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TRT-AVAZ Kırcaali’de belgesel çekti 
Türk devlet televizyonu, Koray Polat’ın yö-

netmenliğinde Kırcaali’de belgesel çekti. Film, 
TRT-AVAZ kanalının aktuel konuları ele alan 
“Balkan Atlası” programı esnasında yayınlana-
cak. Bulgaristan beş dizi film şeklinde tanıtı-
lacak. İki film Sofya’da, bir Plovdiv’te, diğerleri 
ise Kırcaali bölgesinde çekilmiştir.

 Belediye Başkanı Hasan 
Azis Stremtsi’de internet 
salonu açtı
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 Şişecam, Bulgaristan’da 
yeni bir fabrika daha açtı 

  Читалище “Родопска 
искра” се готви за 90-
годишен юбилей
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“Kuzey Arpezos” Parkı temel atma töreni Kırcaalileri coşturdu 
11.02.2011 tarihinde 

gerçekleştirilen Kırcaali 
“Kuzey Arpezos”  Par-
kının temel atma töreni 
adeta bir bayrama dö-
nüştü. Yüzlerce Kırcaali 
sakini yıllardır bekledik-
leri olayın gerçekleşme-
sine iştirak ettiler, Kır-
caali Kültür Evi folklor 
ekiplerinin gösterisini 
izlediler. Resmi davet-
liler olarak Kırcaali Be-
lediye Başkanı Hasan 
Azis, milletvekili Tsveta 
Karayançeva, Kırcaali 
valisi İvanka Tauşanova, 
Kırcaali Belediye Meclis 
Başkanı Seyfi Necip, 
Güney Merkez Bölgesi 
Sorumlusu Vekili Yulian 
Mollov, Ti Vi Bi şirketinin 
Genel Müdür Yardımcı-
sı Milko Petrov, Beledi-
ye Başkanları, peyzaj 
mimarı Ganço ve Yana 
Bakalova, Müh. Lüdmil 

Todorov ve dini önderler 
Papaz Petır Garena ve 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmed hazır bulundu-
lar. Devetli Bölgesel Kal-
kındırma ve Bayındırlık 
Bakanı Rosen Plevneli-
ev ile Avrupa Birliği Fon-
larından sorumlu Bakan 

Tomislav Donçev töre-
ne katılmadılar. Hasan 
Azis Kırcaalileri ve mi-
safirleri selamlama ko-
nuşmasında heyecanını 
gizlemeyerek, bugünün 
hayatının en mutlu ve 
en güzel günlerden biri 
olduğunu ifade etti. Bu 

mutluluğun tüm Kırcaa-
liler tarafından paylaşıl-
masını umduğunu belirt-
ti. Başkan,“Her birimizin 
Kırcaali’de gerçekleştiri-
lecek büyük projeyi gu-
rur duyması için sebep 
olacağını umuyorum” 
dedi ve “Kuzey Arpezos 

“ Parkının temel atma 
törenini şehrin Avru-
palı çehresine doğru 
atılmış yeni bir adım 
olarak nitelendirdi. Bu 
parkın “Üreticiler Paza-
rı “ ve “Su Aynası” gibi 
diğer büyük projeler ile 
Kırcaali’ye yeni bir gö-
rünüm vereceğini öne 
sürerek şehrin ülkenin 
sadece en güneşli de-
ğil, en güzel ve en yeşil 

yerleşim merkezi olaca-
ğını vurguladı. Hasan 
Azis, Belediye yöneti-
minin Bulgaristan’da en 
büyük park projesi olan 
“Kuzey Arpezos” için altı 
yıldır mücadele ettiğini 
söyledi. Projenin Avru-
pa Birliği fonlarından 
finanse edilebilmesi için 
ülkedeki 86 Belediyenin 

Resmiye MÜMÜN

Mustafa Hacı, yeniden Başmüftü seçildi
Yaklaşık 1 yıldır süren 
Başmüftülük krizine 
son verilmesi amacıyla 
12 Şubat 2011 tarihin-
de başkent Sofya’da 
düzenlenen Bulga-
ristan Müslümanları 
Olağanüstü Kurultaya 
katılan 988 delege-
nin tümünün oyları ile 
Mustafa Aliş Hacı, Bul-
garistan Müslümanları 
Başmüftüsü olarak ye-

niden seçildi. 
Dedeman Princes-
se Oteli'nde düzen-
l e ne n  ku r u l t aya , 
Bulgaristan'ın yanı 
sıra uluslararası ku-
ruluşlar ve Müslüman 
ülke temsilcileri büyük 
ilgi gösterdi. Kurulta-
ya katılanlar arasında 
Amerika'nın Bulga-
ristan Büyükelçisi Ja-
mes Warlick, Ulusla-

rarası İslam Örgütü 
IRCICA Başkanı Halit 

Eren,Türkiye Diyanet 
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       Avrupa'da en kötü ekmeği yiyoruz
Buğday Üreticileri Birliği üyeleri ile bir araya gelen Tarım Bakanı Miroslav 

Naydenov, "Bulgarlar Avrupa'da en kötü ekmeği yiyor. Buna artık son veril-
melidir" dedi. 

Ekmek üretimini denetleme ajansının piyasada satılan ekmek çeşitleri konu-
sunda standart kriterleri oluşturacağını belirten Naydenov, şunları söyledi: 

"Eski sistemde 3 çeşit ekmeğimiz vardı ve hepsi birbirinden lezzetliydi. Şu 
anda 30'u aşkın çeşidimiz var, ancak hem bizim, hem de çocuklarımızın hak-
kettiği ekmeğin tadını bulamıyoruz." 

Bulgaristan'da yayılan kimi söylentilere rağmen buğday krizinin beklenme-
diğini ifade eden Naydenov, "Bir borsa ürünü olan buğdayın fiyatlarını zorla 
kontrol edemeyiz" dedi. 

„Resmi" Milyoner Sayısı Bine Ulaştı 
Bulgaristan Ulusal Gelirler Ajansı (NAP) vergi ve mal beyanlarına dayalı, ül-

kemizdeki "resmi" milyoner sayısının 1000'e ulaştığını bildirdi. 
NAP Genel Müdürü Krasimir Stefanov, Monitor gazetesine yaptığı açıklama-

sında, nüfusu 7,5 milyon olan Bulgaristan'da son bir yılda bu kişilerin firma değil, 
özel şahıs olarak servetine en az 500 bin leva ek gelir elde etmiş olduklarını 
söyledi. 

Stefanov'a göre, hem zengin, hem de dürüst birer vergi mükellefi olan kişilere 
daha iyi hizmet verebilmek için NAP kapsamında özel bir daire oluşturulacak. 
Daire yetkilileri, zengin vatandaşlara yararlanabilecekleri vergi indirimleri ve 
başka mali kolaylıklar konusunda da danışmanlık yapacaklar. 

Krasimir Stefanov, "Devlete dürüst davranan, devletten de aynı dürüstlüğü 
görecektir" dedi. 

Kanser Vakalarının Sayısında Rekor Artış 
Bulgaristan'da 2010 yılında kanser vakalarında rekor düzeyde bir artış kayde-

dilerek kanser olan kişi sayısının 262 bine ulaştığı açıklandı.
Darik radyonun haberine göre doktorlar, akciğer, pankreas ve kalın bağırsak 

kanser türlerinde endişe verici artış tespit ederken, kanserin en yaygın olduğu 
bölgeler arasında Haskovo, Burgas, Kırcaali, Filibe ve Rusçuk kentlerinin yer 
aldığını kaydettiler. 

Tarifeli Uçakla Avrupa'da Alışveriş Modası 
Ekonomik krize rağmen Bulgaristan vatandaşları alışverişi tarifeli uçakla Av-

rupa başkentlerinde yapmaya tercih ediyor. 
Standart gazetesinin haberinde, Roma ve Madrid gibi çeşitli kentlere gidiş - 

dönüş ücreti 100 levayı geçmeyen uçak seferleri ile yapılan hafta sonu alışveriş 
gezilerinin moda haline geldiğini yazdı. 

Yüzde 90'a varan indirimlerinden yararlanan Bulgarlar, yerli piyasanın "es-
neklik anlayışından yoksun olduğunu" öne sürüyor.

Gazete, vitrinleride "şok indirim" tabelalarının asılı olduğu Bulgaristan'da ger-
çek bir indirim yapılmadığını kaydederken, alışveriş turlarına çıkan turistlerin 
Avrupa başkentlerindeki fiyatlardan çok daha memnun olduklarını belirtti. 

"Tele Kulak" Skandalı Sürüyor 
Bulgaristan'da Gümrükler Genel Müdürü Vanyu Tanov'un yaptığı bazı telefon 

görüşmelerinin kayıtlarının basına sızması ile başlayan "tele kulak" skandalı 
sürerken, sorunu araştıran özel Parlamento Komisyonu, İçişleri Bakanlığının 
uygulamalarına ilişkin eleştirel bir rapor yayımladı. 

Çarpıcı kural ihlalleri tespit eden Komisyonun raporunda, "Bulgaristan'da özel 
istihbarat araçları sıklıkla, yeterli gerekçe olmadan kullanılırken, yapılan kayıt-
lara erişim, fazlası ile geniştir" denildi. 

İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov, özel istihbarat araçlarıyla toplanan bilgilerin 
basına sızmasına ilişkin sorumlu olan kişilere karşı önlem alınacağını kayde-
derken, "Suçlu varsa cezalandırılacak. Ben bakan olarak siyasi sorumluluk 
taşıyıp görevimden istifa etmeyeceğim" dedi.

Şişecam, Bulgaristan’da 
yeni bir fabrika daha açtı
Bulgaristan'da en 

büyük direk yatırımcı 
konumunda olan Şi-
şecam, Tırgovişte'deki 
tesislerinde yeni bir 
fabrika daha açtı.
B a l k a n l a r  v e 

Avrupa'ya otomobil 
camı üretecek olan 
yeni fabrikanın açılı-
şı  Başbakan  Boyko 
Borisov tarafından ya-
pıldı.
Borisov açılış töre-

ninde yaptığı konuş-
mada, hükümet olarak 
ekonominin canlan-
ması için çalışmala-
rına hız verdiklerini 
belirterek,''yatırımlara 
desteğimiz sürecek'' 
dedi.
Şişecam Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Mu-
rahhas üye Ahmet Kır-
man da Bulgaristan'a 
yaptıkları yatırımdan 
memnun olduklarını 
dile getirerek, yatırım-
larının daha da artı-
rılması için her türlü 
gayreti gösterecekle-
rini söyledi.
Bulgaristan'da gi-

derek büyüdüklerini 
ve 5'inci fabrikaları-
nı açtıklarını belirten 

Kırman, kendilerinin 
Bulgaristan'ın gelece-
ğine, insanına yatırım 
yaptıklarını ifade etti.
Kırman, Şişecam 

olarak Bulgaristan'daki 
yatırımlarının toplam 
bedelinin 405 mil-
yon dolara ulaştığına 
işaret ederek, ''Yeni 
planlarımız var, Yakla-
şık 400 milyon dolar-
lık daha yeni yatırım 
yapmayı düşünüyo-
ruz. Ancak bu konuda 
önümüzdeki engellerin 
kaldırılması için sayın 
Başbakan'dan yardım-
cı olmalarını bekliyo-
ruz'' diye konuştu.
Şişecam'ın yeni kur-

duğu oto cam fabrika-
sı 130 kişiye iş imkanı 
sağlayacak. BMW, 

Audi, Ford, Renault 
ve Peugeot gibi araç-
ların camlarını ürete-
cek olan fabrika, yıllık, 
1,3 milyon metrekare 
kapasiteye sahip ola-
cak.
Fabrikanın açılış tö-

renine Başbakan Bo-
risov ile Şişecam Yö-
netim Kurulu Başkanı 
Ahmet Kırman'ın yanı 
sıra Bulgaristan Kültür 
Bakanı Vejdi Raşidov, 
Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Todyü 
Mladenov, Türkiye'nin 
Sofya Büyükelçisi İs-
mail Aramaz ile Şişe-
cam Yönetim kurulu 
üyeleri, çalışanları ve 
çok sayıda konuk ka-
tıldı.
      Kırcaali Haber

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği
21 Şubat - Dünya Anadili Günü

Münasebetiyle düzenlenen
MÜZİKAL EDEBİYAT GECESİNE

Tüm Kırcaalilileri davet ediyor.
Tarih: 21 Şubat 2011 y.   saat 17,30 

Yer: Ömer Lütfi Kültür Derneği Salonu
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Nedim Gencev, Dobriç Camisini zorla ele geçirmeye çalıştı 
Mill i  Müslümanlar 

Kurultayının tarihi yak-
laştıkça Gencev ve 
destekçilerinin huysuz-
lukları arttı. Birkaç ay 
önce müftülük binasını 
ele geçirmek için ilk 
teşebbüslerini yapan 
Gencev’in adamları 
uzun bir zaman sonra 
tekrar hücuma geçtiler. 
7 Şubat sabah saatle-
rinde Nedim Gencev 
ve has adamı Nikolay 
Pankov birkaç yan-
daşıyla birlikte Dobriç 
müftülüğüne destur-
suz dalmışlardır. Devir-
teslim işlemleri için gel-
diklerini ve müftülüğün 
belgelerinin kendilerine 
verilmesi gerektiğini 
ifade eden Gencev ve 
yandaşları müftülük 
görevlilerinin tepkisi ile 

karşılanmışlardır. 
Kısa bir zaman sonra 

müftülük binası etra-
fında toplanan Dob-
riçli birçok Müslüman, 

müftülük binasına lâyık 
olmayan insanların 
içeriye girerek Müs-
lümanların merkezini 
kirletmelerinden dola-

yı rahatsızlıklarını dile 
getirmişlerdir. Gencev 
ve etrafındakileri usu-
lünce binadan çıkma-
ya davet eden Müslü-

man cemaat, Gencev 
ve Pankov tarafından 
tehdit edilmiş ve çık-
mayacaklarını ifade 
etmişlerdir. Bunun 
üzerine müftülük bina-
sında kargaşa çıkmış, 
Gencev ve adamları 
tekme tokat dışarıya 
kovulmuşlardır. Ka-
rışıklıkta Gencev de 
tekme yiyenlerden ol-
muştur. Atasözümüz-
de de belirtildiği gibi, 
uslanmayanın hakkı 
kötektir.
Daha sonra polis ça-

ğıran Gencev, emniyet 
memurlarına yanıltıcı 
belgeler göstererek 
içeriye girmek için 
destek istemiştir. İlk 
anda bu talebe olumlu 
cevap veren emniyet 
görevlileri, müftülük 

çalışanları ve Müslü-
man cemaatin talep-
lerini ve sundukları 
belgeleri gördükten 
sonra Gencev’i müf-
tülük etrafından uzak-
laştırmışlardır.
12 Şubat 2011 ta-

rihinde düzenlenen 
Milli Müslümanlar Ku-
rultayına kadar Tekke 
Camii’nde bulunan 
müftülük binası Müs-
lüman gönüllüler ta-
rafından sıkı güvenlik 
önlemleri altında ko-
runmaya devam etti. 
Ayrıca kurultay gü-
nünde de Gencev’in 
muhtemel taarruzları-
na karşı bütün bölge 
müftülüklerinin binaları 
gönüllü Müslümanlar 
tarafından korundu.
       Kırcaali Haber

İşleri Başkan Yardımcı-
sı Prof. Dr. Hasan Ka-
mil Yılmaz, Türkiye'yi 
Sofya'daki Din Ata-
şesi Mazhar Bilgin, 
HÖH Milletvekilleri 
Ünal Lütfi ve Tuncer 
Kırcaliev , Makedon-
ya, Karadağ, Sloven-
ya, Gümülcine, İskeçe 
Başmüftüleri,Surye, 
Rusya, Amerika, İran, 
Oman, Libya gibi bir-
çok ülkenin dini ve 
diplomatik temsilcileri 
vardı. 
M u s t a f a  H a c ı : 
Kurultay yasal 
Yeniden Başmüftü 
seçilen Mustafa Hacı, 
' 'Tüm Bulgar istan 
Müslümanlarının İyi-
liği ve beraberliği için 
çalışıyoruz'' dedi.
Müslümanların hak-
larını savunmak üze-
re kararlı bir mücadele 
verdiklerini, hukuk ve 
adaletin dışına asla 
çıkmadıklarını belirten 
Hacı, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
''Ülkemizin Müslüman 
cemaatini birleştirmek 
üzere toplandığımız 
bu kurultaya gelen 
delegelerimiz, göre-
vini yerine getirmek 
üzere Bulgaristan'daki 
1000'i aşkın encümen-
liklerden çağrılmıştır. 
Cemaatimizi bölmek 
isteyen eski Başmüftü 
Nedim Gencev'in giri-
şimlerine adil bir karşı-

lık vereceğiz. Kurulu-
şunu 100. yıl dönümü-
nü Gencev'in adamları 
tarafından kuşatılmış 
ve mühürlenmiş va-
ziyet te karşılayan 
Başmüftülük binası 
ile ilgili sorunlara da 
son vermek istiyoruz. 
Pazartesi günü yeni 
Kurultayımızın aldığı 
kararları mahkemede 
kaydettireceğiz.''
Smolyan bölge encü-
meninin teklifi üzerine 

Kurultayda Yüksek 
Dini Şura Başkanı Şa-
banali Amed, yine oy 
birliği ile bir kez daha 
bu göreve seçildi. De-
legeler 31 kişilik Yük-
sek Dini Şura'nın üye-
lerini de belirlediler.
Georgi Pırvanov: 
Dinini özgürce ya-
şama hakkı kişisel 
bir özgürlüktür
Kurultaya, ayrıca 

Cumhurbaşkanı Geor-
gi Pırvanov ile Başba-
kan Boyko Borisov da 
birer kutlama mesajı 
gönderdi. Pırvanov, 
gönderdiği mesajda, 
toleransıyla bilinen 
Bulgaristan halkının 
dinlerini özgürce ya-
şamaları gerektiğini 
söyledi. 
Pırvanov, şöyle de-
vam etti: "Dinini öz-
gürce yaşama hakkı 
kişisel bir özgürlüktür. 

İnanç ve şahsın kişili-
ğine bağlı olduğu için 
değer arz etmektedir. 
Devletin farklı dine 
mensup kişilerin dinle-
rine özgürce yaşama-
larına destek sağlama 
gibi görevi bulunmak-
tadır. Birlikte yaşam 
ve farklılıkları kabul 
etmek karşılıklı saygıyı 
ifade etmektedir."
Boyko Borisov: 

Hepinizin güçlü bir 
müftülüğe ihtiyacı 
var
Başbakan Boyko Bori-
sov da, gönderdiği me-
sajda, Bulgaristan'ın, 
farklı dinlerin uzun yıl-
lar barış ve huzur için-
de yaşadığı bir ülke 
olduğunu söyledi. 
Ülkede insanların 
ayrılmasına ve dinleri 
üzerindeki her baskı-
nın tepki ile karşılandı-
ğını ve anlayış ile izole 

edildiğine işaret eden 
Başbakan, şöyle de-
vam etti: "Komünizm'in 
yıkılmasından sonra 
Bulgaristan entegras-
yon ve birlikte yaşam 
modelini seçti. Bu yol 
bilinçli olarak seçildi. 
İsim değiştirme süre-
cinde yaşananlar bize 
bu yolu seçmemizi 
gösterdi. Bu Seçim 
bizi daha fazla vatan-

daş haklarına saygılı 
yaptı. 
Bulgaristan'daki tüm 
farklı dinlere sahip ki-
şilerin bir görevi var: 
Modern bir Bulgaris-
tan kurmak. Modern 
Bulgar istan,  geç -
mişle bağların kesil-
mesi ile kurulacak. 
Bulgaristan'daki Müs-
lümanların ayrımcılı-
ğa değil, birleşmeye 
ihtiyacı var. Hepinizin 
güçlü bir müftülüğe 
ihtiyacı var. Ben size 
kimleri seçeceğiniz 
konusunda bir şey 
söyleyemem. Ancak 
sizlerin seçeceğiniz 
liderlerin Müslüman 
toplumunun güvenini 
en geniş bir şekilde 
alması gerek. Müftü-
lük sadece bu şekilde 
güçlü bir kurum olmuş 
olacak."
Warlick: 200 binden 
Müslüman'ın imzası 
beni etkiledi
Kurul taya katı lan 
Amerika'nın Bulgaris-
tan Büyükelçisi James 
Warlick de, Müslüman-
ların Bulgaristan'daki 
ayrımcılıklarının sona 
ermesini ve Müslü-
manların kendilerinin 
kendi liderlerini seçme 
ümidini dile getirdi. 
Müslüman toplum ile 
bir arada olmaktan 
mutluluk duyduğu-
nu aktaran Warlick, 
kurultayın yapılması 
için 200 binden fazla 
Müslüman'ın imza-
sının bulunmasının 
kendisini etkilediğini 

vurguladı. 
Av r u p a  Ko n s ey i 
Parlamenter Meclisi 
Başkanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Konferan-
sa yolladığı kutlama 
mesajında, kendisinin 
Bulgaristan'daki Müs-
lümanları ile ilgili ge-
lişmeleri bugüne dek 
yakından takip ettiğini, 
bundan sonra da takip 
edeceğini bildirdi.
Türkiye Diyanet Vak-
fı Genel Başkan Yar-
dımcısı Prof. Hasan 
Kamil Yılmaz, Diyanet 
Vakfı Genel Başkanı 
Prof. Doktor Mehmet 
Görmez’in kurulta-
ya gönderdiği mesajı 
okudu. Prof. Dr. Gör-
mez, mesajında, 73 
milyonluk Türkiye'nin 
Bulgaristan Müslü-
manlarının birliğine 
verdiği desteğin altını 
çizdi. 
Öte yandan Bulga-
ristan Yüksek İdare 
Mahkemesi tarafından 
"yasal Yüksek Müslü-
manlar Dini Şura Baş-
kanı" olarak ilan edi-
len Nedim Gencev ise 
Sofya'da Park-Hotel 
Moskva'da düzenle-
diği ''rutin şura top-
lantısında'', başmüftü 
seçiminin yapıldığını 
bildirdi. BTA'nın kon-
ferans salonunda bir 
basın toplantısı dü-
zenleyen Gencev, yeni 
Başmüftünün, Haci Ali 
Bayraktarov olduğunu 
iddia etti. 

Kırcaali Haber
Foto: İ. KÖSEÖMER

Mustafa Hacı, yeniden Başmüftü seçildi
1. sayfadan
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Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz, 
Edirne'de çeşitli temaslarda bulundu

Temaslarına Edirne 
Valisi Gökhan Sözer’i 
makamında ziyaret ede-
rek başlayan Büyükelçi 
Aramaz, burada gazete-
cilere yaptığı açıklama-
da, yaklaşık 3 ay önce 
Türkiye’nin Sofya Bü-
yükelçiliğine atandığını 
hatırlattı. 
Gazetecilerin soru-

ları üzerine Büyükelçi 
Aramaz, “başmüftülük 
seçimleri, vize sorunu 
ve Bulgaristan’ın Türk 
sınırına tel örgü çekme 
isteği” konularına da de-
ğindi. 
Aramaz, “başmüftü-

lük sorunuyla” ilgili bü-
yükelçilik olarak yoğun 
mesai harcadıklarını 
ifade ederek, “Arzumuz, 
Bulgaristan’da yaşayan 
Müslüman toplumun, 
soydaşlarımızın kendi 

liderlerini hür iradele-
riyle serbest bir ortam-
da seçebilmeleridir. Bu 
seçimden de en hayırlı 
kararın çıkmasını bekli-
yorum, taktir tabi ki ora-
da yaşayan soydaşları-
mızındır” dedi. 

Türk-Bulgar ilişkilerinin 
önündeki engellerin ba-
şında vize probleminin 
geldiğine işaret eden 
Büyükelçi Aramaz, şun-
ları kaydetti: “Vize so-
runu iki ülke arasındaki 
ilişkilerde önemli engel-

lerden birisi. Bu sorunun 
çözülmesi için gerekli 
gayreti gösteriyoruz. 
Hükümetimizde, Bulgar 
makamlarına gerekli 
telkinlerde bulunuyorlar. 
En son Sayın Başbaka-
nımızın 4 Ekimdeki Bul-
garistan ziyaretinde, bu 
konu Bulgaristan Başba-
kanı  Boyko Borisov’un 
dikkatine getirilmiştir. 
Bulgaristan makamları, 
ilk öncelik olarak Schen-
gen vize rejimine girmek 
istemektedir. Tahminim, 
vize meselemiz bu aşa-
madan sonra çözüle-
cektir.” 
B u l g a r i s t a n ’ ı n 

Türkiye’deki şap has-
talığını bahane ederek, 
Türk sınırına tel örgü 
çekmesini de doğru 
bulmadığını bildiren 
Büyükelç i  A ramaz, 
“Duyduğum kadarıyla 
bir tel örgü çekme yok. 
Hazırlık yaptıklarını du-
yuyorum. Soğuk Savaş 
döneminde sınırın bü-
yük bölümünde tel örgü 
varmış. Bulgar makam-
larına bizde şap hasta-

lığı olmadığını söylüyo-
rum. Bulgar makamları 
da tel örgünün Bulgar 
topraklarında olacağını 
söylüyorlar. Sonuçta ta-
sarruf yetkisi onlara ait-
tir. Ancak 21. yüzyılda 
böyle önlemlere ihtiyaç 
duyulmaması gerekir” 
diye konuştu. 
Vali Sözer de, Büyü-

kelçi Aramaz’ın ziyare-
tinden onur duyduğunu 
belirtti. 

 “ATAKA Partisi bu 
işten siyasi malzeme 
çıkarıyor”  

Edirne Valisi Gökhan 
Sözer’i ziyaretinin ar-
dından, Edirne Beledi-
ye Başkan Vekili Hakan 
İnci’yi makamında ziya-
ret eden Büyükelçi Ara-
maz, güzel bir günde, 
güzel bir kentte olmanın 
mutluluğunu yaşadığını 
söyledi. 
Belediye Başkan Vekili 

İnci, Bulgaristan ile Sınır 
Ötesi İşbirliği Projeleri 
aracılığıyla güzel proje-
lere imza attıklarını, an-

cak yerel meclislerden 
çıkan 
“Sözde Ermeni Soykı-

rımı” kararları nedeniyle 
birçok belediyeyle ilişki-
lerini dondurduklarını 
belirtti. 
Büyükelçi Aramaz da 

bu tür kararların üzücü 
olduğunun altını çizerek, 
şöyle devam etti: 
“ATAKA partisinin dı-

şarıdan hükümete des-
tek olması, hükümetin 
azınlık hükümeti olması 
işimizi zorlaştıran bir 
unsur. Maalesef bu tür 
kararlar, Türk - Bulgar 
ilişkilerinin gündemine 
ait olmayan kararlar, 
onları Bulgar makamla-
rının dikkatlerine getiri-
yoruz. Herhangi bir fay-
dası olmayan kararlar. 
ATAKA partisi bu işten 
siyasi malzeme çıkarı-
yor. Üzücü.” 
Büyükelçi Aramaz, 

daha sonra Edirne Ti-
caret ve Sanayi Odası’nı 
ziyaret ederek temasla-
rını sürdürdü.
       
       Kırcaali Haber

Belediye Başkanı Hasan Azis, 
Stremtsi’de internet salonu açtı
06.02.2011 , Kırca-

ali Belediye Başkanı 
Hasan Azis Stremt-
si (Göklemezler) 
köyündeki “Ognişte 
1944” Okumaevin-
de internet salonu 
açtı. Salon üç bilgi-
sayar ve multimed-
ya ile donatılı. Proje, 
“Bulgaristan-Global 
Kütüphaneler” prog-
ramı dahilinde ger-
çekleşti. Okumaevi 
Başkanı Halil Apti, 
açılış konuşmasın-
da, amacın yeni tek-
nolojik harikalarının 
okuma evlerinde 
kullanılarak, modern 
çağın her gün artan 
bilgi ihtiyacını kar-
şılamak olduğunu 
belirtti. 
Belediye Başkanı 

Hasan Azis konuş-
masında, internet 
salonu, okuma evi-
nin, insanlar arasın-
da mesafeyi ve za-
manı kısaltan yeni 
tipten kültür ocağı-

na dönüştürmesini 
diledi. 
“Ognişte” Okuma evi 

sekreteri Gülser Halil 
programın köyde start 
almasından duydu-
ğu memnuniyeti dile 
getirdi. O, bilgisayar-
ların sayesinde oku-
ma evinin faaliyetinin 
zengin leşeceğine 
ve yerli halka daha 
büyük hizmette bu-
lunacağına inanıyor. 
Gülser Halil, Belediye 
Başkanı Hasan Azis’e 
verdiği destekten do-
layı teşekkür etti ve 
“Bulgaristan-Global 
Kütüphaneler” progra-

mı dahilinde Stremtsi 
okuma evini seçtikleri 
için mutlu olduğunu 
ifade etti. 
Açılışta okuma evinin 

hizmet verdiği Stremt-
si yöresindeki köy 
muhtarları hazır bu-
lundular. “Bulgaristan-
Global Kütüphaneleri” 
programının tanıtımın-
da bölge koordinatörü 
İveta Filipova, amacın 
tüm Bulgaristan va-
tandaşlarına global-
leşen dünya ile kay-
naşmak için internet’e 
eşit erişim sağlamak 
olduğunu söyledi.
   Kırcaali Haber

TRT-AVAZ, Kırcaali’de belgesel çekti
Türk devlet televiz-

yonu, Koray Polat’ın 
y ö n e t m e n l i ğ i n d e 
Kırcaali’de belgesel 
çekti. Film, TRT-AVAZ 
kanalının aktuel konu-
ları ele alan “Balkan 
Atlası” programı es-
nasında yayınlanacak. 
Bulgaristan beş dizi 
film şeklinde tanıtıla-
cak. İki film Sofya’da, 
bir Plovdiv’te, diğerleri 
ise Kırcaali bölgesin-
de çekilmiştir. Amacı-
mız, Bulgar kültürü ve 
gelenekleri etrafında 
gelişen Türk toplumu-
nun yaşayış tarzını ve 
kültürünü yansıtmaktır. 
Polat, diğer projenin 
Bulgaristan toprakla-
rında korunmuş Os-
manlı anıtlarını göster-
mek olduğunu belirtti. 
Yönetmen, Bulgar ve 
Türk aşçı geleneği ve 
mutfağınındaki ben-
zerliği göstermek için 
Bulgar ve Türk resto-
ranlarında çekim yap-
mış. 
TRT-AVA Z ekibi, 

Bulgaistan’da İslam 
dininin özgürlüğüne 
dair görüntüler sun-
mak için Yüksek İslam 
Enstitüsü’nde ve Sofya 
camisini ziyaret etmiş. 
Türk televizyoncuları 
daha burada eğitim 
gören Türkiyeli üni-
versitelilerle görüşüp, 
Bulgaristan eğitim sis-

teminin seviyesi hak-
kında bilgi almışlar. 
Türk Edebiyatı’ndan 
Bulgarca’ya çevir i 
yapan Alina Karaa-
senova da “Balkan 
Atlası” programına 
konuk olmuş. Bulga-
ristan Milli Televizyo-

nu ve Bulgaristan Milli 
Radyosu’nun ”Türkçe 
Yayınlar” redaksiyon-
larından da görüntüler 
alan ekipten, Bulga-
ristan medya alanın-
da Anadili’nde verilen 
programların boşluk 
oluşturduğunu düşü-
nüyorlar. Plovdiv’in 
kadim kısmı ve inşaat 
gelenekleri topluluğu-
na dikkat verilmiştir. 
Ayrıca pop-folk yo-
rumcusu Orhan Murad 
ile şöyleşi yapılmıştır. 
Ekip, Kırcaali’de Be-
lediye Başkanı Hasan 
Azis ile görüşüp, iki 
etnik ve din topluluğu 
arasındaki hoşgörü-
yü konuştu. Çünkü 

Polat’ın ifade ettiği 
üzere, iki millet ara-
sındaki köprüler aran-
maktadır. 
Daha sonra Türk te-

levizyoncuları Kırca-
ali eski Türk tiyatrosu 
oyuncularıyla söyleşi 
yaptılar, Bölge Tarih 

Müzesi’ni ve Ayşe 
Molla Çeşmesi’ni çek-
tiler. TRT-AVAZ, Kir-
kovo Belediyesi’nde 
bulunan Podkova’daki 
Yedikızlar Camii ve 
bölgedeki Türk tarihini 
yansıtan başka yerle-
ri görüntülediler. TRT 
ekibi ayrıca Kırcaali 
Ömer Lütfi Kültür Der-
neğinde de çekimler 
yaptı. Bölgede ve 
Balkanlarda ün yap-
mış olan Kırcaali Türk 
Folklor ekibinin prova-
larını çeken ekip, daha 
sonra Dernek Müdürü 
Müzekki Ahmet ile  
söyleşi yaptı. 

  Kırcaali Haber

İsmail Aramaz
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Krumovgrad Belediye-
sinin Malkoç köyünden 
Şerif Kırhasan aile-
sinin geçimini tütüncü-
lükle sağlıyor. Ona yö-
nelttiğimiz soruyu şöyle 
yanıtladı:  “Devletin tütün 
sektörüne karşı göster-
diği ilgisizliği kınıyoruz.  
Yirmi yıldır tütüncülükle 
uğraşıyorum. “Sokotab” 
ve “Alayıns Uan Tıbako”  
şirketleriyle anlaşma 
yaptık. Duyduğumuza 
göre, tütüne geçen yılki 
fiyatların yarısı veriliyor-
muş. Primler de kesiliyor. 
Bundan sonra geçimimiz 
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Tütün Enstitüsü Müdürü Doç. Bozukov, tütünün geleceğine iyimser bakıyor
Plovdiv Tütün ve Tütün 

Ürünleri Enstitüsü Mü-
dürü Doç. Hristo Bozu-
kov, bu yılki tütün alım 
kampanyası sonuç-
larının Bulgaristan’da 
tütün üretiminin gele-
ceğini kesinleştirece-
ğini düşünüyor. Fakat 
o, şimdilik işlerin iyi 
gitmediğini belirtiyor.  
Doç. Bozukov,  daha 
fazlasının oryantal tü-

tün olup, 3000 ile 5000 
ton tütünün alınmaya-
cağını tahmin ediyor.  
Şu anda tütün alım 
kampanyası devam 
etmekte ve tütüncüler 
düşük fiyatlardan mem-
nun değil, çünkü geçen 
yılki fiyatlardan olduk-
ça farklı.  Bu anlamda 
Doç. Bozukov, oryantal 
tütünün fiyatının ortala-
ma kilo başına 2,8’den 
4 Levaya kadar değiş-
tiğini kaydederek, tütün 
üretimi için yapılan gi-
derleri ancak ödediğini 
söylüyor. Geçen yıl ise 
oryantal tütünün mali 
yardımlarla ortalama 
fiyatın 6 ile 8 Levaya 
kadar eriştiğini hatırla-
tıyor. Doç. Bozukov’un 
ifadesine göre, 2006-
2009 yıllarında tütün 
sektörüne ayrılan mali 
yardımlar çok yanlış 
bir şekilde verildiği için 
tütüncüleri şımartmıştır. 
Tütün uzmanı ,“Geç-
mişte, kaliteli tütün ürü-
nü için değil de, mikta-
rına göre para ödemesi 
yapılıyordu. Tütüncüler 
de kalite gözetmeden 
büyük miktarda tütün 
üretmeye çaba göster-
diler. Şimdi ise pazar 
konjonktürü temelin-
den değişti. Tüccarlar 
kaliteli ürün istiyorlar, 
bizim tütün üreticileri 
ise bunu sağlayamı-
yorlar” diye açıklık ge-
tiriyor. Hükümet artık 
tütün sektörüyle ilgili 
daha etkili kararlar alı-
yor. Bu ise geleceğine 
dair ümit veriyor. Tarım 
ve Gıda Bakanlığı’nda 
Tütün Danışma Kurulu 
oluşturulmuştur. Yeni 
kurulda tütün üretici-

leri, tüccarlar, bakan-
lıktan uzmanlar ve 
Tütün Enstitüsü’nden 
bilim adamları yer ala-
caklar. Tütün sektörü-
nün gelişmesiyle ilgili 
program hazırlanması 
öngörülüyor. O, 5 yıllık 
olup, sektörün hangi 
yönlerde gelişeceğini 
gösterecek. Tütün stra-
tejisinde, özellikle dağ-
lık bölgelerde üretilen 

oryantal tütüne yardım 
edilmesi problemine 
çözüm bulunmalıdır.  
Şu anda tütüncülere 
doğrudan doğruya yar-
dım edilmesi mümkün 
değil, fakat bu Kırsal 
Kalkınma Programı 
üzere yapılacaktır. Bu 
programın kullanılma-
yan çeşitli amaçlarına 
uygun aday olunup, tü-
tüncüleri teşvik etmek 
için 300 milyon Leva 
ayrılabilir” diyor. 
Tütün Enstitüsünün 

Müdürü, her ne kadar 
tütün satımını tama-
men liberalleştirme ve 
ham madde şeklinde 
ticaret edilmesi kara-
rının ters yönden ic-
rasına başlanılsa da, 
Bulgaristan’da tütünün 
geleceğine iyimser ba-
kıyor. Bozukov, ham 
madde tütün ticareti-
nin karlı olmayacağını 
uyarıyor, çünkü ürünün 
mali fiyatı işlenmesin-
den dolayı artıyor.  O, 
dağlık bölgelerde tütü-
ne alternatif bir bitkinin 
yetiştirilmesine imkan 
olmadığının herkesin 
anladığını belir tiyor.  
Bozukov son olarak 
tütünü şöyle yorumlu-
yor: “Tütün gibi ürünün 
yüzde yüz satın alınıp, 
sabit gelir kaynağı olan 
başka bitki yok. Eğer bu 
bölgelerdeki insanlar 
geçim kaynaksız kalır-
larsa, ya vergi ödeyen 
vatandaşlara yük ola-
caklar, ya da buralar-
dan göç ederek nüfus 
dengesi bozacaklar. Bu 
durum ise gerek devle-
te, gerek topluma prob-
lemler yaratacaktır.” 
     Kırcaali Haber

Bu yılki tütün alım fiyatlarından memnun musunuz?

çok zor olacak. Böyle 
devam ederse, tütüncü-
lüğün sonu kötü. Ürünü 
satıp, parasını alınca bu 
işe devam edip etmeye-
ceğimizi karar alacağız, 
ama devlet tütüncülere 
yardım etmezse, bu sek-
tör batacak.”  

İbrahim Musa Kru-
şevska  /Hacıoğulları/ 
köyünde yaşıyor. Haya-
tı dülgerlikle geçmiş ve 
şimdi emekli, fakat tütün 
çalışan oğlu Ramadan’a 
yardım ediyor.  2006’ya 
kadar 20 yıl tütün üretik-
ten sonra geçen yıl tek-
rar tütün ekmişler. O, hü-
kümetin tütün sektörine 
karşı gösterdiği ilgisizliği 
onaylamıyor. Çünkü şu 
anda ellerinde satmak 
üzere 40 denk bulunuyor, 
yaklaşık 650 kilo ürün. 
İbrahim Musa, kilo başı-
na ortalama 5 Leva ve-
rilirse, 3000-3500 Leva 
para alacaklarını tahmin 
ediyor. Fakat bu paranın, 
yapılan masraflar da göz 
önüne getirilirse, 4 kişi-
nin verdiği emeğin karşı-
lığını hiç mi hiç ödemedi-
ğini söyledi.    Üstelik bu 
hesabı geçen yılki fiyat-
larına göre yaptı. Oysa 
bu yıl ürünün ortalama 
1-1,50 Leva daha ucuz 
satıldığı düşünülürse, 
durum daha da kötüleşi-
yor. Tütünü Kostino’da, 
ya da Çernooçene’de 
satacaklar. Bir daha da 
tütün çalışmayacaklarını 
söyledi.  

Mukaddes Hüse-
yin, Murgovo  /Esmirli/  
köyünde 35 yıldır tütün 

çalışıyor. Kadın, “Tütü-
nün parasıyla rahmetli 
eşim Aliosman Hüseyin 
ile iki çocuğumuzu okut-
tuk. O, uzun yıllar kö-
yün muhtarlığını yaptı, 
ben ise okulda yardımcı 
personeldim, fakat yine 
de maaşlarımız yetmi-
yordu. Emekli maaşım 
150 Leva. Bu para ile 
geçinmek zor. O yüzden 
yalnız da olsa, tütün ek-
meye devam ediyorum. 
Bu yıl 2 dönüm ektim, 
500 diziden 350 kilo tü-
tün aldım.  Her zaman 
tütünün kalitesine dikkat 
ederim. Lekeli yaparkları 
bir bir ayırdım. O yüzden 
ürünüm 4.75’den alındı, 
komşularımın tütünü ise 
2.70’den 3.20’ye kadar 
satıldı. Birkaç gün önce 
parasını elime aldım-
1360 Leva. Çok para 
değil ama bereket ver-
sin diyorum. Torunlara 
birşeyle sevindirsem,  
kardır. Yoksa yaz evde 
öyle de öyle geçecek” 
dedi. Ayrıca devlet ek 
ödeme yaparsa iyi ola-
cak. Geçen yıl 1200 
Leva almıştım. 

Tahirömer Muhsin 
19 yaşında, Kostino kö-
yünde ailesine tütün işin-
de yardımcı oluyor. Ken-
disi Makine Lisesi’nden 
otomobil tamiratı ihti-
sasına sahip olsa da,  
bir yıldır işsiz. Geçen 
yıl üç dönüm tütünden 
1000 dizi elde etmişler.  
“Sokotab”  ile yaptıkları 
anlaşmaya göre dönüm 
başına 120 kilo satacak-
lar, onlar ise 700-800 
kilo üretmişler. Muhsin 
ailesi ellerinde kalan tü-
tünü nasıl satacaklarını 
bilmiyorlar. Tahirömer, 
“Tütün işine mart ayın-
da başlayıp, 25 Aralık’ta 
bitirdik. Dört kişi çalış-
tık. Tütünün bu yıl 3-4 
Leva arası alışlarına 
göre, bir hesaplama ya-
parsak, gündeliğimiz 20 
Stotinka’ya geliyor. Az 

çok yüz güldürmesi için 
tütünün bence ortalama 
5-6 Leva’ya alınması ge-
rekiyor”. 

Gılıbina Stoykova, 
Momçilgrad Belediyesi-
nin Balabanovo köyünde 
5 yıldan beri tütün çalı-
şıyor. Geçen yıl ailesi 1 
ton tütün üretmişler. Tü-
tünü köyden daha kimse 
satmamış, her hangi bir 
tütün şirketiyle de anlaş-
maları yok. O, “Üç Leva 
para mı?!”diye tütünün 
ödenişini kınadı. Bu yüz-
den ürünü satmaya ace-
le etmediklerini söyledi. 
Gılıbina, “Buna karşı 
protesto düzenlenmemiz 
gerekiyor” dedi. 

Kırcaalili İlhan Meh-
med 32 yaşında, hiç 
tütün çalışmamış. Fakat 
yakın akrabaları yıllardır 
tütün üretiyorlar ve tütün 
sektörüyle ilgileniyor. İl-
han tütünün ek para ka-
zanmak için uygun olup, 
fakat Bulgaristan’da adil 
ödenmediğinden bu işe 
el atmadığını söyledi. 
O, “Geçen yıllarda bir 
kilo tütüne en çok 8-10 
Leva veriliyordu, o bile 
çok azdı. Bu yıl ise, 
3-4 Leva. Bu fiyatlar 
tütüncülere hakarettir. 
Yunanistan’da olduğu 
gibi, 8-10 Euro ödenir-
se, yılda 8-10 bin Euro 
kazanırsan, çalışmaya 
değer. Burada ise tütün-
cüler ancak yaptıkları 
masrafı, sağlık ve emek 
sigortalarının karşılığını 
alabiliyorlar. Devlet si-
gara vergisinden yakla-
şık 2 milyar para kaza-
nıyor, oysa tütüncülere 
bu gelirin onda biri. Bu 
mantıklı değil. Bence bu 
paranın yüzde 30-40’ını 
tütün üreticilerine ve tü-
tün kanseri hastalarına 
ayırmalı. Sigara içmeye 
kesinlikle karşıyım ama 
Kırcaali bölgesinde tü-
tünden başka alternatif 
görmüyorum. Diğer kül-
tür bitkilerine geçmek 
için büyük yatırımlar 
gerekiyor. Bölge halkı 

günlük geçim derdinde, 
yatırım yapmayı zaten 
düşünemiyor” dedi. 

Cemile Mümün, Bo-
jak /Deliceler/ köyünde 
35 yıldır tütüncülükle 
geçiniyor. Bu yıl SOKO-
TAB şirketiyle 2 dönüm 
tütün yetiştirmeyi imzala-
mış. Eşinin ve torunları-
nın yardımıyla 300 kilo, 
yani 19 denk ürün elde 
etmişler. Kadın havanın 
2-3 ay devamlı yağışlı 
olmasından tütünlerin 

damgalandığını belirtti. 
Her ne kadar ilaç kulla-
nılsa da, ürünün kalite-
sinin düştüğünü ifade 
etti. O, “Bu yılki fiyatlara 
göre, alacağım para an-
cak yaptığım masrafları 
karşılayacak. Çünkü bir 
kilo tütünün parasıyla üç 
ekmek alabileceğiz. Üs-
telik daha da zam gele-
cekmiş”, diye yakındı. 

Hasan Ahmed 75 
yaşında. Penevo /Kö-
seoğulları/ köyünde en 
çok tütün elde eden kişi 
olarak biliniyor. Geçen 
yıl hanımıyla yine 4 de-
kar tütün çalışmışlar, 
600 diziden 30 denk ha-
zırlamışlar. O,  “Tütünü 
zamanında toplayama-
dık ve kilodan kaybettik” 
dedi. Eskiden 3, 5 ton 
ürün alıyorduk.  Geçi-
mini çiftçilikten sağlıyor. 
Yirmi dönümlük bahçe-
sinde meyve ve sebze 
yetiştiriyor. Ürününü her 

gün pazarda satıyor. 
Üstelik 100 koyuna ba-
kıyor. Hasan dede, “Bu 
yıl bir kilo tütün bir kilo 
ıspanak fiyatına gidiyor. 
Bu durumda çalışmaya 
gerek yok” dedi. Çiftçi, 
devlet yardımları verildi-
ği zaman haberimiz bir-
kaç gün kalınca oluyor, 
diye yakındı. Bununla 
ilgili yetkili kişilerin köy-
de yaşayan çiftçiler için 
açıklama kampanyaları 
yapmaları gerektiğini 
düşünüyor. 
Anketi yapan: Resmiye 
MÜMÜN
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önüne geçtiklerini bildirdi. Bu 
bağlamda Başkan, Kırcaa-
li belediyesinin ülkede AB 
fonlarından finanse edilecek 
projeler kazanan belediyeler 
arasında ilk üçte olduğunu 
hatırlattı. Parkın eskiden as-
keri marşlar söylenen kışla-
ların yerine kurulup, artık bu 
yerde sadece çocuk sesle-
rinin duyulmasını temenni 
etti. Konuşmasının sonunda 
Hasan Azis, “Kırcaalilerin ha-
yallerini gerçekleştirmek için 
bulunduğum vaatleri yerine 
getirmekten büyük mutluluk 
duyuyorum. Bugün tarihi bir 
gün diyebilirim” sözleriyle ya-
şadığı duyguları gizlemedi.  
Belediye Başkanı temel atma 
töreninde bulunanları 21 Ekim 
Kırcaali Gününde dev parkın 
açılışına da davet etti.  
Tsveta Karayançeva “Kuzey 

Arpezos” Parkı projesini hazır-
layan tasarım ekibini de kutla-
dı.  “Kuzey Arpezos” Parkının 
modern bir yapıya bürünerek,  
yerel halkın yaşam kalitesini 
yükselteceğini belirtti. Millet-
vekili Bulgaristan’ın ilerleye-
rek, AB içinde sadık ve eşit 
bir partner olarak kabul edil-
diğini vurguladı. Karayançeva 
park projesinin Bulgaristan’da 

gerçekleştirilen her proje gibi, 
yerine getirilmesinden duydu-
ğu memnuniyeti ifade etti ve 
tüm Kırcaali halkına başarılar 
diledi. 
Vali Tauşanova konuşmasın-

da, Bulgaristan hükümetinin 
AB fonlarından proje kazan-
ma çabalarını hatırlattı. Vali, 
Kırcaali’nin bu parkla ihtiyaç 
duyduğu yeşil alanı kazana-
rak, ülkede en yeşil şehir ola-
bileceğini paylaştı. Tauşanova 

Kırcaali Belediyesinin parkın 
inşaasında şeffaf çalışma ni-
yeti ve isteği içinde olduğunu 
belirterek, insan yararına olan 
bunun gibi akılcı yatırımlara 
her zaman destek olacağını 
söyledi. 

Gelenek olduğu üzere işin 
hayırlısıyla bitirilmesi için Pa-
paz Petır özel bir dua okudu 
ve kutsanmış su serpiştirdi.  
Bu su, Hasan Azis tarafından 
Hıristiyanların ve Müslüman-
ların da saygı duyduğu Mer-
yem Ana evinin bulunduğu 
Efes’ten getirilmişti.
“Kuzey Aprezos” Parkının te-

melini bizzat Hasan Azis attı. 
Bunun için herkesin gözleri 
önünde büyük bir kepçeye bi-

nip, toprağı kazdı. Daha sonra 
ise Bulgaristan bayrağının üç 
renginde olan şeridi kesti ve iş 
makinesinde şampanya şişesi 
kırdı.  “Kuzey Arpezos” Parkı 
temel atma töreni Bulgar hora 
oyunlarıyla son buldu.  

“Kuzey Arpezos” Parkı temel atma 
töreni Kırcaalileri coşturdu 

1. sayfadan 

Kırcaali Belediyesi en şeffaf belediyeler arasında yer alıyor
Kırcaal i  Be lediyes in in, 

Bulgaristan’da Stara Zagora, 
Karlovo ve Kozloduy Belediye-
leriyle birlikte en şeffaf politika 
yürüten belediyeler arasında 
yer aldığı basın açıklaması ile 
duyuruldu. Bu değerlendirme 
“Şeffaf Düzenlemeler” Vakfı 
tarafından üçüncü defa düzen-
lenmektedir. Amaç, belediye-
lerin 2010 yılı faaliyetinde gös-
terdikleri şeffaflık ve kamuoyu 
ile yapılan ortak çalışmalardan 
doğan sonuçlara ulaşmaktır. 

Belediye Genel Sekreteri 
Sezgin Bekir basın aracılığıyla 
Kırcaalileri Belediyeye destek 

olmaları çağrısında bulundu. 
Vatandaşlar desteklerini http://
www.ftr-bg.com internet ad-
resindeki oylamaya katılarak 
verebilir. Çünkü şu anda Kır-
caali Belediyesi için oylama-
ya sadece 10 kişi katılmıştır. 
Geçici sıralamada birinci 232 
oyla Stara Zagora Belediyesi, 
ardından 209 oyla Kozloduy 
Belediyesi ve 138 oyla Karlovo 
Belediyesi geliyor. Oylamanın 
değerlendirilmesi özel bir ko-
misyon tarafından yapılacak. 
Sonuçlar, Mart ayında Bulga-

ristan Cumhuriyeti Cumhur-
başkanlığının himayesi altında 
özel törenle ilan edilip, yarış-
mayı kazananlar ödüllendirile-
cek. 2009 yılı ödülünü Dobriç 
Belediyesi kazanmıştı.

Kırcaali Belediyesi en şeffaf 
belediyelerden biri seçilmesi 
için bütün gereksinimleri yerine 
getirmiştir. Bu çerçevede özür-
lü vatandaşların idare binasına 
erişimini kolaylaştıran koşullar 
sağlanmış ve Belediye Başka-
nının toplumsal açıdan önem 
taşıyan kararlar ile ilgili halkı 

düzenli olarak bilgilendirme 
çalışmaları yürütülmektedir. 
Yerel Meclis oturumları, yerel 
radyo, yerel kablolu televizyon 
veya internet üzerinden yayın-
lanmaktadır. Belediye dahilin-
de rüşvet gibi yolsuzlukları ön-
lemek için telefon ihbar hattı 
kurulmuştur.

Yerel Yönetim, dile getirilen 
şikayetleri, destek ve önerileri, 
periyodik olarak halka açık de-
ğerlendirilmesini yapıyor.

                Kırcaali Haber

ABD  Sofya Büyükelçiliğinden gelen heyet 
bölgedeki Müslüman kuruluşlarını ziyaret etti
Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) Büyükelçiliğini temsilen 
siyasi işlerden sorumlu ataşe 
Uilam Sali başında olduğu bir 
heyetle Momçilgrad / Mestan-
lı/ İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret 
etti. 
Misafirler, Başmüftülükte 

Eğitim Müdürü Hüseyin Ka-
ramolla ile okul müdürü tara-
fından karşılandılar ve okulun 
tarihi, felsefesi ve hedefleriyle 
ilgili bilgiler aldılar. Büyükelçi-
lik heyeti öğrencilerle sınıfta 
görüşerek, ders akışını izledi 
. Heyet başkanı Uilam Sali 
imam-hatip lisesi öğrencile-
rine ABD Müslümanlarının 

yaşamını konu alan bir sine-
vizyon gösterisi sundu. ABD’li 
Müslümanların çok rahat ve 
huzurlu yaşam sürdükleri, 
haklarına nail olduklarını ve 
özelllikle baş örtüsü konu-
sunda sorun yaşamadıklarını 
vurgulandı.
Momçigrad genç İslam dini 

sevdalıları misafirleriyle ABD 
hakkında sohbet ederek, duy-
gu ve düşüncelerini paylaştı-
lar. Ayrıca günümüzde İngiliz-
cenin önemine değindiler. 
Okul programından sonra 

Heyet Gluhar ve Gruevo köy-
lerini ziyaret etti. Gruevo ca-
misinin Bulgarlaştırma süreci 

esnasında şehit düşenlerin 
anısına hitaben yapıldığı be-
lirtildi. Gluhar köyündeki ca-

minin ise, yerli halkın verdiği 
bağışlarla inşaasının birkaç 
yıldır devam ettiği dile getiril-

di. Yerli halk , caminin açılışı-
na Amerikalı misafirleri davet 
etti. 
Ziyaret edilen tüm encü-

menliklerde, müslümanlar 
Bulgaristan Müslümanlarının 
Başmüftü krizini ifade ettiler.
Bu bağlamda, ülkede ada-
letsizlik yapıldığını, uygun 
olmayan bir insanın Müslü-
man topluluğunun başına ge-
tirilmeye çalışıldığını, bunun 
farklı yöntemlerle protesto 
edilmesine rağmen hükümet 
tarafından takdir edilmediğini 
vurguladılar. 
Daha sonra, ABD heyeti Kır-

caali Bölge Müftülüğüne ko-
nuk olup, faaliyetleri ile tanıştı. 
Bölge Müftüsü misafirlerine 
Kırcaali’yi sembolize eden 
hediyelerle uğurladı.
                Kırcaali Haber

"Galeriya" gazetesine bombalı saldırı
Başkent Sofya’da, “Galeriya” gazetenin bulunduğu binaya 

bombalı saldırı düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı basın merkezinin açıklamasına göre, dü-

zenlenen bombalı saldırıda can kaybı meydana gelmedi, 
ancak şiddetli patlama sonucu binanın tüm camları kırıldı, 
binanın önünde bulunan iki otomobil de tahrip oldu. Olayın 
ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Kristina Patraşkova, 

yaptığı açıklamada, “Bu siyasi bir eylemdir. İktidarı en çok 
eleştiren basının ağzını kapatmaya çalışıyorlar. İçişleri Ba-
kanı Tsvetan Tsvetanov’un bu konuyla ilgili yorumunu sa-
bırsızlıkla bekliyorum” dedi.
Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuksuz 

yargılanan, eski Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS) aja-
nı Aleksey Petrov ile bağlantısı olduğu belirtilen Galeriya 
gazetesinde yer alan bazı haberler, siyasi çevrelerde rahat-
sızlık yaratmıştı. Gazete, Gümrükler Ajansı Genel Müdürü 
General Vanyo Tanov, Başbakan Boyko Borisov ile diğer 
yetkililerin telefon dinlemelerini yayımlamıştı. 

Pırvanov ve Borisov’un patlama 
konusundaki yorumları

Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov, İçişleri Bakanlığı’nın 
itibarının zedelenmesinden dolayı endişesini dile getirdi.  
Cumhurbaşkanı “Galeriya” gazetesi önünde meydana 
gelen patlamayı yorumlarken, “90’lı yıllarda yapıldığı gibi 
hesap arama yöntemlerine dönüş görüyoruz” dedi. 
Başbakan Boyko Borisov ilgili dairelerinin hemen işe 

koyulup bombalı saldırıyı yapanları tutuklama çağrısında 
bulundu. Başbakan, olayın Bulgaristan’a Avrupa Birliği ko-
miserlerinin geldiği zamanda meydana gelmesinden dolayı 
sıkıntı duymadığını belirtti. Borisov “Avrupa’da ne gibi dev-
let bulduğumuzu, nasıl bir organize suç ve yolsuzlukların 
olduğu ve son aylar ve yıllarda neler yaptığımızı çok iyi 
biliyorlar” şeklinde yorum yaptı.
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Откриха Целодневна детска градина в село Житница
Под звуците на химна 
на Република България 
и изнесена празнична 
програма от малчугани-
те, тържествено беше от-
крита Целодневна детска 
градина „Йордан Йовков” 
в село Житница, община 
Черноочене. От класната 
стая на основното учили-
ще в селото е обособена 
спалня, а стаята за зани-
малня е напълно обнове-
на. Осигурено е ново обо-
рудване, а помещенията 
са пременени с приятна 
цветова гама.
Освен на ремонтираните 
помещения подраства-
щите ще се радват и на 
обновената кухня.

Лентата на придобивка-
та преряза Кметът на Об-
щина Черноочене Айдън 

Осман. В приветственото 
си слово той заяви, че са 
откликнали на желанието 

на десетките родителите 
полудневната детската 
градина да се преструк-
турира в целодневна.
Айдън Осман допълни, 
че положителното реше-
ние на Общинския съвет 
в тази насока е изпълне-
но за кратки срокове и 
децата имат прекрасни 
условия за отглеждане и 
обучение.
ЦДГ „Йордан Йовков” 
стартира със записаните 
23 момченца и момичен-
ца от селата Житница, 
Дядовско и Каняк, но има 
тенденция да се оформи 
още една група и обособи 
още една стая за спалня. 
Родители не скриха при-

знателността си пред 
кмета на общината.
Целодневната градина 
е и в изпълнение на про-
грамата за обхващане на 
5-годишните в задължи-
телната предучилищна 
подготовка.
Малчуганите се зарадва-
ха и на подаръците, които 
им подари общината
Гости на откриването 
бяха още председателят 
на Общинския съвет Бе-
дрие Газиюмер, зам. кме-
товете, кметове на насе-
лените места, съветници 
и десетки родители.

          Исмет ИСМАИЛ

Откриха Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск
В сградата на СОУ „Хрис-
то Ботев” Джебел офици-
ално отвори врати Цен-
тър за обществена под-
крепа за деца и семей-
ства в риск. „С новата си 
придобивка, малкият ро-
допски град изпреварва 
в това социално направ-
ление дори областния 
град Кърджали”, заяви 
на откриването директо-
ра на Дирекция „Социал-
но подпомагане” Кемал 
Фаик. Добро начало на 
прекрасното0 начинание 
и по-малко случаи на ма-
лолетни и непълнолетни 
в риск пожела началник 
отдел „Образование” г-н 
Симитчиев от името на 
кмета на общината Ба-
хри Юмер. Освен него, на 
официалното откриване 
на Центъра присъстваха 
председателят на Об-
щински съвет Джебел, 
секретарят на общината, 
представители на общин-
ска администрация, на 
Районното управление на 
МВР в Джебел, инспектор 
Детска педагогическа 
стая, координатори по 
проекта, преподаватели.
На откриването бяха 
връчени грамотите и тру-
довите договори на екипа 
на центъра. 
Общата цел на Центъра 
за обществена подкрепа 
е да се съдейства за ре-
формиране на система-
та за закрила на децата 
и намаляване броя на 
децата в риск чрез раз-
виване на алтернативни 
услуги в общността. Се-
дем членен екип ще се 
погрижи за създаването 
на възможности за дос-

тоен и пълноценен начин 
на живот и подпомагане 
на личностната и соци-
ална интеграция на деца 
и семейства в община 
Джебел; развитие на съ-
временен и интегриран в 
системата на предоста-
вяне на социални услуги 
в България модел за ра-
бота с деца в риск, както 
и повишаване капаците-
та на местната власт за 
управление на социални 
услуги в общността. В 
проектът, който се фи-
нансира от Европейския 
социален фонд, чрез 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 2002-2013г. ще 
бъдат обхванати 21 деца, 
чиито родители са почи-
нали, неизвестни, лишени 
от родителски права или 
чиито родителски права 
са ограничени или дете-
то е останало без тяхната 
грижа. 
В проекта ще бъдат об-
хванати още 21 деца, 
жертва на злоупотреба, 
насилие, експлоатация 
или всякакво друго не-
хуманно или унизително 
отношение или наказание 

в или извън семейството 
му. Освен тях ще бъдат 

обхванати и 5 деца, за 
които съществува опас-
ност от увреждане на фи-
зическото, психическото, 
нравственото, интелекту-
алното и социалното им 
развитие.
Обърнато е специално 
внимание и на малчуга-
ните с различни увреж-
дания, както и такива с 
трудно лечими заболява-
ния. Три от общо деветте 
такива деца са с 50% ув-
реждания.
Проектът се изпълнява 

съвместно с Общинска 
администрация Джебел. 
В помощ на малолетните 
и непълнолетните ще ра-
ботят 7 педагози, психо-
лози и социални работни-
ци. Центърът е под вещо-
то ръководство на Емине 
Сали – директор на ЦОП. 
Проектът е със срок на 
изпълнение 12 месеца, 
а помещенията, които 
ще бъдат използвани са 
отпуснати за период от 5 
години с решение на Об-
щински съвет Джебел. 
Общата стойност на про-
екта е 141 545 лв.  
                                 КХ

 Читалище “Родопска искра” се готви за 90-годишен юбилей
90-годишнина от основава-

нето си ще чества тази го-
дина читалище „Родопска 
искра” в Ардино. Началото 
е поставено през 1921 го-
дина, а днес се утвърждава 
като своеобразен културен 
център, развиващо всички 
художествени форми и с 
ярко присъствие в култур-
ния живот на града. Секре-
тарят на духовното среди-
ще Леман Кочева сподели, 
че във връзка с деветдесет 
годишния юбилей се пред-
виждат много културни 
мероприятия. Ще бъдат 
поканени самодейни колек-
тиви от изявени ансамбли 
от страната и от чужбина.
Специално за събитието се 
подготвя и юбилейна книга 
за историята на духовното 
средище. Кочева уточни, че 
читалищното настоятелство 
има идея да се организира 
трети национален фести-
вал на турския фолклор в 
Ардино съвместно с Минис-
терството на културата, об-
щина Ардино и сдружение 
„Толерантност” от София.
За подготовката и отбе-

лязването на юбилейната 

годишнина е сформиран 
организационен комитет. 
Председател е кметът на 
община Ардино Ресми Му-
рад, а зам.-председатели 
са зам.-кметът Неджми Хо-
джов и председателят на 
читалищното настоятелство 
Юксел Исмаил.
Читалище „Родопска искра” 

участва в конкурс за допъл-
ваща субсидия и получи 5 
000 лева от Министерство-
то на културата. Средствата 
бяха изразходвани за ре-
монт на санитарните възли 
на читалищната сграда и за 
закупуване на акордеон, съ-

общи още Леман Кочева.
Понастоящем към читали-

щето функционира женска 
певческа група за стари 
градски песни, група за ро-
допски фолклор, детска во-
кална група „Звънче”, група 
за модерни танци „Каприз”, 
група за народни танци и 
група за турски фолклор. 
Има школи по пиано, китари 
и изобразително изкуство. 

Читалището е и с Уеб сайт, 
който се намира на адрес 
www.chitalishte-ardino.com .
               Гюнер ШЮКРИ
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Kırcaali’de Ulusal Çocuklar Serbest 
Güreş Şampiyonası Düzenlenecek
Stremtsi “Krepost” 

güreş kulübünün Baş-
kanı Velatin Veli, 5-6 
Mart tarihleri arasında 
Kırcaali’de Bulgaris-
tan Çocuklar Serbest 
Güreş Şampiyonası 
düzenleyecekler ini 
bildirdi. Bulgaristan 
genelinde ikinciliği 
el inde bulunduran 
kulüp, şampiyonada 
15 güreşçinin katılı-
mı ile temsil edileceği 
anlaşıldı. Yurtiçinden 
katılan 48 takımdan 
toplam 300 güreşçi 
gücünü gösterecek. 
En çok güreşçi (30) 
Dimitrovgrad okulun-
dan katılacak, güreş-
çiler 11 ayrı sıklette 
yarışacaklar. Stremtsi 

güreşçileri 30, 35, 47 
ve 53 kilo sıkletlerinde 
madalya almaya ha-
zırlanıyorlar. Güreşler 
“Arpezos” spor salo-
nunda iki minder üze-
rinde gerçekleşecek. 
Yarışmacılar 11 ile 13 
yaş grubu arasındadır. 
1989 yılından sonra 

Kırcaali’de Çocuklar 
Serbest Güreş Bul-
garistan Şampiyona-
sı düzenlenmemiştir. 
Velatin Veli, Güreş 
Federasyonu Başkanı 
Valentin Yordanov’un 
şampiyonaya ev sa-
hipliği yapmak vaadin-
de bulunduğunu söyle-
di. Bu hafta “Krepost” 
kulübünden 15 yaş 
grubuna kadar olan 
güreşçiler, Sliven’de 
yapılacak olan Bulga-
ristan Şampiyonasına 
katılacaklar. Stremtsili 
güreşçiler 45 kulübü 
temsil eden 220 ço-
cukla mücadele ede-
cek. İçlerinden en az 
ikisinin madalya alma-
sı bekleniliyor. 

Velatin VELİ

Kırcaali Belediyesinin 2011 bütçesi halka açık görüşüldü
11 Şubat günü, Kır-

caali Belediyesinin 
ikinci kez görüşülen 
2011 bütçesi halka 
açık oturumda ger-
çekleşti. 
Bütçe 22 Şubat tari-

hinde Belediye Mec-
lisi tarafından oylanıp 
kabul edilecek. 
Başkan Hasan Azis, 

2011 bütçesinin en 
önemli özelliği olarak 
seçim öncesi bütçesi 

olduğunu ve bu bütçe 
ile iktidarda oldukları 
dönemde üstlendik-
leri bir çok proje ve 
vaadi nihayi olarak 
sonuçlandır ı lmayı 
amaçladırlarını belirt-
ti. Bu senenin bütçe-
si, istikrarsız özkay-
nak gelirleri, devlet 
tarafından aktarılan 
kaynakların azalması 
ve devam eden mali 
ve ekonomik kriz gibi 
çok zor şartlarda ha-
zırlandığını belirtti. 

Bütçe miktarı yaklaşık 
37.674.000 leva olup, 
2010  bütçesinden 
çok daha düşük. Bu 
yıl belediye vergile-
rinde değişiklik ya-
pılmayacak, bununla 
beraber harçlar ve 
belediye mülklerinin 
satışından bütçenin 
15.000.000 levalık 
kısmı sağlanacak. 
Sadece „çöp“ vergi-
sinde biraz yükselme 
olacak. Yetkililer Bu 
artışın yeni ödenilen 

“eko harçlar” ve Vi-
şegrad köyünde atık 
deposu kurulmasın-
dan dolayı gerektiğini 
izah ettiler. 
Belediye imar prog-

ramlarında “Veselça-
ne” semti kavşağının 
yeniden yapılandırıl-
ması, Vızrojdentsi’de 
döner kavşak, Arpe-
zos spor salonu, ka-
palı yüzme havuzu 
vb. tesislerin belediye 
tarafından iyileştiril-
mesi öngörülmüştür. 
Geçen seneden ka-

lan ödenmemiş borç-
lar 704.000 leva olup, 
genelde belediyeye 

altyapı işleri yapan 
şirketlere ödemede 
gecikmeler yaşan-
mıştır.
Belediye mali işleri 

baş sorumlusu Va-
lentin İvanov, 2011 
Belediye bütçesinde 
vatandaşların Baykal 
semtinde “Plaçi most” 
sokağının yapılandırıl-
ması, Kuzey-Sanayi 
Bölgesinde bir soka-
ğın onarımı ve “Ve-
selçane” semptinde 
Orfey 1 ve Orfey 2 
apartmanları arasında 
bir çocuk oyun alanı 
kurulması önerilerin 
yer aldığını rapor etti.

Rezbartsi köyünden 
vatandaşlar, 61 kişi-
den imzalı bir dilekçe 
sundular. Köy sakinle-
ri “Vela Piskova” so-
kağının devamındaki 
200 metrelik kısmın 
asfaltlanmasını ve su 
borularının değiştiril-
mesini istiyorlar.
Buna karşılık Baş-

kan Azis, belediye 
yönetimi bu konuyu 
ele alacağını ve önce-
lik verilen projelerden 
biri olduğunu söyledi. 
Sayın Azis, 2011 büt-

çesinin gelir kısmının 
çok düşük olduğuna 
dikkat çekti. Başkan, 
“Bütün olumsuz et-
kenler 2011 bütçe-
siyle karşılanıyor ve 
o bakımdan bu bütçe 
planı genel ekonomik 
gidişatın ağır darbe-
sini alıyor. Bu yüzden 
dış mali kaynaklar 
arayışındayız, özel-
likle Avrupa Birliği Yü-
rütme programlarına 
başvuruyoruz” dedi.

Resmiye MÜMÜN


