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Sofya'da AA'nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Bulgar i s tan ' ın  başkent i 
Sofya'da, Türkiye Cumhuriyeti-
nin kuruluşunun 93. yıl dönümü 
dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği 
tarafından bir otelde düzenle-
nen resepsiyon, iki ülke ulusal 
marşlarının dinletilmesi ve 15 
Temmuz'daki darbe girişimi 
sırasında şehit olanlar anısına 
saygı duruşu ile başladı.

Bulgaristan'ın kültür, sanat ve 
siyaset çevrelerinin önde gelen 
kişilerinin de katıldığı resep-
siyonda konuşan Türkiye'nin 
Sofya Büyükelçisi Süleyman 
Gökçe, 93. yıl dönümünü kut-
layan ve 100. senesine giden 
süreçte bu güvene layık ola-
cak Türkiye'nin dünyanın en 

gelişmiş ülkeleri arasında yer 
almasını sağlamanın, görev ve 
ödevleri olduğunu söyledi.

Devleti ve milleti ile terörle 
kararlı mücadelesini sürdüren 
Türkiye'nin, geçen yaz daha 
önce görülmemiş kanlı bir dar-
be girişimiyle sınanmasına ta-
nıklık ettiğini belirten Gökçe, 
"Bu bir dönüm noktası oldu. 
Türkiye, çok sayıda şehidi ve 
gazisi ile verdiği çetin imtihanı-
nın üstesinden başarıyla geldi. 
Gazi TBMM, yine gazilik mer-
tebesine ulaştı. Milletimiz bu 
sınamadan kenetlenerek daha 
güçlü çıktı." ifadelerini kullandı.

Resepsiyonda, Fetullahçı Te-
rör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Tem-
muz'daki darbe girişimine ilişkin 

Anadolu Ajansı (AA) muhabirle-
rinin çektiği yaklaşık 50 fotoğraf 
da sergilendi.

Sergi, etkinliğe katılan davetli-
lerden büyük ilgi gördü.

Büyükelçi Gökçe, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, re-
sepsiyon ve fotoğraf sergisine 
gösterilen ilgiden memnuniyet 
duyduklarını söyledi.

Türkiye-Bulgaristan ilişkileri-
nin son derece köklü bir tari-
he sahip olduğunu dile getiren 
Gökçe, "Hem Cumhuriyet'in 93. 
yıl dönümünü kutladık hem de 
Türk-Bulgar ilişkilerini tekrar 
önemli boyutları ile hatırladık. 
Aynı zamanda bu Cumhuriyet 
Bayramı daveti vesilesiyle 15 
Temmuz'da Türkiye'de meyda-

na gelen başarısız darbe giri-
şimi hakkında AA tarafından 
sağlanan çok sayıda fotoğraf-

tan oluşan bir serginin açılışını 
yaptık. Bin ziyaretçiyi ağırladı-
ğımız bu davet sırasında bunun 
açılışını yaptık ve onların ziyaret 
etmesini sağladık." diye konuş-

tu.
Resepsiyona, Sorumluluk, 

Özgürlük ve Hoşgörü için De-

mokratlar (DOST) Partisi Genel 
Başkanı Lütfi Mestan, Bulgaris-
tan Başmüftüsü Mustafa Aliş 
Hacı, büyükelçi ve diplomatlar 
katıldı. AA
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Bulgaristan, Rusya’ya 601 milyon euro ödeyecek
Bulgaristan, iptal edilen Belene Atom Elektrik Santrali projesi için Rusyà ya 601 milyon euro tazminat ödemeyi kabul etti.

Bulgaristan Enerji Ba-
kanı Temenujka Petkova, 
iptal edilen Belene Atom 
Elektrik Santral projesi 
için Rusya'ya 601 milyon 
avro tazminat ödenece-
ğini bildirdi. Bulgaristan 
bütçesi açısından büyük 
sorun olan tazminat ko-
nusu Milli Elektrik Holding 
(NEK) ile Rus Atomstro-
yeksport  (ACE) Holdingi 
arasında Sofya’da  imza-
lanan anlaşma ile çözüme 
kavuştu.

Bakan Petkova, NEK’in 
15 Aralık tarihine kadar 
Rusya’ya olan tazminat 
borcun tamamını ödeye-
ceğini bunun dışında Rus 
tarafının da 23 milyon 
avroluk faiz alacağından 
vazgeçtiğini ifade etti. An-
laşma ile Rusya'yla ikili 
ilişkilerinde “olumsuz bir 
sayfanın kapatıldığını" be-
lirten Petkova, “Umarım, 
bundan sonra (bu sektör-
deki) ilişkilerimiz olumlu 
yönde gelişir” dedi. NEK 
yetkilileri, yapılacak öde-
melere ilişkin ACE’ye 5 
milyon avroluk bir havale 
yapıldığını, borcunun ka-
lan kısmının 15 Aralık'a 
kadar ödeneceğini ifade 
ettiler.

Tazminat giderlerin ek 
bir borçlanmaya gerek 
duyulmadan, NEK’ in 
daha önce yaptığı elekt-
rik satışlarından edinilen 
bir ikimle karşılanması 

bekleniyor.   Belene Atom 
Santral projesi ilk kez ül-
kede eski komünist rejim  
dönemi olan 1981 yılında 
gündeme getirilmişti. Rus 
yapımı bin megavat  ka-
pasiteli 4 reaktörden oluş-
ması öngörülen santral 
için bütçe bulunamaması 
nedeniyle 1990 yılında re-
aktör sayısı 2’ye indirilmiş 
ancak 1991 yılında proje 
tamamen dondurulmuş-
tu. Bulgaristan’ın Kozlu-
duy Atom Santralındaki 
en eski 4 reaktörünün 
kapatılmasını kabul eden 
Simeon Sakskoburgots-
ki hükümeti 2002 yılında 
Belene projesini yeniden 
hayata döndürülmesine 

karar almıştı.
Bulgaristan’daki ekono-

mik kriz ve yatırımcı bu-
lunamaması nedeniyle 
proje 2012 yılında parla-
mentoda alınan kararla 
feshedilmişti. ACE’nin 
Uluslararası Paris Tah-
kim Mahkemesi'nde açtığı 
davayı kazanması sonu-
cunda Bulgaristan-Rusya 
ilişkilerinde belirgin bir 
gerginlik yaşanmıştı.

Bulgaristan Enerji Ba-
kanı Temenujka Petkova, 
iptal edilen Belene Atom 
Elektrik Santral projesi 
için Rusya'ya 601 milyon 
avro tazminat ödenece-
ğini bildirdi. Bulgaristan 
bütçesi açısından büyük 

sorun olan tazminat ko-
nusu Milli Elektrik Holding 
(NEK) ile Rus Atomstro-
yeksport  (ACE) Holdingi 
arasında Sofya’da  imza-
lanan anlaşma ile çözüme 
kavuştu.

Bakan Petkova, NEK’in 
15 Aralık tarihine kadar 
Rusya’ya olan tazminat 
borcun tamamını ödeye-
ceğini bunun dışında Rus 
tarafının da 23 milyon 
avroluk faiz alacağından 
vazgeçtiğini ifade etti. An-
laşma ile Rusya'yla ikili 
ilişkilerinde “olumsuz bir 
sayfanın kapatıldığını" be-
lirten Petkova, “Umarım, 
bundan sonra (bu sektör-
deki) ilişkilerimiz olumlu 

yönde gelişir” dedi. NEK 
yetkilileri, yapılacak öde-
melere ilişkin ACE’ye 5 
milyon avroluk bir havale 
yapıldığını, borcunun ka-
lan kısmının 15 Aralık'a 
kadar ödeneceğini ifade 
ettiler.

Tazminat giderlerin ek 
bir borçlanmaya gerek 
duyulmadan, NEK’ in 
daha önce yaptığı elekt-
rik satışlarından edinilen 
bir ikimle karşılanması 
bekleniyor.   Belene Atom 
Santral projesi ilk kez ül-
kede eski komünist rejim  
dönemi olan 1981 yılında 
gündeme getirilmişti. Rus 
yapımı bin megavat  ka-
pasiteli 4 reaktörden oluş-
ması öngörülen santral 
için bütçe bulunamaması 
nedeniyle 1990 yılında re-

aktör sayısı 2’ye indirilmiş 
ancak 1991 yılında proje 
tamamen dondurulmuş-
tu. Bulgaristan’ın Kozlu-
duy Atom santralındaki 
en eski 4 reaktörünün 
kapatılmasını kabul eden 
Simeon Sakskoburgots-
ki hükümeti 2002 yılında 
Belene projesini yeniden 
hayata döndürülmesine 
karar almıştı.

Bulgaristan’daki ekono-
mik kriz ve yatırımcı bu-
lunamaması nedeniyle 
proje 2012 yılında parla-
mentoda alınan kararla 
feshedilmişti. ACE’nin 
Uluslararası Paris Tah-
kim Mahkemesi'nde açtığı 
davayı kazanması sonu-
cunda Bulgaristan-Rusya 
ilişkilerinde belirgin bir 
gerginlik yaşanmıştı.

BRTK Yönetimi Bursa’da Türkiye gündemini değerlendirdi
Balkan Rumeli Türkleri 

Konfederasyonu (BRTK) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Zürfettin Hacıoğlu baş-
kanlığında Bursa'da topla-
narak Türkiye gündemini 
değerlendirdi. 

Balkan Rumeli Türkleri 
Konfederasyonunun tem-
sil ettiğimiz Balkan Ru-
meli Camiası olarak 15 
Temmuz 2016 da girişilen 
kalkışmaya en iyi şekilde 
karşılık veren milletimizi 
güvenlik güçlerimizi canı 
gönülden kutluyor ve des-
tekliyoruz. 

Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyoruz. Mekan-
ları cennet olsun.

Zür fet t in  Hacıoğ lu, 
“Temsil ettiğimiz Balkan 
Rumeli Camiası 15 Tem-
muz sonrası gelişmeleri 
dikkatle takip ediyor. Bu 
bağlamda kamuoyu vic-
danında oluşan ön yargılı 
ve iftiraya dayalı suçla-
malarla zan altında bıra-
kılanların süratle hukuki 
durumlarının değerlendi-
rilerek sonuçlandırılması 
gerektiğine inanmaktayız.

Ayrıca masumiyet ka-
rinesi ve suçun şahsiliği 
ilkesi gözetilerek Türk 
aile yapısının korunması 
suretiyle Türkiye’nin bir 

an önce normalleşmeye 
dönmesinin umudu ve 
beklentisi içerisindeyiz.

Ancak görünen odur 
ki darbe girişimi sonrası 
meydanlarda nöbet tutan 
insanlarımız tehlike geç-
miştir denilince evlerine 
çekilmiştir, amma velakin 
şimdide ortada şekille-
ri belli olmayan insanlar 
(Cumhuriyet ve Atatürk 
düşmanı insanlar) kendi-
lerin biz darbenin kahra-
manlarıyız diyerek orta-
lıkta dolaşmaktadır. Ne 
yazık ki bu olanlar Türk 

Milletinin gözünün önün-
de cereyan etmektedir. “ 
diye ifade etti.

Kaygılanmaktayız...
Balkan Rumeli Türkleri 

Konfederasyonu Başkanı 
Zürfettin Hacıoğlu, “Bu 
süreçte boşalan devlet 
kadrolarına Cumhuriyet 
ilkelerine ve Atatürk inkı-
laplarına inanan ehil ve 
liyakat sahibi insanların 
getirilmesini Balkan cami-
ası olarak beklemekteyiz” 
dedi.

Ayrıca Balkan Rumeli 
Türkleri Konfederasyonu 

Başkanı Zürfettin Hacıoğ-
lu son günlerde herkesin 
konuştuğu Lozan Anlaş-
masının, “Mütekabiliyet 
esasına dayanması sebe-
biyle özellikle Balkan ca-
miasını yakından ilgilendi-
ren Batı Trakya da eğitim 
meselesine anlaşmanın 
ilgili hükümlerinin cesa-
retle ve takipçisi olarak 
uygulanmasını bekliyoruz. 
Hükümetimizin bu bağ-
lamda bu meseleye sahip 
çıkmasını bekliyoruz” diye 
sözlerine ekledi.

              Kırcaali Haber

Reformcu Blok Meclis Grubun-
dan bir milletvekili istifa etti 

Milletvekili Stanislav İvanov, Reformcu Blok Meclis 
Grubundan istifa ederek, bağımsız milletvekili oldu. 
Milletvekili, özel nedenlerden dolayı gruptan ayrıldı-
ğını belirtti. 

Böylece Reformcu Blok’un milletvekili sayısı 22’ye 
düştü. Bununla ilk defa bir Reformcu Blok Milletvekili 
grubundan istifa etti. 

Stanislav İvanov, eski Haskovo (Hasköy) Belediye 
Başkanı Georgi İvanov’un oğlu ve geçen seçimler-
de Reformcu Blok Haskovo Bölgesi Milletvekili aday 
listesinin başında yer aldı. 

Milletvekili Stanislav İvanov, istifa dilekçesini sun-
duktan sonra Reformcu Blok Meclis Grubu Eşbaşka-
nı Nayden Zelenogorski,”Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinden 15 gün önce bir Meclis grubundan istifa etmek 
sembolik bir anlam taşıyor ve bu işe birinin müdahale 
ettiğini seziyorum. Kimin müdahale ettiği üzerine he-
nüz düşünmedim” diye yorum yaptı. 

Zelenogorski, başka milletvekillerin de Reformcu 
Blok Meclis Grubundan istifa etmelerini beklemedi-
ğini ifade etti.

Şimdiye kadar 43. Halk Meclisinde yer alan parti 
gruplarından sadece GERB, ABV ve Ataka grupla-
rından istifa eden milletvekilleri olmadı.

Bağışlanan gıda ürünlerin-
den KDV alınmayacak

Bulgaristan Parlamentosu Bütçe Komisyonu, ka-
nun tasarısının görüşmelerinin ardından ikinci oku-
mada Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklikler 
kabul etti. Değişikliklere göre son kullanma tarihin-
den 30 gün önce bağışlanan gıda ürünleri için bağış-
çılardan katma değer vergisi alınmayacak. Ancak bu 
kanun hükmü bir vergi mükellefinin bir yılda yaptığı 
bağışların değerinin yıllık ortalama 10 milyar leva ci-
rosunun yüzde 0,5’ini aşmaması durumunda geçerli 
olacaktır.

Kanun tasarısını Parlamentoya sunanlardan Re-
formcu Blok milletvekili Martin Dimitrov, “Gıda ba-
ğışlanmasını teşvik edeceğimiz. Böyle iyi bir kanun 
tasarısının kabul edilmesinden memnunum. 2017 
yılında maksimum etkisi 50 milyon leva olacak ve 
bununla Bulgaristan’da çok sayıda yardıma muhtaç 
kişilere yardımcı olmayı umuyorum. Bu kanun deği-
şikliğinin önemli etkisi olacak, belki de devlet tarafın-
dan gerçekleştirilen bazı sosyal faaliyetlerden daha 
önemli etkisi olacak” diye yorum yaptı. 



  Kırcaali Haber 309 Kasım 2016 HABERLER

Sınırda “ikinci derece alarm” ilan edildi
Bulgaristan İçişleri Ba-

kanlığı, Türkiye üzerinden 
muhtemel bir sığınmacı 
akını karşısında sınırda 
“ikinci derece alarm” ilan 
etti.

Başbakan Yardımcısı ve 
İçişleri Bakanı Rumyana 
Bıçvarova, parlamentoda 
basına yaptığı açıklama-
da, yeni alarm durumuna 
15 Ekim'de geçildiğini an-
cak kamuoyuna yeni du-
yurulduğunu belirtti. 

Bıçvarova, “Amacımız 
olağanüstü bir or tam, 
güçlü bir dalga ortaya çık-
tığında geçici tip mülteci 
merkezlerine sorunsuz 
olarak sığınmacı barındı-
rabilmemiz gerekiyor. Bu 
tehlikeyi göz ardı edeme-
yiz, dolayısıyla tüm Bul-
garistan vatandaşların 
çıkarına hareket etmeye 
çalışıyoruz” dedi.

Bulgaristan’daki sığın-
macıların yerleştirildiği 
kampların kapasitesi artık 

kritik derecede aşılırken, 
alınacak kriz önlemleri 
kapsamında seyyar barı-
naklar oluşturulması plan-
lanıyor. 

Bu arada Savunma 
Bakanı Nikolay Nençev, 
Malko Tırnovo bölgesini 

ziyaret ederek, ülkenin 
Türkiye ile ortak sınırında 
alınan güvenlik önlemleri 
konusunda bilgi aldı. Nen-
çev, kriz durumunda Bul-
garistan Silahlı Kuvvetleri 
sınır bölgesine 2 bine ka-
dar asker gönderebilece-

ğini bildirdi.
Yasa dışı göç krizinin 

büyük bir sorun olduğunu 
ifade eden Nençev, “İstih-
baratımızın Afganistan, 
Suriye, İran, Irak ve Lib-
ya konusunda aldığı bilgi 
iyimser değil” dedi.

FETÖ mensuplarının 
Türkiye’ye iadesi

Rumyana Bıçvarova, 
Bulgaristan Ombudsmanı 
Maya Manolova’nın yanı 
sıra basın, siyasi çevreler 
ve bazı sivil toplum kuru-
luşlarının tepki gösterdiği 
Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) mensuplarının 
Türkiye'ye iadesi konu-
sunda yasal bir sorun ol-
madığını söyledi.

İadelerle ilgili, “Bu olayda 
tek bir yasal prosedür dahi 
çiğnenmemiştir” diyen 
Bıçvarova, bir tırın dor-
sesinde bulunan ve iade 
edilen 7 FETÖ mensu-
bunun gerek Türkiye’den 
Bulgaristan’a girerken, 
gerek Romanya’ya doğru 

çıkış yapmaya çalışırken 
iki kez yasaları ihlal ettiği-
ni bildirdi.

Türkiye’ye iade edilen bu 
kişilerin Bulgaristan’dan 
sığınma hakkı talebinde 
bulunmadıklarına işaret 
eden Bıçvarova, şunları 
kaydetti:

“Bulgaristan’da hiç kim-
se bir şahsın Gülenci, Er-
doğancı, PKK’lı veya te-
rörist olup olmadığı konu-
sunda kanıt getiremez. Bu 
temelde Bulgaristan’da 
adalet dağıtmak doğru 
olmaz. Gülenci gösterilen 
kişilerin üzerinde yasal 
evraklar vardı. Devletimiz 
hizmet vermez, yasaları 
uygular.”

              Kırcaali Haber

3. Sanat, Kültür, Dil ve Sivil Toplum 
Kuruluşları Çalıştayı, Kırcaali’de yapıldı 

Sanat, Kültür, Dil ve 
Sivil Toplum Kuruluşları 
Çalıştayı’nın 3’üncüsü, 
Avrupa Birliği Parlamen-
tosu Milletvekili İlhan 
Küçük’ün himayesinde 
Kırcaali’de gerçekleşti. 

21 ve 22 Ekim tarihle-
rinde gerçekleşen ça-
lıştayın konusu “Genç 
Kuşakların İlgisinin Çe-
kilmesiyle Bulgaristan’da 
Türk Kültürünü Koruma ve 
Geliştirme”, temel amacı 
ise dil, yaşam tarzı, gele-
nekler gibi Türk kimliğinin 
unsurlarının korunması 
için çaba sarf eden sivil 
toplum kuruluşu temsil-
cilerini, folklor topluluğu 
yönetmenlerini, şair, ya-
zar ve Türk kültür sanat 
emekçilerini bir araya 
toplamaktır. 

Geleneksel olarak ça-
lıştay farklı kuşaklardan 

yaratıcıları bir araya geti-
riyor ve bu şekilde iyi uy-
gulamaların değişimi ya-

pılarak, onların arasındaki 
süreklilik teşvik ediliyor. 

Çalıştayda Kırcaali Bele-
diye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, Milletvekilleri Musta-
fa Ahmet ve Ayhan Etem, 
hazır bulundular. 

İlhan Küçük, katılımcı-

lara hitaben yaptığı ko-
nuşmasında, “Bizim ge-
leneklerimiz ve tarihimiz 

zenginliğimizdir. Şimdiye 
kadar olduğu gibi tari-
himizin korunmasını ve 
geleneklerimizin yaşatıl-
masını teşvik etmek için 
her fırsatı kullanıyorum. 
Her zaman şu tezi savun-
muşumdur ki, çeşitlilik 

zenginliktir ve bir ulusu 
yaratan etnik gruplar ne 
kadar çeşitlilik gösterirse, 
onun gurur vesileleri de 
o ölçüde olmalıdır” diye 
kaydetti. 

Bilindiği gibi, Avrupa 
Parlamentosu Milletvekili 
ana dili konusuyla yakın-
dan ilgileniyor. Geçen yı-
lın sonunda İlhan Küçük, 
seçim kampanyalarında 
Bulgaristan Cumhuriyetin-
de resmi dil Bulgarcadan 
başka dillerin kullanılma-
sının tamamen yasak-
lanmasına karşı Avrupa 
Parlamentosuna itiraz 
dilekçesi sundu. 

Dilekçe üzerine Avrupa 
Parlamentosunun internet 
sitesindeki dilekçe bölü-
münde başlatılan imza 
kampanyasına katılarak, 
arzu eden herkes itirazı 
destekleyebilir. 

Başmüfettiş Seval Karamehmet Cebel İlçe Emniyet Müdürü atandı 
İçişleri Bakanı Rum-

yana Bıçvarova’nın em-
riyle Başmüfettiş Seval 
Karamehmet, Cebel 
(Şeyhcuma) İlçe Em-
niyet Müdürü görevine 
atandı. Karamehmet, 
Kırcaali İl Emniyet Mü-
dürü Kıdemli Komiser 
Ventsislav Momçilov 
tarafından Cebel İlçe 
Emniyet Müdürlüğünde 
görevli polislere tanıtıl-
dı. 
Seval Karamehmet, Filibe Üniversitesi İş-

letme Yönetimi 
B ö l ü m ü n d e n 
mezun. 1991 
yı l ında genç 
bir bölge polis 
müfettişi olarak 
İçişleri Bakan-
lığı bünyesinde 
çalışmaya baş-
ladı. 
Çernooçene 

(Yenipazar) ilçe 
merkezi polis 
karako lunda, 
Cebel ve Kır-

caali ilçe emniyet mü-
dürlüklerinde çeşitli gö-
revlerde bulundu. 2015 
yılında Bölge Trafik De-
netleme Şube Müdür-
lüğünde Grup Başkanı 
görevine atandı. 
Önceki Cebel İlçe 

Emniyet Müdürü Petko 
Dobrinski, Kırcaali İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Ci-
nai Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürü görevine 
getirildi.
           Kırcaali Haber

Milliyetçi medyalarda 
şaşırtan başlıklar 

21 Ekim 2016 tarihinde “Flagman” gazetesinde ya-
yınlanan sığınmacılara karşı protesto gösterisine ilişkin 
bir haberin başlığı kamuoyunun dikkatini çekti. Habere 
göre protestoculardan biri ülkede camilerin silahla dolu 
olduğunu söyledi (habere bu linkten ulaşabilirsiniz: 
http://www.flagman.bg/article/112618). 

Bulgaristan Başmüftülüğü, bu iddiadan dolayı yetkili 
makamlara şikayet dilekçesi sunarak, gazeteye göre 
protestoculardan birinin camiler hakkında söylediğinin 
doğruluğunu ispat etmesini ısrar edecek. Çünkü bu 
tür haberler veya propagandalar ülkede ciddi bir etnik 
gerginliğe yol açabilir. 

Ülkedeki Müslüman toplumu, sözde milliyetçilerin 
kendilerine ayrımcılık uygulaması ve çeşitli alanlarda 
haklarını sınırlandırma teşebbüsleri etrafında yaşanan 
olaylar dolayısıyla ciddi endişe duyuyor ve bu da kendi 
içine kapanmasına ve marjinalleşmesine yol açabilir. 

Krumovgrad kasabasına 
büyük yatırımlar yapılacak

Krumovgrad (Koşukavak) İlçesinde halihazırda bir-
kaç proje gerçekleştiriliyor. Rodop kasabasında büyük 
bir fabrika inşa edilecek. İnşaatı önümüzdeki ise yıl 
tamamlanacak. Belediye yönetiminin yatırımcıyla gö-
rüşmelerinin ardından yeni kurulacak fabrikaya çok sa-
yıda işçi alınacağı açıklandı. Fabrika, eski kışlaların ve 
toplu konutların bulunduğu yerde 27 bin metrekarelik 

bir alana inşa edilecek. 
Başka geciken bir proje de altın maden ocağı işlet-

me projesidir. Sondaj çalışmalarına henüz başlanma-
dı, fakat imtiyaz sahibi şirket maden ocağının yanında 
binaların inşaatına ve altın işleme tesisi kurmaya baş-
lıyor. Proje, vatandaşların altın madeni çıkarma çalış-
malarına karşı bir sürü protestolarından dolayı gecikti. 
Yerli halk, altın madenciliğinin bölgede çevreye zarar 
vereceğinden endişe duyuyor. 

Kısa bir zamanda Belediye Pazarı da inşa edilecek 
ve bununla kasaba sokaklarında tezgah açılmasına 
son verilecek. 
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Başbakan Borisov: HÖH partisinin 
oyları için mücadele etmeyeceğiz

Başbakan Boyko Bori-
sov, NOVA TV’ye verdiği 
demeçte, “Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) par-
tisinin oyları için mücade-
le etmeyeceğiz, çünkü 
bunu yaparsak, HÖH ik-
tidarda olmak isteyecek. 
Birkaç hafta önce Musta-
fa Karadayı ile konuştum, 
ne yapacaklarını, iktidar-
da olmayı isteyip isteme-
diklerini öğrenmek iste-
dim. Onlar iktidara arka 
kapıdan girmek istiyor. 
Radev, HÖH partisinin 
oylarını alırsa, Oreşarski 
gibi onlara bağlı hareket 
etmek zorunda kalacak” 
diye kaydetti. 

Başbakanın ifadelerine 
göre bu olduğu takdirde 
HÖH’lüler Oreşarski’ye 
benzer onlara bağlı bir 
başbakan da atayacaklar. 
Borisov, “GERB ve HÖH, 
iktidar ortağı olamaz. Do-
ğan, Bulgar siyasetçiler-
le Messi’nin Barcelona 
takımına yaptığını yapı-
yor-oyuncuları öyle bir 
karıştırıyor ki, tek başına 
oynamalarına izin vermi-
yor” dedi.

Başbakan, “Sorumluluk, 

Özgürlük ve Hoşgörü İçin 
Demokratlar (DOST) ve 
HÖH partileri aynı takım-
da oynayamaz, istenme-
yen bir iyilikten daha kö-
tüsü yok ve DOST partisi 
Cumhurbaşkanı adayı-
mızı desteklediğini açık-
lamakta acele etti” diye 
sözlerine ekledi. 

Başbakan’ın ifadelerine 
göre en iyisi sağ görüşlü 
bir adayın olması olacaktı. 

Borisov, “İlk önce Radan’ı 
ve Atanasov’u aradım 
görüşmek için ve sözde 
onların görüşmeye vak-
ti yoktu. Sonra ise basın 
toplantısında yaptıkları 
açıklamalara göre GERB 
partisinden daha kötüsü 
yok. Reformcu Blok ile bir 
adayımız olması için eli-
mizden geleni yaptık. Ba-
kan Nençev, şahidimdir. 
Onunla şunu konuştuk ki, 

biz Cumhurbaşkanı ada-
yını, onlar ise Cumhur-
başkan Yardımcısı adayı-
nı gösterebilirlerdi. Onlar 
buna razı olduklarını, an-
cak bizzat Radan Kınev’i 
ve General Atanasov’u 
telefonla aramam gerek-
tiğini söylediler. İlk önce 
General Atanasov’u ara-
dım, kendisi bu işte ka-
zanç olduğunu, fakat Ra-
dan Kınev’i de aramam 

gerektiğini söyledi” diye 
izah etti. 

Borisov, “Karavana ara-
basıyla Avusturya gezisi 
yapan Radan’ı da ara-
dım. Ona sorunca, buna 
razı olduğunu ve bu işte 
kazanç olduğunu, fakat 
Avusturya’dan dönme-
sini beklememi söyledi. 
Dönmesini bekledim, gel-
di ve bir çarşamba günü 
düzenlediği basın toplan-
tısında Borisov ve GERB 

partisinin adayından daha 
kötü bir aday olmadığını 
söyledi. Daha fazla ne 
yapabilirim?!” dedi.

Radan Kınev’in Başba-
kan hakkında kullandığı 
ve skandal yaratan ifade-
leri ile ilgili de yorumda 
bulunan Borisov, “Böyle 
bir insanla ancak şaka 
yapabilirsin ve onu ses-
sizliğini koruyarak yene-
bilirsin” dedi. 

              Kırcaali Haber

“Baba” şiiri, Fotinovo köyü 
şenliğine katılanları ağlattı 
Kirkovo (Kızılağaç) 

ilçesi Fotinovo (Hati-
poğulları) köyünde dü-
zenlenen geleneksel 
şenlik programı çerçe-
vesinde sahne alan 15 
yaşındaki Eda Üzeyir, 
söylediği “Baba” şiiriy-
le katılımcılara duygulu 
anlar yaşattı. Şenlik, 
Kirkovo Belediyesinin 
mali desteğiyle Fotino-
vo köyü muhtarı Sunay 
Sali tarafından organize 
edildi. Şenliğe Starovo 
(Kocaömer), Samodiva 
(Aşağı Kocaömer), Vır-
ben (Vırben), Dülitsa 
(Ayvacık), Stomantsi 
(Çelikli), Kırçovsko (Ka-
lamçılar) ve Haciysko 
(Hacımahalle) köylerin-
den çok sayıda vatan-
daş akın etti.
Şenliğin resmi konuk-

ları arasında Belediye 
Başkanı Şinasi Süley-
man, Belediye Meclis 
Başkanı Sali Ramadan 

ve HÖH Kirkovo İlçe 
Başkanı Dr. Ercan Fı-
rıncı hazır bulundu.
Belediye yönetimi ve 

yerel meclis adına se-
lamlama konuşması ya-
pan Şinasi Süleyman, 
“Bu şenlik bir gelenek 
haline gelsin inşallah. 
Bizi birleştirsin ve her 
zaman birlik içinde ha-

reket edelim” dedi. 
Fotinovo köyü halkı 

ve konukları, bu kez de 
zengin ve çeşitli kültür 
ve müzik programıyla 
zevkli dakikalar geçir-
me imkanı buldu. Prog-
ram, Probuda Halk Top-
lum Merkezi tarafından 
düzenlendi. 
Şenlikte sahne alan 

Podkova (Nalbantlar) 
köyü Günay Orkestrası, 
katılımcılara neşeli an-
lar yaşattı. Fotinovo’dan 
genç yetenekler Aysun 
Ahmet ve Haciysko’dan 
Berkant Feim, birlikte 
düet yaptıkları şarkılar-
la gösteriye özel konuk 
oldular. 
            Kırcaali Haber

Düşük maaşlı 
emeklilere müjde

Başbakan Boyko Borisov, bütçe rezerv fonundan 
harcama yapılmaksızın Noel Yortusu ve Yılbaşı kut-
lamaları dolayısıyla emeklilere toplam 50 milyon 
leva ikramiye verileceğini bildirdi. Başbakan, “Kut-
lamalar için Bulgaristan’daki emekli vatandaşlara 
50 milyon leva verilecek. Böylece iki yıldır emek-
lilere verdiğimiz ikramiyelerin tutarı 260 milyon le-
vaya ulaşacak. İkramiye ödeyebilmemiz için gerekli 
kaynaklar programlar kapsamında bile sağlanmadı” 
diye kaydetti. 

Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Zornitsa Ru-
sinova, basına yaptığı açıklamada 300 leva altında 
maaş alan emeklilere 40 leva ikramiye ödeneceğini 
açıkladı. İkramiyenin Aralık ayı emekli maaşı ile bir-
likte ödeneceğini belirtti. 

İkramiyeden 1,2 milyondan fazla emeklinin fay-
dalanacağı anlaşıldı. 

Evinden 50 km uzak-
ta işe başlayanlara 
devlet desteği 

Bulgaristan Halk Meclisi Genel Kurulunda tasarı 
görüşmelerinin ardından ikinci okumada İstihdam 
Teşvik Kanununda değişiklikler kabul edildi. Deği-
şikliklere göre mevcut adresinden 50 km uzakta bu-

lunan iş yerlerinde çalışmaya başlayan işsiz kişilere 
kreş, anaokul, kira ve internet ücretlerini karşılama-
ları için devlet desteği verilecek.

En çok bir yıl ödenecek desteğin miktarı Yıllık İstih-
dam Ulusal Eylem Planı’nda belirlenecek. Bununla 
işsizlerin hareketliliğinin teşvik edilmesi ve ekono-
misi zayıf olan bölgelerde ailelerin desteklenmesi 
amaçlanıyor. 
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Kırcaali Valisi İliya İliev: İnsanların
kışın odunsuz kalma riski yok 

Kırcaali Valisi İliya İli-
ev, yaptığı açıklamada, 
“Yeni ısıtma sezonu 
arifesinde plan doğrul-
tusunda vatandaşlara 
yakacak odun tahsisi ya-
pılmaya devam ediliyor. 
İlçelere göre gereken 
odun miktarı sağlan-
dı ve ayrı ayrı yerleşim 
yerlerindeki tüm hanele-
rin odun ihtiyaçları yüz-
de 100 karşılanacaktır” 
diye garanti etti. Geçen 
kış bazı muhtarlıklarda 
odun krizinden dola-
yı daha yazın sonunda 
Vali, Kırcaali Devlet Or-
man İşletme Müdürlüğü 
ve Smolyan (Paşmaklı) 
Güney Merkez Devlet 
Orman İşletme Müdür-
lüğünden, vatandaşlara 
sağlanması planlanan ve 
sağlanan odun miktarla-
rına ilişkin malumat talep 
etti ve zamanında odun 
tedariki yapılacağı gü-
vencesini aldı. Şu anda 
Kırcaali ilinde yedi ilçede 
öngörülen ağaç kesimi 

yüzde 70- 90 oranında 
gerçekleştirildi. 
İliev, “Bölgenin nüfu-

suna orman depoların-
dan imtiyazlı fiyatlarda 
kışlık odun tedarik etme 
sorumluluğu devlete ait 
ve bu da yapıldı. Odun-
lar, yoğunluğuna bağlı 
olarak metreküp başına 
38-40 levaya satılıyor, 
fakat alıcılara satış ve 

perakende satış hakkı 
tanınmıyor. Taşınması 
müşterilere aittir ve bu 
işlem köy muhtarlarının 
yapacağı organizasyona 
bağlıdır. Şu ana kadar 
verilen tüm siparişlere 
göre zamanında teslimat 
yapılmıştır ve insanların 
kışın odunsuz kalma ris-
ki yok” diye vurguladı. 
İhtiyaç olduğunda arzu 

edenlerin iğne yapraklı 
ağaç köklerinden metre-
küp başına sembolik 1 
leva fiyatında odun elde 
etmelerine de imkan 
sağlanacağı belli oldu. 
İliev, “Odun satış depo-

ları da dolu ve piyasada 
odun eksikliği olması 
tehlikesi yok” diye kesin 
konuştu. Vali, “Bölgede 
81 tane odun deposu 

mevcut ve onlarda ye-
terli miktarda odun sak-
lanıyor. 1 Ocak-26 Ey-
lül 2016 döneminde bu 
depolara 16 bini aşkın 
metreküp yakacak odun 
getirilmiştir ve onlardan 
12 bin metreküp miktarı 
başka yere sevk edilmiş-
tir. Bu dönemde 1 ton 
odun 160 levaya veya 
metreküp başına 70-

80 levaya satıldı. Jenda 
(Yaşlıköy) Devlet Av İş-
letmesi, belediye başka-
nının gerekli prosedürü 
yerine getirmeyip, ancak 
teslimat fiyatını ödemesi-
ne rağmen Kırcaali İlçe-
sinde yerli halka satılan 
fiyatlarda çocuk eğitim 
kurumlarına ve muhtar-
lıklara odun tedariki yap-
mayı üstlenmiştir” dedi. 

Bulgaristan’da yeni 76 acil 
yardım merkezi inşa edilecek

Acil Sağlık Yardım Sis-
temini Destek Projesinde 
2018 yılı baharında ülke-
de yapımına başlanacak 
tüm yeni Acil Tıp Yardım 
Merkezlerinin inşasının 
tamamlanması öngörü-
lüyor. Proje, 2014-2020 
Bölgeler Büyümede Ope-
rasyonel Programı kapsa-
mında finanse ediliyor. AB 
tarafından projeye ülkede 
acil yardım merkezlerinin 
modernizasyonu ve eski 
ekipmanların yenilenmesi 
için 83 597 313 avro hibe 
desteği veriliyor. 

Proje f inansmanı 76 
tane tamamen yeni acil 
yardım merkezi inşaatı, 
ilave kat veya birimin in-
şaatına ilişkin 6 proje ve 
mevcut acil yardım mer-
kezleri binalarının yeni-
den yapılandırılması ve 
onarımına ilişkin 155 pro-
je için harcanacak.

Projenin hazırlık aşa-
ması artık tamamlanmak 
üzere ve Sağlık Bakanı 
Petır Moskov’un ifadeleri-
ne göre gelecek yıl mart 
ayında projeyi üstlenecek 

firmaların seçimine ilişkin 
açık teklif usulüyle yapı-
lacak ihalelerin bitmesi 
gerekir. 

İhale 27 lot şeklinde ya-
pılacak. Bu da projenin 
maksimum hızla gerçek-
leştirilmesine imkan ve-
rerek, bazı durumlarda 
ihaleye itiraz edilmesinin 
tüm projenin uygulama-

sını geciktirme ihtimalini 
önleyecek.

İnşaat ve onarımdan 
başka finansmanın büyük 
bir kısmı eski ekipman-
ların yenilenmesi üzere 
teletıp cihazları ve hayat 
kurtarıcı ekipmanlarla 
donatılmış 400 yeni am-
bulans dahil yeni modern 
ekipmanların alımı için 

harcanacak. 
Bakan Moskov, bazı acil 

yardım servislerin ve şu-
belerin tamiri önümüzde-
ki yılın sonuna kadar ta-
mamlanmasını bekliyor. 
Bu büyük yatırımla her 
bir Bulgaristan vatanda-
şının 30 dakika içinde acil 
yardım hizmetine erişimi 
olması amaçlanıyor.

NAP’tan uyarı: Bizim adımıza 
virüs mesajı gönderiliyor!

Ulusal Gelir Ajansı (NAP) tarafından yapılan açıkla-
mada elektronik posta aracılığıyla NAP adı kullanılarak 
virüslü mesaj yayıldığına dair uyarıda bulunuldu. Elekt-
ronik yolla da NAP’a virüslü mesaj alındığına dair bir 
sürü ihbar verildi. Vatandaşlar, bu mesajda ZIP uzantılı 
bir dosyayı açmaya davet ediliyor. Gönderen kişinin 
meçhul olduğu buna benzer bir mesaj da ayın başında 
alındı. 

Virüslü mesaj gönderenler farklı adresler kullanıyor 
ve şimdiye kadar NAP’ın kullandığı nra.bg ve nap.bg 
uzantılı alan adlarıyla biten e-mail adreslerinden gön-
derilen virüslü mesajlar tespit edilmiş değil. 

NAP tarafından yapılan açıklamada kurumun va-
tandaşlara böyle bir mesaj göndermediği bildirildi. Bu 
sebepten dolayı muhtemelen bir virus mesajın söz ko-
nusu olduğu belirtildi. 

NAP tarafından müşterilerine mesaja ekli dosyayı 
açmamaları, açanların ise hemen virus programını 
başlatmaları tavsiye edildi. NAP, yetkili makamlarla 
birlikte virus mesajını gönderen kişilerin bulunmasına 
yönelik çalışmalar yürütüyor. 

Kırcaali Hastanesinde ça-
lışan hekimlere teşekkür 

Ardino’dan Eyvaz Kadir, basın aracılığıyla Kırcaali 
Dr. Atanas Dafovski Hastanesi çalışanlarına teşekkür 
etti. Eyvaz Kadir’in teşekkür mesajında şu ifadeler 
yer aldı: ”Pazartesi akşam saat 22.00 sularında 7 ay-

lık toru-
num Efe 
kusmaya 
başladı. 
O n u n 
için çok 
ko r k t u k 
ve  h e -
men özel 
aracımız-
la kızım 
Belkız ile 

birlikte Kırcaali Acil Yardım Servisine gittik. Çocuk 
hastalıkları hekimi Dr. Mümün’ün hızlı bir şekilde mü-
dahale etmesi ve onun birlikte çalıştığı ekibin bece-
rileri, bilgileri ve sarf ettiği çabalar sayesinde bugün 
torunum Efe kendini çok iyi hissediyor. Yine evimiz-
deyiz, ama “Hekimler müdahale etmemiş olsaydı ne 
olabilirdi acaba?!” diye olayın bilançosunu çıkardık. 

Benim gibi doktorların emeğinden memnun ve 
müteşekkir olan daha fazla insanların olmasını umu-
yorum. Hekimler, sağ olsunlar, var olsunlar ve asil 
mesleğini hep böyle fedakarca icra etsinler!”
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Acil Sağlık Hizmetleri Merkezlerine 
yönlendirilen acil çağrılarda yenilik

Sağlık Bakanı Dr. Petır 
Moskov’un emriyle Acil 
Sağlık Hizmetleri Mer-
kezlerine yönlendirilen 
acil telefon aramalarında 
uygulanacak zorunlu ku-
rallar getiriliyor. 15 Ekim 
2016 tarihinden itibaren 
Moskov, aciliyet durumla-
rına göre çağrılarda kod 
uygulaması getiriyor. Bu-
nunla birlikte ambulans 
çağıran vatandaşın bir 
sürü soruları cevaplama-
sı gerekecek. 15 Kasım’a 
kadar Acil Sağlık Hizmet-
leri Merkezlerinde çalışan 
sağlık memurları eğitim-
den geçecek. Bu tarih-
ten sonra 112 Acil Çağrı 
numarasından yapılan 
aramalar, kritik durumda 
veya stabil durumda bir 
hastanın mı söz konusu 
olup olmadığını belirle-
meleri için onlara aktarı-
lacak. 

Kırcaali Acil Sağlık Hiz-
metleri Merkezi Müdürü 
Dr. Atanas Mitkov, yaptığı 
basın açıklamasında kır-
mızı, sarı ve yeşil olmak 
üzere üç çağrı kodu uy-
gulanacağını bildirdi. Dr. 

Mitkov,”Kırmızı kod, birin-
ci derecede aciliyet veya 
kritik durumda olan has-
talar için, sarı kod, ikinci 
derecede göreceli acili-
yet veya stabil durumda 
olmayan hastalar için ve 
yeşil kod, üçüncü dere-
cede aciliyet veya stabil 
durumda olup, daha az 
aciliyeti olan hastalar için 
kullanılacak. Bir hastanın 
aciliyet durumunun belir-

lenmesi için acil arama 
yapan vatandaşa bir sürü 
soru yöneltilecek. Üstelik 
bu vatandaşa acil yardım 
ekibi gelinceye kadar ey-
lem talimatı verilecek. 
Ekiplere verilecek bilgiler 
ve müdahalelerine düzen-
leme getirildi. Trafik kaza-
larına yönelik detaylı dü-
zenleme yapıldı. Acil Sağ-
lık Hizmetleri Merkezleri 
sınırsız kaynaklara sahip 

değil. Örneğin, Kırcaali’de 
üç tane ambulansımız var. 
İl çapındaki şubelerimizde 
ise birer. Aynı anda bir-
kaç acil arama yapıldığı 
zaman çağrıları aciliyete 
göre derecelendirmek 
zorundayız. Bu sıkı bir 
düzenleme yapılmasını 
gerektiriyor” diye izah etti. 

15 Kasım’dan sonra sis-
temin devreye sokulma-
sından dolayı memnun ol-

mayan vatandaşların ola-
cağını belirten Dr. Mitkov, 
“Bazı vatandaşlar sağlık 
işçileriyle tartışmaya gire-
bilir. Vatandaşların bunun 
bir insan hayatının kurta-
rılması için yapıldığının 

farkına varmaları gerekir. 
İlk önce aciliyetin daha 
yüksek derecede olup, 
acil müdahale gerektiren 
hastaların yanında olma-
lıyız” diye ifade etti.
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Hastaneye alınacak hastaların kimlikleri   
PİK ve EGN ile de doğrulanacak

Ulusal Sağlık Sigortası 
Kasası (NZOK) Bilgi Sü-
reçleri ve Bilgi Güvenliği 
Müdürlüğü Başuzmanı 
Martin Bankov, “Hastalar, 
kimliklerinin parmak izi 
okuyucuları ile doğrulan-
masından başka Ulusal 
Gelir Ajansından (NAP) 
alınan vergi ödenmesi-
ne ilişkin Kişisel Kimlik 
Kodu (PİK) ve kimlik kar-
tında yer alan Bulgaristan 
Vatandaşlık Numarası 
(EGN) ile de doğrulanma-
sıyla hastanelere kabul 
edilebilecek” diye bildirdi. 

1 Kasım’dan itibaren 
tüm hastanelerde hasta-
ların tedavi görmek üzere 
kabul edilmesi ve tedavi-
den sonra taburcu olma-
sı üzere başlıca kimlikleri 
parmak izi okuyucuları ile 
doğrulanacak. Şimdiye 
kadar Temmuz ayından 
beri bazı hastanelerde 
biyometrik kimlik doğru-
lama sisteminin testleri 
yapıldığı sırada sayısı 
100’den az kişi parmak 
izi alınmasını reddetmiş-
lerdir. Böyle durumlarda 
uygulanacak prosedüre 
göre hastalar tedavi edil-

meye başlanacak, fakat 
Bölge Sağlık Kasası da 
anında olaydan haber-
dar edilecek. Daha sonra 
kasa tarafından gönde-
rilen bir ekip, parmak izi 
alınmasına izin vermesi 
için hastayı bu şekilde 
onun için harcanan pa-
raları kontrol edeceği gibi 
hakikaten hastanede yat-
tığını da ispatlayacağına 
dair hastayı ikna etmeye 
çalışacak. 

Buna rağmen hastalar, 
bunların özel veriler ol-
duğu veya bu tür bir uy-
gulamaya karşı oldukları 
gibi argümanlarla kesin-
likle parmak izi alınmasını 
reddederse, hastanelere 
EGN veya PİK ile kayıt 
edilecekler. PİK numa-
rası, NAP’ın her bir şu-
besi tarafından ücretsiz 
veriliyor. Şimdiye kadar 
hastaların, hastaneye 
kabul edilmesi ve tabur-

cu edilmesi kimlik kartları 
ile kaydı yapılarak olur-
du. Bir grup hastalar da 
var ki, onların parmak izi 
alınamıyor, çünkü ağır iş-
lerde, kimyasal maddeler-
le çalışmaktan ve başka 
sebeplerden dolayı deri 
etkilendiği için alınan 
parmak izleri belirgin de-
ğil. Bu tür hastaların kayıt 
işlemleri de muhtemelen 
bu şekilde yapılacak. 
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Roman asıllı öğrencilere 
aylık 30’ar avro burs

Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Diyan Stamatov, 
Roman asıllı 1200 öğrenciye mevcut ve gelecek eği-
tim-öğretim yılında aylık 30’ar avro burs verileceğini 
bildirdi. 

Stamatov’un ifadelerine göre burslar, Roman Eğitim 
Fonu ve Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından finanse 
edilen “Lise Eğitimini Başarıyla Tamamlamaları İçin 
Roman Asıllı Çocuklara Destek” projesi kapsamında 
sağlanıyor. Stamatov, “Bununla bu öğrencilerin lise 
eğitimini başarıyla tamamlamaları için motive edilmesi 
amaçlanıyor” diye sözlerine ekledi. 

Diyan Stamatov, burslu öğrencilerin seçiminde ön-
ceki ders yılında başarı notları, sosyal statüleri ve eği-
timde iyi sonuç elde etmeye yönelik motivasyonları 
dikkate alınacağını kaydetti. ”Projenin maliyeti 561 400 
avro. Toplam maliyetinin yüzde 60’ı veya 343 320 avro 
Roman Eğitim Fonu, 218 080 avroluk diğer kısmı ise 
Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından karşılanıyor” dedi. 

Eğitim Entegrasyon Merkezi Müdürü Manuela Rade-
va, proje kapsamında yılda 1000 leva ücret ödenecek 
öğrencilere mentorluk yapmak üzere 75 kişinin işe alı-
nacağını söyledi. 

Radeva, “Hedef grubu sekizinci sınıfa kadar ilköğre-
timi başarıyla tamamlamış Roman asıllı öğrencilerdir. 
Bundan başka onların başarı notu 3.50’den yüksek 
olup, eğitimine devam etmek istemeleri lazım. Birinci 
yılda başarı notuna bakılmaksızın tüm burslu öğren-
cilere aylık 30’ar avro verilmesi öngörülüyor. Onlar 
böylece eğitimine devam etmeleri için bir nevi motive 
edilecekler. İkinci yılda ise başarı notuna göre burs 
miktarlarında farklılaştırma yapılacak” diye izah etti. 

Mevcut ve gelecek ders yılında lise 1.sınıfa giden 
300 öğrenciye, 2.sınıfa giden 400 öğrenciye, 3.sınıfa 
giden 300 öğrenciye ve 4.sınıfa giden 200 öğrenciye 
burs verilecek. 

Okullarda siyasi pro-
paganda yasaklandı

Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından anaokul ve okul-
larda öğrencilerin, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaş-
kanı Yardımcılığı seçimleri ve ulusal referanduma iliş-
kin kampanya sürecinde hiçbir şekilde kullanılmaması 
yönünde bölge eğitim müdürlerine talimat verildi. 

Bakanlık tarafından gönderilen talimatta kanuna göre 
ülkede eğitimin laik olup, eğitimde ideolojik ve / veya 
dini doktrinlerin empoze edilmesine izin verilmemesi-
nin yanı sıra çocukların siyasi faaliyetlere katılmalarını 
sınırlandıran kanun hükümleri de olduğu hatırlatıldı. 

Talimat, Devlet Çocuk Koruma Ajansı tarafından 
önerilen önlemlerle ilgili verildi.

Okul müdürleri, eğitim kurumlarında siyasi propa-
ganda ve siyasi etkinlikler yapılmasına izin verilmemesi 
konusunda sorumluluk taşıyor. Okula Cumhurbaşkanı 
veya Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları geldiğinde 
müdürler okulun bağlı olduğu Bölge Eğitim Müdürlü-
ğünü haberdar etmek zorunda.

Mektupta öğrencilerin siyasi güçlerin arasındaki 
seçim mücadelesine tanık olmamaları veya gönülsüz 
olarak katılmamaları gerektiği belirtildi. 
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Bulgaristan’da katledilen Osmanlı tarihi
Bulgaristan’ın en önemli 

tarihçilerinden Dr. İsmail 
Cambazov, Osmanlı’nın 
Bulgaristan’da 4 bin ta-
rihi eserinin olduğunu 
ifade ediyor. 1878 yı-
lında bağımsız prenslik 
olan 1908 yılında ise 
Osmanlı’dan tamamen 
kopan Bulgaristan’ın 
İkinci Dünya Savaşı’nın 
ardından sosyalist reji-
me geçmesiyle büyük 
bir kültür katliamı yaşan-
dı. Osmanlı’nın ardından 
Rus tahakkümü altına 
giren Bulgaristan’da Os-
manlı eserleri planlı bir 
şekilde tahrif ve tarumar 
edildi. Yapılan kültür kat-
liamlarının en büyükle-
rinden birisi Ziyaüspaşa 
Camii… Mamur olduğu 
dönemde 10 bin kişilik 
kapasitesiyle Balkanla-
rın en büyük camisi olan 
eser, ilk önce tiyatro bi-
nası yapılmak istenmiş. 
Fakat Abdülhamit Han 

kendi hazinesinden 100 
bin altın ödeyerek başka 
bir yere tiyatro yaptırıp 
ve camiyi tiyatro bina-
sı olmaktan kurtarmış. 
Ancak daha sonraki dö-
nemlerde büyük bir kıs-
mı yıkılan cami, bugün 
arkeoloji müzesi olarak 
kullanılıyor. Osmanlı 
döneminde sadece Sof-
ya’daki cami sayısı 84 ol-
duğu biliniyor. Bugün ise 
Banyabaşı Camii, şehrin 
tek camisi…
Müzeye çevrilen Türk 

mektebi
Bugün Kırcaali Arkeolo-

ji Müzesi’nin binası eski 
bir Türk mektebi. Müze 
binası Bulgaristan’ın en 
önemli mimari eserlerin-
den bir tanesi. Bina 20. 
yüzyılın başlarında St. 
Petersburg Güzel Sa-
natlar Akademisi profe-
sörlerinden Rus mimarı 
Pomerantsev’in projesi 
üzerine inşa edilmiş. 
Medrese binası olarak 
planlanan, fakat hiçbir 
zaman bu amaçla kul-

lanılmayan müze binası, 
Orta Asya mimarî tarzına 
has özellikler taşıyor. Ya-

şadığımız yüzyılın baş-
larında Bulgaristan’daki 
Müslümanların kurban 
derilerinden gelen pa-
ralarla yaptırılan Medre-

se, 80’li yıllarda Kırcaali 
Müzesi’ne çevrilmiş. Bin 
300 metrekare alanıyla 
hala Bulgaristan’daki en 
büyük yapılarından biri-
si olan medrese, aslına 
döneceği günü bekliyor.
İbretlik yedi kızlar ca-

mii
Osmanlı İmparatorluğu-

nun yükseliş döneminde 
1438 senesinde yapıl-
dığına dair Osmanlıca 
kitabesi bulunan Yedi 
Kızlar Cami’nin, eski-
den günümüze ulaşan 
çok ilginç ve ibretlik bir 
hikâyesi var. O dönem 
de gençlerden cepheye 
savaşa gönderilenlerin 
çoğu geri dönemez ve 
şehit bedenleri yaban-
cı topraklarda kalırmış. 
Rivayete göre Kırcaali ili 
Kirkovo (Kızılağaç) Be-
lediyesi Podkova (Nal-
bantlar) köyünde yaşa-
yan yedi kızın nişanlıları 
savaşta ölür. Kızlar ni-
şanlılarını 7 sene bekle-
melerine rağmen hiç biri 
dönemez. Yedi kızlara 

bir gece rüyalarında ni-
şanlılarının ruhuna bir 
cami yaptırmaları söyle-

nir. Onlar da çeziylerini 
satarak ahşap bir camii 
yaptırırlar. Çivi kullanıl-
madan inşa edilen cami-
inin 1 gece de yapıldığı 

da anlatılır. Bölgede ca-
miinin yapımından sonra 
kızların kaybolduğu da 
rivayetler arasında. Fa-
kat daha da ilginç olanı 
o gün bu gündür cami-
ye hiçbir hayvanın veya 
haşaratın girdiğini gören 
olmamış.
Nüfusun 6’da biri 

Müslüman
Bulgaristan’da son res-

mi nüfus sayımı 2001 
yılında yapıldı. Ulusal 
İstatistik Enstitüsü tara-
fından yapılan bu sayı-
ma göre Bulgaristan’ın 
nüfusu 7 milyon 928 bin 
901 kişi. Daha önceki 
resmi sayım ise 1992 yı-
lında yapılmış ve nüfus 8 
milyon 487 bin 317 kişi 
olarak tespit edilmişti. 
Nüfustaki bu düşüşün 
sebebi Bulgar nüfusun-
daki doğum oranının dü-
şük olması ve dış göçler 
olarak gösteriliyor. Göç 
en fazla Türkiye’ye, daha 
sonra da Avrupa’ya ya-
şanıyor. Türkiye’ye olan 
göçlerin hemen hepsi 

Müslüman nüfustan olu-
şurken, Avrupa ülkeleri-
ne hem Hıristiyan hem 

Müslüman nüfus göç 
ediyor. Göç rakamları ve 
oranları konusunda elde 
net bir bilgi yok. Burada 
net bilginin olmamasının 
en önemli sebebi, göçle-
rin genellikle aile reisleri 
tarafından geçici işçilik 
yapmak üzere olması, 
geçici işçiliğin süresinin 
belirsiz olması, bunla-
rın bir kısmının bilaha-
re ailelerini yanlarına 
alırken bir kısmının ise 
almaması. Öte yandan 
Müslüman nüfusun bir 
kısmının Avrupa ülke-
lerine giderken Bulgar 
isimlerini kullanması da 
Hıristiyan ve Müslüman 
nüfusun göçleri konu-
sunda sağlıklı tespitler 
yapılmasına engel olu-
yor. Tüm bu karışıklığa 
rağmen nüfus çalışanla-
rı ve müftülük görevlileri 

şu an Bulgaristan’ın 6 
milyon civarında nüfusa 
sahip olduğunu ve bu-
nun bir milyonunu Müs-
lümanların oluşturduğu-
nu söylüyorlar…
Bulgaristan’da Türk-

çe eğitimi
Bu lga r  Hükümet i , 

Türkiye’nin baskıları neti-

cesinde okullara seçmeli 
Türkçe dersi eklemişti. 
İlk sene 106 bin çocuk 
seçmeli Türkçe dersi-
ni seçmişti. Ancak 106 
bin gencin daha ilkokul 
birinci sınıfta Türkçe 
dersi görmesi, Bulgar 
yetkilileri rahatsız et-
miş. Bulgar öğretmen-
lerin velilere baskıları ve 
“Türkçeyi ne yapacaksı-
nız? Çocuklar İngilizce 
öğrensin. Eğer İngiliz-
cesi olursa Avrupa’nın 
en iyi üniversitelerinde 
okur” telkinleri ile ikinci 
sene yabancı dil olarak 
Türkçe dersi alan çocuk 
sayısı 6 bine kadar ge-
rilemiş. Şu an çocuklar 
kendi öz dillerini sadece 
ev ortamında duyuyor-
lar.
Restorana çevrilen 

Filibe Mevlevihanesi
Tam 167 sene önce 

Peçevi Ahmet Dede 
tarafından kurulan Fe-
libe Mevlevihanesi, bu-
gün maalesef restoran 
olarak kullanılıyor. 125 
sene mevlevihane ola-
rak halka hizmet veren 
yapı 1974’te restorana 
çevrilmiş. Tarihçesi hak-
kında tafsilatlı bilginin 
olmadığı mevlevihane-
nin selamlık ve sema-
hanesi hâlâ ayakta. Es-
kiden cami ve mektep 
olarak kullanılan mevle-
vihane, bir ara jimnastik 
salonu bile yapılmış. 
1974 yılından bu yana 
ise Filibe “Pıldin” resto-
ran olarak kullanılıyor. 
Öte yandan restoranın 

girişine yan yana çizilen 
Hz. Mevlana ve Hıristi-
yan figürleri ise dinler 
arası diyalog saçmalı-
ğının izlerini taşıyor.
İlk pişman Stefan 

Stambolov
Avrupa’da  Bu lgar 

Bismark’ı diye anılan 
Stefan Stambolov, Bul-

garlar için çok önemli bir 
isim. Stambolov, genç 
yaşta Osmanlı yönetimi-
ne karşı yürütülen gizli 
direniş hareketine katıl-
mış, 1875’te ve 1876’da 
Osmanlılara karşı kü-
çük çaplı ayaklanmala-
ra önderlik etmiş birisi. 
1878’de Bulgaristan’ın 
özerkliğini kazanma-
sından hemen sonra 
yeni toplanan meclise 
(Sobranye) girmiş ve 
1884’te meclis başkanlı-
ğına seçilmiş. Rus Kralı 
I. Aleksandır’ın tahttan 
resmen çekilmesinden 
(Eylül 1886) sonra na-
ipler kurulunun başkan-
lığını üstlenen Stambo-
lov, Rusların müdahale 
girişimlerini engelleye-
rek tahta Saksonya-
Coburg-Gotha prensi 
Ferdinand’ın geçmesini 
sağlıyor. Stambolov’un 
Eylül 1887’de yeni Bul-
gar prensinin onayıy-
la kurduğu hükümet 
Mayıs 1894’e değin 
iktidarda kalıyor. Baş-
bakanlığı sırasında 
Rusya’ya karşı muhale-
fetini sürdüren Stambo-
lov, Abdülhamit Han ile 
görüşerek Bulgaristan’ı 
tekrar Osmanlı’ya ilhak 
etmek istese de başarı-
lı olamıyor. Stambolov, 
Osmanlı’dan ayrılan 
Bulgarların, Avrupa’nın 
kapitalist çarkında ezi-
leceğini gören ilk insan 
oluyor. Bunu fark eder 
etmez harekete geçi-
yor. Ama Abdulhamit 
Han’a yaptığı teklif ca-

nına mal oluyor. Eski 
dava arkadaşları kafa-
sına balta ile vurarak 
Stambolov’u öldürüyor-
lar. Stambolov’un meş-
hur bir sözü:
Bizi Osmanlılardan 

Ruslar kurtardı. Ancak 
şimdi bizi Ruslardan kim 
kurtaracak?
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КЪРДЖАЛИХАБЕР
Filibe Etnik Topluluklar Evi’nde 
ilk kez Aşure etkinliği yapıldı

Filibe şehrindeki Türk top-
lumu, Etnik Topluluklar Evi 
ile ortaklaşa olarak 21 Ekim 
Cuma akşamı Aşure etkinli-
ği düzenledi. Filibe’de ilk kez 
düzenlenen Aşure etkinliği, et-
nik hoşgörünün korunması ve 
farklı toplulukların şehrin kültür 
hayatına dahil edilmesine iliş-
kin çalışmalar yürüten Birlikte 
Vakfı Danışma Kurulu Üye-
si Ahmet Pehlivan’ın fikriydi. 
Aşure, tüm halklar tarafından 
barışı sembol eden bir yiyecek 
olarak biliniyor. Aşure tarifinin 
dünya tarihinde en eski yemek 
tarifi olduğu sanılıyor, dünya 
gastronomisi ise bu lezzet-
li tatlı yiyeceği Türk halkının 
kültürel ve gastronomi mirası 
olarak tanıyor. Aşure, Arapça 
on manasına gelen “aşera” 
kelimesinden geliyor ve Aşu-
re Günü, hicri takvimin ilk ayı 
olan Muharrem ayının onun-
cu günüdür. Aşure Günü, tüm 
dünyada barış, dayanışma, an-
laşma, merhamet, hoşgörü ve 

insan severlik mesajları veriyor 
ve bu sebepten dolayı mutlaka 
Aşure Günü’nde hazırlanan bu 
yiyeceğe barış yemeği denili-

yor. 
Filibe’de ilk kez düzenlenen 

Aşure etkinliğinde Türkiye 
Cumhuriyeti Filibe Başkonso-

los görevini vekâleten yürüten 
Birey Yılmazsoy, Başkonsolos-
luk Ticaret ve Sosyal Hizmetler 
ataşeleri, Filibe Bölge Müftüsü, 

Filibe Valiliği, Filibe Büyükşe-
hir Belediyesi temsilcilerinin 
yanı sıra Filibe’deki Etnik Top-
luluklar Evi üyeleri olan tüm 
etnik toplulukların temsilcileri 
hazır bulundular.
Etnik Topluluklar Evi’nde 

düzenlenen Aşure etkinliği 
kapsamında Razgrad Makbul 
İbrahim Paşa Camii’nin tari-
hinden çeşitli dönemleri yan-
sıtan fotoğraf sergisi açıldı. 
Bu yıl Makbul İbrahim Paşa 
Camii’nin inşaatının 400. yılı. 
Cami, yerel ve ulusal düzeyde 
önem arz eden kültürel anıt 
ilan edildi ve Balkanlar'daki 
üçüncü en büyük cami olarak 
UNESCO Kültürel Anıtlar liste-
sinde bulunuyor. 
Programın sonunda etkinliğe 

katılan etnik kökenleri ve dini 
aidiyetleri farklı olan tüm ka-
tılımcılara aşure ikram edildi. 
Fotoğraf sergisi 28 Ekim’e 

kadar ziyarete açık kaldı.
                   Kırcaali Haber 

“Camilerin Hayatımızdaki Yeri” 
yarışmasını kazanan isimler belli oldu

Bulgaristan Başmüftülüğü, 
Camiler Haftası kapsamında 
“Camilerin Hayatımızdaki Yeri” 
konulu deneme, şiir ve resim 
yarışması düzenledi. Ülke ge-
nelinden katılımcılar, 8 Eylül 
2016 tarihine kadar toplam 110 
resim, 26 deneme ve şiir gön-
derdiler.

Başmüftü Yardımcısı Birali 
Birali, Yüksel Mürvetov ve Em-
rah Yakıbov’un oluşturduğu jüri 
resimleri, Başmüftü Yardımcısı 
Ahmed Hasan, Cemal Hatip ve 
Bahri İzzet’in oluşturduğu jüri 
ise edebi eserleri değerlendirdi.

Katılımcılar 6-13, 14-18 ve 18-
25 olmak üzere üç yaş grubuna 
ayrıldılar. 

Resim dalında 6-13 yaş gru-
bunda Gorna Birkova köyünden 
8 yaşındaki Recep Birkov birin-
ci, Vırbina köyünden 13 yaşın-
daki Omar Karaosmanov ikinci, 
Krepost köyünden 13 yaşındaki 
Zeliha Emin ise üçüncü oldular.

Resim dalında 14-18 yaş gru-
bunda Asenovgrad (Stanima-
ka) kasabasından 16 yaşındaki 
Merve Ferad birinci, Zvezdel 
(Güren) köyünden 15 yaşındaki 
Sinem Süleyman ikinci, Rudo-
zem (Palas) kasabasından 15 
yaşındaki Reneta Terzieva ise 
üçüncü oldular.

Deneme ve şiir dalında 6-13 

yaş grubunda Sırnitsa (Şaban-
lı) kasabasından 10 yaşındaki 
Meryem Ardalieva birinci, Rib-
novo köyünden 12 yaşındaki 
Kıdriye Kiselova ikinci, Ribno-
vo köyünden Rafiye Sirakova 
ise üçüncü oldular.

14-18 yaş grubunda Ribnovo 
köyünden 15 yaşındaki Fatme 
Avuşina birinci, Draginovo kö-

yünden 16 yaşındaki Manka Ki-
çikova ikinci, Velingrad kasaba-
sından 15 yaşındaki İnas Raşid 
ise üçüncü oldular.

18-25 yaş grubunda Lıjnitsa 
köyünden 20 yaşındaki Fatme 
Kırpaç birinci, Samokov kasa-
basından 18 yaşındaki İsmiye 
İsmailova ikinci, Sırnitsa kasa-

basından 19 yaşındaki Fatme 
İslam ise üçüncü oldular.

Farklı dallar ve yaş gruplarında 
dereceye giren yarışmacılardan 
birinci olana 150 leva, ikinciye 
100 ve üçüncüye 50 leva mik-
tarında para ödülleri verilecek.

40 leva miktarında para olarak 
teşvik ödülleri de öngörülüyor. 
Graşevo köyünden 12 yaşında-
ki Ayşe Koruciyska’ya, Sedefçe 
(Sahranlı) köyünden 12 yaşın-
daki Ayten Kyaniş’e, Voyskova 
Lıka köyünden 20 yaşındaki 
Şemziye Delihuseva’ya ve Ba-
yaçevo köyünden 19 yaşında-
ki Gülten Remziyeva’ya teşvik 
ödülü verilecek.

                       Kırcaali Haber


