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Kırcaali’de Geleneksel Toplu Sünnet Merasimi
Kırcaali’de bölgeden yaklaşık
100 çocuk Aytoslu uzman Dr.
Lütfi Mehmet tarafından toplu
sünnet edildi.
Geleneksel olarak yapılan sünnet organizasyonu Kırcaali Bölge Müftülüğü tarafından Bursa
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar’ın katkılarıyla
gerçekleştirildi. Kırcaali Merkez
Camii’nde düzenlenen sünnet
töreninde Haskovo (Hasköy)
Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Momçilgrad (Mestanlı)
İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet
Bozov ve Müdür Yardımcısı Nurettin Çakır, Bursa Osmangazi
Belediyesi’ni temsilen bir heyet,
ev sahibi konumundaki Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet,
sünnet ekibi ve cami görevlileri
hazır bulundu. Nurettin Çakır
Hoca’nın sunumuyla gerçekleştirilen sünnet açılış töreni
Merkez Cami İmam Hatibi Erdinç Hayrullah’ın okuduğu Asr-ı
Şerif ile başladı.
Kırcaali Bölge Müftüsü selamlama konuşmasında Bursa
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar’ın selamlarını
ileterek tüm ailelere çocuklarının sünnetlerinin hayırlı olmasını diledi. Müftü, organizasyonu
mümkün kılan Bursa Osman-

gazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar’a şükranlarını sundu.
Beyhan Mehmet, sünnet edilecek çocukların velilerine uygulanan ağrısız ve kanamasız sünnet yöntemi hakkında bilgi verdi,
gerekli tavsiyelerde bulundu.
Ardından Haskovo Bölge Müftüsü Basri Eminefendi de kısa
bir konuşması yaptı. Haskovo

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

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

şehrinde de Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar’ın katkılarıyla 120 civa-

rında çocuğun sünnet ettirildiğini bildiren Müftü, kendilerine
şükranlarını sundu.

Türk pop müziğinin ünlü ismi
Serdar Ortaç, ilk defa Kırcaali’de
üç saat süren konser sunarak,
Bulgaristan’daki sevenlerini
sevindirdi. Konser programının
gerçekleştiği Kırcaali Spartak
Arena Amfitiyatrosu hınca hınç
doldu. Ünlü sanatçıyı Kırcaali
ilinden başka Haskovo (Hasköy), Asenovgrad (İstanimaka),
Stambolovo, Mineralni Bani
(Meriçler), Varna, Burgaz, Rusçuk, Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık)
gibi yurdun çeşitli yerlerinden
gelen şehrin misafirleri olmak
üzere 3 000’i aşkın hayranı izledi.
İzleyiciler in çoğu Serdar
Ortaç’ın söylediği „İsmi lazım
değil“, „Beni Unut“, „Karabiberim“, „Haberin Olsun“ gibi popüler şarkılarına eşlik etti.
Program kapsamında Bulgar
pop-folk sanatçısı Tatyana da
sahne alarak, en güzel parçalarını seslendirdi. İzleyiciler,
Serdar Ortaç ve Tatyana’nın
performanslarını güçlü alkışlarla ödüllendirdi. Serdar Ortaç’ı ve
Tatyana’yı yakından görüp hitle-

rini dinleme keyfi, izleyicilere 35
levaya mal oldu.
Muhteşem konser, Kurban
Bayramı dolayısıyla Kırcaali
ili yedi belediye başkanının ve

Bursa Osmangazi Belediyesi
adına Mehmet İyibilir, organizasyona katılan ailelere Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar’ın selamlarını ileterek,
onlar adına organizasyona
maddi katkıda bulunan hemşerilere teşekkür etti.
Mehmet İyibilir, ailelerin çocuklarını Momçilgrad İlahiyat
Lisesi’ne göndermeleri çağrısında bulundu.
Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Kırcaali Haber gazetesine
şunları söyledi: „Mutluyuz, çünkü Müftülük olarak hamd olsun
ki halkımızın ihtiyaç duyduğu
bütün alanlarda çalışmaya gayret ediyoruz, faaliyet yürütmeye
gayret ediyoruz. Cenab-I Allah
iyilik ve güzellikte birlik olun,
şer işlerde birbirinizi uyarın
buyuruyor. Bu manada bugün
Başmüftülüğümüzü çatısı altında bir taraftan toplu sünnetleri
halk bizden bekler oldu. Bununla birlikte Ramazan’da iftar

Devamı 5’de

Serdar Ortaç Kırcaalilileri Coşturdu

Haskovo ili Stambolovo ve Mineralni Bani belediye başkanlarının desteğinin yanı sıra Palace
Queen Yaz Gece Kulübü’nün
ana sponsorluğunda gerçekleşti. Konserin ana organizatörü
Momçilgrad (Mestanlı) kasabasından Ahmet Ahmet idi.
Konserin sonunda katılımcılar,
Haluk Levent, Ebru Gündeş,
Yurtseven Kardeşler gibi ünlü
Türk pop müziği sanatçılarının

da Kırcaali’de konser vermelerini arzu ettiklerini dile getirdiler.
Selamlama konuşmasında
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, bayramların hep birlikte kutlandığı
zaman gerçek
bir bayram olduğunu vurguladı.
Hasan Azis,”Bir
kez daha gösterdik ve kanıtladık
ki, Kırcaali hoşgörü başkentidir.
Şimdi Serdar
O r t a ç ’ı n ko n serinden sonra
ise Kırcaali,
Bulgaristan ve Türkiye’de pop
müziğin başkenti de olacak.
Umarım, bir sonraki konseri
en kısa süre içerisinde izleyicilerin söylediği isimlerden biri
verecektir” diye konuştu. Hasan
Azis, mükemmel organizasyondan dolayı Palace Queen Yaz
Gece Kulübü’nün sahibi Ahmet Ahmet-Mamata’ya ve eşi
Hazel’e teşekkürlerini sundu.
Güner ŞÜKRÜ
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Öğrencilerin, okullarda cep telefonu
kullanılmasının yasaklanması istendi
Podkrepa
Emek
Konfederasyonu’na bağlı
Eğitim Sendikası, öğrencilerin sınıfta cep telefonu
kullanmasını yasaklayan
kurallar getirilmesi için
yasal değişiklikler istedi.
Sendika, O kul Ö n cesi ve Okul Eğitimi
Kanunu’nun 172.maddesine atıfta bulundu. Madde şöyle diyor:” Öğrenciler, ders saatlerinde cep
telefonlarını kullanmasınlar".
Örgütten yapılan açıklamada,” Elbette bu metnin
uygulanmasını garanti
edebilecek bir mekanizma yoktur” denildi.
Sendikacıların ifadelerine göre bu durumdan
iki çıkış yolu var:”Formal
metinlerin okyanusu içine
dalmaya devam edelim
ve Bulgar eğitim sisteminin çöküşünün en derin
noktasına ulaşmadığımızı hayal edelim ya da
uzun süredir var olan bir
şeyi kullanıp etkili kurallar
oluşturalım”.

kapatılmasıdır. Bu kurala
uymayan (ve dolayısıyla
diğer kurallara) bir öğrenci uyarılıyor ve ardından 3
gün okuldan uzak tutuluyor. Ebeveynlerin seçme
ve itiraz etme veya okul
politikalarına karışma
hakkı yoktur. Fransa’da
ebeveynler ve gençlerin
çoğu, okulda sivil becerilerin oluşmasını tolere ettikleri için kurallara

Mısırdan son derece yüksek
verim alınması bekleniyor

Eğitim Sendikasının
önerisi, öğrencilerin ders
saatlerinde cep telefonu bulundurmasını ve
kullanmasını kesinlikle
yasaklayacak eğitim kurumları ile aile arasında
bir sözleşme imzalama
yükümlülüğü getirecek
yasal değişik yapılması-

dır.
Kısa bir süre önce akıllı
telefonların okulda kullanılmasını yasaklayan
Fransa örnek gösterildi.
Sendikal örgüte göre
Fransa, sadece müdür ve
öğretmenlerin tavsiyelerinin işe yaramayacağının
ve kanunun uygulanması

gerektiğinin farkına varan
ülkelerden biridir.
Eğitim Sendikası’nın
açıklamasında şu ifadeler yer aldı: ”Uygulamada
Fransız okullarında aile
ve okul arasında bir sözleşme imzalanmakta ve
bu sözleşmenin bir kısmı
cep telefonunun okulda

lendirdi. Bakan,” Gerçek
şu ki, bazı okullarda aşırı
yoğunluk var ki bu istenmeyen bir durum” dedi
ve bunun iki vardiya uygulanmasına yol açtığını
ve eğitim sürecinin bütün
gün örgütlenmesinin olanaksız olduğunu söyledi.
Vılçev,”Belediyelerin bir
koordinasyon mekanizması oluşturmasını düzenleyerek bu yoğunlaşmanın üstesinden gelmeye çalışacağız” dedi.
Bakan’ın ifadelerine
göre belediyeler, eğitim sürecinin bütün gün
örgütlenmesinin sağ-

lanamadığı
durumlarda
belirli okullara daha az
öğrenci kabul
edilmesini
önerebilecek. Vılçev,
”Üzerinde
ç alıştığımız
f iziki çevre standardı
ile en büyük
okulların kapasitesini düzenleyeceğiz.
Halihazırda 74
ilçede bulunan okullarda
iki vardiya uygulanmaktadır. Ayrıca pedagoji
uzmanları için tamamen yeni bir düzenleme
öngörülüyor. Pedagoji
uzman talebi ve arzına
ilişkin bilgi sistemi oluşturulacak. Böylece öğretmenlerin nerede eksik, nerede fazla olduğu
netleşecektir. MON, idari
yükün hafifletilmesi ile ilgili de değişiklikler öngörüyor” diye açıklamada
bulundu.
Kırcaali Haber

Bakan Vılçev: Çocukları birinci sınıfa
kayıt ettirmek için yakınlık ilkesi önemli
Eğitim ve Bilim Bakanlığında (MON) düzenlenen basın toplantısında konuşan Eğitim ve
Bilim Bakanı Krasimir
Vılçev,”Çocukları birinci sınıfa kayıt ettirmek
için yakınlık ilkesi tartışılmaz ve önemlidir”
diye kaydetti. Bakan’ın
ifadelerine göre bu ilke
neredeyse tüm ülkelerin eğitim sistemlerinde
görülebilir. Bakan,” Ayrımcılığa Karşı Koruma
Komisyonu'nun, bu ilkenin ayrımcılık olmadığını
belirten bir kararı da var”
dedi ve ebeveynleri, çocuklarını başka bir okula kaydetme hakkından
mahrum bırakmadıklarını, ancak en yakın okula
kayıt yaptırmaya öncelik
verdiklerini sözlerine ekledi. Bakan,” Bu avantaj,
rahatlık, hareket süresi, güvenlik açısından
önemlidir” dedi.
Bakan,” İlkbaharda yapılan birinci sınıfa kayıt
işlemleri, önceki yıllara
göre daha normal geçti, “ilk kaydı yapılan, ilk
kabul edilen” ilkesinden
kaynaklanan hiçbir kuy-

uyulmasını ve cep telefonuyla ilgili olanı da normal kabul ediyor. Sayısallaştırma politikasıyla ilgili
olarak Eğitim ve Bilim
Bakanlığı, eğitim kurumlarına ders saatlerinde
kullanmak için çocukların ve öğrencilerin ilgisini
çekmek için tabletler, monitörler, interaktif tahtalar
ve başka dijital cihazlar
sağlamalıdır.”

ruk yoktu. Varna, Filibe
ve Burgaz'daki çocukların yüzde 90'ından fazlası, birinci tercih doğrultusunda birinci sınıfa
kayıtlıdır” diye ifade etti.
Vılçev,” Çocuğun bir
okulda 7. sınıfa kadar
daha büyük bir erkek
veya kız kardeşi olduğunda da en yakın okul
olarak kabul edilecek
şekilde bir yasal düzenleme yapac ağız”
diye belirtti ve değişikliği, ebeveynler için çocuklarının aynı okulda
okumalarının çok daha
uygun olmakla gerekçe-

Buğdaydan düşük verim alınması ve ilkbaharda
şiddetli yağışlardan dolayı işleme ile ilgili yüksek
giderler yapılmasına rağmen Bulgaristan’da çiftçiler
için 2018 yılı önceki yıla göre çok daha bereketli
olacak.
Çiftçilerle yapılan küçük bir anket sonuçları, buğdayın pahalılaşmasıyla çiftçilerin bir kısmının ilkbaharda ekilen bitkilerden elde ettikleri ürünler için
depolarında yer boşaltılması için hasattan hemen
sonra buğdaylarını sattıklarını gösterdi.
Yurdun çeşitli yerlerinde buğday satışları farklılık
gösteriyor, fakat bir ay önce Kuzey Bulgaristan’da
bir ton buğday 320 levaya satılırken şimdi 380 levaya bile satıldığı görülüyor.

On gün önce Güney Bulgaristan’da ayçiçeği hasadı başladı, bu haftanın başında ise Koca Balkan’ın
kuzeyinde bulunan tarlalarında da hasat başladı.
Kneja ve Montana bölgelerinde ayçiçeği üretimi
yapan çiftçiler, ayçiçeği tohumu fiyatları bu yıl ton
başına 500-520 levaya kadar oldukça düşmesine
rağmen beklenen yüksek rekoltenin bu düşük fiyatları telafi edeceğini söylediler.
Fakat en büyük umutlar mısırdadır. İlkbaharda havaların yağışlı geçmesinden dolayı mısırdan son
derece yüksek bir verim alınması bekleniyor.
Plevne bölgesinden bir çiftçi, ”Ton başına 220260 leva ödense bile mısırdan son derece yüksek
verim alındığı için çiftçiler giderlerini kapatabilecek”
dedi. Bu yıl çiftçilerin dekar başına mısırdan 9501000 kg arasında verim elde edilmesi bekleniyor.
Kuraklıktan dolayı tüm kültür bitkilerinde rekoltesinin beklenenin altında olacağı Batı Avrupa’da buğday piyasasına ilişkin üzüntü verici veriler, piyasayı
hareketlendirdi. Bu, ihracat rakamlarından da belli
oluyor ki rakamlar, hasattan hemen sonra ülkemizin
buğday ihracatında yüzde 11’lik artış kaydettiğini
gösteriyor.
Tarım uzmanları, bütün bunların üretim yatırımının
iyi bir geri dönüşü ve elde edilen gelirlerde artış
olacağının garantisini verdiğini söylüyor.
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Siyasi mağdurlar, Bulgarlaştırma
süreci davasının sonuçlanmasını istedi
Bulgarlaştırma süreci
mağduru olan yedi kişinin, Bulgarlaştırma süreci
davasının, en nihayetinde soruşturma evresinin
sona ermesi için mahkemenin, savcılığı disipline
sokmasını istediği açıklandı.
Sofya Şehir Mahkemesi,
davaların dördüne ilişkin
karar açıklaması için Askeri Savcılığa bir ay süre
verdi. Diğer üç davanın
ele alınması bekleniyor.
Mahkeme, savcılığa sürenin dolduğunu hatırlattı.
Mağdurlar, 2017 yılı
ekim ayında Ceza Davaları Kanununda yapılan
değişikliklerden faydalanmışlardır. Değişikliklere göre kasıtlı suçlara
ilişkin davalarla ilgili suç
duyurusunda bulunduktan
sonra 2 yılı aşkın bir süre
geçmişse gerek sanığın
kendisi, gerekse mağdurlar soruşturma sürecinin
hızlandırılması için mahkemeye başvurabilirler.
1991 yılında açılan birinci dava Todor Jivkov ve
Dimitır Stoyanov aleyhine
açılmıştır. Daha sonra Jivkov ve Stoyanov ile birlikte Georgi Atanasov, Petır
Mladenov ve Penço Kubadinski hakkında da suç

Dava ile ilgili son verilere
göre Sofya Askeri Savcılığı tarafından hakkında
yürütülen soruşturma süresi Mayıs 2018’e kadar
uzatıldı.
2007 yılında o zamanki Başsavcı Yardımcısı
Valeri Pırvanov, 400’ü
aşkın mağdurun ifadesi
alınmadan davanın sonlandırılamayacağını izah
etti. Onların ifadelerinden
yeni suçlara dair deliller
ortaya çıkarsa ve daha
ağır bir ceza öngörülen
ve zaman aşımı süresi
daha uzunsa yeni suç duyurularında bulunulduğu
takdirde davanın yenilebileceğini söyledi.

duyurusunda bulunuldu,
ancak 1993 yılında bu suç
duyuruları üzerine başlatılan soruşturmaların bazılarına son verildi. 1993
yılında Jivkov, Stoyanov
ve Atanasov hakkında
hazırlanan iddianame
mahkemeye sunuldu, fakat suçlara ilişkin yeniden
soruşturma kararı alındı.
Dört yıl sonra iddianame
tekrar mahkemeye sunuldu, ancak mahkemeye
tekrar soruşturmaya devam edilmesi kararı aldı.
Sonuçta 2001 yılında

Atanasov hakkında açılan iptal davası reddedildi.
İddianameye göre Mayıs
1984-Şubat 1985 döneminde Atanasov, Başbakan olarak Jivkov ile
birlikte o zamanki İçişleri
Bakanı Dimitır Stoyanov’u
İçişleri Bakanlığı görevlilerine düzenlenmemiş
görevler verip ülkenin bir
bölümünde olağanüstü hal durumunu ortaya
koyarak yetkisini kötüye
kullanması ve aşması
için kışkırtmıştır. Bunu
sonucunda Bulgaristan

vatandaşları kanuna aykırı olarak cezaevlerine
sürülmüştür, şehirlerarası yolculuk yapma özgürlüğü sınırlandırılmıştır ve
onlara yönelik daha başka
suçlar işlenmiştir.
Atanasov’un Aralık 2012
yılında ifadesi alındı ve o
zaman yetkililer kendisine
hakkında açılan davanın
15 yıllık zaman aşımının
13 Şubat 2000 tarihinde
dolduğunu izah ettiler.
Bunun üzerine Atanasov,
davaya son verilmesini
istedi.

larını, Republikanska,
Generel Çernozubov ve
Samuil sokaklarının bir
kısmını ve Vızrojdentsi
semtindeki Rayko Jinzifov ve Hristo Danov
sokağının bir kısmını ve
pazar bölgesinde İvan
Vazov, Kliment Ohridski,
Dobruca sokaklarını ve
Haci Dimitır Meydanını
kapsayacak.
Bundan başka Kuzey

Arpezos
Parkının birinci ve ikinci aşaması
arasında
bağlantı
kuracak bir
köprü inşa
edilecek.
Müh. Mitovska,
”Sokak seçiminde,
2014-2020
Dönemi
Büyümedeki Bölgeler
Operasyonel Programınca Kırcaali’nin Kentsel Dönüşümü ve Gelişimi İçin Entegre Planını
uygulamaya yönelik yatırım programına dahil
edilen eğitim ve sosyal
altyapıya yapılan yatırımların sinerjik ve tamamlayıcı etkisi olması
dikkate alındı” diye vurguladı. KH

Kırcaali’de 10 sokak ve bir meydan
yenilenecek, bir köprü inşa edilecek
Kırcaali’de Sokak ve
Kaldırımların Onarımı
ve Rehabilitasyonu Projesi Yöneticisi olan Kırcaali Belediye Başkan
Yardımcısı Müh. Katya
Mitovksa, projenin giriş
konferansında 2014 2020 Dönemi Büyümedeki Bölgeler Operasyonel Programınca desteklenen proje kapsamında
Kırcaali'de 10 sokak ve
bir meydanın tamamen
yenileneceğini bildirdi.
Sokakların yenilenmesinden başka Kuzey
Arpezos Parkının iki bölümü arasında bağlantı
kuracak bir köprü inşa
edilecek.
5 052 148,70 leva tutarındaki projenin uygulama süresi 18 Nisan 2018'den 18 Ekim
2020'ye kadardır.
Projenin ana amacı,
Kırcaali'nin sürdürülebilir ve bütünleşik bir kent
olarak sosyal ve ekono-

mik kalkınmasının teşvik
edilmesi için şartlar yaratacak teknik altyapıyı
geliştirmektir.
Proje kapsamında altyapı ve kaldırımların
onarımı yapılacak sokaklara enerji tasarrufu
sağlayan Led aydınlatma sistemleri kurulacak.
Proje, şehrin merkezinde bulunan Ekzarh Yosif
ve Otets Paisiy sokak-

Geçen yılın sonunda
bir mağdur, Bulgarlaştırma süreci davasının
sonuçlanmaması ve karara bağlanmamasından
dolayı uğramış olduğu
manevi zararlar gerekçesiyle Devlet Sorumluluğu
Kanunu kapsamında savcılığı mahkum etti. Mahkeme kararına göre mağdura ödenmesi gereken
adil tazminat 100 000 leva
tutarında olmalıdır, ancak
davacı bu tutarın bir kısmı
olan 5 001 leva tazminat
talep etmiştir. Bu dava ile
ilgili ikinci derece Sofya
Şehir Mahkemesinden bir
karar çıkması bekleniyor.
Kırcaali Haber

Yılın başından beri 78 kişi,
yangın kurbanı oldu
BTV’nin “Bu Sabah” programına konuk olan İçişleri Bakanlığı Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma
Genel Müdürü Başkomiser Nikolay Nikolov, ”Yılın
başından beri yangın kurbanları, 2017 yılına göre
neredeyse yarıdan yarıya daha az sayıda olup 78
kişidir. 462 kişi yangından kurtarıldı” diye bildirdi.
Başkomiser Nikolov, ”Bu dönemde meydana
gelen tüm yangınların sadece yüzde 4'ü doğa
olayları sonucunda ortaya çıktı. Sorunlardan biri,
çabuk tutuşan gür ve yüksek olan kuru otlardır.
Ot yangını, saatte onlarca kilometre hızla yayılıyor ve sadece birkaç dakika içinde ateşin çevresi
kilometrelerce genişliyor. Bu tür olaylarda hızlı müdahale etmemiz önemlidir” diye belirtti.
İstatistiklere göre yangınlar en çok ihmalden

kaynaklanır. Bu tür yangınlarda ebeveynleri tarafından denetimsiz bırakılan küçük çocuklar ya da
zor hareket edebilen yaşlılar hayatını kaybediyor.
Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürü, ”Çabalarımız sonuç veriyor. Kış mevsimi başladığında ve evimizi ısıtmaya başladığımızda hava
sıcaklığının hızlı bir şekilde düşüp düşmeyeceği
önemlidir. En riskli dönem aralık ayının sonu ve
ocak ayıdır” diye kaydetti.
Başkomiser Nikolov,”Yaşlılar arasında bir kampanya başlattık ve birçok yere ücretsiz olarak sensörler kurduk. Bunu yangınları erken tespit edip
erken müdahale etmemiz için yapıyoruz” diye
sözlerine ekledi. En riskli bölgeler geleneksel
olarak Haskovo, Harmanlı, Svilengrad, Filibe ve
Pazarcık'dır. Başkomiser Nikolov, Bulgaristan'da
Yunanistan'daki gibi bir ölçekte yangın tehdidi ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı. KH
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Susuz köyünde geleneksel hemşeriler buluşması
Çernooçene’nin (Yenipazar) Bezvodno (Susuz)
köyünde gerçekleştirilen
sağlık ve bereket mevlidine ve hemşeriler buluşmasına uzaktan ve yakından yüzlerce kişi katıldı.
Ağustos ayının ilk pazar
günü onlarca otomobil,
yüksek dağlık bir yerde
bulunan köye giden tamamen asfaltlanan ve
yenilenen 26 kilometreyi
aşkın yolu kat etti. Köyün
eski sakinleri, burada eş
dost, akraba ve komşularıyla görüştü.
Bezvodno köyü Muhtar
Vekili Kadir Yahya, “Hemşeriler buluşmasına farklı
yerlerden hemşerilerimizin soyundan gelen kimselerin katılması sevinç
verici birşey” diye ifade
etti. Muhtar Vekili, sağlık
ve bereket için mevlit de
okunan geleneksel hemşeriler buluşmasının nice
nice yıllar devam etmesini
umuyor.
Ev sahipleri, misafirlere

kayalıklardan oluşan olağanüstü güzel bir manzaradan geçiyor.
Halihazırda köy sakinleri, misafirler ve turistler,
bu yol etrafında bulunan
doğa harikaları ve tarihi
yerlere daha kolay ulaşabilir. Onların arasında
Büyükkaya Trak Tapınağı,
Jenda yakınındaki köknar
ağaçları ve Kızıl Çerpa
Milli Parkı bulunuyor.
Bezvodno köyü yolu
etrafında kurulan Doğu
Rodoplar’da en büyük
olan Borovitsa Barajı’ndan

ikram etmek için kazanlar
dolusu pilav hazırladı.
Katılımcılar, 2015 yılında
köyün başına gelen kar
felaketine benzer yeni bir
doğal afetten korunmak
için dua etti.
Burada bir hatırlatma
yapacak olursak, 2015
yılı Mart ayında şiddetli
kar yağışlarından dolayı
Komuniga (Kuşallar) ve

Bezvodno köyleri arasındaki yolun 100 metreden
fazlası Kırcaali’ye içme
suyu temin edilen Borovitsa (Çamdere) Barajına
50 metre aşağıya kaydı.
O zaman acil olarak köydeki insanların en ihtiyaç
duyduğu gıda ve ilaçlar
temin edildi. Gıda ve ilaçların katırlarla taşınması
zorunda kalındı.

Kısa bir süre içinde geçici olarak kullanmak üzere
ormanlık alanda Bezvodno köyüne uzanan bir yol
açıldı, 2016 yılında ise bu
yol asfaltlandı.
Şirin Rodop köyü Bezvodno, Karakus Dağının en yüksek tepesi
Çilyaka’nın (1559 m) eteğinde bulunuyor. Köye giden yol, orman ve çıplak

vermeyen Almanya,
İspanya, İtalya ve Kıbrıs için veriler içerme-

ülkesinde kilovat saat
başına doğalgaz fiyatlarına ilişkin verileri de

altındadır.
Gaz fiyatları en yüksek İsveç'tedir. Orada

mektedir.
Eurostat, AB üyesi
olmayan birkaç ülkedeki elektrik fiyatlarını da karşılaştırdı.
Türkiye, Moldova ve
Karadağ'daki elektrik
fiyatları neredeyse Bulgaristan'daki mevcut
fiyatla aynıdır - kilovat
saat başına yaklaşık
10 sent. Sırbistan ve
M ake do nya'da i se
elektrik daha ucuzduryaklaşık 7-8 sent.
Eurostat ayrıca 2017
yılı için tüketim rakamlarını bildiren 21 AB

açıkladı. Almanya, İspanya, İtalya, Kıbrıs,
Malta, Finlandiya ve
Yunanistan tarafından
veri sunulmamıştır.
En düşük fiyat sıralamasında Bulgaristan, yaklaşık 4 sent ile
ikinci sırada bulunuyor.
Doğalgaz fiyatı sadece
Romanya’da daha düşüktür- yaklaşık 3 sent.
Macaristan, Hırvatistan, Lüksemburg, Estonya, Litvanya, Letonya, Slovakya, Polonya
ve Birleşik Krallık ‘ta
doğalgaz fiyatı 5 sentin

kilowatt saat doğalgaz
fiyatı 12 sent civarındadır.
Slovenya, Belçika,
Çek Cumhur iyeti,
Avustur ya, Fransa,
Hollanda, Danimarka,
Portekiz ve İrlanda'da
doğalgaz fiyatı kilovat
saat başına 5 ile 10
sent arasındadır.
Makedonya'da doğalgazın maliyeti kilovat
saat başına 5 sentken
Türkiye, Moldova ve
Sırbistan'da daha ucuz
olup kilovat saat başına 3-4 senttir. KH

Avrupa Birliği’nde en ucuz elektrik Bulgaristan’da
Avrupa Birliği (AB)
İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2017 yılına ait
açıklanan verileri, AB
ülkeleri arasında elektriğin en ucuz satıldığı
ülkenin Bulgaristan olduğunu gösteriyor.
Eurostat’tan yapılan
açıklamada ilk kez
çeşitli üye devletlerde
karşılaştırılabilir olan
verilerin yayınlandığı
belirtildi. Veriler, farklı ülkelerdeki toplam
hane halkı tüketimini
yansıtan ağırlıklı ortalama fiyatlara dayanmaktadır.
Verilere göre Bulgaristan'daki mevcut
elektrik fiyatı kilowatt
saat başına en düşük
olup 10 sentin altındadır.
Litvanya, Macaristan,
Hırvatistan, Romanya,
Estonya, Finlandiya,
Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'da
elektrik fiyatları 10 ile
15 sent arasındadır.
Elektrik en yüksek
fiyat olup 28 sente
Belçika'da satılıyor.
İrlanda, Portekiz ve
Danimarka'da bir kilowatt saat elektrik fiyatı
20 sentten fazladır.
Sıralama elektrik tüketimine ilişkin bilgi

Kırcaali ve daha onlarca
yerleşim yerine içme suyu
temin edilmektedir.
Bölge yüksek kayalar ve
Traklar döneminden kalma anıtlarla doludur.
Bezvodno köyüne yakın
Çilyaka Tepesi’ne giden
işaretler konulan yolun
yakınında yaklaşık 25-28
metre yüksekliğinde nispeten yüksek bir şelale
var. Araba yolunun hemen altında bulunan bu
şelale etkileyici bir manzara oluşturuyor.
Kırcaali Haber

Bulgaristan’da 17 köprünün
acil onarımı yapılacak

Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Nikolay Nankov, Staro Oryahovo-Dolni Çiflik-Grozdyovo-Provadya
karayolunun yenilenen 30 km’lik kesiminin açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Acil olarak yenilenmesi
gereken 17 köprü için 130 milyon levaya ihtiyaç var”
diye bildirdi.
Başbakan Boyko Borisov’un karayolu ve ulaştırma
altyapısı üzerindeki tüm köprüleri aynı anda tamir etme
talebine yanıt olarak Nankov, köprü onarımı için gerekli
fonlara ilişkin finansal rapor sunacağını söyledi.
Borisov, 14 Ağustos 2018 Salı günü İtalya’nın Cenova
şehrinde bir köprünün çökmesi sonucunda çok sayıda
kişinin hayatını kaybetmesinden sonra böyle bir talepte
bulundu.
Bakan,” Bazıları 30 yıldan fazla bir süredir onarılmamasına rağmen otoyollar üzerindeki köprüler ve viyadükler iyi durumdadır” dedi.
Geçen yıl 7 köprü ve viyadüğün tamir edildiğini hatırlatan Nankov, bu yıl ise 5 köprü tesisi üzerinde çalışıldığını kaydetti. Bu toplam 12 tesisin durumunu iyileştirmek
için yaklaşık 110 milyon leva yatırım yapıldığı açıklandı.
Bulgaristan'da köprü tesislerinin muhafaza edildiğini
ve daha da iyi muhafaza edileceğini vurguladı.
Üçüncü sınıf Oryahovo-Dolni Çiflik-Grozdyovo-Provadya karayolu, Varna bölgesi için büyük önem taşımaktadır, çünkü Kuzeydoğu Bulgaristan'dan Güney
Karadeniz kıyılarına kadar olan yerleşim yerlerinin
doğrudan bağlantısıdır.
Bakan, yol kesiminin onarılması ile yakındaki yerleşim yerlerinin sakinlerinin Provadya ve Dolni Çiflik kasabalarının yanı sıra Varna-Burgaz karayolu ve Hemus
otoyoluna güvenli ve hızlı ulaşımı sağlandığını kaydetti.
Dolni Çiflik kasabasının başında, Pçelnik köyünden
önceki bölgede ve Goren Çiflik köyünde üç köprü de
onarıldı.
Nankov, Varna'daki Asparuhovo Köprüsü'nün bir kısmının onarımının şehirde trafik tıkanıklığını önlemek
amacıyla Vasil Levski Bulvarı'nın inşaatı nedeniyle sonbahara erteleneceğini açıkladı.
Bakan,”Köprü kritik bir durumda değil ve ayrıca Bulgaristan vatandaşlarını ve onların güvenli geçişlerini de
dikkate alıyoruz” diye sözlerine ekledi.
Bakan, güvenlik adına kamyonların ağır yük taşıdıkları zaman Hemus karayolunu kullanmayıp alternatif yol
kullandığını hatırlattı.
Şu anda kötü durumda olan Hemus otoyolunun Varna
istikametindeki 34’ncü kilometresinde köprü ve 37’nci
kilometresinde Korenişki Dol Viyadüğü üzerindeki asfaltlar yenileniyor.
Alt köprülerde yirmi dört saat çalışma yapılmaktadır.
Zamanlamaya göre otoyolun 34’ncü kilometresinde köprünün onarımı ilkbaharda, Korenişki Dol Viyadüğü’nün
onarımı ise Ekim-Kasım aylarında bitecek.
Bakan,” Geri kalan köprü tesisleri üzerindeki çalışmalar aşamalı olarak başlayacak” dedi ve Rusçuk şehrindeki Tuna nehri üzerindeki köprünün de inceleneceğini
söyledi.
Bakan,”Albena’ya giden yolun onarımından sonra
muhtemelen ilkbaharda İgnatievo yakınında bir köprü
inşa edilmesi için ihale ilanında bulunulacak. Karadeniz otoyolu üzerindeki Zvezditsa Viyadüğü’nün onarımı
devam ediyor” dedi.
Bakan, şu anda Bakanlığın sınırlı bütçesiyle bu konuda elinden gelenin yapıldığını vurguladı.
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Kırcaali’de Geleneksel Toplu Sünnet Merasimi
1. sayfadan devam

organizasyonları, yardım
kumanyaların dağıtımı,
sayılı günler sonrasında Kurban Bayramı’nı
idrak edeceğiz. Halkımızın bayramlarını tebrik
ederek, bir hisse et paylaşmak, yetim çocuklarımızı görmek gözetmek,
onlara az da olsa ayda
50’şer leva katkı sağlamak ki, şu an itibariyle
Bulgaristan genelinde
220’i aşkın yetim çocuğa
halktan gelen yardımlar
neticesinde 50’er leva
veriliyor. En son projelerimizden biri de gençlerimizin, Allah için birbirlerini seven, bazen imkanı
olmayan, bazen de neşe
ve mutluluğu Müftülüğümüz sayesinde paylaş-

deyiz. Malumunuz Cuma
günü hacılarımız da mübarek beldelere yola çıkacaklar. O manada ayrı
bir mutluluğumuz var.
Hamd olsun! Dolayısıyla sünnet, Peygamber
Efendimizin (SAV) kavli, fiili, takriri yönlerini
hayatımıza geçirmektir.
Kavli-sözleri, tavsiyeleri, nasihatleri, filli-onun
yapmış olduklarını bizim
de yapmaya gayret etmemiz, takrirleri de dönemi itibariyle Sahabe-i
Güzin Efendilerimizin
Peygamberimize sordukları bazı soruları Efendi-

mak isteyen kardeşlerimize yönelik toplu düğün
projemiz var. Bu sene
içerisinde 25 gencimizin

toplu düğününü yapmak
suretiyle onlara çeyiz ve
mobilya hediyesi Başmüftülük ve Konya’daki

Mehir Vakfı olmak üzere bir işbirliği içerisinde
böylesi anlamlı projeyi
yerine getirme hedefin-

çekiyor – onlar ürünleri
litre başına sadece 1-2
sent daha düşük fiyata
satıyor. Genel olarak bu
bölgede litresine 2,30

kıt fiyatlarının Rusçuk,
Yanbol, Haskovo (Hasköy), Filibe ve Dobriç
(Hacıoğlu Pazarcık) illerinde en uygun oldu-

levanın altında benzin
ve dizel bulmak zordur.
Küçük tüccarların, genellikle büyük olanlardan
çok daha düşük fiyatlar
korudukları dikkate alındığında bu alışılmadık bir
durumdur.
Blagoevgrad bölgesi,
en pahalı yakıtlar bakımından ülkede ikinci
sırada yer alıyor. Orada
büyük benzin istasyonları, litre başına dizeli 2.37
levaya, benzini ise 2.30
levaya satıyor. Küçük
tüccarlar ile aralarında
daha büyük bir fiyat farkı
görülüyor. Bazı yerlerde
95 oktan kurşunsuz benzin fiyatı 2,25 leva, dizel
ise 2,28 levadır.
İllere göre fiyatlar karşılaştırıldığında akarya-

ğu anlaşılıyor, çünkü bu
illerde akaryakıt fiyatları
düşük tutuluyor. Rusçuk
ilinde ortalama fiyatlar,
ülke ortalamasından çok
daha düşüktür- 95 oktan
kurşunsuz benzin litresi
2,21 leva, dizel ise 2,24
levadır.
Sofya'da temel yakıtlar
için fiyatların çeşitliliği
çok daha fazla ve büyük
tüccarlar, meslektaşlarının düşük fiyatlarından
etkilenmiyor. Büyük zincirlerde litre başına benzine 2.26 leva ile 2.38
leva arasında ve dizele
2.28 ile 2.36 leva arasında bir fiyat uygulanır.
Sofya'daki daha küçük
akaryakıt tüccarları, temel yakıtları litre başına
2.20 levaya ve hatta bazı

yerlerde dizel ve benzini
2.15 levaya bile satıyor.
Bununla birlikte ortalama değerlerde bile Bulgaristan'daki akaryakıt
fiyatları gittikçe
daha fazla erişilememektedir.
Diğer AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında benzin
ve dizel daha
ucuz, ancak
aynı zamanda
onların fiyatları
gelirlerin büyük
kısmını yiyor.
Bulgaristan’da
sıradan bir vatandaş, bir litre
benzin almak
için yaklaşık 41
leva miktarındaki
günlük ücretinin yüzde
5, 46'sını ayırmalıdır. Bir
karşılaştırma yapacak
olursak Romanya’da sıradan bir vatandaşın bir
litre benzin almak için
günlük ücretinin sadece
yüzde 1’ini ayırması yeterlidir.
Bulgaristan Otomobilciler Birliği (SBA) verilerine
göre Avrupa'da en pahalı
benzin Hollanda'da satılıyor- 3.46 leva ve dizel
2,85 leva. Hollanda’yı
Yunanistan (95 oktan
kurşunsuz benzin- 3.32
leva, dizel- 2.98 leva),
İtalya (95 oktan kurşunsuz benzin- 3.30 leva, dizel- 3.05 leva) ve Portekiz (95 oktan kurşunsuz
benzin- 3.26 leva) izledi.

Benzin ve dizel fiyatları, rekor
kırmaya devam ediyor
Benzin ve dizel fiyatları, yaz rekorlarını kovalamaya devam ediyor.
Ülkede birçok yerde artık
litre başına 2.30 leva ve
2.40 levaya kadar yükseldi. Sürücüler, en çok
kullanılan yakıtlar- 95
oktan kurşunsuz benzin
ve sıradan dizel için bu
kadar para ödüyor. Çoğu
büyük zincirdeki özel
katkı maddeleri içeren
daha yüksek kaliteli olan
akaryakıtlar, 2.50'yi aşan
ve litre başına 2.75 levaya kadar çıkan fiyatlarla
satılmaktadır. En pahalı
yakıtlar Şumnu ve Blagoevgrad'daki (Yukarı
Cuma) benzin istasyonlarında satılıyor.
Fuelo sitesi verileri, ülkede 95 oktan benzinin
ortalama fiyatının litre
başına 2,26 leva, dizel
fiyatının ise litre başına 2,29 leva olduğunu
gösteriyor. Ancak bazı
yerlerde benzin fiyatları litre başına 2,20-2,34
leva arasında değişirken
dizel fiyatı 2,41 levaya
kadar yükseliyor.
Bulgaristan'da ortalama
yakıt fiyatları en yüksek
Şumnu bölgesindedir.
Bölgedeki daha büyük
benzin istasyonu zincirleri neredeyse aynı
fiyatları koruyor- benzin
ve dizel yaklaşık 2.34 levaya satılıyor. Daha küçük tüccarların benzin ve
dizel fiyatları ile önemli
bir fark olmadığı dikkati

mizin tebessüm ederek
veya farklı şekilde onaylamasına taklit diyoruz.
Sünnet bir manada Peygamber Efendimizin bize
örnek hayatını yansıtmasıdır. Zira Yüce Allah
öyle buyuruyor, “Allah’a
inanan, Allah’ı çok anan
ve ahrette mükâfat bekleyenler için Hz. Muhammed Mustafa üsve-i
hasenedir, en güzel örnektir. Rabbim, onun örnek hayatını hayatımızda
uygulamayı ki, böylelikle
de ahrette ona komşu olmayı nasip eylesin”.
Resmiye MÜMÜN

Sanayi üretiminde artış
Yayınlanan Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (NSİ)
verileri, Haziran 2018'de Bulgaristan'daki sanayi
üretimin bir önceki yıla göre yüzde 3,6 arttığını
gösteriyor.
Yıllık artış, esas olarak 8,3'lük bir büyüme kaydeden üretim endüstrisinin yanı sıra hacimlerin
yüzde 3,8 büyüdüğü imalat sanayiine bağlıydı.
Beklendiği gibi elektrik, ısı ve gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,6 oranında düşüş kaydedildi.
Yıllık bazda özellikle otomobiller hariç yüzde
35,7 oranla araç imalatında, yüzde 31,2 oranla
römork ve yarı römork imalatında, yüzde 19,2
oranla makine ve ekipmanların onarımı ve kurulumunda, yüzde 11,2’er oranla içecek üretimi, kauçuk ve plastik ürünleri imalatı ve elektrikli ekipman
üretiminde güçlü bir büyüme gözlemlendi.
Yıllık bazda özellikle yüzde 11,8 oranla mobilya-

lar hariç ahşap üretimi ve ahşap ürünleri imalatında, yüzde 7,7 oranla giyim üretiminde, yüzde 7,6
oranla gıda ürünleri üretimi ve yüzde 7,1 oranla
giyim imalatı hariç tekstil ve tekstil ürünleri imalatında düşüş kaydedildi.
Verilere göre haziran ayında bir önceki aya göre
toplam sanayi üretim artışı yüzde 1 seviyesinde
gerçekleşti. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 18,4, imalatta ise yüzde 0,5 artış kaydedilirken elektrik ve ısı enerjisi ve gaz üretim ve
dağıtımında yüzde 0,3 oranında düşüş kaydedildi.
İmalat sektöründe yüzde 9,3 oranla otomobiller
hariç taşıt imalatında, yüzde 7,9 oranla tütün ürünleri imalatında, yüzde 7,7 oranla kimyasal ürünlerin imalatında, yüzde 6,2 oranla bilgisayar ve
haberleşme teçhizatı, elektronik ve optik ürünlerin
imalatında önemli oranda artış oldu. Yüzde 8,1
oranla makine ve ekipmanların onarımı ve kurulumunda, yüzde 5,6 oranla makine ve ekipman
dışındaki metal ürünlerin imalatında, yüzde 4,5
oranla mobilyalar hariç ahşap imalatı ve ahşap
ürünleri imalatında ve yüzde 3,9 oranla mobilya
imalatında düşüş kaydedildi.
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Uzmanlar, emlak fiyatlarının düşeceğini söylüyor
Ulusal Emlak Derneği
Başkanı Dobromir Ganev,
”Bulgaristan'daki konut fiyatları 2019'un ikinci yarısından sonra düşmeye
başlayacak” tahmininde
bulundu.
Ganev, bu yıl Sofya ve
büyük şehirlerde taşınmaz fiyatlarının yüzde 2
ile 4 arasında yükselmesini bekliyor.
Eski inşa edilen binaların fiyatları yükselirken,
yeni inşa edilenlerin fiyatları düşüyor.
Bu yılın ilk çeyreğinde
Sofya’da geçen yılın aynı
dönemine kıyasla yeni
inşa edilen binaların fiyatı yüzde 2,5 oranında
düşerken mevcut binaların fiyatlarında yüzde 13,5
oranında ve ortalama olarak yüzde 8,3 oranında bir
artış gerçekleşmiştir.
Filibe'de yeni konut fiyatları ortalama olarak yüzde
12 -8 oranında, eski konut
fiyatları ise yüzde 14 ora-

nında artış oldu. Sadece
Byala ilçesinde tatil evi
fiyatlarında düşüş var.
Ganev,”Bu, yurt dışından yeni satıcıların belirlemesinden ziyade muhtemelen teklif edilen satış
fiyatlarının düşmesi ve
ikincil piyasanın varlığından kaynaklanmaktadır”
diye yorum yaptı.
Uzmana göre artık üç
buçuk yıldır fiyatların Sofya, Filibe, Varna ve Stara

nında artmaktadır.
Varna'da konut fiyatlarında yüzde 10 oranında
artış gözleniyor. Yeni ev
fiyatları yüzde 12, eski ev
fiyatları ise yüzde 9 oranında arttı. .
Aynı zamanda Sofya için

verilen inşaat izinlerinde
yüzde 50'lik bir artış ve
yeni inşa edilen binalarda
yüzde 16'lık bir artış yaşanmaktadır.
Bu yıl ilk kez birkaç yıl
durgunluğun ardından tatil evleriyle ilgili anlaşma-

ların sayısında önemli bir
artış oldu.
Yılın ilk yarısında tatil
evi fiyatlarında Pomorie ve Razlog'da yüzde
20, Nessebar’da yüzde
16, Balçik’te yüzde 12,
Tsarevo’da yüzde 9 ora-

ürün ve atıkların mevcut
yasal çerçevesi doğrultusunda kriterler için bir teklif geliştirmeye yöneliktir.
Üretimleri için ana kaynaklar, bunların kullanımı
için uygulanabilir teknik
gereklilikler, ürün gerek-

sinimleri ve bu atıklardan
elde edilen peletler ve briketler için teknik standartlar sunulmaktadır.
Uzmanlara göre kaynak
verimliliği elde etmek ve
ağaç işleme ve imalat
endüstrilerinde dairesel
bir ekonomiye kademeli
geçişi ve ayçiçeği yağının üretimini teşvik etmek
için Bulgar şirketlerinin
rekabet gücünü arttırmak
gerekiyor.
Bu, ağaç atıklarının ve
ayçiçeği kabuklarının,
standartları karşılayan,
çevre ve insan sağlığı için
yüksek düzeyde koruma
sağlayan "atık olmayan"
olarak yönetilmesi için
mekanizmalar kurarak
mümkündür. KH

2016’da kullanılan ahşap
atıklar, 160 bin ton arttı
Çevre ve Su Bakanlığında (MOSV) düzenlenen
dairesel ekonomiye geçiş
bağlamında ahşap atıkları ve ayçiçeği çekirdeği
kabuklarının etkin yönetimi konusunda seminerde sunulan verilere göre
Bulgaristan'da kullanılan
odun atık miktarı 2014
yılında 208 726 tondan
2016 yılında 369 399 tona
yükseldi. Seminere çevre
ve su bölge müfettişliklerinde görevli ve meslek
örgütlerine üye olan uzmanlar katıldı.
Atıkların çoğu, endüstriyel ve evsel ısıtma için
pelet ve briket haline getirilmektedir. Odun pelet
ve briket kullanıcılarının
sayısı yılda yaklaşık yüz-

de 10 -30 artmaktadır.
Verileri, MOSV tarafından
gerçekleştirilen bir proje
kapsamında yüklenici firma ekibi sundu.
Proje, odun atıkları ve
ayçiçeği çekirdeği kabukları ile ilgili olarak yan

Hayvan ıslahı yapan 50 kuruluş, devletten destek alıyor
Bulgaristan Ulusal Radyosuna demeç veren
Hayvan Yetiştiriciliğinde
Seçme ve Üreme Yürütme Ajansı Müdürü Georgi Yordanov,”Şu anda
Tarım, Gıda ve Orman
Bakanlığı'na kayıtlı ve ıslah faaliyetleri için finansman alan 50 kuruluş var”
dedi.
Yordanov,” Geçtiğimiz
yıl için bu 50 kuruluşa
devlet tarafından yaklaşık 6,5 milyon leva yar-

dım yapıldı. Bu yıl için
5,5 milyon leva öngörül-

mektedir.
Bulgaristan'da 30'dan

fazla koyun ırkı var. Ayrıca 10-12 sığır ırkı, 10-15
at ırkı, tavşan ırkı, manda ve başka hayvan ırkları var. Bulgaristan, gen
havuzunda zengin ve bu
temelde bu dernekler
varlığını sürdürmektedir.
Onlar hayali değil” diye
konuştu.
Yordanov, bazı hayvan
ıslahı faaliyetleri gerçekleştiren teşkilatlar, parayı
uygun bir şekilde harcamadıklarının müm kün

Zagora (Eski Zağra) gibi
şehirlerde yüzde 25 ev 27
arasında artmasına rağmen şu anda ülkede emlak piyasasında bir balon
olduğunu düşünmek için
bir neden yoktur.
Ganev, Bulgaristan’ın
Avro Bölgesi üyeliğine
aday olup kabul edilmesinin ekonomi ve ülkenin
emlak pazarı üzerinde
olumlu etkisi olacağını
tahmin ediyor.

Bulgaristan’da aylık
yaşam maliyeti artıyor
Bulgaristan Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonu’na (KNSB) bağlı Sendika ve Sosyal
Araştırmalar Enstitüsü’nün son verileri, iki yetişkin
ve iki çocuktan oluşan dört kişilik bir ailenin normal
yaşamı için ayda 2361, 28 levaya ihtiyaç duyulduğunu
gösteriyor.
Veriler, KNSB Başkanı Plamen Dimitrov ve Sendika
ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünde görevli uzman
Violeta İvanova tarafından açıklandı.
Gıda, konut, sağlık, ulaşım ve dinlenme masraflarını karşılamak için paraya ihtiyaç var.
Bir kişinin normal bir hayat sürmesi için gerekli olan
para 590,32 levadır. Bir kişinin aylık masrafı, yılın başından beri 36 leva arttı.
Dimitrov, “Ortalama aylık net ücret kişi başına 1

200 leva civarında olmalıdır, böylece aile normal olarak yaşayabilir. Bulgaristan'da çalışan kişilerin ancak
yüzde 20'si buna yakın miktarda maaş alır. Mart ayında ortalama net ücret, 321 leva daha düşüktü” dedi.
Bulgaristan'da hane haklarının yüzde 31,1’inin ferdi
başına düşen toplam gelir 321 leva, veya yaklaşık 2
243 000 kişi söz konusudur.
Analistlerin Vidin, Köstendil ve Blagoevgrad (Yukarıcuma) gibi illerde gözlemlerine göre, ortalama net
işçi ücretleri yaşamak için gereken miktarın sadece
yüzde 50'si kadardır. KH
olduğunu kabul etti.
“Amaca uygun harcanmayan fonlardan bahsetmeden önce, bu sürecin
hem bizim tarafımızdan
hem de Tarım Devleti
Fonu tarafından kontrol
edildiğini söylemek isterim. Islah faaliyetlerini
yürüten sivil toplum kuruluşları da devlet tarafından mali kontrollere
tabidir” dedi.
Yordanov, ”Her yıl, 15
Aralık'a kadar her bir
ıslah yapan kuruluş, bir
sonraki yıl için ıslah yapacak çiftçilerin listesini

sunuyor. Bu tür kuruluşlar ayrıca 30 Ocak'a
kadar, her bir hayvanın
kimlik numaralarının
listesini sunar. Hayvanın gerçekten var olup
olmadığını ciddi bir şekilde denetliyoruz. 30
Ocak'ta bu hayvanların
sayısı, kategoriler ve onlarla yapılacak faaliyetler
belli olunca- bu temelde yıl için bütçeleri de
oluşturulmaktadır. Islah
faaliyetleri için bir destek programı var” diye
belirtti.
Kırcaali Haber
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Başbakan Borisov: Hemus otoyolu
2024 yılına kadar hazır olacak
H e m u s ot oyo l u n u n,
Yablanitsa - Boğaza Geçidi arasındaki kesimde
süren çalışmaları yerinde
inceleyen Başbakan Boyko Borisov, “Büyük ölçekli
inşaat projeleri sürüyor ve
Teteven, Sevlievo, Gabrovo, Tırnovo, Tırgovişte
(Eskicuma), Varna halkına söz verdiğim gibi Hemus otoyolu 2024 yılına
kadar hazır olacak” diye
kaydetti.
Başbakan, bu kesi min çok büyük bir emek
ve kapasite gerektiren
en zor inşaat sahası olduğuna dikkat ç ek ti.
Borisov,”Dağlarda nasıl
yol inşa edildiğini görüyorsunuz – kamyon sürücüleri, ekskavatör operatörleri, silindir operatörleri
de birer kahramandır. Bu
yollar, katma değer üretiyor ve daha fazla yatırımcının ve turistin gelmesini
sağlayacaktır” diye sözlerine ekledi.
Başbakan, 15 Ağustos'ta
Hemus otoyolunun Be-

harekete geçiyoruz” dedi.
Başbakan, engelli kişileri ulusal düzeyde temsil
eden örgütler ve engelli
çocuk annelerinin temsilcileriyle yaptığı toplantıda
kararlaştırılan bilgi sisteminin yıl sonuna kadar
hazır olacağı yönündeki
beklentilerini dile getirdi.
Başbakan,” Yeni bütçede engellilere hizmet veren kurum ve kuruluşlar
için 150 milyon leva daha
fazla kaynak ayıracağız.
Şu andaki gibi çalışmaya
devam edersek, önümüzdeki yıllarda da ek fonlar
mevcut olacak” diye vur-

lokopitovo - Tırgovişte
arasındaki kesimde çalışmalara başlandığını ve
Veliko Tırnovo istikametindeki yolda iki lot ile ilgili
çalışmalar için de ihale
işlemlerinin başlatılacağına işaret etti. Struma
otoyolunun inşaatına ilişkin soru üzerine Borisov,

sonbaharda Sandanski
kasabasına uzanan otoyol
kesiminin açılışı yapılacağını söyledi.
Başbakan,” Eğitim altyapısının iyileştirilmesine
yönelik de büyük ölçekli
projeler sürüyor” dedi ve
620 milyon levadan fazla
ile okulların ve anaokulla-

rın inşa edildiğini ve onarımının yapıldığını sözlerine ekledi.
Engelli kişilerle ilgili olarak Borisov, talimatıyla
başlatılan günlük merkezlerin denetiminin sürdüğünü belirtti. Borisov,” Nerede neler olduğu hakkında
çok fazla bilgimiz var ve

12 Ağustos 2018 Pazar
günü Ardino’nun (Eğridere) Başevo (Hallar) köyünde bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen geleneksel köy
şenliği kapsamında köy
merkezinde şimdiye kadar Doğu Rodoplar bölgesinde görülmemiş en
kıvrak hora tepildi. Horaya
Kırcaali Milletvekili Adlen
Şevket, Ardino Belediye
Başkanı Resmi Murat,
çok sayıda çocuk, genç
ve yaşlı katıldı.
Etkinlik, köy muhtarlığı,
yerel Hristo Smirnenski
Toplum Merkezi ve Türkiye’deki göçmen derneklerinin mali desteğiyle
organize edildi. Şenliğe
etraf köylerden çok sayıda vatandaş akın etti. Bu
vesileyle yakın ve akraba-

Şaban, Milletvekili Adlen
Şevket, Ardino Belediye
Başkanı Resmi Murat,
Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram ve köy

içerisinde olmalarından
dolayı tebrik ederek, şenliğe gelen herkese sağlık, sıhhat diledi. Resmi
Murat, “Başevo şenliği

larıyla görüşmek için dünyanın dört bir yanından
pek çok gurbetçi geldi.
Bu yılki şenlikte resmi
konuklar arasında HÖH
Kırcaali İl Başkanı İzzet

manevi destek veren herkese şükranlarını sunduğunu ifade etti.
Belediye Başkanı Resmi
Murat, Hallarlılar birlik,
beraberlik ve dayanışma

temsilen Belediye Meclis
Üyesi olan Ömer Yağcı,
bu yıl ilk defa Başevo
şenliğine katıldı. Ömer
Yağcı, “Şenlik, yakın,
akraba ve tanıdıkların
birbirleriyle görüşmelerine vesile olan çok güzel
bir girişim. Aslen Başevo köyünden olan ebeveynlerim 1951 yılında
Türkiye’ye göç etmişlerdir. Burada insanlar çok
misafirperver, doğa ise
inanılmaz güzel” diye
ifade etti. Ömer Yağcı, şenliğe oğlu Safven
ve kızı Cudiye Esma ve
İstanbul’da ikamet eden
kız kardeşi Nazmiye ile
birlikte katıldı.
Çekiliş yapılarak hediyeler dağıtıldı. İki kuzu
olan en büyük hediyeleri
Belediye Başkanı Resmi
Murat ve mevlidin sponsorları olan Fehime ve
Beyhan Kaya çifti kazandı. Biletler karıştırılarak
yeniden yapılan çekiliş
sonucunda bu hediyeleri
Momçilgrad’ın (Mestanlı)
Zagorsko (Sulumlu) köyünden Hikmet Mehmet
ve Bursa iline bağlı Mudanya şehrinden Fehim
Çelik kazandı.
Şenlikte sahne alan
Kırcaali’den bir orkestra
misafirlere ve köy halkına
neşeli anlar yaşattı.
Güner ŞÜKRÜ

Geleneksel Hallarlılar Şenliği Düzenlendi

muhtarları yer aldı.
Şenlik açılış konuşmasında Başevo muhtarı
Müren Sali, köy şenliğinin
düzenlenmesine maddi ve

sadece ilçede değil, ilde
de en popüler olandır. Bu
yıl özel olarak şenlik için
köy merkezine bir metal
yapı olan çardak kuruldu.
Bu, belediye yönetimin ve
yerel sakinlerin desteği
ile yapıldı. Umarım, yerliler ve köyün misafirlerine
çok yardımcı olacaktır”
diye konuştu.
Ardino Rodopska İskra
Halk Toplum Merkezinin
çatısı altındaki Türk Folklor Ekibi, Başevo köyü
şenliğinin özel konuğu
oldu. Popüler Türkçe şarkılar seslendiren 22 yaşındaki genç yetenek Samir Mehmedov, izleyenlerin beğenisini kazandı.
Almanya'nın Hannover
kentinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’ni

guladı. Borisov, “Bütün
sistemler daha fazla finansmana ihtiyaç duyuyor” dedi ve iflas eden
Korporatif Ticaret Bankası (KTB), Belene Nükleer
Elektrik Santrali için sipariş verilen Rus reaktörleri
ve Amerikan santralleri
olarak bilinen Maritsa
Doğu-1 ve Maritsa Doğu3 elektrik santralleri için
6 milyardan fazla ödeme
yapıldığını hatırlattı. Borisov,” Bu para iki Hemus
otoyolunun inşaat maliyetini karşılayacak” diyerek
sözlerini bitirdi.
Kırcaali Haber

Bulgar Vatandaşları, yoğun
olarak ikinci el araba kullanıyor
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) ve
Otomobil Üreticileri Derneği’nin AB’nin 2017’de trafiğe kayıtlı araç sayısına ilişkin verileri, Bulgarların
büyük ölçüde ikinci el araba kullandığını, Bulgaristan'daki arabaların neredeyse yarısının 20 yaşın
üzerinde olup çoğunlukla dizel olduğunu gösteriyor.
Eurost at ver iler ine göre geç t iğ imiz yıl
Bulgaristan'da 1000 Bulgar'a yaklaşık 450 araba
düşen trafiğe yaklaşık 3,4 milyon araba kaydedildi. Eurostat’ın analiz raporuna göre ülkede trafiğe
kayıtlı araç sayısı yılda yaklaşık 100 000 otomobil
artmaktadır. 2016’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 3,3

milyon adet iken 2017’de 3,4 milyona çıktı.
Otomobil Üreticileri Derneği’nin son verilerine
göre bu yılın ilk yarısında ülkemizde yaklaşık 18
000 yeni otomobil satıldı. Fakat Bulgaristan yollarındaki araçların yaklaşık yarısı, 20 yaşın üzerinde
veya o yaşta olanlar yaklaşık 1,5 milyon otomobildir.
Otomobillerin yaklaşık yüzde 35'i veya yaklaşık 1,3
milyon araç 15 yaş altındadır, 10 yaş altında olan
araçlar ise yaklaşık 350 000 veya Bulgaristan'daki
araçların yaklaşık yüzde 10'udur.
Verilere göre, Bulgaristan'daki yeni otomobiller (5
yaşına kadar) trafiğe kayıtlı araç sayısının yaklaşık yüzde 5'ini oluşturuyor veya yaklaşık 160 000
adettir. Yılda ortalama 25-30 000 yeni araba satın alınıyor. Otomobil Üreticileri Derneği’nin resmi
verilerine göre geçen yıl ortalama 25-30 000 yeni
araba satıldı.
Bulgarlar, yoğun olarak dizel araba kullanıyoryaklaşık 1,7 milyon araba ya da Bulgaristan'da
kayıtlı araçların yüzde 50'sinden fazlası dizeldir.
Benzinli arabalar neredeyse aynı sayıda olup çoğu
doğal gaz sistemi ile donatılmıştır.
Ülke yollarında dolaşan ekolojik araçların varlığı
neredeyse semboliktir. Ancak 2 474 hibrit otomobil
(araç sayısının yaklaşık yüzde 0,08'i) ve sadece 274
elektrikli otomobil (araç sayısının yaklaşık yüzde
0,009’u) kaydedildi.
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kırcaali bölgesi halkıyla buluştu
Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat
Hatipoğlu, Kırcaali bölgesi halkıyla buluştu. 11 Ağustos 2018
Cumartesi günü Kırcaali Bölge
Müftülüğünün ev sahipliğinde
Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat
Lisesi önünde gerçekleşen
programa bölge halkından başka Bulgaristan’ın çeşitli yerlerinden gelen Müslümanlar da
yoğun ilgi gösterdi. ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen ismi
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu yakından görmek isteyen vatandaşlar, program başlamadan
yaklaşık 1 saat önce okulun
bahçesini doldurdu.
Programda resmi konuklar
arasında Momçilgrad Belediye
Meclis Başkanı Ömer Hüseyin,
Haskovo (Hasköy) Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Momçilgrad İlahiyat Lisesi Müdürü
Ahmet Bozov, Müdür Yardımcısı Nurettin Çakır ve ev sahibi
konumundaki Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet ve
Müftü Vekili Nasuf Nasuf yer
aldı.
Programın açılışında Kırcaali
Merkez Camii’nde Türkiye’den
konuk imam Metin Uluocak,
Asr-ı Şerif okudu.
Nurettin Çakır Hoca’nın sunumuyla gerçekleştirilen programın başında kısa bir selamlama konuşması yapan Kırcaali
Müftüsü Beyhan Mehmet, bu-

luşmaya teşrif eden Prof. Dr.
Nihat Hatipoğlu'na müftülük ve
Bulgaristan Müslümanları adına şükranlarını sundu. Müftü,
“Kurban Bayramı yaklaştı, sayılı günler kaldı. Kurban öncesinde böylesi bir manevi hava
yaşıyoruz, adeta bir bayram
havası. Bu doğrultuda emeği
geçen kardeşlerimize gönülden
teşekkür ediyoruz” dedi.
Adından Rudozem (Palas)
Vest İlahi Grubu, Prof. Dr. Nihat

Türkiye Cumhuriyeti Sofya
Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü’nü ziyaret

Büyükelçi Dr. Ulusoy Başmüftü Yardımcısı Birali Birali tarafından karşılandı. Görüşme esnasında Başmüftü Yardımcısı

etti. Büyükelçi Hasan Ulusoy
T.C. Sofya Büyükelçiliği Birinci Müşaviri Hüseyin Barbaros
Dicle ile birlikte Başmüftülüğü
ziyaret edip bayram tebriğinde
bulundu.

Birali Birali ve Büyükelçi Hasan
Ulusoy Başmüftülüğün Kurban
bayramı için ve yıl içerisinde
organize ettiği sosyal projeler
hakkında konuştular.
Dr. Ulusoy iki ülkenin dini ku-

Hatipoğlu’nu ve tüm katılımcıları “Cürmüm İle Geldim Sana”
ilahisi ile selamladı.
T V programcısı, ilahiyatçı ve Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nihat
Hatipoğlu,”Sizlerle buluşmaktan onur duyuyoruz. Allah sizi,
sevginizi, kardeşliğinizi, birliğinizi, beraberliğinizi daim eylesin inşallah, yani bu çok gurur
verici tabii ki. Gelirken camiler
gördük. Cami cemaatlerinin far-

Türkiye Büyükelçisinden
Başmüftülüğe Bayram Ziyareti
rumları arasında çeşitli projeler
için diplomatik desteğe hazır
olduğunu bildirdi. Aynı şekilde
Başmüftülüğün diğer dini topluluklar ile kurmuş olduğu
iyi diyalog ve işbirliği için
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek ilişkilerin ortak
problemlerin çözümünde
karşılıklı anlayış ve yardım
ruhunda devam etmesini
diledi.
B a ş m ü f t ü Ya r dı m c ı sı Birali Birali Büyükelçi
Ulusoy’a şu anda hac ibadeti için Kutsal topraklarda bulunan Başmüftü Dr.
Mustafa Hacı’nın selamlarını ve bayram dileklerini
iletti.
Kısa ziyaretin sonunda her iki
taraf da birbirine sağlık, bereket ve başarılı çalışmalar dileğinde bulundu.
Kırcaali Haber

kındayız. Hocalarımızın, müftü
hocalarımızın gayretini biliyorum. Yani siz bence bizden
bir adım öndesiniz, ahiret için
diyorum. Biz daha kolay şartlarda dinimizi, hani çocuklarımızı eğitim filan gibi konularda,
Avrupa’dan daha iyiyiz, her yerde Kur’an okunuyor Türkiye’de.
Siz buranın yerlisisiniz, asıl
unsurlarısınız, sizin kendinizi,
çocuklarınızı muhafaza etmiş
olmanız çok güzel. Onun için
herkese teşekkür ediyorum.
Hepinizden Allah bin kez razı
olsun!” diye ifade etti.
“İslam’ın hizmetkarıyım, şeref
duyduğum tek şey Müslüman
olmaktır. Biz bunu öğrendik.
Ölünceye kadar da bunu tatbik etmek hepimizin boynunun

borcudur inşallah” diye kendini
tanıtan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İslam’ın doğuşunu ve
Peygamber Efendimiz Hazreti
Muhammed (SAV)’in hayatını,
ahlakını ve güzel huylarını anlattı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu,
“Bizim hesabımız Peygamberimizle, bizim ölçümüz Peygamberimiz, bizim dünya ve ahiret
liderimiz Peygamberimiz. Biz
onunla şeref duyuyoruz ve
onun metoduyla hareket ediyoruz, çünkü O bütün insanlığa gönderilmiş bir Peygamber”
diye belirtti.
Daha sonra Prof. Dr. Nihat
Hatipoğlu, katılımcılarla sohbet
edip sorularını yanıtladı.
Program, Hatipoğlu’nun vatandaşlarla birlikte el açıp dua
etmesinin ardından son buldu.
Ardından Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet Prof. Dr.
Nihat Hatipoğlu'na bir plaket
sundu. Ayrıca Momçilgrad İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet Bozov ve bazı katılımcılar da Prof.
Dr. Nihat Hatipoğlu'na çeşitli
hediyeler takdim ettiler.
Programdan önce ve sonra
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile fotoğraf çektirmek isteyen sevenleri izdihama sebep oldu. Prof.
Dr. Nihat Hatipoğlu sevenlerini
kırmayıp onlarla bol bol hatıra
fotoğrafı çektirdi.
Program kapsamında Momçilgrad’daki imam hatip lisesine
destek için anmalık eşyaların
ve Kırcaali bölgesinde Kuran
Kursu hocalığı yapan Sevinç
Emin’in Kur’an-ı Kerim ve dini
kitaplar sattığı kermes kuruldu.
Resmiye MÜMÜN

Ardino Hastanesinin onarımı sürüyor

Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat ve Belediye Meclisi Başkanı Sezgin Bayram, Ardino Hastanesi’nde yapılan onarım çalışmalarını bizzat yerinde incelediler. Onarım çalışmaları, 2014
– 2020 Yunanistan-Bulgaristan İNTERREG V-A Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında finanse edilen
Sınır Ötesi Bölgelerde
Dışlanmış ve Mahrum
Bırakılmış Topluluklar
İçin Temel Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
(Smile) Projesi çerçevesinde gerçekleştiriliyor.
Proje faaliyetleri çerçevesinde hastalara
gelişmiş temel bakım hizmetlerinin sağlanmasına imkan verecek.
Hasta odalarının onarımı yapılacak ve donanımı yenilenecek. Bundan başka modern tıbbi ve bilgisayar ekipmanları yanı sıra muayenehaneler için yeni mobilyalar satın alınacak ve teslim edilecek.
Ayrıca Görüntüleme Tanı Bölümü’nün donanımı da yenilenecek ve
yeni bir modern X-Ray makinesi satın alınacak.
Onarım çalışmalarının ağustos ayı sonuna kadar sona ermesi
ve ekipmanların ekim ayı sonuna kadar teslim edilmesi gerekiyor.
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