
   22  Mart  2017        Yıl: XI                                   Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete                        Sayı: 369               Fiyatı 0,80 Lv.

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
Продажба на апартаменти,                              
         гаражи  и търговски 
                                      обекти      

Кърджали, ул. “Ст.Стамболов” № 7, www.kirciinsaat.com

BULGARİSTAN 
PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232

KIRCAALİHABER

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Soydaşlara ikamet müjdesi 

Bursa Merinos Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen 

‘Balkan Rumeli Çalıştayı’na ka-
tılan Çalışma ve Sosyal Güven-

lik Bakanı Mehmet Müezzinoğ-
lu, “Balkan ülkesindeki soydaş-

larımızın bundan sonra 5 yıllık 
pasaport süresi varsa 5 yıllık da 
ikamet süresi olacak” dedi.

Bulgar istan, Makedonya, 
Arnavutluk gibi Balkan ülke-
lerinden gelen vatandaşların 
Türkiye’de kalma sürelerinin pa-
saport süreleri kadar olacağını 
aktaran Bakan Müezzinoğlu, 
“Kısa süreli ikametlerin yaşat-
tığı sıkıntıları İçişleri Bakanlı-
ğı ve Göç İdaresiyle ele aldık. 
Bundan sonra 5 yıllık pasaport 
süresi varsa 5 yıllık da ikamet 
süresi olacak. İkamet teskere-
si için sıra almak, gün almak, 
bedel ödemekten insanlarımızı 
kurtaracağız” şeklinde konuştu.

Sağlık alanında da yeni bir 

Bursalı öğrenciler Bulgaristan'a kütüphane kuruyor
Bursa Ergin Ağaç Lisesi 

öğrencileri, Bulgaristan'da 
Türkçenin seçmeli ders ol-
duğunu, ama Türkçe kitap 
bulunmadığını öğrenince 
harekete geçti. Düzenledik-
leri kampanyada binlerce 
kitap toplayan öğrenciler, 
Varna'da kütüphane kuracak. 
Okul Müdürü Tamer Saylem, 
"Bu kampanyanın başlan-
gıcı benim bir Bulgaristan 
göçmeniyle karşılaşmamla 
başladı. Bulgaristan'da Türk-
çenin seçmeli ders olduğunu, 
ancak Türkçe kitap bulunma-
dığını söyledi. Bulgaristan'da 
Türkçeyi seçmeli ders ola-
rak tercih eden öğrencilerin 
okuyacak Türkçe kitap bula-
mamasına üzüldüm. Bunun 
üzerine okulumuzda kam-
panya başlattım. Düzenledi-
ğimiz kitap kampanyası ile 
Bulgaristan'ın Varna şehri-
ne bir kütüphane kuruyoruz. 
Oradaki seçmeli Türkçe dersi 

için kitaplarımızın faydalı ola-
cağını ümit ediyoruz" dedi. 
Saylem, "Bulgaristan'da 

ortaokul ve liselerde Türkçe 
seçmeli ders olarak okunabi-
liyor. Yaklaşık bin 200 kitabı-
mızı Bulgaristan'a göndere-
ceğiz. Bulgaristan'da Türkçe 
seçmeli ders, ama orada 
komünizmden kalan bir an-
layışla kitabevi yok. Orada 

bütün kitapları devlet dağıtı-
yor. Orada herkes kitaplarını 
kütüphane vasıtasıyla temin 

ediyor. Biz orada kütüphane 
kurmak istiyoruz. Bundan 
sonra her yıl Bulgaristan'a bi-
rer tane kütüphane yapmaya 
devam edeceğiz. Yunanis-
tan ve Makodenya'ya da bi-
rer Türkçe kitap kütüphanesi 
kurmayı düşünüyoruz" dedi.

düzenleme yaptıklarını söyle-
yen Bakan Müezzinoğlu, “Şimdi 
yeni bir yasal düzenleme yaptık. 
Cumhurbaşkanımızın onayında. 
Bu hafta içinde onaylanacak ve 
Resmi Gazete’de yayınlana-
cak. Türkiye’de Genel Sağlık 
Sigortası kapsamı dışında ka-
lan vatandaşlarımıza aylık 53 
liralık bir genel sağlık sigortası 
yapıyoruz. Dedik ki bu kapsa-
ma Balkanlar’daki soydaşları-
mızı da alalım. Bundan sonra 
artık 53 liralık sağlık sigortası 
primini ödeyen Balkanlar’daki 
soydaşlarımız Türkiye’deki her 
türlü sağlık sigortasından yarar-
lanabilecek” dedi.

Ardino İlçesi’nin Padina Köyü’nde halk hala eşek ve saban ile tar-
lasını sürüyor.                                            Fotograf: Güner ŞÜKRÜ
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Başbakan Yardımcısı Zlateva, Bratislava’ya 
çalışma ziyaretinde bulundu

Bulgaristan’ın 2018 yı-
lında Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi Dönem Baş-
kanlığına Hazırlıklardan 
Sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı Denitsa Zlateva, 
Bratislava’ya çalışma 
ziyaretinde bulundu. Slo-
vak Hükümeti AB Dönem 
Başkanlığı Özel Temsilci-
si Ivan Korchok ile görü-
şen Zlateva, AB Konseyi 
Dönem Başkanlığına ha-
zırlıklarla ilgili istişare top-
lantısı gerçekleştirdi. Zla-
teva, “Bulgaristan, birleşik 
bir Avrupa’nın geleceği 
açısından kilit önem taşı-
yan bir anda AB’nde yapı-
lan tartışmayı yönetecek. 
AB Konseyi Başkanlığını 
aktif ve dürüst bir şekilde 
yapmaya ve çabalarımızı 
AB ülkelerinin ekonomisi-
ne en yüksek katma de-
ğer kazandıracak siyasi 
önceliklerin üzerine odak-
lanmaya hazırız” diye kay-
detti. Zlateva, “Bizim birin-
ci hedefimiz, AB’nin gün-
demini oluşturan stratejik 

önceliklere Bulgaristan’ın 
ayırt edilir bir katkı verme-
sini sağlayacak ulusal po-
litik bir programın formüle 
edilmesidir” diye belirtti. 

İki taraf lojistik, altyapı, 
komünikasyon ve kültür 
programı ve 2016 yılında 
AB Konseyinin başkan-
lığını yaptığı Slovakya 

ve Bulgaristan’ın siyasi 
öncelikleri arasında sü-
reklilik gibi Bulgaristan’ın 
başkanlığa hazırlanma-
sının çeşitli yönlerinde iyi 
uygulamalarla ilgili dene-
yim değişiminde bulundu. 
Avrupa Konseyi toplantı-
larına ev sahipliği yapıl-
dığı zaman en yüksek 

güvenlik standartlarına 
uyulup, güvenli bir şekil-
de gerçekleştirilmesi için 
elinden gelenin yapılması 
gerektiğine vurgu yapılan 
görüşmede güvenlik ko-
nuları üzerine de odakla-
nıldı. 

Bulgaristan’da dinamik 
siyasi durumdan kay-

naklanan ülkenin önün-
de duran sorunlar da ele 
alındı. Zlateva, “AB Kon-
seyi Dönem Başkanlığının 
başarılı olabilmesi için bu 
konu siyasi hedefler için 
kullanılmamalıdır. Parti 
spekülasyonları ve seçim 
konuşmalarının kötüye 
kullanılması hazırlıklarımı-
zı engellemediği takdirde 
ancak ülkemiz onurlu bir 
şekilde başkanlık göre-
vini yerine getirecek. Er-
ken parlamento seçimleri 
teknokratlar hükümetinin 
görevi çerçevesinde AB 
Konseyi Başkanlığı’na 
ilişkin yapıcı uzun vadeli 
kararlar almamızı engel-
lemeyecek” diye kesin 
konuştu. 

Bulgaristan’ın AB Kon-
seyinin ilk başkanlığının 
paha biçilmez bir dene-
yim olacağını söyleyen 
Korchok,  “Başkanlık 
Bulgaristan’a AB çerçe-
vesinde dış konulardan 
başka Bulgar kurumla-
rının kapasitesini de iyi-
leştirecek ve Bulgaristan 
vatandaşlarının Avrupa 
açısından önemli konular-
da daha aktif ve haberdar 
olmalarını sağlayacak” 
diye belirtti. İvan Korc-
hok, başkanlığa yapılan 
hazırlıklara devam edile-
ceği aylarda Slovakya’nın 
Bulgaristan için güvenilir 
bir ortak olmaya devam 
edeceğine kanaat getirdi. 

                Kırcaali Haber

Başbakan Gerdjikov’un 
Rusçuk ziyareti

Başbakan Ognyan Gerdjikov, Rusçuk şehrinde 
Rusçuk Valisi, Belediye Başkanı, Bölge Seçim 
Kurulu Başkanı, ilde bulunan ilçe belediye baş-
kanları ve sekreterleri ile gerçekleştirdiği çalışma 
toplantısında 26 Mart 2017 tarihinde yapılacak er-
ken parlamento seçimleri için yapılan hazırlıklar 
hakkında bilgi aldı. 

Başbakan, “Seçimlerin rahat ve dürüst bir or-
tamda gerçekleşmesi için son derece büyük rolü-
nüz var. Bu seçimlerde 21.asırda AB üyesi bir ülke 
için çirkin ve utanç verici olan oy ticareti yapılma-
sına izin vermeyin” diye çağrıda bulundu.

Seçimlerin organize edilmesi ve gerçekleştiril-
mesinden sorumlu kurumlar Gerdjikov’u seçim 
sandıklarının açılacağı odalar, seçim evrakları-
nın saklanacağı odalar, koruma elemanları ve oy 
pusulaları sağlandığından haberdar etti. Rusçuk 
Valisi Stefko Burdjiev, seçim için tahsis edilen büt-
çenin küçük ilçeler ve seyyar sandık kurulu oluş-
turulması için yeterli olmayacağına dair duyduğu 
endişeyi ifade etti, fakat seçim sürecinin normal 
bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemle-
rin alındığına vurgu yaptı. Burdjiev, Rusçuk Bölge 
Seçim Komisyonu teşekkülünde siyasi partilerin 
temsilcileri açısından eşitlik olduğunu ve komis-
yonun süre içinde oluşturulduğunu belirtti. 

Rusçuk Valiliği yönetimi, Başbakan’ı Tuna Köp-
rüsü Sınır Kapısı alanında iki seviyeli kavşak in-
şaatına ilişkin proje ile tanıştırarak, bu sınır ötesi 
projesinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için 
hükümetten destek talep etti. Başbakan, Rusçuk 
Belediyesinin güncel sorunları konusunda Beledi-
ye Başkanı Plamen Stoilov ile görüştü.

Rusçuk Üniversitesi’nin yönetimi ile görüşen 
Ognyan Gerdjikov, hükümetin üniversitenin Vidin 
şehrinde şube açmasına izin vermeyi düşündü-
ğünü bildirdi. 

Bulgaristan Ulusal Turizm Sicili 
Eylül ayına kadar hazır olacak

Burgaz şehrini ziya-
ret eden Turizm Bakanı 
Stela Baltova, “SD kı-
saltması ile tanınacak 
turistik bilgilere ilişkin 
tek sistem olacak. Bul-
garistan Ulusal Turizm 
Sicili Eylül ayına kadar 
hazırlanacak. Sistem 
turistlerin izlenebilirliğine 
ve güvenliğine yardımcı 
olacak” diye bildirdi.
Baltova, “Bu istemin 

gerçek zamanlı bir şe-
kilde otellerin ziyaretçi 
kayıt defterleri ile bağ-
lantı kurması öngö -
rülüyor, yani otele bir 
müşteri yerleştiğinde 
doğrudan buna ilişkin 
veri SD ile bağlantılı 
olan Turizm Bakanlığı, 
Milli Gelir Ajansı (NAP), 
İçişleri Bakanlığı (MVR) 
ve belediyeler gibi diğer 
kurumlara aktarılacak. 
Bunların arasında bulu-
nan her bir kurum sahip 
olduğu yetkilere bağlı 
olarak verilere erişecek. 
Sistemin içerdiği veriler 
kamuya açık tutulmaya-
cak” diye izah etti.
Bakan Baltova, “Sistem 

ülkenin sınırları içinde 

hareket halindeki turist-
leri ve turizmden elde 
edilen gelirleri izleye-
cek. Turizm sezonu için 
Bulgar polisi, Romen, 
Polonyalı, Çek ve Macar 

polisi ile birlikte seyyar 
ekipler oluşturacaklar. 
Burgaz bölgesi sınırları 
içinde 400 mobil kamera 
bulunuyor, yılın sonuna 
kadar bu sayı 600’e çı-
kacak. Yazın burayı zi-
yaret eden turistler için 
yeterli sayıda çevirmen 
de sağlanacak. 
Bu yıl yaz mevsimin-

de gezi rehberlerine 
yönelik ilk defa meslek 
uygulama gereklilikleri 
yürürlüğe girecek” diye 
kaydetti. 
Bakanın verdiği bilgiye 

göre eğitim ve mesleki 
yeterlilik belgesi sahi-
bi olmalarından baş-
ka onların Bulgaristan 
Ulusal Turizm Sicilinin 
bir parçası olan Profes-
yonel Turist Rehberleri 
Defterinde kayıtlı olan 
profesyonel rehberler 
olması da gerekli ola-
cak. Hekimlere gelince, 

bölgede 201 aile heki-
mi bulunuyor. Onlardan 
12 aile hekimi Nesebır, 
125’i Burgaz, 6’sı Sozo-
pol, 3’ü Primorsko, 5’i 

Tsarevo ve 
8’i Pomorie 
i lçeler inde 
hizmet veri-
yor. Bölgede 
18 hastane 
var. Hepsi 
de Ulusal 
Sağlık Si -
gorta Kasa-
sı (NZOK) 
ile sözleşme 
çerçevesin-
de faaliyet 
gerçekleşti-
riyor. 
K a r a d e -

niz kıyıları-
na gelince 

özellikle büyük plajlar 
söz konusu olduğunda 
mutlaka kıyı tesislerini 
işletme izni verilecek. 
Belediyeler, şehirde bu-
lunan plajları işletmeye 
dair sözlü önerilerde bu-
lundu, fakat bu öneriler 
henüz görüşülmedi. 
            Kırcaali Haber
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Bulgaristan’da temel sorunlar azınlıklara 
karşı ayrımcılık ve yolsuzluk
Geçen hafta tanıtılan 

dünyada insan haklarının 
durumuna ilişkin Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) 
Dışişleri Bakanlığı’nın 
ha z ı r l ad ığ ı  r apo rda 
Bulgaristan’da temel so-
runların toplumda azın-
lıklara ve sığınmacılara 
karşı tahammülsüzlük ve 
marjinalleşme, basın öz-
gürlüğü ortamının giderek 
kötüleşmesi, yolsuzluk ve 
yargı sistemine güvensiz-
lik olduğu belirtiliyor. 

Rapora göre 2016 yılın-
da da Bulgaristan toplu-
munun büyük bir bölümü 
Romanlar’dan sığınmacı-
lara kadar çeşitli azınlık 
grupları, engellileri, HIV 
ve AIDS hastalarını kabul 
etmemeye ve dini aidiyet, 
cinsiyet kimliği veya cinsel 
yönelime dayalı ayrımcılık 
yapmaya devam etmekte-
dir. Raporda şiddet, çocuk 
emeği sömürüsü ve insan 
kaçakçılığına dair ihbar-
lar alındığı da belirtiliyor. 
Başka sorunlar olarak 
polis şiddeti, cezaevlerin-
de ve nezarethanelerdeki 
kötü koşullar ve yargılama 
sürecinde uzun süre ge-
cikmeler gösteriliyor. 2015 
yılında sınır polislerinin 
Afganistanlı bir sığınmacı-
yı silahla öldürdükleri olay 
örnek veriliyor. Olayla ilgili 

soruşturma geçen yıl ha-
ziran ayında herhangi bir 
suç duyurusunda bulun-
maksızın sona ermişti. 

Raporda uzmanların 
ifadelerine göre kurum-
sal ve politik ilişkilerden 
dolayı giderek kötüleşen 
Bulgaristan’da medya or-
tamına da dikkat çekiliyor. 
Rahatsız edici gerçekler 
olarak medya mülkiyeti 
ve dağıtım şebekelerinin 
belirsiz konsantrasyonu 
ve devlet bütçesinden 
ayrılan kaynakların med-
yalara dağılımı belirtiliyor. 
Uzmanlar, Mali Denetim 

Komisyonu tarafından Ca-
pital gazetesini ve Dnev-
nik haber sitesini yayınla-
yan İconomedia Şirketi’ne 
verilen 100 bin levalık re-
kor miktarda cezayı örnek 
veriyorlar. 

Ve yeniden yolsuzluk 
Yolsuzlukla mücadele-

ye gelince ABD Dışişleri 
Bakanlığı’nın uzmanla-
rı, Bulgar makamlarının 
kanunları etkili bir biçim-
de uygulamadığını ve 
böylece hükümetin her 
kademesinde yetkililerin 
rüşvetçilik, çıkar çatış-
ması ve görevi kötüye 

kullanma gibi cezalandı-
rılmadan yolsuzluk uygu-
lamalarında yer aldığını 
düşünüyorlar. Raporda 
Bulgaristan Ticaret ve 
Sanayi Odası’na (BTPP) 
ait verilere atıfta bulunu-
luyor. Bu verilere göre 
BTPP üyelerinin yüzde 
46’sı üzerinde yolsuzluk 
baskısı uygulandığını iti-
raf ederken yüzde 20’si 
de yolsuzluğun ülkede iş 
yapmaya engel olmadı-
ğını söylüyor. Demokrasi 
Araştırmaları Merkezi’nin 
yaptığı bir araştırma ise 
insanların yüzde 22’sinin 

yolsuzluk uygulamaların-
dan zarara uğradığını, an-
cak bu vakalarla ilgili sa-
dece yüzde 0,01’inde suç 
duyurusunda bulunuldu-
ğunu gösteriyor. Belgede 
yargı sistemi ve emniyet 
ile ilgili de yolsuzluk ih-
barlarının alındığı belirtili-
yor. Raporda yolsuzluğun 
hükümetin çalışmalarını 
engellemeye devam etti-
ği ve toplumun ve iş dün-
yasının yargı sistemine ve 
başka devlet kurumlarına 
güvenini zedelediği kay-
dediliyor. 

Uzmanlar, geçen yıl ka-
sım ayında yapılan cum-
hurbaşkanlığı seçimlerin-
de büyük ihlallere dair ih-

barlar alınmadığını, fakat 
2014 yılında yapılan par-
lamento seçimlerinde oy 
satın almalara dair suçla-
malar olduğunu ve propa-
ganda döneminde ırkçılık 
ve yabancı düşmanlığına 
ilişkin söylemler kullanıldı-
ğını da kaydediyorlar. 

Raporun sonunda, “Hü-
kümet, görevi kötüye kul-
lanan güvenlik kurumları 
ve başka kurumlarda 
görevli memurlar hakkın-
da soruşturma açılıp ce-
zalandırılmasına yönelik 
adımlar attı, fakat yetkili 
makamların bu yöndeki 
tavırları yeterli olmadı ve 
ceza uygulanmaması so-
run oldu” diye özetleniyor. 

Seçimlere kadar pasaport 
şubeleri hafta sonu da çalışacak

İçişleri Bakanlığı’ndan 
(MVR) yapılan açıklama-
da 26 Mart 2017 Pazar 
günü yapılacak erken 
parlamento seçimlerinde 
Bulgaristan vatandaşla-
rının oy kullanabilmesine 
yardımcı olmak için Ba-
kanlık faaliyetini yeni bir 
şekilde organize edeceği 
bildirildi.

Ülkedeki tüm Pasaport 
Şubelerinin 21-25 Mart 
2017 tarihlerinde saat 
8.30-17.00 arasında,26 
Mart seçim gününde ise 
saat 8.30-19.00 arasında 
hizmete açık olacağı bil-
dirildi.

Özel düzenlemelere 
göre kimlik kartının yeni-
lenmesine ilişkin başvuru-
da bulunan vatandaşların 
kartlarının çıkartılması 
işlemler i hızlandırıla-
cak veya kimlik belgeleri 
(kimlik kartı, kişisel yeşil 
pasaport veya süresi geç-
miş kimlik kartı) kaybolan, 

çalınan, hasar gören ve 
yok edilen vatandaşlara 
kimliklerini kanıtlayan bir 
belge verilecek.

24 Mart’ta iş günü me-
sai saatinin sonuna kadar 
yeni bir kimlik kartı çıkar-
tılması mümkün olmadığı 
durumlarda vatandaşla-
rın talep etmeleri halinde 
kimliklerini kanıtlayan bel-
ge verilecek. 

Vatandaşların kimlikle-
rini kanıtlayan belge ve-

rilebilmesi için her birinin 
bizzat MVR Sofya Emni-
yet Müdürlüğü, il emniyet 
müdürlükleri veya her bir 
polis merkezine 21-25 
Mart 2017 tarihlerinde 
saat 8.30-17.00 arasında 
ve 26 Mart’ta saat 8.30-
19.00 arasında başvuruda 
bulunması gerekir.

Parlamento seçimlerin-
de oy kullanma imkanı 
sağlayan kimlikleri kanıt-
layan belgeler, ancak va-

tandaşların kimlik kartının 
yenilenmesine ilişkin baş-
vuruda bulunması halinde 
verilecek. 

Vatandaşların daimi 
ikamet adreslerine göre 
kimlik kartının yenilen-
mesine ilişkin başvuruda 
bulunması halinde beyan 
ettikleri daimi ve mevcut 
adresleri fark etmeksizin 
her bir polis merkezleri, 
Sofya Emniyet Müdürlüğü 
veya il emniyet müdürlük-
leri tarafından kimliklerini 
kanıtlayan belge çıkartı-
labilir.

Daimi ve mevcut ikamet 
belgeleri belediye idarele-
ri tarafından çıkartılır. 

Kimlik kanıtlayan bel-
ge ancak 26 Mart 2017 
tarihinde yapılacak par-
lamento seçimlerinde va-
tandaşların Seçim Sandık 
Kurulu tarafından kimliği-
nin doğrulanması için ve-
rilecek.
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78 milletvekili adayı 
eski DS ajanı çıktı
Dosyalar Komisyonu tarafından yapılan açıklama-

da 26 Mart 2017 tarihinde yapılacak erken parla-
mento seçimleri nedeniyle komisyonun geçmişini 
araştırdığı milletvekili adaylarından 78’inin komünist 
dönemin gizli servisi Dırjavna Sigurnost (DS) ajanı 
olduğu duyuruldu. Onlardan 9’unun ise komünizm 
döneminin sona erdiği 10 Kasım 1989 tarihinden 
sonra da Bulgar istihbarat servisine hizmet etmeye 
devam ettiklerini gösteren dosyalar bulunduğu açık-
landı. Komisyonun toplam 4060 milletvekili adayının 
geçmişini araştırdığı belirtildi. 

Dosyalar Komisyonu’nun yayınladığı rapora göre 
Bulgaristan İçin Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) 
koalisyonunun 16, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin 
(HÖH) 9, Birleşik Vatanseverler koalisyonu ve Bul-
gar Baharı Radikal Değişim Hareketi’nin 8’er millet-
vekili adayı Bulgaristan Türkleri ve Müslümanlara 

zulmeden eski gizli servise çalışmış kişilerdir. 
Aynı rapora göre Bulgaristan’ın Geleceği İçin Va-

tandaşlar (GERB) partisinin 5, Sorumluluk, Özgürlük 
ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) partisinin 5, 
Kim Koalisyonunun 5, Bulgaristan’ın Dirilişi İçin Al-
ternatif (ABV) - 21 Hareketi koalisyonunun 4, Mem-
nuniyetsizler Koalisyonunun 4, Bulgaristan Ulusal 
Birliği’nin 3, Reformcu Blok-Halk Sesi koalisyonunun 
3, Evet, Bulgaristan Hareketi koalisyonun 2, İrade 
Partisi’nin 2, Yeşiller Partisi’nin 2, Yeni Cumhuri-
yet koalisyonunun 1, Ulusal Cumhuriyet Partisi’nin 
1 milletvekili adayı ve bağımsız milletvekili Zlatko 
Zdravkov da eski DS ajanıdır. 

Yeni Cumhuriyet ve Reformcu Blok –Halk Sesi 
koalisyonları, gizli istihbarat servisine hizmet ettiği 
ortaya çıkan milletvekili adaylarının adaylığını geri 
çekmeleri çağrısında bulundu. 
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“Bağımsız Hayat İçin Destek” projesi gerçekleşiyor 
Kırcaali Belediyesi’nin 

“Bağımsız Hayat İçin 
Destek” başlığını taşıyan 
yeni sosyal projesi düzen-
lenen basın toplantısında 
tanıtıldı. Engelli ve yaşlı-
lara yönelik olan projenin 
tanıtım toplantısına basın 
mensupları, kurum ve sivil 
toplum örgütleri temsilci-
leri ve vatandaşlar katıldı. 

Açılış konuşmasını ya-
pan Belediye Başkan 
Yardımcısı Veselina Ti-
homirova, sosyal politika 
belediyenin önceliği ol-
duğunu ve şimdiye kadar 
yapılan projelerin ve üç 
tane aile tipi yerleştirme 
merkezi ve Sığınma Evi 
projelerinin buna işaret 
ettiğini vurguladı. 

Tihomirova, “Kırcaali 
Belediyesi’nin mali yapısı-
nın güçlendirilmesi prog-
ramına rağmen belediye 
gerçekleştirdiği sosyal 
projeleri durdurmayacak. 
Sosyal faaliyetler ileride 
de öncelik olmaya devam 
edecek ve bugün “Ba-
ğımsız Hayat İçin Destek” 
başlıklı böyle bir projeyi 
daha tanıtacağıma sevi-
niyorum” diye vurguladı. 

Kırcaali Belediyesi Sos-
yal Faaliyetler Daire Baş-

kanı ve proje yöneticisi 
Şirin Süleyman, projenin 
hedefleri ve şimdiye ka-
dar yapılan proje faaliyet-
leri hakkında bilgi verdi. 
Basın toplantısında tüm 
proje ekibi ve proje kap-
samında kurulan Kırcaali 
İlçesinde Saatliğine Sos-
yal Hizmet veya Ev Orta-
mında Hizmet Merkezi yö-
neticisi Kerime Süleyman 
ve merkezde uzman ola-
rak görevli Gergana Niko-
lova da hazır bulundu. 

Şirin Süleyman, yararla-
nıcısı Kırcaali Belediyesi 

olan projenin temel ama-
cının engelli olan ve ken-
dine hizmet etme durum-
da olmayan veya sosyal 
dışlanmaya maruz kalan 
65 yaş üstü kişilere sos-
yal ve sağlık hizmetlere 
erişim imkanı sağlanması 
olduğunu belirtti. 

Basın toplantısında 
geçen aylarda proje fa-
aliyetlerinin bir kısmının 
gerçekleştir ildiği açık-
landı. Proje kapsamında 
hizmetlerde bulunulması 
üzere kurulan Saatliği-
ne Sosyal Hizmet veya 

Ev Ortamında Hizmet 
Merkezi’nde sosyal hiz-
met uzmanından başka 
psikolog ve sağlık uzmanı 
görevlendirildiği anlaşıldı. 

Şimdiye kadar projenin 
hayata geçirilmesiyle en-
gelli çocuklar dahi engelli 
ve 65 yaş üstü kendi ken-
dine hizmet edemeyen 
veya tam olarak hizmet 
edemeyen yaşlı kişiler 
olan 224 kişi tespit edildi-
ği ve onlardan 181 kişinin 
projeye başvuruda bulun-
duğu bildirildi. Oluşturulan 
bir komisyon tarafından 

evlerinde ziyaret edilen 
başvuru sahiplerinin ev 
ortamında saatliğine hiz-
met gereksinimlerinin de-
ğerlendirilmesi yapıldığı 
belli oldu. 

Şirin Süleyman, sosyal 
hizmet gereksinimine 
göre merkezde görevli 
uzmanların çalışma sa-
atleri tamamlanıncaya 
kadar projeye yeni kişiler 
dahil edilebileceğinin altı-
nı çizdi. 

Basın toplantısında ve-
rilen bilgiye göre proje 
kapsamında artık beş 
aydır çocuklar dahi en-

gelli ve 65 yaş üstü 120 
kişi, Ev Ortamında Sos-
yal Hizmetler Merkezinde 
görevlendirilen özel asis-
tanlar, sosyal asistanlar 
ve ev yardımcıları tarafın-
dan hizmet görüyor. Özel 
asistanlık hizmetinden 
68 kişi, sosyal asistanlık 
hizmetinden 27 kişi, ev 
yardımcılığı hizmetinden 
ise 25 kişinin faydalandığı 
belli oldu. 

Bu üç hizmet, 103 gö-
revli tarafından veriliyor. 
Projenin toplam maliyeti 
499 993,93 leva. 
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Yüksek İslam Şurası, cami dernekleri 
temsilcilerinin katılımıyla oturum gerçekleştirdi

Bulgar istan Müslü -
manları Başmüftülüğün 
merkezi kolektif yönetim 
organı olan Yüksek İs-
lam Şurası, 9 Mart 2017 
tarihinde Filibe kentinde 
oturum gerçekleştirdi. 
Oturum, günümüzde res-
toran kompleksi olarak 
kullanılan Eski Filibe adıy-
la bilinen kent kesiminde 
bulunan eski Mevleviha-
ne binasında gerçekleşti-
rildi. Başmüftülük Yüksek 
İslam Şurası oturumunun 
manevi bir atmosfer su-
nan eskiden dervişlerin 
yaşadığı bu binada yapıl-
ması Yüksek İslam Şurası 
tarihinde ilk defa yapılan 
bir şey oldu. 

Bununla birlikte Yüksek 
İslam Şurası ilk defa Gü-
ney Bulgaristan’da faali-
yette bulunan cami der-
neklerinin temsilcilerinin 
de yer aldığı bir oturum 
gerçekleştirdi. Yüksek 
İslam Şurası Başkanı 
Vedat Ahmet’in daveti 
üzerine Başmüftülük İç 
Tüzüğü’nün 71.maddesi-
nin 4.fıkrası kapsamında 
atanan 20’nin üzerinde 
Müslüman encümenli-
ğinin başkanları ve sek-
reterleri Yüksek İslam 
Şurası’na misafir oldular. 

Davete icabet etmelerin-
den dolayı Müslüman en-
cümenliklerin başkanları 
ve sekreterlerine teşekkür 
eden Yüksek İslam Şura 

Başkanı Vedat Ahmet, 
onların kurumun sağlam 
zemine oturan temel ta-
banını temsil ettikleri için 
bu uygulamanın ileride 
de devam edeceğine ka-
naat getirdi. Davet için 
teşekkür eden Müslüman 
encümenliklerinin temsil-
cileri, 2016 yılında ger-
çekleştirdikleri faaliyete 
ilişkin raporlar tanıttı. 

Bir kısmı büyük yerleşim 
yerlerinde, bir kısmı da 
küçük yerleşim yerlerinde 
bulunan Müslüman encü-
menliklerini temsil etme-

sine rağmen onların gö-
revlerini yerine getirirken 
büyük ölçüde aynı sorun-
larla karşılaştığı anlaşıl-
dı. Yüksek İslam Şura’nın 

dikkatine arz edilen temel 
sorunlar arasında camile-
rin ve diğer vakıf mülkle-
rinin idaresinde çekilen 
zorluklar, ağır işleyen 
bürokrasi ve bazı kurum-
larda var olan ön yargılar, 
yeterli sayıda kalifiye din 
görevlileri olmaması ve 
Kuran Kurslarının orga-
nize edilmesinde çekilen 
zorluklar bulunuyor. 

Stara Zagora (Eski 
Zağra) şehrinde bulunan 
Hamza Bey Camii’nin 
müzeye dönüştürüldüğü 
ve oradaki Müslümanların 

küçük bir evi mescit ola-
rak kullanmaya mecbur 
kaldıkları sorunu ortaya 
konuldu. Filibe Müslüman 
Encümenliği Başkanı, 
2016 yılında elde edilen 
gelirlerin neredeyse hep-
sinin encümenliğin eski 
üç başkanının karıştığı 
dolandırıcılık davaları için 
harcandığını vurguladı. 

Müslüman encümenlik-
lerinin karşılaştığı sorun-
lara ve zorluklara rağmen 
temsilciler, daha gayretli 
çalışmaya hazır oldukla-
rını dile getirdiler. Sorun-
larına rağmen Başmüftü-
lüğe bağlı cami encümen-
liklerin temsilcileri bir sürü 
olumlu faaliyeti olduğunu 
da vurguladılar. 

Müslümanlar tarafından 
yapılan bağışlar sonucun-
da mülk satın alınması, 
vakıf mallarının bakımı, 
onarımı yapılması, ek 
yapılar yapılması, dona-
tılması ve teknik araçlar 
sağlanması, sosyal faali-
yetlerde bulunulması, dini 
ve dini eğitim faaliyetleri-
ne mali destek verilmesi 
ve başka faaliyetler olmak 
üzere yeni kazanımlar 
elde edildiği anlaşıldı.
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Adaçayının toplanması 
yasaklandı

Çevre ve Su Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama-
da, bu yıl da Pirin çayı olarak bilinen adaçayı (sideritis 
stricta) bitkisinin toplanması kişisel kullanım için bile 
olsa, tüm ülkede yasak olduğu bildirildi. Artık ikinci yıl 
yürürlükte olan bu yasakla adaçayının doğadaki yaşam 
alanlarının korunmasının amaçlandığı belirtildi. 

Kısıtlama Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren Çevre ve Su Bakanı İrina Kostova’nın emirname-
si ile düzenlenmiştir.

Şifalı Bitkiler Kanunu doğrultusunda kalıcı bir azal-
ma eğilimi görülen ve doğal yayılma alanlarında yok 
olma tehlikesi bulunan bitki türleri için özel koruma ve 
kullanma rejimi uygulanıyor. 

Aynı emirname ile şifalı bitkilerin doğal olarak yetiş-
tiği yerlerde 24 tür şifalı bitkinin toplanmasına yasak 
getirildi. Bu bitkilerin kişisel kullanım için toplandığı 
durumlar istisnadır. 

Toplanması yasak olan bitkiler arasında kedi otu, tav-
şan kirazı, ayı üzümü, beyaz kekik, İzlanda yosunu, 
salep elde edilen her türlü bitki, andız otu, müge çiçeği, 
yavşan otu ve başkaları bulunuyor. 

Rila, Pirin ve Merkezi Balkan Milli Parkların dışında 
doğal olarak yetiştiği yerlerde kuru ağırlığı 1 kg olmak 
üzere toplanmasına izin verilen 11 tür bitki de belirlen-
miştir. Onların arasında çuha çiçeği, kırmızı şakayık, 
kokulu yoğurtotu, güzel avrat otu, dam koruğu (sedum) 
bitkisi ve kestere otu bulunuyor. 

Emirnamenin ihlal edildiği durumlarda ilgili Çevre ve 
Su Bölge Müfettişliklerine ihbarda bulunabilir. Emirna-
menin uygulanması onların kontrolü altında bulunuyor. 

Minik karateciler, Sırbistan’dan 
madalyalarla döndü

Doğu Rodoplar’da en büyük Kırcaali Petko Slavey-
kov Lisesi öğrencilerinin başarıları devam ediyor. Kır-
caali Ares Karate Spor Kulübü takımında yer alan Lise 
bünyesindeki ilkokula giden birçok öğrenci Sırbistan’ın 
Leskovac şehrinde düzenlenen Uluslararası Karate 
Turnuvası’ndan bir sürü madalya ile döndü.

“Şampiyonlar Okulu” olarak bilinen Slaveykov 
Lisesi’nin beş öğrencisi kazandığı madalyalarla öğ-
retmenlerini sevindirmek için her gün onları okula ge-
tiriyor. 

3 sınıf öğrencisi Arzu Şener 2 altın, 1 gümüş ve 1 
bronz madalya sahibi olmaktan gurur duyuyor. 4 sınıf 
öğrencisi Yeşim Osman da 1 altın ve 3 gümüş madal-
ya olmak üzere Leskovac’da 4 madalya kazanmanın 
sevincini yaşıyor. Aynı turnuvaya katılan üçüncü sı-
nıf öğrencileri Yetkin Osman ve İlker Ramadan 1’er 
gümüş madalya, 3 sınıf öğrencisi Nikolay Kostov ise 
bronz madalya sahibi odlular. 

Kazanılan ödüller Slaveykov Lisesi öğrencileri için 
yeni bir şey değil, çünkü onlar sık sık katıldıkları ulus-
lararası karate turnuvalarından çok sayıda madalya ile 
ülkesine döndüler. Okul yönetimi, minik karatecilerin 
başarısına büyük katkısı olan Ares Karate Spor Ku-
lübü Başkanı Penço Stoyanov’a kalbi teşekkürlerini 
sunuyor. 
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Gurbetçilerin ülkeye gönderdiği para, yapılan yatırımlardan daha fazla 
Bulgaristan ekonomisine 

en büyük katkı yapan ki-
şiler, yurt dışında çalışan 
Bulgaristan vatandaş-
larıdır. Bulgaristan Halk 
Bankası’nın veriler ine 
göre 2016 yılında ülke dı-
şında çalışan vatandaşlar 
Bulgaristan’a 1,667 milyar 
levayı aşkın para gönder-
di.

Gurbetçiler, 2015 yılına 
kıyasla geçen yıl yakınla-
rına banka yolu ile 14 mil-
yon leva daha fazla para 
göndermişlerdir, çünkü 
2015 yılında 1,653 mil-
yar levanın üzerinde para 
göndermişlerdi. İlginç ola-
nı şu ki, ödemeler denge-
si verilerine göre 2016 yı-
lında ülkeye yapılan doğ-
rudan yatırımlar, 2015 yılı-
na kıyasla yaklaşık yüzde 
60 oranında daha düşük 
olarak 1,331 milyar levaya 
çıkıyor. Hesaplar, gurbet-

çilerin ülkeye gönderdiği 
paraların, çeşitli yabancı 
kuruluşların yaptığı yatı-
rımlara kıyasla 322 milyon 
leva daha fazla olduğunu 

gösteriyor. 
Gurbetçiler, en çok mik-

tarda para 154 milyon 
leva olarak Mart 2016 tari-
hinde, en düşük ise 118,4 

milyon levadan biraz fazla 
olarak Kasım ayında gön-
dermişlerdir. Geçen yılın 
son ayında yurt dışında 
çalışan yur ttaşlarımız 

yakınlarına yaklaşık 129 
milyon leva göndermiş 
olup, 2015 yılına kıyasla 1 
milyon leva daha fazladır. 

Verilere göre Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD), 
İspanya ve Yunanistan’da 
çalışan gurbetçiler, ülkeye 
en büyük miktarda para 

gönderdiler. 
Genellikle bankadan 

yollanan paralar yazın 
sonunda daha yüksek 
miktarda oluyor, çünkü o 
zaman mevsimlik işler ve 
mevsimlik istihdam prog-
ramları sona ermektedir. 

             Kırcaali Haber

Tütün üreticilerinin kayıt süresi 
30 Nisan’a kadar uzatıldı

Tarım ve Gıda Bakanı Prof. Dr. Hristo Bozukov’un 
emriyle Tütün ve Tütün Ürünler Kanunu’nun 
4.maddesinin 2.fıkrası gereğince tütün üretici-
lerinin 2017 yılı için kayıt süresi 30 Nisan 2017 
tarihine kadar uzatıldı. Buna ilişkin Bakan’ın emri 
Tarım ve Gıda Bakanlığının web sitesinde yayın-
landı. Emri uygulamakla Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Georgi Jelyazkov görevlendirildi. 

Tütün üreticilerinin kayıt süresinin 28 Şubat’tan 
30 Nisan 2017 tarihine uzatılmasına ilişkin karar 
branş örgütlerinin ısrarı sonucunda Başbakanlık 
Tütün Danışma Konseyinin toplantısında alındı. 
Ulusal Tütün Üreticileri Derneği-2010 Başkanı 
Tsvetan Filev, Bakan’a gönderdiği mektupta der-
nek üyeleri adına kayıt süresinin uzatılması rica-
sında bulunmuştu. 

Tütün ve Tütün Ürünleri Kanunu’na göre tütün 
alımı yapan firmalarla sözleşme imzalayan tü-
tün üreticileri her yıl 31 Mart tarihine kadar ka-
muoyunun erişimine açık olarak Tarım ve Gıda 
Bakanlığı’nın oluşturduğu tütün üretici kayıt siste-
mine kaydını yaptırmak zorundadır. Kayıt süresi 
Tarım ve Gıda Bakanı’nın emriyle 2 ay uzatılabi-
liyor. 

Geçen yıl Kırcaali ilinde kaydını yaptıran tütün 
üreticilerinin toplam sayısı 1040, onlardan 641’i 
Krumovgrad (Koşukavak) İlçesi’nde ikamet etmek-
tedir. 

Ustina İmam Yetiştirme 
Merkezi binasına taşlı saldırı

Bulgaristan Milli Bayramın kutlandığı gece Ustina 
İmam Yetiştirme Merkezi binasına kimliği belirsiz 
kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildiği bil-
dirildi.

Gece saat 01 sularında gerçekleşen saldırıda dini 
eğitim binasında bazı hasarlar oluştuğu anlaşıldı. 

Merkezin Müdürü Selim Mehmet Kırcaali Haber 
gazetesine yaptığı açıklamasında olayın ardından 

polise başvurduklarını ve şu ana kadar saldırgan-
ların kimliklerinin tespit edilmediğini belirtti. Selim, 
saldırının uyuşturucu kullanmış gençler tarafından 
yapılmış olması ihtimalinin olduğunu söyledi. 

Ustina İmam Yetiştirme Merkezi Başmüftülüğe 
bağlı bir kurumdur. Bölge müftülüklerindeki imam 
ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yapılan kurslarda 
şu an 20 öğrenci eğitim görmektedir. 

Türkiye Dışişleri Bakanlığından Bulgaristan'a 
'siyasi haklara saygı' çağrısı

Türkiye Dışişleri Ba-
kanlığı Sözcüsü Hüseyin 
Müftüoğlu, Bulgaristan 
Dışişleri Bakanlığının 7 
Mart 2017 tarihli basın 
açıklamasına dair bir so-
ruya verdiği yazılı cevap-
ta şu ifadeleri kullandı:
"Bulgaristan Dışişle-

ri Bakanlığının 7 Mart 
2017 tarihli basın açıkla-
masında atıfta bulunulan 
'kurallar temelli' Avrupa 
sisteminin kurucuları 
arasında Türkiye Cum-
huriyeti de yer almakta-
dır. Bu kurallar sistemine 
atfın, Türkiye'de yaşayan 
Türk asıllı vatandaşlarını 
en temel siyasi hakla-
rından biri olan seçme 
haklarını kullanmaktan 

mahrum bırakmak ama-
cıyla, Türkiye'de kuru-
labilecek azami sandık 

sayısını 35 ile sınırlamak 
için özel bir yasa çıka-
ran bir ülkeden gelmesi 
manidardır. Bulgaristan 
Cumhuriyeti'ni, ülkesin-

deki azınlıkların siyasi 
haklarını kısıtlama ama-
cı taşıyan ve Avrupa ku-

rallar sistemine temel-
den aykırı bu tür uygu-
lamalardan vazgeçmeye 
davet ediyoruz."
Bulgar  bakan l ığ ın 

açıklamasında yer alan 
maddi teşvik vaadi 
gibi iddiaların gerçek-
lerle bağdaşmadığı-
nı belirten Müftüoğlu, 
Türkiye'nin hiçbir dev-
letin içişlerine karış-
masının da söz konusu 
olmadığını bildirdi.
Müftüoğlu, açıklama-

sında, "Türkiye Cum-
huriyeti, bugüne değin 
olduğu gibi, ülkesinde 
bulunan tüm Bulgaris-
tan Cumhuriyeti vatan-
daşlarının Bulgaristan 
seçimlerinde oy kulla-
nabilmeleri için gerekli 
en ideal koşulları sağla-
maya devam edecektir." 
ifadesine yer verdi. AA

Özel yetenekli çocukların maddi desteklerle 
teşviki 2017 yılında da devam edecek
Hükümet, 2017 yılında 

devlet ve belediye okul-
larında okuyan üstün 
yetenekli öğrencilerin 
korunmasına ilişkin ön-
lemler programı kabul 
etti. Bununla sanat, bilim 
ve spor alanında üstün 
başarılar elde eden ço-
cukların yaratıcı, bilimsel 
ve sportif yeteneklerinin 
geliştirilmesi maddi des-
teklerle teşvik edilmesi 
amaçlanıyor. 
Sanat, bilim, sporla il-

gili kurslara, sanat atöl-
yelerine, antrenman ve 
bilim kamplarına, ulusal 
ve uluslararası düzeyde-
ki müsabaka, olimpiyat 
veya spor yarışmalarına 
katılan yetenekli çocuk-
lara bir kereye mahsus 
olmak üzere 195 levaya 
kadar devlet desteği ve-
rilmesi öngörülüyor. Ay-
rıca bu tür çocuklara ay-
lık 135 leva olmak üzere 
bir yıllık burs ödenecek. 
Bu amaç için devlet büt-

çesinden 1,8 milyon leva 
fon ayrıldı. 
Programla ulusal ve 

uluslararası düzeyde-
ki müsabaka, olimpiyat 
veya yarışmalarda bi-
rincilik, ikincilik ve üçün-
cülük elde eden öğren-
cilere maddi destek ve-
rilmesi öngörülüyor. Bu-
nunla birlikte olimpiyat 
oyunları, dünya, Avrupa 
ve Balkan şampiyonala-
rında birincilik, ikincilik 
ve üçüncülük elde eden 

veya Bulgaristan Ferdi 
Şampiyonaları finalle-
rinde birincilik elde eden 
spor alanında yetenekli 
çocukların sportif yete-
neklerinin geliştirilme-
sinin teşvik edilmesi de 
öngörülüyor. 
Maddi destek verilecek 

özel yetenekli çocuklar, 
çocukluk ve öğrencilik 
yıllarında sanat, bilim 
ve spor alanında sergi-
ledikleri performansın 
özellikleri dikkate alına-
rak seçilecek.
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Лютви Местан и предизборният лъч на ДОСТ в Айтос
С химните на Бълга-

рия и ЕС препълнени-
ят салон на Читалище 
„Васил Левски“ в Ай-
тос посрещна Предиз-
борния лъч на ДОСТ и 
кандидатдепутатската 
листа на Обединението 
за Бургаски избирате-
лен район. В срещата 
взеха участие и Ахмед 
Юсеин от Ямболски 
избирателен район и 
Рашид Куру от Силис-
тренски избирателен 
район.
Пред повече от 400 

избиратели водачът на 
Листата г-н Айдоан Али 
заяви, че избирателите 
на ДОСТ от Бургаско 
ще докажат с гласа си 
на 26 март силата на 
Обединението и про-
тивопоставянето му 
на всички онези, които 
искат да управляват с 
националисти на гър-
ба на малцинствата в 
България. Той изтъкна, 
че ДОСТ ще работи в 
44-ия Парламент за 
силна евроатлантиче-

ска България за равно-
правие на всички нейни 
граждани.
Г-н Лютви Местан за-

почна словото си с бла-
годарност за разбира-
нето на сподвижниците 
на ДОСТ от Бургаския 
район техният съграж-
данин Хюсеин Хафъзов 
да поведе битката сре-
щу модела „Кой“ като 

водач на листите на 
Обединението в Бла-
гоевград и Смолян. Ли-
дерът им благодари и 
за спойката на всички 
да работят активно за 
избирането на Айдоан 
Али за депутат в 44-то 
НС. По-нататък в речта 
си г-н Местан обоснова 
мисията на ДОСТ да 
води политика срещу 

фалша, който обрича 
малцинствата в Бъл-
гария на неравнопра-
вие и зависимости от 
злонамерени полити-
ци. Лидерът разобличи 
цинизма Слави Бинев 
и Камен Петков да ис-
кат гласа на турците и 
мюсюлманите, за да 
бъдат депутати от ДПС. 
ДОСТ е партията, коя-

то има кауза, свързана 
със светлото бъдеще 
на турците и мюсюл-
маните в България, с 
нейното истинско евро-
атлантическо бъдеще. 
Г-н Местан подчерта 
в края на речта си, че 
е не по-малко патри-
от, само че е истински 
модерен патриот. Мо-
дерният патриотизъм, 

който изповядва и за 
който ще работи ДОСТ, 
съдържа в себе си ви-
сота на всяко име, на 
всяка религия, защита 
на майчиния език, и 
неприкосновеност на 
границите на евроат-
лантическа България.
Събранието завърши 

с химна „Време е за 
ДОСТ“.

Среща на г-н Местан с 
мисията на ОССЕ в България

Председателят на 
ДОСТ г-н Лютви Мес-
тан проведе среща с 
Мисията на ОССЕ за 
наблюдение на избори-
те в България, начело с 
ръководителя й г-н Ро-
ман Якич.

На първо място г-н 
Местан сподели огор-
чението си, че въпре-
ки изрично изразените 
препоръки в Доклади 
на ОССЕ за правото 
на ползване на май-
чин език продължава 
забраната, дискрими-
национният текст не е 
премахнат и на него му 
се налагат непрекъсна-
то глоби за това, че го-
вори на турски език.

 На следващо място, 
г-н Местан обърна вни-
мание, че на практика 
се ограничават кон-
ституционно разписа-
ни права на български 
граждани чрез ограни-
чение на броя на сек-
циите в Р Турция до 35. 
Той посочи конкретни 
примери за скандално 
разместване на место-
положението на и без 
това ограничени до 35 
секции в Р Турция без 
обективни критерии 

съобразно интереса на 
ДПС.

 Освен това г-н Местан 
информира г-н Якич, 
че в България се чу-

ват гласове за още по-
скандално лишаване на 
българските граждани 
от правото на глас чрез 
решение за закриване 
на секции извън дипло-
матическите предста-
вителства в Р Турция. 
Това би било не просто 
дискриминационно, а 
откровено фашистко 
решение, което ще има 
тежки последици.

В срещата си с пред-

ставителите на ОССЕ 
г-н Лютви Местан – 
председател на ПП 
ДОСТ, изрази притесне-
нията си относно спира-

нето на предизборния 
клип на Обединение 
ДОСТ, окървавените 
плакати на Коалици-
ята, битите и аресту-
вани кандидати за на-
родни представители 
и активисти на ДОСТ, 
забраната от страна на 
всички кметове в Кър-
джалийско за провеж-
дане на мероприятия 
на Обединение ДОСТ в 
хода на предизобрната 

кампания. Г-н Местан 
изрази притеснение, че 
ще има опити за мани-
пулации на вота в ет-
нически смесените ра-

йони на прин-
ципа „Всички 
срещу ДОСТ“.

Предвид на 
споделените 
притеснения 
г- н  М е с т а н 
призова г-н 
Якич да изпра-
ти наблюдате-
ли в етнически 
смесените ра-
йони и по-спе-
циално в края 
на изборния 
ден, когато се 
броят бюле -
тините и се 
попълват про-

токолите.
 В заключение г-н Мес-

тан сподели, че чрез 
езика на омразата се 
реализира фашистка 
стратегия за изгражда-
не на универсален об-
раз на врага в лицето 
на ДОСТ. Това се явява 
в драстично противоре-
чие с основни принципи 
на европейското хума-
нитарно право.

Срещите със съпредседателите на 
Обединение ДОСТ се превръщат в 

реална народна трибуна
Съпредседателите на Обединение ДОСТ 

г-н Лютви Местан и г-н Орхан Исмаилов се 
срещнаха с жителите на село Зелена морава 
в област Търговище. Над 150 човека посрещ-
наха с хляб и мед и бурни аплодисменти ли-
дерите на Коалицията. Срещата се превърна 
в непринуден и откровен разговор. Толкова 
години никой от политиците, които се борят 
за техните гласове, не е идвал в селото, за 
да чуе проблемите в човешки разговор, лице 
в лице.

„Обединение ДОСТ доказва, че води пози-

тивна кампания в интерес на хората, въпре-
ки режисираната истерия в медиите срещу 
Коалицията“, това каза г-н Местан и призова 
хората да не вярват на думи, а да съдят по-
литиците по делата им.

„Вие ме познавате, аз съм един от вас. Ва-
шите болки и проблеми са мои и няма да 
престана да се боря заради вас“, каза г-н Ор-
хан Исмаилов и призова хората на 26 март 

да гласуват с бюлетина номер 13.
Залата, която се оказа тясна, за да събере 

множеството, дошло да разговаря с лиде-
рите на Коалицията, се превърна в народна 
трибуна. Всички, които искаха, имаха въз-
можност да задават въпроси, да изказват 
мнения и да изразяват свободно и на висок 
глас своята воля.
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Альоша Синабов в Падина: ДПС е единствената партия в 
България, която приема всеки избирател със своите различия

„Аз съм един от вас и 
искам вашата подкрепа 
с номер 9 в бюлетината, 
за да може ДПС да има 
по-силно представи-
телство в следващото 
Народно събрание и да 
има развитие в региона. 
Сега е моментът да си 
изградим нашата обща 
къща със здрави осно-
ви и децата ни да живе-
ят на по-добро място. С 
тези думи кандидатът 
за народен представи-
тел от листата на ДПС в 
9-ти Многомандатен из-
бирателен район в Кър-
джали Альоша Синабов 
се обърна към жителите 
на ардинското село Па-
дина по време на среща 
от предизборната кам-
пания.

„Аз съм тук днес, ще 
дойда и след 26-ти 
март. ДПС е единстве-
ната партия в България, 
която приема всеки из-
бирател със своите 
различия. Апелирам ви 
да не вярвате на избор-

ните лъжи на другите 
партии. Вярвайте само 
на себе си и на ръко-
водството на общината, 
защото те са най-близо 
до вас”, допълни Альо-
ша Синабов.

На предизборната 
среща в най-голямото 
ардинско село присъст-
ваха още областният 
лидер на ДПС инж. Изет 

Шабан, кметът на об-
щината Ресми Мурад, 
председателят на об-
щинския съвет Сезгин 
Байрам, зам.-кметът на 
общината Наско Кичу-
ков, общинския съвет-
ник от Падина Шинка 
Аврамова, кметовете 
на Падина, Жълтуша, 
Еньовче, Стояново, 
бизнесмени, членове и 

симпатизанти на ДПС.
В изказването си об-

ластният председател 
на ДПС инж. Изет Ша-
бан подчерта, че ДПС е 
една от най-стабилни-
те партии у нас, която 
мисли за малките на-
селени места. „ДПС не 
делим хората на тези и 
онези. ДПС следва по-
следователна полити-

ка и се грижи еднакво 
за всички”, заяви инж. 
Изет Шабан.

Кметът Ресми Мурад 
запозна присъстващите 
с кандидат-депутатска-
та листа на ДПС в 9-ти 
МИР в Кърджали. Пред-
стави приоритетите на 
Движението в предсто-
ящите парламентарни 
избори за борба с бед-
ността и демографска-
та криза. „Убеден съм, 

че след изборите ДПС 
ще бъде най-предпочи-
тания партньор за упра-
влението у нас, защото 
ние сме предвидими, 
предсказуеми, последо-
вателни и сме системна 
партия”, заяви Ресми 
Мурад.

Падинчани изразиха 
своята мощна и безре-
зервна подкрепа за лис-
тата на ДПС с №9 вин-
тегралната бюлетина.

Канд ид ат - депу татите 
на ДПС се срещнаха с 
пенсионери от Кърджали

Кандидатите за народени представители от 
ДПС Адлен Шевкед, Байрам Байрам и Ахмед 
Моллахасан се срещнаха с хора от третата 
възраст в пенсионерски клуб в кърджалий-
ския квартал "Възрожденци". Основните ак-
центи в разговора бяха свързани с подобря-
ването на благосъстоянието на възрастните 
хора. Бяха обсъдени също социални услу-
гите, които се предлагат на територията на 

Общината. 
Кандидат-депутатите бяха категорични, че 

ДПС разполага с реални решения, за чиято 
реализация ще работят в 44-ото Народно съ-
брание. Сред приоритетите на ДПС е значи-
мото нарастване на доходите и пенсиите на 
базата на икономическия растеж.

Хората изразиха задоволството си от ко-
ректността на кандидатите на ДПС, като се 
интересуваха и от програмната декларация 
за решаване на проблемите им. Те изразиха 
подкрепата си за листата с номер 9 на пред-
стоящите избори на 26 март.

Мустафа Карадайъ в Минерални бани: ДПС ще 
спаси България от апатията, бедността и омразата

„България трябва да 
бъде спасена. От ом-
разата, от умората и 
апатията, от от опустя-
ващите села и градове. 
Младите хора бягат от 
Родината, защото не 
виждат перспектива. 
Само ДПС е в състоя-
ние да победи омраза-
та и да спаси България. 
Тъмнината не може да 
се победи с друга тъм-
нина. Омразата не може 
да бъде превъзмогната 
с омраза. Само любо-
вта може да победи ом-
разата. Нашата любов 
към Родината". Това за-
яви пред препълнената 
зала от над 700 души в 
понеделник вечерта ли-
дерът на ДПС Мустафа 
Карадайъ при предста-
вянето на листата на 
движението в Минерал-
ни бани. 

Председателят на 
ДПС призова хората 
да дадат доверието 
си за най-българската 
и единствено реална-
та листа, която никога 
няма да ги подведе. А 
хората в нея ще изпъл-
нят всичко, което са 
обещали. .

„България трябва да 
върне младите хора, 
които сега я напус -
кат, защото не виждат 

перспектива и шанс за 
развитие. За да се слу-
чи това, трябва заедно 
да преборим бедността. 
Но за да победим бед-
ността трябва първо да 
превъзмогнем омразата 
и разединението”, каза 

още Карадайъ в Мине-
рални бани. 

Лидерът на ДПС из-
рази своята увереност, 
че ДПС ще излезе още 
по-силно и еднно от се-
гашния опит за разце-
пление. „Прочистихме 
редиците си от служ-
богонци и кариеристи. 
Изонихме гратисчиите 
от нашия влак. Изхвър-
лихме ги в движение, 
защото станаха много 
нагли. Нашият влак е 
на правилния път, това 
е пътят на България в 
НАТО и Европейския 

съюз”, допълни той.
Водъчът на листата в 

29-и МИР Хасково Йор-
дан Цонев обяви ико-
номическата програма 
на ДПС. Той обеща ра-
дикални промени в об-
разованието, здравео-

пазването и социалната 
сфера.

Ние сме за приема-
не на Закон за адми-
нистриране на инвес-
тициите. За това ще 
трябва да се променят 
други 72 закона, за да 
могат да се редуцират 
всички режими, уточни 
Йордан Цонев. Той съ-
общи, че друга мярка в 
Програмата на ДПС е 
ускоряването на съдеб-
ния процес, когато има 
обжалване на инвести-
ционни намерение.

Проблем номер едно 

в бизнеса са кадрите. 
В 52-те висши учили-
ща има специалности, 
които не са съобразени 
с пазара на труда. Про-
извеждат се специали-
сти които не се търсят 
. Смятаме, че субсиди-
рането трябва да бъде 
свързано с реализаци-
ята на студентите. Спе-
циалностите трябва 
да бъдат обсъждани 
с бизнеса. В средните 
училища всеки трябва 
да получава профе -
сионално образование, 
като професиите бъдат 
съобразени с пазара на 
труда, изтъкна Цонев. 

В селското стопанство 
ДПС предвижда създа-
ването на 500 милионен 
фонд за подкрепа на 
инвеститорите, които 
искат да създадат пре-
работващи мощности.

Радикалната реформа 
в здравеопазването се 
състои в една карди-
нална крачка – демо-
нополизация на здрав-
ната каса, всеки да 
има право да избира. 
В съдебната система 
реформата трябва да 
бъде в съда. Търговски-
те и административните 
дела са тези, които пре-
чат на бизнеса, добави 
Йордан Цонев.
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Kırcaali ve Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi 
Odaları, işbirliği protokolü imzaladı

Kırcaali’de Kırcaali Ticaret ve 
Sanayi Odası ve Lüleburgaz 
Ticaret ve Sanayi Odası ara-
sında işbirliği protokolü imza-
landı. Kırcaali’yi ziyaret eden 
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi 
Odası üyesi olan 16 girişimci-
den oluşan heyet, Kırcaali’de 
Kırcaali Ticaret ve Sanayi Oda-

sı Yönetim Kurulu Üyeleri Seba-
hattin Gökçe ve Cevdet Adem 
tarafından karşılandı. Sebahat-
tin Gökçe, Kırcaali Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın yönetimi adı-
na konukları selamlama konuş-
ması yaptı. 

İki ticaret ve sanayi odası 
arasındaki ilişkiler iki yıl önce 

başladı. 2015 yılında Kırcaali 
Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Nasko 
Nastev’in başkanlığında bir he-
yet Lüleburgaz’a çalışma ziya-
reti gerçekleştirdi. 

İşbirliği protokolü imzalanma-
sının temel amacı, ticaret ve 
sanayi odalarının ortak sınır 

ötesi projeler gerçekleştirmesi-
nin teşvik edilmesidir. Protokolü 
imzalayan iki taraf Bulgaristan 
ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine 
karşı yükümlülükleri çerçevesin-
de projeler geliştirecek. 

Protokolün 1.maddesinde 
“Eşitlik kanununa uyarak ve kar-
şılıklı çıkara dayanarak, ortak 
ekonomik refahın güçlendirilme-
si için çalışacağız” deniliyor. İki 
ticaret ve sanayi odası, ulusal 
ve uluslararası düzeyde yapılan 
ticaret fuarlarına, ticaret odaları 
sergilerine, sempozyumlara ve 
konferanslara katılımları için 

Kırcaali ve Lüleburgaz’da iş 
dünyasını teşvik edecek. Bu tür 
katılımlarda iki ticaret ve sanayi 
odasının birbirini desteklemesi 
öngörülüyor. 

3.maddede yürürlükte olan 
mevzuat çerçevesinde ticari 
bilgiler değişimi düzenlenmiş-
tir. Sözleşmenin tarafları pazar 
araştırmaları ve iş temasları 
konusunda birbirine destek 
olacak. 

İki ticaret ve sanayi odası, ken-
di aralarında ticaret yapmak is-
teyen üyeleri hakkında bilgi de-
ğişiminde bulunacak. 

Yaklaşık 1,2 milyon emekliye 
40’ar leva ikramiye 

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada 1 288 
000 emekli vatandaşa Nisan ayı maaşı ile birlikte 40’ar leva 
ikramiye ödeneceği bildirildi. Hıristiyanların kutladığı Paskal-
ya Yortusu münasebetiyle verilen bu ikramiye 2017 yılında 
yoksulluk sınırı olarak belirlenen ek ücretler ve tazminat üc-
retleri ile birlikte 314 leva altında emekli maaşı alan emekli 

vatandaşlara ödenecek.
Paskalya için ikramiye ödenmesi için hükümet devlet sos-

yal güvenlik bütçesine 51 milyon 500 bin leva kaynak tahsis 
edecek. Kaynaklar, 2017 yılı devlet bütçesi gider kaleminde 
öngörülen harcamaların yeniden yapılandırılması sonucunda 
sağlandı. 

İşadamı Sali Yaşar, Cebel kaplıcalarına 
yatırım yapma niyetini beyan etti

Kırcaalili işadamı Sali Yaşar, 
Cebel (Şeyhcuma) yakınındaki 
termal suların değerlendirilme-
si üzere yatırım yapma niyeti 
olduğunu beyan eden ilk işada-
mı oldu. Başka girişimcilerin de 
kaplıcalara karşı ilgi gösterdiği, 
ancak kaplıcadan Cebel mer-
kezine su getirecek boru hattı-
nın inşa edilmesini bekledikleri 
anlaşıldı. Kimin yatırım niyetini 
onaylanacağına Cebel Belediye 
Meclisi karar verecek. 

Cebel Belediyesi Bölgesel ve 
Kentsel Planlama Daire Başka-
nı Müh. Veska Dimitrova,”Sali 
Yaşar, kaplıcalara yakın bir 
mevkiye açık yüzme havuzu, 
dinlenme ve kamp alanı bulu-
nacak bir SPA Merkezi kurmak 
istiyor” diye bildirdi. Dimitrova, 
kaplıcalara ilgi gösteren otelci-
lerin yapacakları yatırımlardan 
maksimum gelir elde etmek is-

tediklerini belirtti. 
Belediyeciler, Cebel’de SPA 

merkezleri kurulup, Makas-Nim-
feya (Yanıkköy) Sınır Kapısı’na 
yakın olmasından dolayı kasa-
banın bir tatil beldesine dönü-
şeceği ümidini besliyorlar.

Belediye, termal kaynak de-

bisine göre yatırım niyetlerini 
gözden geçirecek. Termal su 
yatağında jeolojik ve sondaj 
çalışmaları sonucunda 1977 
yılında sıcak su aktı. Gerekli 
olduğunda yeniden sondaj ça-
lışmaları yapılacak.

                         Kırcaali Haber


