerin Gelişimi
İçin Başlangıç Yardımı” alt tedbirin başvuruya açılması, “Tarım
Çiftliklerine Yatırımlar”
alt tedbirin Temmuz
ayında ikinci kez proje
başvuruları yapılması
bekleniyor, Eylül’de ise
bu alt tedbir tematik alt
programı kapsamında
olan başvuru sahiplerine açılacak.
“Tarımsal Ürünlerin
İşlenmesine / Pazarlanmasına Yatırımlar”
alt tedbirinin başvuruya
açılması ekim ayının
sonunda öngörülüyor.

Ağustos ayının başında “Bilgi Aktarımı ve
Farkındalık Eylemleri” tedbiri kapsamında
başvuruların kabulüne
başlanması bekleniyor. Ağustos
ayının sonundan
ekime kadar ise
“Üretici Grupları ve
Örgütlerinin Kurulması” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecek.
Belediyelere yönelik olan “ Her
Türlü Küçük Ölçekli
Altyapı Oluşturulması, İyileştirilmesi
Veya Genişletilmesine Yatırımlar” ve
“Köylerde Kültürel ve
Doğal Mirasın Bakımı
ve Restorasyonuyla İlgili Araştırmalar ve Yatırımlar” alt tedbirlerinin
de başvuruya açılmaları
bekleniyor. Haziran ayının sonundan itibaren 5
haftalık süre içinde 7.2
alt tedbiri, haziranın
sonundan ekime kadar
ise 2014-2020 Kırsal
Kesimlerin Kalkınması
Programının 7.6 alt tedbiri kapsamında proje
başvuruları kabul edilecek.
Kırcaali Haber

Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika
Bakanlığı’nın “mavi kart”
ismi verilen ve Avrupa Birliği dışındaki ülke vatandaşlarının Bulgaristan’da
işe alınmasını kolaylaştıran uygulamadan yararlanabilecek ilk 10 mesleği
yayımladığı açıklandı.
Bu mesleklerin:
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında satış uzmanları;
Sistem analistleri;
Yazılım Geliştiricileri;
Web içeriği ve multimedya geliştiricileri;
Yazılım, yazılım uygulamaları ve analist geliştiricileri;
Uygulama geliştiricileri;
Tasarımcılar ve veritabanı yöneticileri;
Sistem yöneticileri;
Bilgisayar ağ ve sistem
uzmanları;

Veritabanı ve ağ uzmanları; oldukları bildirildi.
2015 yılının Ekim ayında,
Bakanlar Kurulu’nun “Yabancıların Bulgaristan’da
Çalışma İzinleri” yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler ile Çalışma
Bakanı’nın belirlediği
mesleklerden işe alınacak
yabancı uzmanların, kolaylaştırmış prosedürden

yaralanabilecekleri aktarılmıştı. Bu değişiklikler
Bilişim Teknolojileri sektöründeki yüksek nitelikli
uzman eksikliği yüzünden
kabul edilmişti.
Yüksek nitelikli uzman
eksikliği bulunan mesleklerin listesinin yıllık olarak güncelleneceği ifade
edildi.
Kırcaali Haber

Sınırda İki Sığınmacı Donarak Öldü

Bulgaristan'ın Türkiye
sınırına yakın Malko Tırnovo bölgesindeki Stranca dağında, ülkeye kaçak
yoldan giren iki sığınmacı
kadın donarak yaşamını
yitirdi.
İçişleri Bakanı Rumyana
Bıçvarova, Bulgar basınına yaptığı açıklamada,
sınır polisinin bölgede,
aralarında çok sayıda
çocuğun da bulunduğu

19 kişilik bir grupla karşılaştığını söyledi.
Bıçvarova, polisin donmak üzere olan iki kadına

yardım etmeye
çalıştığını fakat
kurtarmayı baş ar am adık lar ı
kaydetti.
Ülkeye yasa
dışı yoldan
giren bu sığınmacıların,
Afganistan'dan
geldikleri bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.

17 Şubat 2016

HABERLER

Kırcaali Haber 3

Gizli İstihbarat Teşkilatı DS’nin gölgesi günümüze kadar uzanıyor
2011 yılından bu yana
1 Şubat’ta komünist rejimin kurbanları anılıyor.
Tarih rastgele seçilmedi.
Bulgaristan’da komünist
rejimin kurulmasının ardından 1 Şubat 1945’te
sözüm ona Halk Mahkemesi, birçok siyasetçiyi
ölüme mahküm ederek
ülkenin tarihinde en geniş
çaplı siyasi idam olayını
gerçekleştirdi.
Ölüm cezasına çarptırılanlar arasında milletvekilleri, başbakan ve bakanlar, küçük yaştaki Çar II.
Simeon’un naipleri, gazete yayıncıları ve yazarları,
general ve albaylar vardı.
Bulgaristan’ın karanlık
geçmişinin bir parçası
olan Devlet Güvenlik Dairesi DS’nin baskı makinesinin arşivleri, siyasi değişikliklerden ancak 26 yıl
sonra araştırılıp anlamlandırılmaya başlandı. Bu zor
ve uzun yolu ilk yürüyenler arasında olan gazeteci
Mariya Dermencieva ve
tarihçi Momçil Metodiev’in
yazdıkları “DS – predimstvo po nasledstvo” (DS
- mirasla gelen üstünlük)
kitabı, baskıdan yeni çıktı. Kitapta önde subayların
meslekteki yolları araştırılıyor.
Vesela Vladkova, kitabı yazanlarla 4 yıl süren
araştırmanın sonuçlarına

dair sözleşti.
DS sisteminde yönetici
olarak bulunan 47 görevlinin mesleki özgeçmişleri temelinde komünizm
ve geçiş dönemlerinde
özel dairelerin işleyişi anlatılıyor. Kolay anlaşılan
bir dille yazılmış olan bu
kitap değişikliklerden 26
yıl sonra çıkıyor. Mariya
Dermencieva, bunun Bulgaristan koşullarında geç
sayılmadığını öne sürüyor:
“Ülkemizde dosyaların
değişimlerden 17 yıl sonra açıldığını göz önüne
alırsak bunun aslında
şaşırtıcı olmadığını anlarız. Bulgaristan Sosyalist

Partisi, yani değiştirilmiş
adı ile komünist partisi,
ilk demokratik seçimleri
kazandığı için, sivil toplumun enerjisi sanki daha
çok seçim sürecine yöneldi. Arşivlerin açılmasına
ilişkin siyasi inisiyatif ise
komünistlerde kaldı. Onlar arşivlerin açılmasını
istemezken bir sürü efsane uydurmayı başardılar.
DS’de milli güvenlik uğruna çalışan ve vatansever
olan subayların çalışmış
olduğu yönündeki iddiaları arşivler ciddi bir şekilde
araştırılmaya başlayınca
doğrulanmadı”.
Tarih uzmanı Momçil
Metodiev ise demokrasi-

ye geçiş dönemi neden
dosyaların açılması ve
DS’nin baskı mekanizmasının araştırılması ile neden başlamadı sorusunun
cevabını ararken daha da
geriye gidiyor:
“Bulgaristan’ın geçiş
döneminde bana gurur
veren bir şey varsa o da
etnik çatışmaya gelinmemesidir. 80’li yılların
sonunda ülkedeki Türklerin adları zorla değiştirildi. 1990 yılında etnik
gerginlik çok büyüktü
ve Batılı gözlemciler
Yugoslavya’da yaşananların bizde de yaşanması
beklentisi içindeydi. Diğer
Doğu Avrupa ülkelerinden

Haskovo Meclisi’nin “Ermeniler Parkı”
kararı, Türk belediyeleri ile ilişkileri bozdu
Edirne ilçe belediyelerinin, Haskovo’da (Hasköy)
bir parkın “Armentsi” (Ermeniler) olarak adlandırılmasından dolayı Haskovo Belediyesi ile sınır
ötesi işbirliğine ilişkin AB
programları kapsamında
ortak projeler gerçekleştirmek istemediği; önceki
Meclis tarafından Mesito
Parkı’nın adı “Armentsi”
olarak değiştirildiğinden
beri Türkiye ile ilişkilerin
bozulduğu belirtiliyor.
Öte yandan, sınır ötesi işbirliğinde yaşanan
sorunun, Haskovo’da bir
parka “Ermeniler” isminin
verilmesinden değil, eski
Haskovo Belediye Başkanının girişimiyle 1915
Olayları hakkında tarihi
gerçeklere aykırı olarak
belediye meclisinde alınan karardan kaynaklandığı, Türk makamlarınca
ifade ediliyor.
Haskovo Belediye Başkanı Dobri Belivanov,
meclis üyelerini bu konuda Türkiye Büyükelçisi
Süleyman Gökçe’ye gönderdiği mektupla tanış-

farklı olarak Bulgaristan’ın
çözüm getirmesi gereken bir sorun daha vardı. Dolayısıyla öncelikler
sıralanırken dosyaların
açılması komünistlerin
karşıtları için dahi ikinci
yerde kaldı. Oysa dosyalar 1990 yılında açılsaydı,
Bulgaristan’ın tarihi farklı
yazılacaktı, çünkü eskiden devletin üst düzeylerinde bulunanlarla bağlantılı olan ve kanaat önderi
olmaya devam eden bugünkü elitin örgütlenmesi ve şimdiki konumlara
gelmesi çok daha zor
olurdu” diyor Momçil Metodiev ve şunu da ekliyor:
“Bulgaristan’da şu anda
bu 25 yıl içinde oluşan
bağlantılı elit ve hayatını
kendi çabaları sayesinde
kuran normal orta sınıf
arasında gerginlik vardır”.
Demokratik değişiklikler
üzerine DS’nin kapatılmasının ardından işsiz kalan
görevlilerinin büyük bir
bölümü bütün bağlantılarını koruyarak kendi işlerini kurdular ve dosyalar
uzun yıllar açılmadığı için

bağlantılar bütün kamu
sektörlerine yayıldı, varlığını devletin sırtında parazit gibi sürdüren siyasi
ve ekonomik elit oluştu.
Bunun bir örneği, özelleştirmenin bu elitin zenginlik
ve nüfuz sahibi oluncaya
kadar, 90’lı yılların sonuna
ertelenmesidir.
Bu konuda Mariya Dermencieva şunu ekliyor:
“Bu kulis arkası bağlantılar, değişikliklerden
sonra çağdaş gizli servisler tarafından da gizli
tutuldu. Özel iş ve devlet
yapıları arasında bir nevi
simbioz oluştu. Arşivlerin
açılmamasından dolayı
kamuya açık olmayan bu
bağlantılar, sıradan insanlarda acizlik hissini yarattı. Onlardan biri değilsin,
dolayısıyla duvarı delmek
durumunda değilsin şeklinde bir acizlik duygusu”.
Bu durum Mariya Dermenc ieva ve Momç il
Metodiev’i kitabın başlığını “Mirasla gelen üstünlük” koymaya itti.
BNR

Doğan ile Peevski’ye
Türkiye'ye giriş yasak
1. sayfadan devam
Der Spiegel deşifre etmişti
Peevski, aslında adı yolsuzluk ve mafya ilişkileriyle anılan bir Bulgar oligark. Alman Der Spiegel
dergisi, 1 Şubat 2016’da
Peevski’yi ‘yolsuzluk buzdağının görünen kısmı’
diye tanıtırken, ‘siyasi
rehberinin’ Ahmet Doğan
olduğunu açıkça yazdı.
Kaçak sigara imparatoru
Rus oligarklarla yakın
olan Peevski ve ilişki

ağının Türkiye’ye uzanan kollarının da mercek
altına alındığı, özellikle
Bulgaristan’dan gelen
kaçak sigaranın izinin
Peevski’ye ulaşabileceği
belirtiliyor.
Doğan da ‘muhbir ‘
ajan’dı
Ahmet Doğan, 1997 yılında, ‘demirperde’ döneminde Bulgar Askeri Karşı
İstihbarat için ‘muhbirajanlık’ yaptığı ortaya çıkınca zor günler geçirmiş,
ancak HÖH’ün başında
kalmayı başarmıştı.
Star

Bulgaristan'da okuyan
öğrencilere denklik uyarısı
tırdı. Belivanov, sorunun
parka “Armentsi” adının
verilmesinden değil, sözde Ermeni soykırımının
yıldönümü vesileyle verilmesinden kaynaklandığını izah etti. Büyükelçi’ye
gönderdiği mek tubun
ortak işbirliği önündeki
engellerin kaldırılması
teşebbüsü olduğunu söyledi.
Haskovo’daki Mesito
Parkı’nın “Armentsi” olarak adlandırılması kararı,

Ermeni Kilisesi ve şehirde
Ararat-2001 Halk Toplum
Merkezinin teklifi üzerine
alındı.
Haskovo Belediye Başkanı, “T.C. Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş
ile uzun bir görüşmemiz
oldu. Önümüzdeki hafta
Sayın Aktaş, Ankara’da
Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı görevine başlayacak. Kendileri ilişkilerin iyileştirilmesi
için elinden geleni yapa-

cağı güvencesini verdiler.
Çünkü yabancı belediyelerin katılımı olmaksızın
projelerin sınır ötesi işbirliğine ilişkin programınca
finanse edilmesine başvurular yapamıyoruz” diye
ifade etti.
Bulgar ve Türk belediyeleri, son yıllarda birçok
ortak projeler gerçekleştirdikleri için sınır ötesi işbirliği konusunda ciddi bir
deneyime sahip oldu.
Kırcaali Haber

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK),
2006 ve öncesinde
Bulgaristan'da eğitime
başlayanları, denklik
başvurularıyla ilgili belgeleri tamamlamaları
konusunda uyardı.
YÖ K ' t e n y a p ı l a n
ya zılı a ç ık l a m a d a ,
Bulgaristan'da lisans
eğitimini tamamlayarak
denklik belgesine başvuranlara ilişkin duyuruda bulunuldu.

Açıklamada, 2006 ve
öncesinde hazırlık sınıfına başlayanların,
bunu gösteren hazırlık
veya öğrenci belgesinin, Bulgaristan'daki
herhangi yeminli tercüman tarafından çevirisi
yapılan, Bulgaristan
Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve apostil
şerhini taşıyan haliyle,
YÖK'e en kısa sürede
ulaştırılması gerektiği
bildirildi.
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Tedavi bekleyen hastaların kayıt kütüğü oluşturulacak
Nisan ayında temel
sağlık paketi ve ek sağlık paketi olmak üzere iki
sağlık hizmet paketinin
uygulamaya girmesiyle
birlikte tedavi için bekleyen hastaların kayıt kütüğü oluşturulacak.
Meclis Genel Kurulu
salonunu dolduran hekimlerle iki saat tartışan Sağlık Bakanı Petır
Moskov, kayıt kütüğünün
rüşvetle veya başka bir
yolla, tedavi bekleyen
hastanın sırası alınmayacağının garantisi olacağını söyledi.
Ek sağlık paketi dahilinde tedavi görecek olan
hastalar, sağlık müdahalesi yapılacak hastaneyi kendileri seçecek.
Onlara bu kütükte kayıtlı
eşsiz bir numara verilecek ve böylece ihlaller

sağlanabileceğinin garantisini veren hastanelerin ancak ayrı uzmanlık alanlarına göre
tedavi gerçekleştirmek
için NZOK ile sözleşme
imzalayacaklarını anımsattı.
Bakan, çocuk sağlığı ve
hastalıkları doktorlarının
aylık maaşının 700 leva,

yapılmaması için izleme
yapılacak.
Ek sağlık paketi dahilinde tedavi görmek
için hastaların bekleme

süresi iki aya kadar uzayabilir. Tedavi bekleyen
hastaların kayıt kütüğü
Ulusal Sağlık Sigorta
Kasası (NZOK) tarafın-

dan oluşturulacak.
Moskov ileride, bölgelerde yapılan denetimlerden sonra bir hastaya
gerekli tüm tedavinin

nin azaltılması anlamına
geliyor. Ben onları anlıyorum, ancak maalesef
bu konu henüz İl Trafik
Komisyonu tarafından ele
alınmış değil. Muhtemelen ulaşım uzmanları, yeni
yoldaki yerleşim yerlerin-

de otobüs durakları yapılmasının öngörülmemesinden endişe ediyor. İzin
verilmesinin geciktirilmesinin temel sebebinin bu
olduğunu düşünüyorum.
Bu sorunların çözümünü
bekliyoruz, çünkü taşı-

macılardan başka, otobüs
kullanan bölge insanları
da il merkezine yeni Makas yolundan gitmek istiyor. Herkes konforlu yolculuk yapmayı ve zaman
tasarruf etmeyi istiyor.
Unutmayalım ki, kısa bir
zaman içinde Makas Sınır Kapısından yolcu otobüslerin de Yunanistan’a
geçiş yapmalarını bekliyoruz. Bu Bulgaristan ve
Yunanistan tarafından da
beyan edildi”.
Firmaların bu talepleri
Kirkovo İlçesinde binlerce
yolcu tarafından destekleniyor. Kirkovolular eski
yollarda yolculuk yaparak
çok zaman kaybettiklerini
ve sinirlendiklerini ifade
ediyorlar.
Kırcaali Haber

Bulgaristan-Türkiye sınırında tel örgü
inşaatına ek kaynak tahsis edildi
Başbakanlık Basın
Merkezi’nden yapılan
açıklamada hükümetin
Burgaz, Haskovo (Hasköy) ve Yambol Valiliklerinin Bulgaristan-Türkiye
sınırında tel örgü inşaatına devam etmeleri için ek
kaynak tahsis edilmesine
karar verdiği bildirildi. Bu
hükümetin Bakanlar Kurulu 2016 Mali Yılı bütçesinden 34,1 milyon leva

Kırcaali Haber

Kırcaali İlçesinde üç köy
muhtarı görevden alındı

Kirkovo’daki otobüs şirketleri,
Makas yolunu kullanmak istiyor
Kirkovo’da (Kızılağaç)
ulaşım şirketi sahipleri,
Kırcaali ve Sofya şehirlerine giden yolcu otobüslerin eski ve dolambaçlı
yolların yerine MakasNimfeya (Yanıkköy) Sınır
Kapısı istikametindeki
yeni uluslararası yolu kullanmalarını istiyor.
Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman
konuyla ilgili şunları ifade
etti: ”Momçilgrad (Mestanlı), Kırcaali, Sofya ve
başka destinasyonlar istikametinde yolcu taşımacılığı yapan firma sahiplerinin yeni uluslararası
yolu kullanmak istemeleri
normal. Onlar için bu bir
yolculuktan başka daha
kaliteli yolda hareket etmek ve aradaki mesafe-

kardiyologların ise 7 000
leva olduğunu örnek vererek, maaş farklarının
giderileceğine dair söz
verdi.
Sağlık konularında tartışmadan önce mecliste
310 hekimin ödüllendirildiği bir tören düzenlendi.

miktarında ek giderler
yapılmasını onaylamasıyla oldu. Kaynaklar, mevcut
yıla ilişkin merkezi bütçede öngörülen ödeneklerin
pahasına sağlanıyor.
Tesis Bulgaristan-Türkiye sınırında son yıllarda
durmadan artan mülteci
baskınına karşı bir önlemdir. Kurulan tesis son
derece önem arz ediyor.
Çünkü Avrupa Birliği’nin

de dış sınırı olan devlet
sınırının korunması ve

mülteci dalgasının önü
kesilmesini amaçlanıyor.

Kırcaali İlçe Seçim Komisyonu, 25 Ocak 2016
tarihinde gerçekleştirdiği oturumunda Kırcaali’nin
Petlino (Horozlar) ve Nevestino (Büyükdere) köyü
muhtarları Ahmet Mahmut İsmail ve Sevgül Hasan
Mümün’ün tüm yetkilerini iptal ederek, görevlerinden
uzaklaştırdı.
Komisyon kararının gerekçesi, köy muhtarlarının
Yerel Yönetim ve Yerel İdare Kanunu’nun 41.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yasada belirtilen bir aylık süre
içinde ticari faaliyetini sonlandırmak için başvuruda
bulunduklarını İlçe Seçim Komisyonu’na yazılı olarak
bildirmeyerek kanunu ihlal etmeleridir. Komisyon bu
kararı Kırcaali Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) Meclis
Grubu Üyesi Bojidar Stoyanov tarafından yeni seçilen muhtarların kanunu ihlal ettiklerine dair yaptığı
itirazlar sonucunda aldı.
Bundan önce İlçe Seçim Komisyonu aynı gerekçeyle Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar
(GERB) Kırcaali Milletvekili Tsveta Karayançeva’nın
itirazı üzerine Kaloyantsi (Karabahtlı) köyü muhtarı
Lütfi Üzeyir Hüsmen’i görevden almıştı.

Kirkovo Belediyesi’nin
30 milyon leva tutarında
projeleri hazır
Kirkovo (Kızılağaç) Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, “Kirkovo Belediyesi, Avrupa Birliği fonları
tarafından finanse edilen programlar kapsamında
gerçekleştirmek üzere toplam maliyeti 30 milyon levaya yakın projelere sahip.
En öncelikli konu çocuklar. Bu nedenle temel projelerimiz
Kirkovo,
Benkovs ki (Killi) ve
Çorbaciysko (Çorbacılar) köylerindeki okul
binalarında
enerji ve rimliliğinin
ar t tırılmasına ilişkindir” diye bildirdi.
Belediye yönetimi, Kırsal Kesimlerin Kalkınması
Programınca hibe desteği verilmesini umuyor. Öncelikler arasında yollar ve kanalizasyon şebekeleridir.
Kirkovo, Benkovski ve Orlitsa (Uzunhimmetler)
köylerinde sokak asfaltlanması ve onarım çalışmalarına ilişkin projeler mevcut.
Spor alanında da projeler var. Benkovski köyünde
suni çim halı sahası projesi hazır. Birkaç gün içinde
Kirkovo ilçe merkezinde de böyle bir halı sahasının
kurulmasına ilişkin proje hazır olacak.
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Ardino Belediyesinin 2016 Yılı Bütçesi 7 331 296 Leva
Ardino (Eğridere) Meclisi, 20 olumlu ve 6 olumsuz oy ile 2016 Yılı Belediye Bütçesini kabul etti.
Bütçe gelirinin 7 331 296
leva olması planlanıyor.
Onlardan devlet tarafından finanse edilen faaliyetlere ilave finansman
sağlamak üzere 4 174
162 leva, yerel yönetim faaliyetlerine ise 3
157 134 leva öngörülüyor. Giderlerin dağıtımı
sorumluluklar, işlevler,
gruplar, faaliyetler ve paragraflara göre yapılmıştır. Bütçeden ayrılmaz bir
parça olarak 1 235 400
leva tutarında 2016 Yılı
Sermaye Giderleri Programı da kabul edildi.
Belediye Başkanı Resmi Murat, 2016 yılı bütçesinin dengeli ve gerçekçi olup, yerel bütçe
gelirlerinin toplanmasına gerçek imkanları karşılayacağı gibi eğitim,
sağlık, sosyal hizmetler
ve altyapının bakımı için
yapılan en önemli ve acil
harcamaları da karşılayacak durumda olduğu-

da Çocuk ve Gençlere
yönelik Okul ve Kitlevi
Sporların Gelişimine İlişkin Program ve Takvim
de her hangi bir değişiklikler yapılmaksızın kabul
edildi.
Meclis üyeleri, Belediyenin Ardino, Byal İzvor
(Akpınar), Gorno Prahovo (Tosçalı), Padina
(Makmulu), Borovitsa
(Çamdere), Jıltuşa (Sarıkız) köylerindeki anaokulları ve Prima Vakfı ile
ortaklaşa olarak “Ardino
İlçesi Sınırları İçerisindeki Etnik Azınlıklardan

nu kaydetti.
Meclis otur umunun
gündeminde yer alan 14
madde görüşüldü. Meclis üyeleri, 2015 Yılı Belediye Bütçe raporunu da
kabul ettiler. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Grubu Üyesi Müh. Azis
Murat, 2015 Yılı Bütçe
Planı’na göre gelirlerin

900 bin leva daha fazla
olduğunu kaydetti. Onlardan 400 bin levanın
yerel gelirlerden, kalan
diğer 500 bin levanın ise
devlet bütçesinden ödenek aktarımlarından elde
edildiğini belirtti.
Meclis, belediyenin
2014-2020 Kırsal Kesimlerin Kalkınması Progra-

mının 19 nolu “Toplum
Liderliğindeki Yerel Kalkınma” tedbiri gereğince
toplum yararına bir faaliyette yer almak üzere
Yerel Girişim Grubu Ardino-Cebel Derneği’nin
Genel Kurul toplantısına
katılımını onayladı.
Halk Toplum Merkezleri Gelişimine İlişkin Yıllık
Program ve 2016 yılın-

Plevneliev İtalya ziyaretinde Bulgaristan’ın
Schengen’le ilgili görüşüne vurgu yaptı
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev’in İtalya ziyareti, çalışma ziyareti niteliğinde olsa da göç krizi,
Schengen alanı ve terör
gibi gündemin ön sıralarında yer alan konularda
yoğun görüş teatisine
meydan sağladı. İkili ilişkileri aşan bu konuların
yanında Bulgaristan ve
İtalya arasındaki ticari ve
ekonomik ilişkiler de değerlendirildi.
Ziyaretin formal vesilesi,
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev’in “Dinlerarasındaki barış diyaloğunda
köktencilik ve aşırılığın
meydan okumaları” konulu uluslarası foruma katılımı oldu. “Nizami Ganjavi”
Merkezi ve İtalya Global
Diyalog derneği tarafından düzenlenen forumda
Rosen Plevneliev temel
konuşmacılardan biri
oldu. “Hoşgörü, köktencilik ve aşırılığın meydan okumaları karşısında gerçek gücümüzdür”
diyen Cumhurbaşkanı,
Birleşik Avrupa’nın koruma arayan göçmenlerle
dayanışma alanı olmakla
birlikte net kuralların ve
paylaşılan değerlerin alanı da olduğunu vurguladı.
Göçmen krizi konusu, Rosen Plevneliev’in

İtalya Cumhurbaşkanı
Mattarela ile yaptığı görüşmenin esas konusu
oldu. İki cumhurbaşkanı,
AB’nin mültecilerin entegrasyonu ve iade edilmesi
konusunda ortak tutum
izlenmesi gerektiği görüşünde birleştiler. Plevneliev, durum böyle olunca
ekonomik göçmenlerin
ülkelerine iadesine başlanmasının kaçınılmaz
olduğunu öne sürerken
Mattarela, bu bağlamda
birlik üyesi ayrı ayrı ülkelerin sınırlarını kapatmaları değil, AB’nin dış
sınırların kontrolüne yatırım yapması gerektiğini

vurguladı.
İkili ilişkilere gelince iki cumhurbaşkanı,
İtalya’nın ülkemizde 10
en büyük yatırımcıdan
biri olduğuna dikkat çekti. 1996-2014 döneminde
bu yatırımlar 1,5 milyar
avroya ulaştı. Plevneliev, ikili ticaretin sürekli
artmakta olup 4.0 milyar
avroyu ve bu hususun
İtalya’yı AB ülkeleri içinde Almanya’dan sonra
Bulgaristan’ın ikinci en
büyük ticaret ortağı durumuna getirdiğini kaydetti.
Rosen Plevneliev’in
İtalyan basınının Şimşek
Tanrısı olarak tanımlana-

bilecek “Corriere della
Sera” gazetesine demeç
vermesi de anlamlıdır.
Plevneliev, Schengen
anlaşmasını savunurken
biraz ihtiraslı konuştu:
“Schengen her Avrupalının bütün Avrupa’da
pasapor tsuz seyahat
edebilmek şeklindeki hayalidir” sözlerini kullandı.
Sözlerine göre Schengen
alanı AB’nin en iyi sonuçlarından biridir, mahiyetimiz konusunda belirleyici
bir çap taşıdır ve biz bu
mahiyetimize şüphe getirmemeliyiz.
Kırcaali Haber

Çocukların Okul Öncesi
Hazırlığına ve Eğitimine
Destek” projesinin finanse edilmesi için başvuruda bulunmasına onay
verdiler.
Diğer gündem maddeleri arasında bulunan
Yönetim Stratejisi ve Belediye mülkiyeti dahilinde
olan mülklerle ilgili karar
alma ve Belediye Arazi
Fonundan mülkiyet hakkı tanınan vatandaşlara
tarım arazileri sağlanmasına ilişkin teklif kabul
edildi.
Güner ŞÜKRÜ

Meglena Kuneva, Yeni
Eğitim ve Bilim Bakanı Oldu
Başbakan Yardımcısı Meglena Kuneva, görevinden istifa eden Prof. Dr. Todor Tanev’in yerine
meclis tarafından yeni Eğitim ve Bilim Bakanı seçildi. Yapılan oylamada 106 milletvekili kabul oyu,
66 milletvekili ret oyu ve 31 milletvekili çekimser
oy kullandı.
İktidar koalisyonunda yer alan partiler, Meglena
Kuneva’nın Eğitim Bakanı seçimi hakkında ihtilafa
düştüler. Kuneva, Eğitim ve Bilim Bakanı adayı
olarak GERB Meclis Grubu Üyeleri, 13 Reformcu Blok Milletvekili ve 8 Bulgaristan Demokratik

Merkezi Milletvekilinden destek aldı. Irkçı oluşum Vatansever Cephesi Grubu, taraftarlarının
Kuneva’nın adaylığını onaylamadıklarını öne sürerek, adaylığa karşı çıktı.
Bulgaristan'ın Rönesansı İçin Alternatif ( ABV)
Meclis Grubu, Kuneva’nın Eğitim ve Bilim Bakanı
adaylığının geri çekilmesini ve uzlaşmaya varılması için muhalefet dahil meclis gruplarıyla temaslarda bulunulmasını istedi. Eğitimde ciddi sorunların
bulunduğunu ve reforma ihtiyaç duyduğunu savunan ABV Başkanı Georgi Pırvanov, oluşumun
Meglena Kuneva’nın Eğitim Bakanı adaylığını desteklemediğini açıkladı.
Prof. Dr. Todor Tanev, Başbakan Boyko
Borisov’un eğitim sektöründe sistematik sorunlar
nedeniyle Eğitim ve Bilim Bakanı görevinden istifa
etmesinin talebi üzerine 1 Şubat 2016 tarihinde
istifasını verdi. Bundan önce yeni eğitim planları
ve programları kamuoyunda karşı tepki aldı. Başbakan Borisov, Reformcu Blok Koalisyonundan
yeni bir Eğitim ve Bilim Bakanı adayı göstermesini
istedi. Reformcu Blok Grubu, Meglena Kuneva’nın
adaylığını tamamen desteklediğini açıkladı. Borisov da Kuneva’nın Eğitim ve Bilim Bakanı adaylığını onayladı.
Bununla Boyko Borisov’un başkanlığındaki ikinci
hükümette üç bakan değişikliği yapılmış oldu.
Kırcaali Haber
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AB Komisyonu’nun Bulgaristan raporu: Eski hamam eski tas
Bulgaristan’ın 2007’de
Avrupa Birliğine katılmasından bu yana her yıl
aynı nakaratı dinliyoruz:
“yargıda reform gerekli, yolsuzluk ve örgütlü
suç olayları kaldırılmalı”.
Bulgaristan’ın yargı reformu, yolsuzluk ve örgütlü
suçlarla mücadelede son
bir yılda kaydetmiş olduğu ilerlemeye dair İşbirliği
ve Denetim Mekanizması
kapsamında hazırlanan
yeni rapor AB Komisyonu
tarafından resmen duyuruldu.
Raporda yer alan değerlendirme ile tavsiyeler önceden biliniyordu,
içindeki tespitleri ise neredeyse ezberledik artık
– örgütlü suç olayları ve
iktidarın üst düzeylerinde
dahil olmak üzere yolsuzluk olayları artıyor, kulis
arkasında yapılanlar ve
kleptokrasi yayılıyor.
Adalete gelince son aylarda yaşanan bazı türbülansların ve Anayasa
değişikliği yolu ile reform
uygulanması yönündeki
denemelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yargı batağı tekrar
donuk haline döndü, en
azından şimdilik. “İt ürür
kervan yürür” yani…
İtalya, İspanya, İngiltere
ve diğer AB ülkelerinde

de yolsuzluk ve örgütlü
suç olayları yok değil tabii, fakat orada bu olaylar
makul sınırların içinde
kalıyor. Ayrıca zaman
zaman bir bakan, bir milletvekili, yargı mensubu
veya iktidarın üst düzeyinde bulunan başka bir
şahıs ya cezaevine giriyor ya da istifasını veriyor.
Orada oluyor da bizde olmuyor işte…
Brüksel’in diplomasi dili
ile dahice yazılmış olan o
belgeye dönelim yine. Raporda Bulgaristan’da yargı problemlerine çözüm
getirilmediği, yolsuzluk

düzeyinin yüksek olmaya
devam ettiğini ve kuruluşların meydan okumaların
üstesinden gelmeye muvaffak olmadığını belirtiliyor. İktidarın üst düzeylerinde yolsuzluk ve örgütlü
suç olaylarına ilişkin davalarda ilerlemenin yavaş
olması, toplumun Bulgar
makamlarının adaleti garantileme kabiliyetine olan
inancını çürütmeye devam ediyor, diye belirtiliyor raporda. Komisyon’un
Başkan Yardımcısı Frans
Timermans ise arkada
kalan yılda Bulgaristan’ın
reformu tekrar gündeme

getirmek yolunda bazı
önemli adımlar attığı yorumunda bulundu ve şimdi
bir sonraki etaba geçmenin zamanı olduğu, yargı
reformu ve yolsuzlukla
mücadele stratejileri çerçevesinde harekete geçilmesi ve somut sonuçların
alınmasının sırası geldiğini vurguladı.
Adeti üzerine Boyko
Borisov’un ikinci hükümeti, raporun iyimser bir
okunuşunu sundu halka.
Düzenlenen özel basın
toplantısında Başbakan
Yardımcısı ve İçişleri
Bakanı Rumyana Bıçva-

Momçilgrad Meclisi, 2016 Yılı Belediye Bütçesini kabul etti
Momçilgrad (Mestanlı)
Meclisi, 2016 Yılı Belediye
Bütçesini kabul etti. Bütçe
gelirinin 8 363 915 leva olması planlanıyor. Belediye faaliyetlerinin finanse
edilmesi için 8 127 251
leva, devlet tarafından finanse edilen faaliyetlere
ilave kaynak için 236 664
leva harcanması öngörülüyor. İlçedeki anaokulları,
belediye ve muhtarlık kurumları ve Gruevo (Hayranlar) ve Raven (Yenicuma) köylerindeki okullara
ek kaynak sağlanacak.
B e l e d i ye n i n yatır ım
programında sosyal ve
teknik altyapının iyileştirilmesi için 5 403 117 levalık yatırım öngörülüyor.
“Karamfil (Kulfalı)-Zvezdel
(Gökviran)-1.Etap” isimli,
iki köye su tedarik sisteminin yeniden yapılandırılması projesi için 4 074
714 leva harcanacak.
Belediye, idare binasında
enerji verimliliğinin arttırılmasına ilişkin projenin
finanse edilmesi üzere
Güzel Bulgaristan Projesine başvuruda bulundu.
Bu amaçla projeye katkı
payı ödenmesi için 138
836 leva ayrıldı.
Ptiçar (Ahatlar) köyünden Makas yoluna uza-

rova, AB Komisyonunun
izleme raporunun bir bütün olarak objektif olduğu ve bunun sırf ülkenin
yaşadığı sorunlara ilişkin
tespitlerden dolayı değil,
Komisyon’un şimdiye kadar yapılanlarda gördüğü olumlu sinyallerden
dolayı da böyle olduğunu öne sürdü. Başbakan
yardımcısı Tomislav Donçev de hükümeti savundu, raporda “bütün erk
ve makamlarla ilgili açık
tespitlerin, yorum, teşvik
ve tavsiyelerin olduğunu” vurguladı. Başbakan
Yardımcısı Meglena Kuneva da raporu objektif
olarak değerlendirirken
2016 yılının ülke halkının
izlenen alanlarda gerçek
ilerlemeyi hissedecekleri
yıl olacağı sözünü verdi.
Brüksel’in ülke yöneticile-

rinin dediğine mi güvensek acaba?
Konuyu noktalarken ulusal ve uluslararası güvenlik profesörü 1989 yılının
sonunda totaliter rejimin
düşmesinden sonra Büyük Millet Meclisinde vekil
olan Nikolay Slatinski’nin
bir açıklamasını anımsatalım. Şöyle demişti Profesör: “İktidarın bugünlerde intihar etmesini beklemeyin. Satırları değil, satırların arasında okuyan,
içerik analizi yapan ve
bağlamı anlamdırabilen
herkesin bu raporla AB
Komisyonunun ülkemizi
darmadağın ettiğini anlayabileceğinin hiç önemli
yoktur. Önemli olan iktidarın ne düşündüğüdür.
İktidara göre ise hava
hoş. İktidar şanslı. Halktan yana şanslıdır…”
BNR

CAS Bulgaristan'ın
cezasını onadı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS),
doping gerekçesiyle 2016 Rio Olimpiyatları'ndan
men edilen Bulgaristan Milli Halter Takımının cezasını onadı.
CAS'ın internet sitesinden yapılan açıklamada,
Bulgaristan Halter Federasyonu’nun itirazının incelendiği ve reddedildiği belirtildi.
Uluslararası Halter Federasyonun (IWF) yönetmeliğinde, bir sezonda 9'dan fazla doping yapan
sporcusu bulunan federasyon, ülkesini uluslararası spor organizasyonlarında temsil edemeyeceğine yönelik bir madde bulunduğu ve verilen
cezaya yapılan itirazın bu nedenle kabul edilmediği vurgulandı.
Açıklamada, Bulgaristan Halter Federasyonuna
verilen 500 bin dolarlık para cezasının ise kaldırıldığı ifade edildi.
IWF, Dopingle Mücadele Komisyonu’ndan elde
edilen 2015 yılı raporlarının incelenmesi ardından
geçen yıl 9 Kasım'da aldığı kararla, doping gerekçesiyle Bulgaristan'ı, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan
men etmiş ve 500 bin dolar para cezasına çarptırmıştı.
Bulgaristan Milli Halter Takımı'na geçen yıl mart
ayında yapılan doping kontrolünde, 11 sporcunun
test sonuçları pozitif çıkmıştı.

BSP ve HÖH, Sağlık
Bakanını hedef aldı
nan bağlantı yolu inşa
edilmesine ilişkin çalışma projesi hazırlanmasının yanı sıra Tatul (Acıoluk) köyünde bulunan
Orfeyus’un Tapınağı’nın
tanıtılması için kaynaklar
öngörülüyor.
Belediye, gençler dahil işsiz kişilere istihdam
ve eğitim sağlanmasına,
ağır hasta olan çocuk ve
yaşlılara kişisel asistan ve
ev yardımcıları görevlendirerek, destek vermeye
yönelik çalışmalarına de-

vam edecek. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Programı kapsamında
kazanılan projeler sayesinde Belediye yaklaşık
100 iş pozisyonu açtı.
Bütçenin stratejik amacı,
Momçilgrad’ın modern bir
Avrupa ilçesine dönüştürülmesidir. Öncelikler arasında yeni 2014 – 2020
program dönemi sayesinde başarılı yatırımlar
yapılması, güvenli, cazip,
erişilebilir ve ekolojik şehir ortamına yatırım yapıl-

ması, enerji verimliliğinin
arttırılmasına yönelik aktif
bir politika izlenmesi, eşit
durumda olmayan grupların desteklenmesi yer
alıyor.
Momçilgrad’ın cazip bir
turist destinasyonu olarak
popülarize edilmesi ve vatandaşların ve iş dünyasının hizmetinde olan Belediye idaresinin verimliliği
ve şeffaflığın arttırılması
da sadece bu yıl için değil, dönemin sonuna kadar öncelik taşıyacaktır.

Bulgaristan’ın acil ihtiyacını karşılamak üzere
Türkiye tarafından hibe edilen çocuk aşılarına
karşı çıkan Bulgaristan Sosyalist Partisi Ulusal
Meclis’te Sağlık Bakanı Petır Moskov’u hedef aldı.
Meclis’te yapılan görüşmelerde, böyle bir insani yardım meselesinde Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) BSP’yi desteklemesi
Türkiye’de hayretle karşılandığı öğrenildi. Türk
yetkililer, Lütfi Mestan ve arkadaşlarının partiden
ayrılmak zorunda bırakılmalarından sonra, bu durumun yeni HÖH yönetimindeki Türkiye karşıtlığını bir kez daha gösterdiğini belirttiler.
Sağlık Bakanı Moskov ise BSP ve HÖH’e hitaben “Belli ki siyasi amaçlarınız insaniyetinizin
üstünde” dedi.
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Başbakan Borisov: “Türkiye’den ülkemize
imam gönderilmesinde sorun yok”
kan veren 3 Ocak 2003
tarihinde yürürlüğe giren
Dinler Kanunu’na atıfta
bulunuyor.
Borisov, “Yabancı ülkelerin dini görevlilerinin
burada gösterdikleri faaliyetin sorumluluğunu
onları davet eden, Sofya
Şehir Mahkemesi tarafından kayıtlı dini kurumların

Başbakan Boyko Borisov, muhalefette bir milletvekilinin Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan
ülkemize göreve gönderilen 23 imam-hatiple ilgili
sorusuna şöyle yazılı cevap verdi: “Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği üyesi
Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa ve başka
birçok ülkeye imamlar bu
tür görevliler gönderiliyor”.
Başbakan, cevabında
Bulgaristan’da görevde
bulunan Diyanet İşleri
Başkanlığı temsilcilerinin Türk memurları olup,
maaşlarını Türkiye’den
aldıklarını belirtiyor. Borisov, Anayasaya göre
Bulgaristan’da dini inanç
özgürlüğü olduğunu ve
dini kurumların devletten bağımsız olduklarını
anımsatıyor.
Başbakan, “Kısıtlamalar getirilen 1949-1989

döneminde uygulanan
Dinler Kanunu, örneğin
Katolik Kilisesinde olduğu
gibi kanon hukuku bunu
gerektirse bile dini toplulukların yabancı ülkelerle

temaslar sürdürmelerini
yasaklıyordu” diye belirtiyor.
Başbakan, Bakanlar
Kuruluna bağlı Dinler
Müdürlüğü’nün görüşü-

nün alınmasından sonra
dini kurumların merkez
yönetimlerinin davetiyle
yabancı ülkelerden dini
görevlilerin ülkede görevde bulunmalarına im-

Mineralni Bani (Meriçler) Meclisi 2016
Yılı Belediye Bütçesini
onayladı.
Belediye Başkanı Mümün İskender, “Bütçede
öngörülen gelirler 7 306
521 levaya ulaşıyor”
dedi.
Bütçeden devlet faaliyetleri için 1 731 274
leva, eğitim için 1 063
167 leva, savunma ve
güvenlik için 89 727
leva, Belediye İdaresi
için 479 269 leva harcanması öngörülüyor.
İlçedeki halk toplum
merkezlerine bütçeden
toplam 63 720 leva tahsis edilecek.
Belediye faaliyetlerine öngörülen giderler
5 575 247 leva. Meclisin faaliyeti için 85 000
leva, su ve kanalizas-

yon işleri için 16 719
leva, sokak aydınlatması için 100 000 leva,
spor tesisleri ve faaliyetleri için 50 000 leva,
yol bakım, onarım ve
yapımı için ise 537 010
leva gider öngörülüyor.

Meclis, Belediye Başkanı Mümün
İskender’in Belediye
Gelişim Planı’nın uygulanmasına ilişkin yıllık
hedeflerin gerçekleştirilmesi için belediye
programları ve projeleri

hazırlayıp ve hazırlatıp,
Avrupa Birliği fonlarından, ulusal programlar
kapsamında başka kurumlarca ve kaynaklarla finanse edilmesi için
başvuruda bulunmasına hak tanıdı.

larının güvenliğini tehdit
ettiğini söyledi.

Macaristan
Başbakanının
diğer bir eleştirisi ise Avrupa
Komisyonu’nun
Schengen alanın a k a b u l ü
konusunda
Bulgaristan’a
uyguladığı çifte standart ile ilgiliy-

di. Başbakan Borisov
ise medya açıklamasında göçmenler için
Avrupa sınırlarının kapatılmasını istedi ve
Macaristan’ın göçmenleri engelleme amacıyla
duvar örme politikasını
övdü.

Mineralni Bani Belediyesi’nin 2016 yılı bütçesi kabul edildi

Viktor Orban AB’nin göç politikasını eleştirdi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Sofya
ziyareti çerçevesinde
AB’nin göç krizi ile mücadele poltikasını eleştirdi.
Başbakan Borisov ile
gerçekleştirdiği temasların ardından konuşan
Orban, artık bu sorunun Avrupa vatandaş-

Kırcaali Haber

merkez yönetimleri taşıyor. Dini kurumların davet
ettiği ve görevde bulunan
yabancı dini görevlilerin
sayısı Bulgar Ortodoks
Kilisesi dahil, çeşitli kurumlarda birkaç yüzdür”
diye belirtiyor yazılı cevabında.
Kırcaali Haber

Yeni engelli
sağlık kurulları
oluşturulacak

Sağlık Bakanı Dr. Petır Moskov, “Engelli Sağlık
Kurulları (TELK) devlet tarafından kapatılıp, kişilerin özürlülük türü ve derecesini belirleyecek yeni tür
sağlık kurulları oluşturulacak. Sağlık raporuna ilişkin
reform konseptinde bu öngörülüyor” diye açıkladı.
Engelli çocuk ve emekliler Sosyal Yardımlar Müdürlüklerine yönlendirilecekler. Çalışabilir durumda
olanlar işlerine geri döndüklerinde engelli ücreti alma
hakkı olmayacak.
Devlet yöneticileri özürlü kişilerin özürlülük durumunun belgelendirilmesini ve topluma entegrasyonun tamamen yeni bir modelini planlıyor. Bir kişide
özürlülük durumu oluşursa, sağlık raporu almak için
bir hastanede çalışan çeşitli uzmanlardan oluşan
yeni sağlık kuruluna başvuruda bulunacak. Bu ku-

rul özürlülüğün türü ve derecesinin belirtildiği sağlık
raporunu, kişinin kalıcı olarak çalışamaz durumda
olup olmadığına ilişkin rapor verecek olan başka bir
sağlık kuruluna gönderecek.
Bu ikinci kurulda iş sağlığı uzmanları, sosyal hizmet
uzmanları ve Ulusal Sigorta Enstitüsü’nden (NOİ) uzmanlar yer alacak. Kurul, özürlü kişinin ne derecede
çalışabilir durumda olduğunu ve ne miktarda mali
destek alma hakkına sahip olduğuna karar verecek.
Engelli 16 yaş altı çocuklar ve emekliler, ihtiyacı
olan sosyal yardım miktarının belirlenmesi üzere
Sosyal Yardımlar Müdürlüklerine yönlendirilecek.
Şu ana kadar Özürlü Sağlık Kurullarında görevli hekimler, yeni oluşturulacak kurullarda ve herhangi bir
tedavi kurumunda uzmanlık alanlarına göre görev
alabilecekler.
Moskov, “Kişilerin özürlülük durumunun belgelendirilmesiyle uğraşacak hekimlerin belirli bir süre staj
görmeleri ve uzmanlık deneyimine sahip olmaları
şart. Çalışabilir durumda olan engellilere gelince, işlerine geri döndüklerinde engelli ücreti alma hakkına
sahip olmayacaklar, ancak özürlülükleri işçi ücretinin
düşürülmesine sebep olursa, ücret farkı bir şekilde
telafi edilecek” diye kanaat getirdi.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Kırcaali Haber 8

17 Şubat 2016

17 Февруари 2016

Година: X

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 316

Цена 0,80 Лв.

Mümin Gençoğlu, ölümünün 23. yıl
dönümünde kabri başında dualarla anıldı
Soydaşların onurlu mücadelesinin ‘Yiğit’ ismi, Balkanların
ve Türkiye’nin Mümin Agası,
Bal-Göç ve BGF Federasyonu
Kurucu Başkanı, Bursa sanayisinin duayen ismi, Penguen
Gıda’nın kurucusu, hayırsever iş adamı, BTSO Meclis
ve Bursaspor’un eski başkanlarından, Bursa Milletvekili merhum Mümin Gençoğlu
aramızdan ayrılışının 23. yıl
dönümünde Emirsultan mezarlığında bulunan kabri başında dualarla anıldı.
Anma töreninde konuşan
oğlu, Gençoğlu Holding Yönetim kurulu Başkanı, Turhan Gençoğlu, " Babam
Bulgaristan’dan ceketi ile ülkemize göç edip, Uludağ yollarında amelelik yaptı. Ticaret ve
Sanayii Odası Başkanlığı’nda
katip olarak çalışmış ardından, Meclis Başkanlığı mertebesine ulaşmıştır. Bursaspor’umuzun, en parlak günlerinde Avrupa da ve UEFA, da
çeyrek finale kaldığı günlerde
kulübün başkanlık görevini
üstlenmiştir. Geldiği topraklardaki dostlarını unutmayan
80’li yıllarda Bulgaristan’da
yaşanan mezalim sırasında
oradaki kardeşlerimizin sorunları çare aramak için dava
arkadaşları ile Bal- Göç’ü
kurmuştur. Soydaşları için
çok önemli çalışmalar yaparak, Bursa’da belediyemizde
de birçok görevleri olmuştur.
Soydaşlarımızın sorunlarını
uluslararası platformlarda ve
TBMM’de dile getiren bu çalışmaları sırasında Ankara’ya
giderken elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz, vatanımıza,
ekonomimize, camiamıza ve
Bursa için büyük hizmetler

yapmış babamızı 23 yıl sonra
anmak için yine burada toplanmış bulunmaktayız. Ruhu şad
olsun, cennet mekanı olsun,
kabrinde huzur içinde din-

MÜMİN GENÇOĞLU
Bulgaristan’ın Kırcaali ili Killi
bucağı Yiğitler Köyünde 1932
yılında dünyaya geldi. 1948
yılında Kırcaali Rüştiyesi'nden

lensin. Bizleri 23 sene sonra
yalnız bırakmadığınız için şahsım ailem ve camiamız adına
teşekkür ediyorum.” dedi.
Anma törenine merhum Mümin Gençoğlu’nun oğlu Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB)
Koordinatör Başkanı Orhan
Gençoğlu, kızları Ayşe Sözüçetin, Nurcan Gülerer, Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, Bal-Göç Genel Başkanı
Doç. Dr. Yüksel Özkan, Eski
Bursa Valisi Zekai Gümüşdiş,
Sivil Toplum Örgütü üyeleri ve
vatandaşlar katıldı.
Okunan duaların ardından
anmaya katılanlar merhum
Mümin Gençoğlu’nun mezarına çiçek bıraktılar.

mezun oldu.
19 5 0 - 51 yıl l a r ın d a ya şanan göç sonucunda
Bulgaristan'dan Türkiye'ye
ailesi ile birlikte göç etmek
zorunda kalarak Bursa’ya yerleşti. 1951-1955 yılları arasında Bursa Belediyesi ile Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası'nda
görev yaptı. 1956-1959 yıllarında İnegöl Ticaret ve Sanayi
Odası Genel Sekreterliği görevinde bulunan Gençoğlu, 1959
yılında Bursa'da ticari hayata
atıldı.
1965-1969 yılları arasında
Bursa Belediyesi Meclis üyeliği ile Adalet Partisi Bursa İl
Yönetim Kurulu İkinci Başkanlığı da yapan Gençoğlu, etkin
çalışmalarıyla Bursa siyasi
hayatında da kendisini kabul

ettirdi.
Ticari hayatta özellikle tütün alımı ve ihracatı ile uğraştı. 1970-1972 yıllarında
Türkiye'de en fazla ihracat
yapan ve en fazla vergi veren
işadamı olarak
ödüllendirildi.
1973 -1978
yılları arasın da kuruluşu ve
yapılanmasına
büyük emekler
verdiği
Bursaspor Kulübü Başkan lığı ile kentin
spor dünyasına
damga vurdu. 7
Ekim 1976 tarihinde Vakıfköy
Tesisleri'nin temelini attı.
19 83 yılında
Doğru Hakimiyet gazetesini
satın alarak medya sektörüne girdi. Yerel basında büyük
bir rekabet ortamı yaratan ve
sağladığı istihdam olanağı ile
çok sayıda gazeteci yetişmesine zemin hazırlayan Mümin
Gençoğlu, bu özelliği ile yerel
medyanın gelişimine çok yönlü
katkıda bulundu.
1983-1986 yıllarında Türkiye
vergi rekortmenleri arasında
yer aldı ve Bursa'da vergi rekortmeni olarak ödüllendirildi.
24 yıl Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meclis Üyelisi,
20 yıl Yönetim Kurulu Üyesi,
3 yıl Oda Başkan Vekili ve 3
yıl Oda Meclis Başkanı olarak
görev yaptı. Gençoğlu Bursa
eğitimine önderlik ederek yaptırdığı ve kendi adını taşıyan iki
okul ile adını eğitim gönüllüleri

arasına da yazdırdı.
17 Ocak 1985 yılında kısa
adı BAL-GÖÇ olan ve merkezi Bursa’da bulunan Balkan
Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ni kuran Mümin
Gençoğlu, yaşamını bir dava
adamı olarak Balkan Türklerinin varlık mücadelesine adadı.
1987’de aynı amaçla kurulan
dernekleri Balkan Türkleri
Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) çatısı
altında birleştirdi. BAL-GÖÇ
11 Ağustos 1987'de 87/12003
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararına Çalışan
Dernekler statüsüne girmiştir.
Gençoğlu gerek BAL-GÖÇ
Genel Başkanı, gerekse BGF
Genel Başkanı olarak, yurt ve
dünya çapında ses getiren hizmetlere imza attı.
1989 yılında sanayiciliğe yönelen Mümin Gençoğlu, bugün memleket ekonomisinde
önemli bir yeri olan Penguen
Gıda’yı oğulları ile birlikte kurdu.
1991 yılında siyasete atılarak TBMM 19. dönem Anavatan Partisi Bursa Milletvekili
seçilerek Türk siyasetinin en
renkli simalarından biri olmayı başaran Mümin Gençoğlu
7 Şubat 1993 günü Maliye
eski bakanı Anavatan Partisi
İstanbul Milletvekili ve yakın
arkadaşı Adnan Kahveci’nin
Ankara'da Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde yapılacak cenaze
törenine giderken Eskişehir'in
Sivrihisar ilçesi yakınlarında
geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.
Gençoğlu evli ve ikisi kız, ikisi
erkek dört çocuk babasıydı.
Kırcaali Haber
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