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Kırcaali’de Coşkulu 23 Nisan Konseri
Kültür Derneği’ne çok şey borçlu olduğunu söyleyen Ayhan
Şakir, ”Bu dernek olmasaydı,
şimdi belki de karşınızda olmayacaktım. Bir de bir başka tarafı
var bu olayın, müzikle, kültürle,
sanatla uğraşan çocuklar, kötü
yollardan uzak durur. Bunu kendimden biliyorum. Ben böyle
büyüdüm, inşallah, elimizden

geldiği kadar çocuklarımıza da
müziği öğretmeye çalışacağız”
dedi.
Programın sonunda organizatörlere ve tüm amatör sanatçılara çiçekler sunuldu.
Çocuk Bayramı kutlaması tüm
çocukların sahnede hep beraber Hayat Bayram Olsa şarkısına eşlik etmeleriyle son buldu.

T.C. Sofya Büyükelçiliği
2. Uluslararası Çocuk
Şenliği Düzenledi
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği ile Türk Kültür ve Sanat
Derneği’nin (TÜRKSAD) ortak
organizasyonuyla Kırcaali’de 23
Nisan Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Konser,
Kırcaali Belediyesi’nin maddi
desteği ile gerçekleştirildi.
Programda Kırcaali Ömer
Lütfi Kültür Derneği’nin çatısı
altındaki Yüksel Esen ve Sebahat Ahmet’in yönetmenliğinde
faaliyet gösteren Çocuk Folklor
Ekibi ve Kırcaali Türk Halkoyunları ve Türküleri Ekibinin sunduğu Rumeli halk oyunlarının yanı
sıra derneğin küçük ve genç
solistleri Ayhan Şakir’in müzik
yönetmenliğinde hazırladıkları türküler ve şarkılar söyledi.
Konserde 80 çocuk ve genç
yetenek sahne aldı. Belediye
Kültür Merkezi salonunu tıklım tıklım dolduran muhteşem
konseri tüm bölgeden yaklaşık
500 kişi izledi. Onların arasında
pek çok küçük çocuklarla gelen

izleyicilerin de olması gözden
kaçmadı.
Konsere teşrif eden konuklar
arasında Türkiye Cumhuriyeti
Filibe Başkonsolosluğu Muavin
Konsolos Volkan Tanyıldız, Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı Bahri Ömer, Kırcaali Bölge
Müftü Vekili Nasuf Nasuf, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ve başka davetliler
yer aldı.
Rumeli halk dansıyla başlayan
program, İlayda Şevket’in söylediği “Maaşallah” ve “Padişah”
şarkılarıyla devam etti. Programda derneğin solistleri Sinem
Sezgin “Cesaretin Var Mı Aşka”
ve Bertu Mümün ile düet yaptığı
“Narin Yarim” şarkılarını, Bertu
Mümün “Tesbih” şarkısını, Çınar Mümün “Mualim” ve “Fasulye” türkülerini ve Aysun Ahmet
“Kahveyi Kavurdular” türküsünü
ve “ Emri Olur” şarkısını seslendirdi. Sürpriz Modern Dans
Grubu bu defa Hande Yener‘in
Aylin Coşkun ile düet yaptığı
“Manzara” şarkısı eşliğinde
sunduğu muhteşem dans gösterisiyle gençleri coşturdu. Sah-

Hoşgeldin Kıymetli
M i s a f i r, H o ş G e l d i n
On Bir Ayın Sultanı
Ramazan
Sayfa 2’de

neye çıkan Çocuk Folklor Ekibi,
Kırcaali Türk Halkoyunları ve
Türküleri Ekibi, Sürpriz Modern
Dans Grubu ve yetenekli çocuk
ve gençler, büyük beğeni topladı ve izleyicilerden bol bol alkış
aldılar.
İlk adımlarını Ömer Lütfi Kültür
Derneği’nde atmış, daha sonra
profesyonel sahnelere yükselmiş, Kırcaali tiyatrosu sanatçısı olmuş ve yıllar sonra yine
dernekte destekte bulunmak
için müzik yönetmenliği yapan
Ayhan Şakir sahne alarak, konserin sürpriz konuğu oldu. Sanatçının söylediği “Güldaniyem”
türküsü hayranlarını sevindirdi.
Herkesin 23 Nisan Türkiye
Cumhuriyeti Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan
Ayhan Şakir, Ömer Lütfi Kültür
Derneği’nde yılın başında kendisine verilen görevden dolayı
mutluluk duyduğunu ifade ederek dernek yönetimine teşekkür
etti. Sanatçı, “Çocuk yetiştirmek
büyük bir sorumluluk, ama biz
dernek olarak elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Ömer Lütfi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün
geleceğin mimarları çocuklara armağan ettiği “23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kapsamında T.C. Sofya Büyükelçiliği ilki 2018 yılında gerçekleştirilmiş olan Uluslararası Çocuk
Şenliği’nin ikincisini bu yıl 20 Nisan Cumartesi günü 14.00-17.00
saatleri arasında Ramada Otel’de düzenledi.
Onursal Başkanlığını Büyükelçinin eşi Didem Ulusoy’un yaptığı
Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneği’nin (TUBUKADD) işbirliğiyle düzenlenen Şenliğe çoğu çocuk olmak üzere 500’ü aşkın kişi
katıldı. Büyükelçi Dr.
Ulusoy, şenliğin açlışında yaptığı
konuşmada,
sponsorlara
katkıları için
teşekkür
etti. Şenlik
vesilesiyle
Türk vatandaşları ve
soydaşlar
ile birlikte Bulgar ve kordiplomatiğin çocuklarının biraraya gelmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Büyükelçi bugün birlikte oynayan birbirini yakından tanıyan Türk ve Bulgar çocukların
Türk-Bulgar dostluğunun geleceğinin garantisi olduğunu, dostluk
yerine düşmanlıktan beslenen maksatlı çevrelere bu birlikteliğinin
en güzel cevabı oluşturduğunu vurguladı.
Şenlikte, Türk, soydaş ve Bulgar çocukları hep birlikte, Türkçe,
Bulgarca çocuk şarkıları, şiirleri seslendirdiler, folklor, bale, dans
gösterileri yaptılar. Deço Denev İşitme engelliler okulu folklor gösterisi büyük takdir kazandı. Gösterilerden sonra çocuklar, salonda
kurulan oyun alanında animatörlerle hep birlikte eğlendiler, Türk
tatlıları ve yiyeceklerini hep beraber aileleriyle birlikte yediler.

Momçilgrad’da Kurulan İlyaz
Hoca Balkan Kütüphanesi,
Törenle Hizmete Açıldı
Sayfa 4’te

Krumovgrad Belediye Başkanı
Sebihan Mehmet, Nisan Ayının
Belediye Başkanı Seçildi
Sayfa 8’de
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Hoşgeldin Kıymetli Misafir, Hoş
Geldin On Bir Ayın Sultanı Ramazan
Bizleri yeniden Ramazan ayının rahmet
ve bereketine kavuşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun,

takip etmemiz ( yolunu
ve hayatını). Her daim
Allah’a inanırız, yalnız ramazan ayında “
yerde ve gökte her ne

Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

Allah’ın Habibi, son
kutlu elçisi Hz. Muhammed Mustafa’ya
(s.a.s) al ve ashabına
salatü selamlar olsun.
Değerli Müslümanlar
Özümüze dönüş yaptığımız, milli ve manevi
değerlerimizi gözden
geçirdiğimiz, hayat
muhasebemizi yaparak, erdem eğitimine
devam ettiğimiz Ramazan ayı, hayat kitabımız
Kur’an-ı Kerimin nazil
olmaya ( inmeye) başladığı aydır. Cenab-ı
Hak “Ramazan ayı,
insanlara yol gösterici, doğruyu eğriden
ayırmanın açık delilleri
olarak Kur’an’ın indirildiği aydır.” Buyurur.
Ramazan ayını bilinçli ve şuurlu geçiren,
gündüzleri oruç tutan,
geceleri de beş vakit
namaz ile birlikte teravih namazını kılan
Müslümanların geçmiş
günahları bağışlanır.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) “Kim Allah’a
inanarak ve mükâfatını
Allah’tan bekleyerek
ramazanı (gündüzleri
oruç tutarak, geceleri
de beş vakit namaz ile
birlikte Teravih kılarak)
ikame ederse geçmiş
bütün günhları bağışlanır” müjdesini verir.
Kıymetli Müminler
İslam’ın beş temel
şartı açısından Ramazan ayını buyurun
birlikte tefekkür edelim
(derinlemesine düşünelim)
1. Kelime-i Tevhid,
Allah’ın Varlığına birliğine inanmamız, Sevgili
Peygamberimizi doğurulamamız sünnetini

varsa kendi hal diliyle Allah’ı anar, tesbih
eder” ayetini iz’an eder
(kalbimiz ve aklımız ile
anlarız). Nerede olursanız olun, Allah sizinledir kemalatın sırrına
nail oluruz. Allah yaptığımızı ve gönlümüzden
geçirdiklerimizi bilen,
bizi rızıklandıran, hayat
bahşeden, ni’metleri
lütfedendir.
2. Ancak O’na ibadet
eder, yalnız O’ndan
yardım dileriz. Kulluk
için yaratıldık beş vakit
namaz şükrümüzü ifa
etmek için kılar, Allah’ın
huzuruda, huzur alırız.
Günlük hayatımızda
bazen yoğunluğumuz
olur, namazlarımızı son
anda kıldığımız olur...
Ramazan okulunda
yeniden Allah katındaki yükseliş sebebimiz
olan namazlarımızı
düzenli olarak kılmaya
başlarız. Namaz ile hayatımızdan çirkin, kötü
ve münkerleri (haramları ve kötülükleri) çıkarırız.
3. Ramazan orucu tutar, arınır, kalbimizi kötü
duygulardan temizleriz.
Oruç tutarak Allah’ın
özel muhabbetine nail
oluruz. “ Kulumun bütün ibadetleri kendisi
içindir, oruç müstesna,
o Benim içindir, bunun
için mükafat ve sevabını ben vereceğim”
buyurur Cenab-ı Hak
bir Kudsi Hadis-i Şerifte. Oruçlu, dil uzatanlara, münakaşa ve
tartışmaya zemin arayanlara hitaben “ Ben
Oruçluyum” cevabını
verip büyüklük göstermesi tavsiye edilir. Zira

oruç tuttuğu halde kişi,
yalan ve hile ile iş yaparsa tuttuğu oruçtan
sadece açlığı kalır.
İbadetler bizi toplum
içinde daha duyarlı ve
sorumluluk bilinci ile
hareket etmemizi sağlamalıdır. Oruç ibadeti
sayesinde melekleşen
Müslümanlar, toplumun
bir parçası olan fakirlerin halini anlar
4. Yardım elini Allah
Rızası adına ihtiyaç sahiplerine uzatır. Fitrelerini kendin daha alttakilere hediye eder. Temel
ihtiyaçlarını karşılamış
( ev, araba, mobilya,
eşya, evlilik), borcu
olmayan, nisap miktarına ulaşmış olan Müslüman kardeşimiz 40/1
zekat verir, Allah’tan
bereketinin devamını
diler. Felaha erir, arınır.
5. Hacca hazırlık
yapar. Peygamberimizin Hayatını okur,
Mekke’yi, Medine’yi
tefekkür eder, hac ibadetini ve hikmetlerini
öğrenir, Haccı ve hikmetlerini nasip et ya
Rabbi diye dua eder,
niyet eder, hazırlıklarını
tamamlar.
Değerli Müslümanlar!
Mübarek Ramazan
ayında Mevlam cümlemize sağlık afiyet ihsan
etsin, ibadet ve taatle
ihya etmeyi, ramazan
ayını ikame edebilmeyi
nasip eylesin.
Mübarek Ramazan
ayı bütün bu güzellikleri bünyesinde barındıran, manevi bir okuldur.
Başarıyla tamamlanan
ramazan okulunun
ardından Bayram diplomaları alınır. Ahiret
yatırımı yapılır, Rıza-yı
Bari (Allah’ın Rızası) ve
Cennete vesile olması
temenni edilir. Zira Allah merkezli hayatımız,
istikamet üzere devam
etmiş olur.
Cenab -ı hak, hak
ederek bayramın sevinç ve neş’esine kavuşan kullarından eylesin.
Bu duygularla sizleri
Allah’a emanet ediyorum değerli Müslümanlar.
Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü
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Velingrad’da coşkulu
23 Nisan kutlaması

Türk-Bulgar Edebiyat
Kulübü’nün girişimleri ve
Türkiye Cumhuriyet Filibe Başkonsolosluğunun
himayesinde 22 Nisan’da

lediye Başkanı Kostadin
Koev, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu Muavin konsolosu
Mehmet Akif Özyol, Ve-

lanan Velingrad şehri ve
Draginovo köyünden gelen çocuklara geleneksel
ebru sanatı gösterisi ile
onlara hediyeler verildi.

Pazarcık valiliğine bağlı
Velingrad şehrinde faaliyet gösteren Çocuk Eğitim Merkezinde 23 Nisan
Çocuk Bayramı münasebetiyle bir etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinliğe, Velingrad Be-

lingrad Belediye Başkan
yardımcıları, Çocuk eğitim merkez müdürü Katya
Mirçeva, eğitim merkezi
öğretmenleri ve yaklaşık
200 çocuk katıldı.
Etkinlik çerçevesinde
eğitim merkezinde top-

Merkezde eğitim gören
öğrencilerin kısa bir müzik ve dans gösterisi yaptığı etkinlikte, Belediye
Başkanı’nında katılımı ile
yapılan ebrulardan bütün
çocuklara verildi.
Kırcaali Haber

İrlanda’nın Sofya Büyükelçisi Forbes,
Müh. Hasan Azis’in misafiri oldu
İrlanda’nın Sofya Büyükelçisi Michael Forbes,
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in
misafiri oldu. Forbes, bölgenin ekonomik gelişimi,
yatırım fırsatları, ilçede
gerçekleştirilen büyük
projeler, turizm potansiyeli, tarihi yerler hakkında bilgi almak için Kırcaali’ye
geldiğini söyledi.
Müh. A zis, son
yıllarda Avrupa Birliği (AB) fonlarından
ve ulusal bütçeden
sağlanan kaynaklarla inşa edilen Üreticiler Pazarı, Arda
nehr i üzer indek i
Su Aynası kanalı,
şehrin merkez kısmındaki yeni park,
Kırcaali'nin Entegre
Su Döngüsü ve Su Arıtma Tesisi gibi büyük projeleri tanıttı. Büyükelçi,
Antik ve Orta Çağ kenti
Perperikon'un restorasyonu, konservasyonu ve
sergilenmesine yönelik
“Perperikon-Geçmiş ve
Gelecek” adlı projesine
ilgi gösterdi. Belediye
Başkanı, “Perperikon'da
ziyaretçi merkezi inşaat
edilecek, Ziyaretçi merkezi önümüzdeki günler-

de başkentte daha sonra
Kırcaali’de sergilenecek
olan maketle tanıtılacak”
dedi. Müh. Azis, Forbes’e
yeni istihdam yaratılmasına yol açan son yıllarda
şehirde gerçekleştirilen
yatırım projelerinin yanı
sıra belediyenin yeni ya-

olarak adlandırıldığını ve
Belediye Başkanı olarak
resmi kurum temsilcileri
olarak gördüğü farklı dini
cemaatlerin temsilcileriyle
iyi bir diyalog yürüttüğünü
vurguladı.
Büyükelçi, belediyenin
gençlere yönelik politika-

bancı yatırım çekmeye
yönelik çabalarını anlattı.
Belediye Başkanı, üst düzey diplomata AB fonlarından sağlanan kaynaklarla hazırlanan Organize
Sanayi Bölgesi projesi ve
ilçeye yatırım koşulları
hakkında bilgi verdi.
Başkan Azis, Kırcaali’nin
farklı etnik ve dini aidiyete
sahip sakinlerinin asırlar
boyunca bir arada barış içinde yaşamasından
dolayı hoşgörü başkenti

sına, onların bölgede kalmasına yönelik girişimlere
ilgi gösterdi.
Görüşmenin sonunda
Forbes ve Müh. Azis,
karşılıklı olarak hediyeleştiler.
Büyükelçi, ziyaret programı kapsamında Bölge
Tarih Müzesini, Stanka
Dimitrova Sanat Galerisindeki ikon sergisini
ve Perperikon Arkeolojik
Kompleksini de ziyaret
etti.
Kırcaali Haber
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2018’de hanehalkı gerçek geliri %7,3 arttı
Ulusal İstatistik
E n s t i t ü s ü ’n ü n ( N S İ)
2018'de hanehalkı gelirleri, harcamalar ve
tüketimine ilişkin ve r i l e r i n e g ö r e2 018 ’d e
Bulgaristan’da bir hanehalkı ferdine düşen ortalama yıllık toplam gelir 6 013
leva ve 2017 yılına göre
yüzde 7,6 oranında artış
var. Son 10 yılda (20092018) Bulgaristan’da bir
hanehalkı ferdine düşen
or talama yıllık toplam
gelir yüzde 1,6 oranında
arttı.
Hanehalkı Gelirleri
Hanehalkı reel geliri
2018'de 2017 yılına göre
% 7,3 arttı ve reel gelir endeksi 2018'de 2011’e göre
% 138,1'e yükselerek en
yüksek seviyesine çıktı.
Bu toplam gelirde işçi
ücretinin en büyük olarak
yüzde 55,5 oranında payı
bulunuyor ve bu, 2017 yılına göre 1,1 puan, 2009'a
göre ise 3,3 puan fazladır.
Emekli maaşları, işsizlik
ödeneği, çocuk parası ve
başka sosyal yardımlar ve
tazminatlar olmak üzere
tüm sosyal transferlerden
elde edilen gelir, 2018’de
toplam hanehalkı gelirinin
% 29,8’ini oluşturuyor.
2018’de bireysel istihdamdan elde edilen gelirlerin toplam hanehalkı
geliri içindeki payı yüzde

7 arttı ve 2017 yılına göre
0,3 puan artarken, 2009
yılına göre 0,1 puan düşmüştür.
Hanehalkı Giderleri
2018'de Bulgaristan’da
bir hanehalkı ferdine düşen ortalama yıllık toplam gider 5 772 leva idi,
bu rakam 2017'e kıyasla
% 10,6 daha fazla. 20092018 dönemi için hane
halkı harcamaları 1,7 kat
artmıştır.
Tüketim harcamasının,
toplam hane halkı harcamaları içindeki nispi payı
2009 yılında % 85,7'den
2018'de % 81,3'e düşmüştür.
2018 yılında gıda harca-

malarının toplam harcamalar içindeki nispi payı
yüzde 29,7 seviyesinde
olup 2017 yılına göre 0,4
puan ve 2009 yılına göre
ise 6,8 puan azalmıştı.
Konut harcamaların nispi payı, 2018'de 2017 yılına göre 1,4 puan, 2009
yılına göre ise 0,6 puan
düşmüştür.
Vergi ve sosyal güvenlik
primlerinin payı toplam
harcamaların % 12,8'ini
oluşturuyor ve 2018'de
2017 yılına göre 0,3 puan
yüksektir ve 2009 yılına
göre 5,9 puan fazladır.
Hanehalkı tüketimi
2018'de hanehalkı tüketimi 2017'ye göre değişi-

E-TOLL otoyol ücreti sisteminin
test edilmesine başlanıyor
B ö l g e se l K alkınma
ve Bayındırlık Bakanı
Petya Avramova, basına yaptığı açıklamada,”15 Mayıs’tan itibaren
E-TOLL otoyol ücreti sisteminin test edilmesine

bildirdi.
Bakan, ulusal karayolu şebekesi dahilindeki
20 000 km’lik yollardan
E-TOLL otoyol ücreti sisteminin kapsamına 10
800 km’lik yolların dahil

başlanacak. Mesafe bazında ücret toplamanın
testleri yapılacak. Meslek
örgütleriyle, taşımacılık
yapan firmalarla diyalog
başlattık, tartışmaya tabi
olan bir tarife seçeneğini
sunduk. Yakında E-TOLL
otoyol ücreti sisteminin
kapsayacağı yol haritasını da tanıtacağız” diye

edileceğini ve bunların
bir kısmının, E-TOLL
otoyol ücreti sisteminin
kapsamında olmasına
rağmen kötü durumda
olduğu için ücret alınmayacağını anımsattı.
Avramova’nın ifadesine göre, E-TOLL otoyol
ücreti sisteminin yapımı
plan doğrultusunda de-

vam ediyor ve 16 Ağustos 2019 tarihinden önce
tamamlanmalıdır.
Bakan, işverenler in
daha düşük miktarda ve
yıl içinde giderek artan
yol ücretleri alınmasını
ve E-TOLL otoyol ücreti sisteminin kapsadığı
yolların azaltılmasına ilişkin
önerisi ile ilgili
olarak ülkede
onarım gereken
birinci sınıf yollar olduğu için
yol geçiş ücretinin kapsamının
aynı kalması
gerektiğini söyledi.
Avramova,”ETOLL otoyol ücreti sisteminin devreye sokulması konusunda çok geç
kalmışız, otoyol ücretlerinden elde edilen gelirler, yol yapım, bakım ve
onarım çalışmalarının
yanı sıra otoyol inşaatı
için gerekli kaynaklardır”
dedi.
Kırcaali Haber

yor - kişi başına ortalama
ekmek ve makarna tüketimi 1,8 kg, meyve tüketimi
ise 1,2 kilogram düşüyor.
Sebze tüketimi 2,7 kg,
yoğurt tüketimi 1,7 kg, et
tüketimi 1,5 kg ve alkolsüz
içecek tüketimi 1,2 litre
azaldı.
Yıllık bazda hanehalkı
alkollü içecek tüketimi
(28,9’den 31 litreye) ve sigara (656 adetten 674’e)
ortalama olarak artmıştır.
Hanehalkların satın
alma gücü
2018 yılında beyaz ekmek, salatalık, biber,
elma, üzüm, tereyağı hariç neredeyse tüm temel
gıda ürünleri için hanehalkların satın alma gücü
2017'ye göre artmıştır. En
yüksek seviyede patates,
pirinç, fasulye, taze süt,
domuz eti ve tavuk eti, şeker satın alma gücü arttı.
Konut, konut koşulları ve dayanıklı tüketim
malları temini

2018'de hanehalkların
% 90,7'si kendi evlerinde oturuyor,% 6,6'sı kira
ödemeden konut kullanmaktadır. Hanehalkalrının
yüzde 2,7’si kirada oturuyor, onların yüzde 1,9’u
vatandaşlara ait evlerde,
yüzde 0,8’i belediyeye ait
konutlarda oturuyor. NSİ
verilerine göre hanehalkalrının yüzde 9,4’ü ikinci
bir eve sahiptir.
Ülkedeki hanehaklarının üçte ikisi (yüzde 68,1)
iki ve üç odalı konutlarda
yaşamaktadır (şehirlerde
yüzde 74,2 ve köylerde
yüzde 51,1). Daha büyük
evlerde (dört veya daha
fazla oda ile) yüzde 19,6’sı
şehirlerde ve yüzde 44,5’i
köylerde yaşamaktadır.
Ülkede hanehaklarının
yüzde 20,9’u garaja sahiptir (şehirlerde yüzde
17,1 ve köylerde yüzde
31,5).
Yüzde 79,0’unun evlerinde elektrik, su, sıhhi tesisat, banyo ve tuvalet bulunuyor. Şehir ve köylerdeki
konutların düzenlenmesinde önemli farklılıklar
vardır. Köylerde evlerin
yüzde 41,2’si merkezi kanalizasyon sistemine sahipken, şehirlerde bu oran
iki kattan daha yüksektir,
yani yüzde 95,2'dir.
Köylerdeki hanehalklarının yüzde 70,3’ünde,
kasabalardaki hanehaklarının ise yüzde 97,4’ünde
konut içinde tuvalet bulunmaktadır.
Ülkede evlerin yüzde
21,8’i merkezi ısıtma sistemine (buhar veya gaz)
sahiptir. Onların yüzde
29,5’i kasabalarda ve

Gençlere Yol İttifakı Koalisyonu, 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Birliği (AB)
Parlamentosu seçimleri için 17 genci Avrupa
Parlamentosu milletvekili
adayı gösterdi. 21 – 35
yaş arasında olan adaylar,
yüksek eğitim seviyesine
sahiptir.
Bulgaria On AİR televizyon kanalında yayınlanan
Denyat ON AİR programına konuk olan Millennium
Club Bulgaristan Derneği
Başkanı Rumen Çolakov
ve derneğin kurucularından Ana Vilfan, gençlerin
siyasette yeri var mı sorusuna cevap verdi.
Millennium Club Bulg ar i st an D e r n e ğ i ’n i n
eski başkanı Tsvetelina
Penkova’nın Bulgaristan
Sosyalist Partisi’nin (BSP)
AP milletvekili aday listesinde üçüncü sırada yer
aldığı ortaya çıkınca onlar

sol partilerle işbirliği yapmakla suçlandı.
Gençlere Yol İttifakı Koalisyonun AP milletvekili
aday listesinin başında
bulunan Rumen Çolakov,
derneğin kurumsal düzeyde BSP ile bağlantısı
olduğu iddiasını kesinlikle
reddetti.
Çolakov,” Avrupa’nın ve
AB’nin geleceğine yönelik
savunduğumuz prensipler
BSP’lerinkilerden sadece
farklı olmakla kalmayıp
aynı zamanda birbirie zıttır” diye izah etti.
Onun ifadesine göre,
sosyalistlerin sloganı olan
Ulus-Devletler Avrupası’nı
konuşmaktan vazgeçmeliyiz.
AP seçimlerinde Gençlere Yol İttifakı Koalisyonun, bazı değişikliklere
yönelik tek alternatifi olacağını kaydeden Çolakov,
adayların hiçbirinin daha

yüzde 0,2’si köylerde bulunuyor.
Hanehalklarının yüzde
51,1’si bir otomobile, yüzde 6,1’i ise iki veya daha
fazla otomobile sahiptir.
Yüzde 14,3’ü finansal
nedenlerle araba alıp bakımını yapamadıklarını,
yüzde 34,1’i ise bir arabaya ihtiyaç duymadıklarını
belirtmiştir.
Uzun süre kullanılan
eşyalardan en yaygını
televizyondur, hanehalklarının yüzde 99,0’u bir
televizyona, yüzde 31,4’ü
ise iki veya daha fazla televizyona sahiptir.
Yaygınlık bakımından ev
eşyalarından ikinci sırada
soğutma ekipmanları yer
alıyor-ülkedeki hanehalklarının yüzde 98,4’ü (şehirlerde yüzde 98,7 ve
köylerde yüzde 97,4) bir
buzdolabı ve / veya dondurucuya sahiptir.
Çamaşır makinesine sahip olan halklarının oranı
92,3’tür. Yüzde 5,2’si finansal nedenlerle çamaşır makinesi alıp bakımını
yapamadıklarını, yüzde
2,4’ü ise bir çamaşır makinesine ihtiyaç duymadıklarını belirtmiştir.
Hanehalklarının yüzde
2,5’i telefon (sabit veya
mobil) kullanmıyor. Yalnızca sabit telefona sahip
olanlar yüzde 5,1 oranında, yalnızca cep telefonuna sahip olanlar ise yüzde
71,6 oranındadır (onların
büyük bir kısmı, iki veya
daha fazla cep telefonuna sahiptir). Hanehalklarının yüzde 20,8’i iki tür
telefona (sabit ve mobil)
sahiptir.

Gençlerin siyasette yeri var mı?
önce politika ile uğraşmamış olmalarına bel bağladıklarını ifade etti.
Ana Vilfan, Gençlere Yol
İttifakı’nın merkezde konumlandığını ve AB yanlısı olduğunu dile getirdi.
Onun ifadesine göre,
ülkemizin 2007 yılında
AB’ye tam üyelik başvurusunun kabul edilmesi,
Bulgaristan vatandaşlarına AB’nin sunduğu fırsatlardan faydalanma yolunu
açtı ve birçok genç insan
bilgi ve tecrübe kazanma fırsatını yakaladı. Bu,
onların yeni fikir ve uygulamalarla Bulgaristan'ın
Avrupa sahnesinde parlamasına yardımcı olmalarını sağladı.
Vilfan, ittifakın öncekilerden açıkça ayırt edildiğini
ve yeni yuppieler olmadıklarını söyledi.
Kırcaali Haber
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Momçilgrad’da kurulan İlyaz Hoca Balkan
Kütüphanesi, törenle hizmete açıldı
Momçilgrad’da (Mestanlı) 23 Nisan Dünya Kitap
Günü vesilesiyle düzenlenen törenle Bulgaristan’da
ilk Balkan Kütüphanesi
hizmete açıldı. Açılışa
katılan konuklar arasında Momçilgrad Belediye
Başkanı Sunay Hasan,
Belediye Meclis Başkanı
Ömer Hüseyin, Balkan
Kültür Vakfı Başkanı Silvestır Lolov, projeye destek veren iş insanı Fuat
Güven’i temsilen yeğeni
Can Kirazlı, Kırcaali Tabac Şirketi İcra Müdürü
Ömer Ömer, Balkanlar
Vakfı Başkanı Akif Atakan, Momçilgrad’ın eski
Belediye Başkanı ve Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Erdinç
Hayrulla, İlahiyat Lisesi
Müdürü Ahmet Bozov ve
Yardımcısı Nurettin Çakır,
Kırcaali ilindeki belediyelerin temsilcileri ve başka
davetliler yer aldı. Açılış
kurdelesini Sunay Hasan,
Can Kirazlı ve Silvestır
Lolov kesti.
Momçilgrad’ın merkezinde bulunan Nov Jivot
Halk Kültür Merkezi’nin
bünyesinde yer alan kütüphane, Balkan Kültürü
Vakfı’nın projesi kapsamında M omç ilgrad
doğumlu iş insanı Fuat
Güven’in mali desteği ile
kuruldu. Geçmişte bölgenin ünlü aydınlarından biri
olan Fuat Güven’in dedesi
İlyaz Hoca’nın adını taşıyan kütüphanede Bulgarca, Türkçe, Yunanca ve
Arapça 30 000'den fazla
her tür kitap ve ayrıca 22
000’den fazla elektronik
kitap bulunuyor. Kitapların çoğu, Türkiye Kültür

ve Turizm Bakanlığı tarafından bağışlanmıştır.
Kütüphane projesi, bilgisayar ve kafe yer alan
modern okuma salonu,
tam donanımlı konferans

ve sinema salonunu da
öngörüyor.
Belediye Başkanı Sunay
Hasan, açılış programının
başında yaptığı konuşmada, “Her şeyden önce
iş insanı Fuat Güven’e
teşekkür etmek isterim.
Fuat Güven, proje için
belediyeye 110 000 leva
bağışta bulundu. Bu parayla kütüphanenin yer
aldığı odaların onarımını
gerçekleştirdik, donatımını yaptık. Sizlerden heyecanımı gizlemeyeceğim,
çünkü bu tür olaylar ömür
boyu unutulmuyor. Bir
kütüphane bir ibadet yeri
kadar önemlidir. İbadet
yerleri ve kütüphaneler,
insanları daha iyi yapan
yerlerdir. Kütüphanenin
Momçilgrad kasabasında açılmasından dolayı
gururluyum. Çünkü bu
şehirde, tüm ilçede olduğu gibi maneviyat ve ilim
irfan uzun zamandan beri
süregelen geleneklere
sahiptir. Sadece şunu ilave etmek istiyorum, İlyaz

Hoca’nın yaşadığı Momçilgrad ilçesinin Bivolyane
(Mandacı) köyündeki eski
medresede Rodopların
en büyük ve en zengin
kütüphanesi bulunuyor-

muş. Ne yazık ki, totaliter
rejim bu maneviyat ocağını yok etmiştir. Bir gece
kütüphanedeki kitaplar
kamyonlarla taşınmış ve
nereye görüldüğü bilinmiyor. Bu rastgele yapılmış
bir şey değildir, çünkü ilim
sevgisinden başka yerliler
özgürlük sevgisi ile de bilinirler. Kitaplar dünyayı
keşfetmenin, geleceği
görmenin ve özgür olmanın araçlarıdır. Bugün
açılışını yapacağımız kütüphanenin, Momçilgrad
ilçesinde gençlerin bilgi
biriktirebilecekleri yer
olacağına ve bu bilginin
onları özgürleştireceğine,
Bulgaristan’ın, Avrupa’nın
ve dünyanın birer onurlu
vatandaşı yapacağına
inanıyorum” diye kaydetti. Belediye Başkanı, yeni
açılan kütüphanenin hayırlı olmasını temenni etti.
Belediye Başkanı Sunay
Hasan, Fuat Güven’in yeğeni Can Kirazlı ’ya İslami motifli tablo, ardından
Balkan Kültür Vakfı Tür-

kiye Sorumlusu Ahmet
Kur tbey de Belediye
Başkanı’na lale desenli
bir tablo sundu.
Fuat Güven’in sahip olduğu Kırcaali Tabac Şir-

keti İcra Müdürü Ömer
Ömer, şirket yönetimi adına kütüphanenin hayırlı
ve uğurlu olmasını temenni etti. Şirket müdürü,” Bugün hepimiz için mutlu bir
gün. İlim ırfan, maneviyat
ve bilgi olmadan gelecek
yok. Kitap dünyaya açılan
penceredir. Sağlık sıhhat
ve bilgi meraklısı olmanızı
dilerim” dedi.
Momçilgrad İlahiyat Lisesi Müdür Yardımcısı
Nurettin Çakır, Balkan
Kültür Vakfı adına konuştuğunu belirterek Fuat

Güven’in kalp rahatsızlığından dolayı törene
katılamadığından dolayı
selamlarını iletti. Kütüphanenin kurulmasında
emeği geçen ve bir buçuk yıl içinde yapılan çalışmalara yardımcı olan
herkese teşekkür ettiğini
ifade eden Nurettin Çakır, ilk adımı atan Balkan
Kültür Vakfı Başkanı Silvestır Lolov’a, kitaplarını
bağışlayan Balkan Kültür
Vakfı Türkiye Sorumlusu
Ahmet Kurtbey’e ve hasta yatağında bile kütüphaneyi düşünen bağışçı
Fuat Güven’e, yeğeni
Can Kirazlı ve Kırcaali
Tabac Şirketi İcra Müdürü Ömer Ömer’e, Belediye Başkanı Sunay Hasan ve Belediye Başkan
Yardımcısı Müh. Mehmet Mehmet’e, Nov Jivot
Toplum Merkezi Başkanı ünlü ressam Kamber
Kamber’e, kendisinin
oluşturduğu kütüphaneyi
bağışlayacak olan Balkanlar Vakfı Başkanı Akif
Atakan’a, İlahiyat Lisesi
Müdürü Ahmet Bozov’a
ve öğrencilere teşekkür
etti.
Konuşmalardan sonra

Momçilgrad ve ilçedeki
okullardan öğrencilerin
ve genç yetenklerin yer
aldığı Türkçe ve Bulgarca
şiir dinletisi, müzik, dans
ve skeç gösterilerinden
oluşan bir program sunuldu. Programda barış,
sevgi, kardeşlik, dostluk,
kitap konulu birçok şiir ve
şarkı seslendirildi. Momçilgrad Belediye Çocuk
Kompleksi (ODK) Kişisel
Gelişime Destek Merkezi, Nanovitsa (Alibeykonağı), Raven (Yenicuma), Zvezdel (Gökviran),
Gruevo (Hayranlar) köyü,
Momçilgrad Dr. Petır Beron İlköğretim Okulu ve
Nikola Yonkov Vaptsarov
Lisesi öğrencileri, Rodop
Esintileri Halkoyunları
Topluluğu ve Zeybekler Folklor Ekibi, İlahiyat
Lisesi öğrencileri Meryem Ahmet ve gitarıyla
Metko Fetov yer aldı.
Raven köyü öğrencileri,
izleyenleri kahkahaya
boğan “Tarih Dersi” isimli
bir skeç gösterisi sundu.
Sahneye çıkan yetenekli
çocuk ve gençler, büyük
beğeni topladı ve izleyicilerden bol bol alkış aldılar.

Mart ayında 24 bin kişi istihdam edildi

İstihdam Ajansı’nın idari
kayıtlarından elde edilen
istatistiklere göre mart
ayında kayıtlı işsiz sayısı
% 5,9'a düştü.
Veriler, şubat ayına kıyasla % 0,3'lük bir düşüş
gösterirken yıllık bazda %
0,9'luk bir düşüş oldu.
Mart ayında istihdam
bürolarında kayıtlı işsiz sayısı 194 603 kişiye düştü ve şubat ayına
göre düşüş % 5,1 olarak
gerçekleşti. İşsiz sayısı,
Mart 2018'e kıyasla 26
977 kişi daha azdır.
Ay içinde yeni kaydını yaptırmış işsizler 21
645'tir. Onlardan 1122'si
ne çalışıyordu ne öğrenciydi ne de iş arıyordu.
Yılın başından beri istihdam bürolarına kayıtlı 4
272 kişi kendine iş buldu.
Mart ayında çalışan,
öğrenci ve emekliler arasından toplam 499 kişi iş
arayanlar olarak kaydedildi.
Geçtiğimiz ay 23 754
kişi çalışmaya başladı ve
onların % 81,5'i reel sektörde çalışmaya başladı.
Sübvansiyonlu istihdam
programları kapsamında
toplam 4 398 kişi istihdam
edildi. Onlardan 2 580’i

eğitim ve istihdama yönelik program ve tedbirler ve
1 818’i İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın tedbirleri kapsamında istihdam
edildi.
Mart ayında birincil işgü-

lerdir.
Mart ayında en çok talep edilen meslek grupları
şunlardır: kişisel hizmetler
alanında çalışan personel
(barmenler, garsonlar,
mutfak şefleri, otel oda
hizmetçileri vb.), satıcılar;

cü piyasasında talep edilen işçi sayısı 23 287, onlardan yüzde 89,3’ü özel
sektörde faaliyet gösteren
şirketler tarafından talep
edildi. En çok işçi talep
eden şirketler, otelcilik ve
restorancılık (yüzde 31,1),
imalat endüstrisi (yüzde
20,0), ticaret, otomobil
ve motosiklet tamirciliği
(11,4), tarım, ormancılık
ve balıkçılık yüzde (8,0),
idari ve destek faaliyetleri
(yüzde 5,5), inşaat (yüzde
4,3) ve başka sektörlerde
faaliyet gösteren şirket-

atık toplayıcıları ve ilgili
işlerde çalışanlar; sabit
makine ve teçhizat operatörleri, motorlu taşıt aracı
sürücüleri ve araç operatörleri, müşteri hizmetleri
için idari personel yardımcıları, madencilik ve imalat, inşaat ve taşımacılıkta çalışan işçiler; yiyecek
hazırlamada yardımcılar,
gıda, giyim, ahşapçılık ve
ilgili endüstrilerde kalifiye
işçiler; tarım, ormancılık
ve balıkçılık sektöründe
çalışan işçiler ve başka
işçiler. KH
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AP, gıda ürünlerinde çifte standardı yasakladı
Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu, tüketiciler için
yeni ticaret mekanizması
kurulmasını kabul etti.
Mekanizma ile aynı marka, ancak farklı içerikli ve
kaliteli gıda ürünleri haksız ticari uygulama olarak
kabul edilecek. Böylece
gıdada çifte standart ortadan kaldırılacak. Buna
ilişkin rapor, 163 ret ve 14
çekimser oya karşı 474
kabul oyu ile onaylandı.
Bulgaristan Kamu
Denetçiliği Basın
Merkezi’nden yapılan
açıklamada şu ifadeler
kullanıldı: ”Bu, 2017 yılının
sonuna kadar hem ulusal
hem AB düzeyinde gıda
ürünlerinde çifte standart
uygulandığının reddedildiği ve bu kesin iddiaların uygun araştırmalarla
desteklendiği göz önünde
bulundurulduğunda AB ülkelerinde gıda ürünlerinde
çifte standardın kaldırılmasına yönelik çok ciddi
bir adımdır”.
Bulgaristan Kamu Denetçisi Maya Manolova,
”Bugün AB kurumları,
çok uluslu şirketlerin büyük ekonomik çıkarlarına

Komisyonu üyeleri ve AB
Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'a birkaç mektup ve bildiri gönderildi. En son Manolova,
AB'deki mevkidaşlarına
gönderdiği mektupta ülkelerini temsil eden Avrupa
Parlamentosu üyelerine
yiyecek ve içeceklerde
çifte standardın ortadan
kaldırılmasını destekleme
çağrısında bulunmalarını
rica etti. Kamu Denetçisi,
bir vatandaş olarak Bulgaristanlı aydınlarla birlikte
2017 yılının sonunda Av-

rağmen vatandaşların çıkarları için çalıştığını kanıtladılar” diye kaydetti.
Kamu Denetçisi, Avrupa
Paralmentosu kararının
Bulgaristan için büyük bir
zafer olduğunu açıkladı.
Manolova, ”AB'de gıda
ürünlerinde çifte standarda karşı mücadeleye
katılan herkese teşekkür
ediyorum. Avrupa’ya,
büyük olabileceğimizi ve
Birliğin politikalarına aktif

olarak katılabileceğimizi
gösterdik. Ayrıca Bulgaristan vatandaşlarına
Bulgaristan'daki kurumların, onurunu ve çıkarlarını
korumak, haklı bir dava
için nasıl birlikte çalışabileceklerini gösterdik” diye
sözlerini ekledi.
Değişiklikler, aynı marka, ancak daha farklı içerikli yiyecek ve içeceklerin
AB içinde dağıtılmasını
yasaklıyor ve yasağı ihlal

edenlere yaptırımlar uygulanmasına izin veriyor
(üreticinin yıllık ciro tutarının % 4'ünden az olmayacak).
Eğer bir hatırlatma yapmak gerekirse Kamu
Denetçisi, sorunun hem
Bulgar kurumları hem de
AB kurumları tarafından
kabul edilmesi için üç
yıldır mücadele ediyor.
İncelemeler yapıldı, AB
Ombudsmanı, Avrupa

liklerini konuştu.
Velev, “Yapılan toplantı
kapsamında merkezimiz
tarafından gerçekleştirilen tüm projeler, safran
projesi dahi büyük övgü
aldı. “Başbakan’ın safran

Gelev, şu anda devletin safran soğanlarının
Bulgaristan şartlarında
kalite göstergelerinin değerlendirilmesi ve analizi için deneysel alanlar
sağlayacağını söyledi.

geliştirilmesi için 17 ülkenin başbakanları tarafından ana hatlarıyla belirtilen kılavuz doğrultusunda
oluşturuldu.
Gelev, mayıs ayında
Çin’e toplam 640 ton saf-

Başbakan Borisov’dan
safran ihracatına destek
Başbakan Boyko Borisov, Bulgaristan Ulusal
Safran ve Organik Safran
Ürünleri Üreticileri Birliği
Başkanı Hasan Tahirov
ve Orta ve Doğu Avrupa
Ülkeleri Arasında Tarımsal İşbirliğinin Desteklenmesi Merkezi Müdürü Vasil Gelev’in Çin ile imzaladığı Bulgaristan’ın üç yıl
zarfında Çin’e toplam 640
ton safran soğanı ihracatına yönelik anlaşmasına
destek veriyor.
Bir
ay
önce
Bulgaristan’dan bir heyetin Çin’i ziyareti sırasında
Xiaoshan Eyaleti’nde bulunan Hangzhou şehrinde imzalanan sözleşme
Çin tarafından Tarım,
Bilim ve Teknoloji İçin
Zhejiang Jantyen Şirketi
tarafından desteklendi.
Gelev, Dubrovnik'te düzenlenen 8. Orta ve Doğu
Avrupa Ülkeleri Hükümet
Başkanları Toplantısı
kapsamında Borisov’un
Çin Devlet Konseyi Başkanı Li Keqiang ile görüşmesinde anlaşmaya
da değinildiğini belirtti.
Burada Doğu Avrupa ülkelerinin liderleri Çin Halk
Cumhuriyeti ile olan işbir-

soğanının ihracatına yönelik projeyi desteklediğini aktaran Gelev,”Devlet
taahhütte bulundu ve bu,
projenin uygulanacağının garantisidir” dedi.
Gelev, Çin ile e-ticaretin
çok umut verici olduğunu
söyledi.

Bu denemeler, Filibe
kenti yakınında bulunan
Çin ile Doğu Avrupa arasındaki tarımda işbirliği
için gösteri alanında yapılacak. Gösteri alanı,
Dubrovnik'te safran dahil
çay, otlar ve şifalı bitkiler
gibi özel plantasyonların

ran soğanı ihraç etmeye
yönelik anlaşmayı imzalayan Çin şirketinin katılımı ile büyük bir toplantı
yapılacağını bildirdi. Filibe Ziraat ve Tarım Üniversitesi, gelecek hafta
deneysel çalışmalara
başlayacak. KH

rupa Parlamentosu Dilekçe Komisyonu’na toplu dilekçe gönderdi ve bu yılın
başında dilekçeyi başarılı
bir şekilde savundu. 2018
yılında kamu denetçiliği
kurumu, Bulgaristan’ın AB
Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında yüksek düzeyde bir forum düzenledi
ve bu forumda AB Komiseri Yourova yeni Tüketici
Ticaret Mekanizması ile
gıdalarda çifte standardın
sona ereceğini açıkladı.
Kırcaali Haber

Çernooçene’de
Sonu Gelmeyen
Masallar Etkinliği

Çernooçene (Yenipazar) ilçesinde bulunan okullar ve anaokullarında 23 Nisan Uluslararası Kitap
ve Telif Hakkı Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler neşeli başladı, aktif bir şekilde devam etti.
“Sonu Gelmeyen Masallar” başlığı altında düzenlenen program kapsamında ebeveynler anaokulu sınıflarını ziyaret ederek onlara kitap okudu.
Sıcak karşılamadan sonra onlar, “Çalışmayana
Ekmek Yok” isimli masal kahramanlarının canlandırıldığı etkinlikte yer aldı. Böylece anneler çocukluk yıllarına geri döndü ve kendilerini çocuklarının
yerine koydu. Masal kahramanları rolüne bürünen

minikler, çeşitli skeçlerde oynadı, dans gösterilerinde ve oyunlarda yer aldı.
Çernooçene Probuda 1952 Halk Kütür Merkezi
çalışanları, “Çocuklarda Kitaplara Sevgi Aşılayalım” başlığı altında düzenlenen program kapsamında Çernooçene Zname na Mira Anaokulu’ndaki ikinci yaş grubu sınıfını ziyaret ederek onlara
masal kitabı okudular. Mimikler, ilgi göstererek
dinlediler ve hayal gücünü kullanarak masal anlatıcısıyla sohbet ettiler.
UNESCO'nun aldığı kararla 23 Nisan, 1995'ten
beri Uluslararası Kitap ve Telif Hakkı Günü olarak
bütün dünyada çeşitli ülkelerin hükümetleri, sivil
toplum örgütleri, kitap ve edebiyat ile ilgili faaliyet
yürüten kültür kurumları tarafından kutlanmaktadır. Okurlara ithaf edilen Uluslararası Kitap ve Telif
Hakkı Günü, okumanın, kitap bastırmanın ve telif
hakkının korunmasının popülarize edilmesi amacıyla kutlanmaktadır. Bununla genç insanların kitap okumanın tadını çıkarmaya teşvik edilmesi ve
böylece yazarların, yayıncıların ve tercümanların
büyük katkısına saygı gösterilmesi amaçlanıyor.
Çernooçene Belediye Başkan Yardımcısı Selami Mustafa da etkinliğe katılanlar arasındaydı.
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Bulgaristan güreş şampiyonu Ayça Halibram,
Burgaz’dan bronz madalya ile döndü
Bulgaristan güreş şampiyonu Kırcaalili Ayça
Halibram, Burgaz şehrinde düzenlenen Yıldız ve
Genç Kızlar Bulgaristan
Ferdi Güreş Şampiyonası finalinde 66 kg altı
sıkletinde bronz madlya
kazandı. Kızımız, son derece güçlü bir rekabet ortamında üçüncülüğü elde
etti. Ayça, bu defa daha
alt sıklet olan 66 kg altı
sıkletinde mücadele etti
ve bu da performansına
yansıdı. Diğer yarışmacımız Songül Mehmet, 50
kg sıkletinde mücadele
ettiği yarı finalde rakibine
mağlup oldu ve sıralamada beşinci sıraya yerleşti.
Şubat ayında ilk defa bir
ulusal şampiyonaya katılan Ayça Halibram, 178
kızın katıldığı serbest stil
yarışmasında altın madalya kazandı.
Opılçensko (Hacımehmetler) köyündeki Kırcaali Güreş Spor Kulübü’nün
yarışmacısı Ayça Halibr-

yam, Gorna Oryahovitsa
(Yukarı Rahova) şehrinde
düzenlenen Genç Kızlar
Bulgaristan Ferdi Güreş
Şampiyonası’nda en ağır
sıklette- 70 kg altı sıkletinde birinciliği elde ederek
altın madalya kazandı. İlginç olanı şu ki Ayça, he-

nüz iki aydan beri güreş
antrenmanı yapıyor. İlk
defa bir ulusal şampiyonaya katıldığında şampiyonanın en teknik güreşçisi
ilan edildi. Fakat hakemler
Ayça’yı şampiyonanın en
iyi güreşçi unvanından
mahrum bıraktı. Şimdiye

kadar futbol antrenmanlarına katılan Ayça, mücadele ruhuna sahiptir. Bu
yüzden Kırcaali Güreş
Spor Kulübü’nün antrenörü Atalay Süleyman,
Ayça’yı Genç Kızlar Bulgaristan Ferdi Güreş
Şampiyonası’na katılan

Ulusal İstatistik
Enstitüsü'nün (NSI) demografik süreçlere ve
nüfusa ilişkin verileri,
31 Aralık 2018 itibariyle
Bulgaristan nüfusunun

kinden %0,7 daha azdır. Erkekler, nüfusun
%48,5’ini, kadınlar ise
%51,5’ini oluşturuyor.
1000 erkeğe 1060 kadın düşüyor. Erkeklerin

lerin ise %17,7'dir. Bu
fark, erkekler arasındaki ölüm oranının yüksek
olmasından ve bunun
sonucu olarak erkeklerde ortalama yaşam sü-

azalmaya ve yaşlanmaya devam ettiğini, bölgesel dağılımındaki dengesizliğin derinleştiğini,
ortalama yaşam beklentisinin değişmediğini ve
doğum oranında azalma
olduğunu gösteriyor.
Bulgaristan nüfusu, 7
milyon kişidir ve önce-

53 yaş altı nüfus içindeki payı, kadınlara kıyasla daha yüksektir, yaş
arttıkça kadınların nispi
payı artmaktadır.
Erkeklerde ölüm
oranı, kadınlara göre
daha yüksek
65 yaş üstü kadınların
nispi payı %24,8, erkek-

relerinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır.
2018'in sonunda 65 yaş
ve daha yukarı yaştaki
nüfus 1,43 milyon kişi ya
da nüfusun beşte biriydi.
2018 yılında 62 bin çocuk doğdu, bu sayı, bir
önceki yıla göre %2,7
daha az. 2018 yılın-

da ölüm sayısı 108,5
bin, toplam ölüm oranı
%15,4 idi. Bir önceki yıla
göre ölüm sayısı %1,2
oranında azalmıştır.
Bunun sonucunda
2001 yılında 40,4 olan
or talama yaş, şimdi
43.8'dir.
Çalışma çağındaki kişiler, nüfusun %60'ıını
oluşturuyor
2018'de emeklilik yaşı
artmasına rağmen çalışma çağındaki nüfus,
neredeyse 48 000'e kişi
azalarak 4,2 milyona geriledi.
Yaş lı nüf usun (6 5
ve üstü) payı, Vidin
(%2 9,6), G a b r ovo
(%28,6) ve Kyustendil
(%27,3) bölgelerinde en
yüksek. Toplam 20 ilde
bu pay ülke ortalamasının üzerinde bulunuyor.
Yaşlı nüfusun payı başkent Sofya (%17,5) ve
Varna (18,9) illerinde en
düşüktür. 15 yaşın altındaki çocukların payı Sliven (%18,5) ve Burgaz
(%15,6) bölgelerinde en
yüksek.
Kırcaali Haber

gruba dahil etti.
Atalay Süleyman, ”Ayça,
genç kızlarda altın madalya kazanan ilk Kırcaalili
kızımız. Geçen yıl yıldız
kızlarda şampiyonumuz
oldu” diye ifade etti. Antrenörü Ayça’nın sebatkar
ve çalışkan olmasından
dolayı geleceğinin parlak
olduğunu düşünüyor.
Kırcaali Güreş Spor
Kulübü’nün antrenörü,
”Her yıl madalyalar kazanıyoruz. İnsanlar, Opılçensko köyü muhtarlık
binasının mahzeninde
yapılan antrenmanlarla
derece sahibi olabileceğimize inanmıyor” dedi.
Atalay Süleyman, haliha-

Bulgaristan'ın nüfusu 7
milyonun altına düştü

zırda kulübün antrenmanlarına altı kızın katıldığını
söyledi.
Atalay Süleyman, geçen yıl üçüncülük ödülüne sahip olan Songül
Mehmet’in yürekten mücadele ettiğine inanıyor.
Güreş antrenörü, iki kızın da çok çalışkan olduğunu ve iyi bir geleceğe
sahip olacaklarını düşünüyor. Atalay Süleyman,
“Doğu Rodoplar için geleneksel bir spor olan serbest güreşte daha fazla
madalya kazanabilmemiz
için belediyenin ve halkın
biraz yardımına ihtiyacımız var” diye ifade etti.
Kırcaali Haber

Gabrovo’da etnik gerginlik

Bulgaristan'ın kuzeyindeki Gabrovo kentinde birkaç haftadan bu yana Bulgarlar ile Romanlar arasında yaşanan gerginlik yatışmış olsada sürüyor.
3 Roman'ın, girdikleri bir marketin Bulgar sahibini
döverek hastanelik etmesi üzerine, kentte Romanlar aleyhine protestolara neden oldu. Toplanan
kalabalık Romanların yaşadığı mahalleye yürüyüş
düzenlerken, önlem alan polis ve jandarma yürüyüşü güçlükle önledi. Öfkeli kalabalık ise güvenlik
güçlerine taş ve şişeler atarken, çıkan kargaşa da
yaralananlar oldu.
Protestolar nedeniyle şehirde yaşayan Romanlar
evlerini terk etti. Roman Amalipe Sivil Toplum Örgütü, protestolar nedeniyle 70 Roman asıllı çocuğun
okula gitmediğini, bu çocukların velilerinin ise sosyal
iletişim ağları üzerinden tehdit edildiğini duyurdu.
Gabrovo sakinleri, şehrin Roman mahallesinden gecekonduların yıkılmasını isterken, Bulgar yetkililer,
olayın etnik bir çatışmaya yol açmaması için yoğun
çaba harcarken güvenlik güçleri, Gabrovo şehrinde
tüm giriş çıkışları kontrol altında tutuyor. Gabrovo'ya
jandarma ve güvenlik güçleri takviyesi yapıldı.
Olaylar üzerine kente giden İçişleri Bakan Yardımcısı Krasimir Tzipov, Roman mahallesine girmeye çalışan 800 kişilik grubun polisle çatıştığını
belirterek, 9 kişinin gözaltına alındığını ve kente
100 jandarma takviyesi yapıldığını söyledi. Tzipov,
kente düzen sağlanana kadar önlemlerin süreceğini
bildirdi.
Yerel Bulgar halkının isyanı üzerine Gabrovo Belediyesi, kentteki Romanların kaçak gecekondularını yıkma çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı
Tanya Hristova, "Protestolarla kaos yaratılmasın.
Ekim'de yapılacak yerel seçim öncesi siyasi partiler
etnik barışı alet etmesinler. Ben Gabrovo'ya dışarıdan gelen Romanları kabul etmiyorum, barındırmıyorum" diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov'un başkanlığındaki aşırı milliyetçi
İç Makedon Edirne İnkılap Partisi (VMRO) Gabrovo'daki olayların ardından parlamentoya bir yasa
tasarısı sunuldu. Tasarıda başta Romanlar olmak
üzere, bazı grupların cezalandırılması ve toplum
yararına zorunlu çalışmakla terbiye edilmesi ön
görüldü.
İçişleri bakanı, Fransa gezisini kesti
Başbakan Boyko Barisov, Gabrovo'daki protestolarla baş edemediği gerekçesiyle şehrin Emniyet
Müdürü'nün istifa etmesini istedi. İçişleri Bakanı
Mladen Marinov, Bulgaristan Ulusal Radyosu'na
yaptığı açıklamada, Gabrovo İl Emniyet Müdürü
Borislav Bonçev'in istifasını sunduğunu açıkladı.
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Krumovgrad ilçesinde küçük ve orta
ölçekli işletmelere destek fonu kuruluyor
9 Nisan 2019 tarihinde
Krumovgrad (Koşukavak)
Belediye Meclis salonunda küçük ve orta ölçekli
işletmelere destek fonunun finansman olanaklarını tanıtmak ve tartışmak
amacıyla İlk bilgilendirme
toplantısı yapıldı. Toplantı, Krumovgrad Belediyesi
ile Dundee Precious Metals Krumovgrad Şirketi
arasındaki ortaklık ilişkisi
çerçevesinde Krumovgrad kasabasına yakın
Adatepe’de altın madeni
çıkaran şirketin ilçedeki
mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek
amaçlı fon kurma ve finanse etme taahhüdünü
yerine getirmesi üzere
yapıldı. Bilgilendirme toplantısında şirket, icra müdürü Dr. Müh. İliya Gırkov
ve Ruhsat ve Hukuk İşleri
Müdürü İrena Tsakova,
belediye ise Belediye
Başkanı Sebihan Mehmet ve Belediye Başkan
Yardımcısı Müh. Abidin
Hacımehmet tarafından
temsil edildi. Toplatıya konuya ilgi duyan çok sayıda vatandaş, örgüt, basın
ve bölgede iş dünyasının
temsilcileri katıldı.
Toplantının başında
konuşan Dr. Müh. İliya
Gırkov,” Bugün burada
olmaktan, aynı yöne baktığımızı görmekten ve
bu fonla ilgilenen birçok

insanın olmasından dolayı büyük memnuniyet
duyuyorum. Birkaç yıl
önce sadece birkaç kişinin hayal edebileceği bir
rüyaydı. Ülkede bir ilk, bir
sanayi şirketi ilk kez işiyle
hiçbir ilgisi olmayan iş girişimlerini desteklemeye
başlayacak. Amacımız,
yerel işletmeleri, maden
işletmesinden tamamen
bağımsız olmaları için
desteklemektir” dedi.
Belediye Başkanı Sebihan Mehmet, “Yıllar önce
küçük işletmelere destek
fonu kurma imkanı bulunmasını istediğimiz için
bu toplantıda bulunmaktan ben de memnuniyet
duyuyorum. Bugün çift-

çiye, hayvan üreticisine,
küçük işletmeye yardım
etmek için sunduğumuz
fırsatları tanıtabildiğimiz
için son aşamaya gelmiş
bulunuyoruz. Bu işi bizzat
üstelenen Sayın Gırkov’a
teşekkür ederim. Bankanın ve teknik uzmanlar tarafından belirlenen koşullara uyan herkese yardım
etmeye çalışacağımızı
temin ederim. Sizi aktif
olmaya davet ediyorum ve
ilk sertifikaları vermekten
memnuniyet duyacağız.
Şirkete dürüstlüğü, doğruluğu için ve vatandaşlara
gösterdiği ilgiden dolayı
teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
Dundee Precious Me-

Krumovgrad Belediyesi ve Dundee Precious Metals
Şirketi, yıllık çerçeve sözleşmesi imzaladı
Dundee Precious Metals Krumovgrad Şirketi
ve Krumovgrad Belediyesi arasında yıllık çerçeve
sözleşmesi imzalandı.
Belediye Meclis salonunda düzenlenen törende
belgeyi şirket tarafından
Dundee Precious Metals
Krumovgrad Şirketi İcra
Müdürü Dr. Müh. İliya
Gırkov ve İşletme Müdürü Müh. Lübomir Haynov,
belediye tarafından ise
Belediye Başkanı Sebihan Mehmet ve Belediye Meclis Başkanı Metin
Bayramali imzaladı.
Proje kapsamında belediye tarafından önerilen
toplam 700 000 leva tutarında projeler finanse
edilecek. Projeler, Belediye Meclisi tarafından
onaylanmıştır. Bu miktarın 621 600 levalık kısmı
altyapı projeleri, 43 000
levalık kısmı köy şenlikleri de dahil olmak üzere
ilçe sınırları içinde kültürel ve spor faaliyetleri ve

35 400 levalık kısmı Ada
Tepe Müze Sergisi’nin
mühendislik tasarımı için
harcanacaktır.
Bu, bölgede 2015’ten
beri en büyük yatırımcı
olan şirket ve belediye
arasında imzalanan dördüncü yıllık çerçeve sözleşmesidir. 2015 yılında
Dundee Precious Metals
Krumovgrad Şirketi ve
Krumovgrad Belediyesi arasında anlaşma ve
işbirliği anlaşması imzalanmıştı.
Sağlanan kaynaklar
kasabanın bazı sokaklarında içme suyu boru
hattını yenileme, Levski
Krumovgrad Futbol Kulübü takımının futbol turnuvalarına ve şampiyonalarına katılımı, Çerniçevo
(Dutlu) köyündeki Halk
Toplum Merkezi’nin kuruluşunun 90.yıldönümünü
kutlama etkinliği, Avren
köyündeki halk toplum
merkezinin çatısı altındaki folklor ekibine kıyafet

alınması, amatör sanatçı gruplarının ulusal ve
uluslararası festivallere
katılması, Krumovgrad’da
düzenlenen geleneksel Seyit Baba Panayırı, ilçede köy şenlikleri
yapılması, Krumovgrad
Belediye Çocuk Merkezi
(ODK) Kişisel Gelişime
Destek Merkezi’nde bulunan bazı odaların Ada
TepeMüze Sergisi için
kullanmak üzere yeniden
düzenlenmesi, Polkovnik
Jelyazovo (Karademirler)
köyünde sokak aydınlatma direkleri dikilmesi ve
kasabada bir sokak yapımına ilişkin projenin bir
kısmının finanse edilmesi
için harcanacak.
Bundan başka Krumovgrad kasabasındaki Jivot + Hastanesi’ne
destek için 500 000 leva
sağlanacak. Bunun için
Krumovgrad Belediyesi
ile ayrı bir sözleşme imzalanacak.
Kırcaali Haber

tals Krumovgrad Şirketi
Hukuk İşleri Müdürü İrena Tsakova, şirketin gerek
Adatepe Maden Ocağı’nı
işlettiği gerekse madencilik faaliyetinin sonlandırılmasından sonra aralarında ilçenin uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmasının
sağlanması da bulunan

taahhütlerini yerine getirdiğini vurguladı.Bu yönde
küçük ve orta ölçekli işletmelere destek için fon
sağlanmasının önemli bir
adım olduğunu kaydeden
Tsakova, önümüzdeki yıl
aşamalı olarak şirketin
sağlayacağı fon kaynaklarının 5 milyar dolar miktarında olacağını belirtti.
Toplantıda şirketle belediyenin bu amaçla kar
amacı gütmeyen bir kuruluş kuracağı anlaşıldı. Fon
kaynakalrıyla startup şirketlerin kurulması ve mevcut olan bu tür şirketlerin
büyümesi desteklenecek.
Şirketin belirlediği hedeflerden biri, Krumovgrad
ilçesi sınırları içerisinde
açılan yeni sürdürülebilir
iş pozisyonlarını arttırmaktır.
Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Destek
Fonu, Raifayzenbank Bulgaria Bankası ile ortaklık
yapacak. Banka, yararlanıcıların kredi itibarını ve

ticari gerekçelerini değerlendirecek, fonu tahsis
edip yönetecek ve finanse
edilen projelerin gelişimini
izleyecektir. Smart A Group Şirketi’nde çalışan bir
teknik uzman, arzu eden
herkesin iş planı hazırlamasına yardımcı olacak.
Mayıs ayında Krumovgrad
ilçesinin sakinleri arasında girişimciliği teşvik etmeyi amaçlayan projelere
ilişkin kriterler ve gereklilikler daha detaylı bir şekilde tanıtılacak. Bundan
başka girişimcilere farklı
önemli alanlarda eğitim
hizmeti de sunulacak.
27 Mayıs 2015 tarihinde
Dundee Precious Metals
Krumovgrad Şirketi ve
Krumovgrad Belediyesi
arasında anlaşma ve işbirliği anlaşması imzalanmıştı.
17 Nisan 2019’da şirket
ve belediye arasında yıllık
çerçeve sözleşmesi imzalandı.
Kırcaali Haber

На 18.04.2019 г. в гр. Крумовград се проведе официална церемония за
откриване на обект Офис за социално предприемачество и Център за временно настаняване в гр. Крумовград реализирани в рамките на проект:
„Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез
подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним
„ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG
V-A „Гърция-България, 2014-2020“.
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и
от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.
В резултат от изпълнението на проекта е изграден, обзаведен и оборудван
Център за временно настаняване в гр. Крумовград с капацитет 21 лица и
Офис за подпомагане на социалното предприемачество.
С реализацията на проекта ще се постигне общата цел: социално приобщаване и удовлетворяване на потребностите от социални услуги на найуязвимите лица от общността, по-добри условия за живот за всички жители
на града и общината, балансирано развитие на територията и развитие на
сферата на социалните услуги.

Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Интегриран подход за социално
включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, „ACCESS FOR ALL“, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата
за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните
участващи в програмата Гърция - България. Отговорността за съдържанието на документа се
носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Kırcaali Haber 8

08 Mayıs 2019

08 Май 2019

(Сряда)

Година: XIII

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 470

Цена 1 Лв.

Sebihan Mehmet, Nisan Ayının
Belediye Başkanı Seçildi
lediye başkanları arasında birinciliği yüzde 58,71 oy oranıyla
Botevgrad Belediye Başkanı
İvan Gavalyugov elde etti. Loveç Belediye Başkanı Korneliya
Marinova yüzde 21,29 oy oranıyla ikinci, Elin Pelin Belediye
Başkanı İvaylo Simeonov ise
yüzde 20,0 oy oranıyla üçüncü
oldu.
Nüfusu 20 000 kişiden az olan

küçük ilçelerin belediye başkanları arasında birinciliği yüzde
50,49 oy oranıyla Krumovgrad
Belediye Başkanı Sebihan Mehmet elde etti. Etropole Belediye
Başkanı Dimitır Dimitrov yüzde
29,59 oy oranıyla ikinci, Kostinbrod Belediye Başkanı Trayko Mladenov ise yüzde 19,92 oy
oranıyla üçüncü oldu.
Kırcaali Haber

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Bulgaristan belediyelerinin bilgi portalı Kmeta.bg tarafından
organize edilen ”Yılın Belediye
Başkanı” yarışması kapsamında nisan ayı için yapılan oylama
sona erdi.
Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Başkanı Sebihan Mehmet, Yılın Belediye Başkanı
yarışmasının “Yatırımlar ve
İşyerleri” kategorisinde nüfusu
20 000 kişiden az olan küçük

000 kişiden fazla olan büyük ilçelerin belediye başkanları arasında birinciliği Pleven Belediye
Başkanı Georg Spartanski elde
etti. Yarışma kapsamında yapılan oylamaya katılan ülke çapından vatandaşlar, şehre yatırım
yapmak ve yaşamak için iyi ve
gelecek vaat eden bir yer haline getirmek için büyük şirketleri
çekmeyi başardığını düşündüğü belediyeleri desteklediler.

ilçelerin belediye başkanları
arasında nisan ayı için birinciliği elde etti.
Nüfusu 20 000 ve 50 000
kişi arasında olan orta ilçelerin
belediye başkanları arasında
birinciliği Botevgrad Belediye
Başkanı İvan Gavalyugov ve 50

Fabrikalar, üretim tesisleri, aynı
zamanda daha küçük işletmeler
de ülkenin ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunur. Büyük
şirketler, bazı kalabalık bölgelere yatırım yapmaya henüz yeni
başladı. Belediye başkanları,
yerel ekonomilerin kalkınması

için insanların geçim kaynağı
olması gerektiğinin farkındalar.
Nüfusu 50 000 kişiden fazla
olan büyük ilçelerin belediye
başkanları arasında yapılan
yarışmaya Pleven, Vratsa ve
Dimitrovgrad (Kayacık) belediye başkanları katıldı. Yarışmayı
Pleven Belediye Başkanı Georg Spartanski kazandı. Bilindiği gibi, Alman şirketi Leoni,
2000 kişilik istihdam yaratması
beklenen Plevne şehrinde bir fabrika inşaatına
başladı. Yatırımın maliyeti 64 milyon leva. Malt
üretimi yapan Fransız
şirketi MALTERI SUFLE
60 milyon levalık yatırım
yaptı ve Pleven’de üretim
hacmini üç kat artıracak.
Erkek modası konusunda
uzmanlaşmış Dimitrov
Şirketi, üretimini genişletti ve yepyeni bir fabrika
kuruyor. Şu ana kadar şirketin çalışan sayısı 1500
kişidir.
Nüfusu 50 000 kişiden
fazla olan büyük ilçelerin
belediye başkanları arasında yapılan yarışmada
oyların yüzde 31,71’ini alan
Vratsa Belediye Başkanı Kalin
Kamenov ikinci, oyların yüzde
0,12’sini alan Dimitrovgrad Belediye Başkanı İvo Dimov ise
üçüncü oldu.
Nüfusu 20 000 ve 50 000 kişi
arasında olan orta ilçelerin be-
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