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Devamı 3’te

Lozan antlaşmasının Bulgaristan 
Türkleri için geçerliliği
Bulgaristan’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılıp, ba-

ğımsız bir devlet olmasının ardından, ülke toprakları 
üzerinde yaşayan Türk-Müslümanlar için de bir takım 
yükümlülükler altına girmişti. Uluslararası hukuksal 
açıdan Bulgaristan’daki Türklerin azınlık hakları çe-
şitli ikili ve çok taraflı siyasi bağıtlarla garanti altına 
alınmıştır.   Kader ÖZLEM

DUYURU
Kırcaali Haber Gazetesi

BENİM HAYALLERİM  konulu
kompozisyon yarışması düzenliyor.

Yarışmanın amacı, Bulgaristan’da Türk asıllı öğ-
rencilerin arasında anadilleri Türkçeyi sevdirmek 

ve yaşatmak.
Yarışma iki grupta yapılacak
 I. grup:   1. -  4. sınıf öğrencileri
II. grup:   5. -  8. sınıf öğrencileri

Dereceye girenlere:  
I. ödül  - 50 leva
II. ödül  - 30 leva
III. ödül - 20 leva

Denemeler okunaklı ve 2 sayfayı geçmemeli. 
Yapıtlar  10 Mayıs 2011 tarihine kadar şu adre-

se gönderilmeli:
Вестник „Кърджали Хабер”

Бул. „България” № 53, ет.2 , офис 10.
Гр. Кърджали 6600

 Ençets yolundaki heyelan 
bölgesinin güçlendirilmesi için 
daha 257 bin leva gerekiyor
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Türkiye Büyükelçisi: “Tek isteğimiz buradaki 
Türkler eşit vatandaş olarak yaşasınlar” 
24 Mart 2011 tarihinde 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yeni atanan Sofya Bü-
yükelçisi Sayın İsmail 
Aramaz Kırcaali’de res-
mi ziyarette bulundu. Be-
raberindeki heyette T.C. 
Filibe Başkonsolosu Ra-
mis Şen de vardı. 

İlk önce Vali İvanka 
Tauşanova ile görüşen 
Büyükelçi daha sonra 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis tarafından karşılan-
dı. Samimi görüşmeden 

sonra basına açıklama-
da bulundular. Başkan 
Azis konuğunu Kırcaali 
ile ilgili gerçekleştirdiği 
geçmiş, güncel ve gele-
cek planlarıyla tanıştırdı-
ğını belirtti. Kırcaali’nin 
çeşitli etnik ve dini grup-
lardan oluşan nüfusunun 
özelliğine değinildiği bil-
dirildi. Başkan, İsmail 
Aramaz’a Bulgaristan’ın 
büyük projelerinden olan 
Kırcaali Üreticiler Paza-
rı, Arda nehri üzerindeki 
“Su Aynası” ve yeni ku-
rulan Kırcaali Arpezos 

Parkını tanıttığını açıkla-
dı. Şehrin 250 bin metre 
karelik bir kısmında ge-
lecek Türk yatırımcıların 
ilgisi sayesinde sanayi 
bölgesi oluşturulmasına 
büyük önem verildiğini 
söyledi. Başkan, daha 
sonra konuğu önemli 
inşaat projeleriyle tanış-
tırdı. Ayrıca son 30-40 
yılda bölgede en büyük 
yatırım yapan “Teklas” 
şirketini   ziyaret ettiler. 
350 işçi çalıştıran şirket, 
önümüzdeki yılın orta-
larında bu rakamı 750-
800’e yükseltecek. Bu 
yatırım Kırcaali Belediye 
yönetiminin yardımıyla 
mümkün olduğu. Başka 
bir konu da Kırcaali’nin 
kardeş Türk Belediyele-
riyle kurmuş olduğu ve-
rimli işbirliğiydi. Hasan 
Azis, “Aynı zamanda 
Kırcaali Belediyesi ola-
rak, hükümetin uyguladı-
ğı baskıya değinmeden 
geçemedik. Özellikle 
Kırcaali’de uygulanan 
idari baskıyı ifade ettik. 
Tüm Bulgaristan’da en 
çok denetlenen (143) 

Belediye olarak bilin-
diğimiz gerçeğini de 
saklamadım. Tabii ki, 
bunu sadece Sayın Bü-
yükelçiyi bilgilendirme 
açısından paylaştım. 
Bizim için yabancı ülke 
diplomatlarının idarenin 
çalıştığı yöntem ve araç-
ları bilmeleri çok önem-
li, çünkü baskı özellikle 

bazı belediyelere kasten 
yapılıyor. Bu idare şekli-
nin demokrasiye, Avrupa 
biçimli yönetime, düşü-
nüş ve davranış açısın-
dan bugünkü gerçekliğe 
aykırı geldiğine eminiz” 
dedi. Başkan, eski Türk 
tiyatrosunun durumunu 
da anlattığını söyledi 
ve bundan sonra artık 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Sofya Büyükelçiliğinden 
ve Filibe Başkonsoloslu-
ğundan güçlü bir destek 
beklediklerini ifade etti. 

Hasan Azis, “Biz şehri-
mizin 250 bin metre ka-
relik sanayi bölgesiyle 
yatırım için büyük imkan-
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Lozan antlaşmasının Bulgaristan Türkleri için geçerliliği

1 9 2 5  T ü r k i y e -
Bulgaristan Dostluk 
Antlaşması’nda Azın-
lıklar Konusu 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasının ardından, 
Ankara yönetimi pek 
çok devletle yaptığı 
antlaşmaların benzeri-
ni Bulgaristan’la da te-
sis etmiştir. Türk-Bulgar 
Dostluk Antlaşması, iki 
devlet arasında ‘bozul-
maz bir dostluk’ ve dev-
letler hukuku ilkelerine 
uygun olacak biçimde 
diplomatik ilişkilerin ku-
rulacağını; iki ülke ara-
sında bir ticaret, bir otur-
ma ve bir de hakemlik 
antlaşması yapılacağını 
öngörmektedir. Otur-
ma Sözleşmesi Ankara 
Dostluk Antlaşması’nın 
imzalandığı gün tesis 
edilmiştir. 
18 Ekim 1925 tarihinde 
Ankara’da imzalanan 
Türk-Bulgar Dostluk 
Antlaşması ve ant-

laşmanın ayrılmaz bir 
parçası olan ekli Pro-
tokol, Bulgaristan’daki 
Türk azınlığa yönelik 
bir takım düzenlemeler 
içermektedir. Antlaş-
maya bağlı olan ekli 
Protokol’ün A paragrafı 
aynen şöyledir: 
“İki Hükümet, azın-
lıkların korunmasına 
ilişkin olarak, Neuilly 
Antlaşması’nda yazı-
lı hükümlerin tümün-
den Bulgar istan’da 
o tu ran  M üs lüman 
azınlıklarını ve Lozan 
Antlaşması’nın tümün-
den Türkiye’de oturan 
Bulgar azınlıklarını ya-
rarlandırmayı karşılıklı 
olarak yükümlenirler. 
Neuilly ve Lozan Ant-
laşmalarından herhan-
gi birini imzalayan Dev-
letlerin azınlıklar konu-
sunda sahip oldukları 
tüm hakları Bulgaristan 
Türkiye’ye, Türkiye de 
Bulgaristan’a karşılıklı 
olarak tanır.” 
Söz konusu maddeden 
de anlaşıldığı üzere, 
1925 Ankara Dostluk 
Antlaşması’yla Bulga-
ristan, ülkesinde yaşa-
yan Türklere yönelik 
bir takım yükümlülükler 
altına girmiştir. Bu kap-
samda, Bulgaristan’daki 
Türk azınlık Neuilly 
Antlaşması’nın azınlık 
hükümlerinden fayda-
lanırken; Türkiye’deki 
Bulgar azınlık da Lozan 

Antlaşması’nın azınlık-
larla ilgili maddelerin-
den istifade edecekti. 
Dolayısıyla, Neuilly, 
Lozan ve 1925 Ankara 
Dostluk Antlaşmaları 
arasında sıkı bir bağ 
bulunmaktadır. 

Neuilly Antlaşması’nı 
Ortadan Kaldıran BM 
Kararı

Neuilly Antlaşması ile 
ilgili olarak, önemli bir 
noktayı açıklığa kavuş-
turmak gerekmektedir. 
Belirtildiği üzere, Neu-
illy Antlaşması 1. Dün-
ya Savaşı sonrasında 
İtilaf Devletleri ile Bul-
garistan arasında tesis 
edilmiş olan bir barış 
antlaşmasıdır. Antlaş-
manın ilk 26 maddesi 
Milletler Cemiyeti’nin 
(MC) kurucu antlaşma-
sını içermektedir. MC 
Sözleşmesi’nde azın-
lıklarla ilgili herhangi bir 
husus yer almamakta-
dır. 
2 .  Dünya  Savaş ı 
sonrasında Milletler 
Cemiyeti’nin kendisini 
lağvetmesinin ardın-
dan kurulan Birleşmiş 
Milletler’in (BM) kurucu 
antlaşmasında da azın-
lık hakları konusuna yer 
verilmemiştir. Bununla 
birlikte, BM kurulduktan 
hemen sonra, 1. Dünya 
Savaşı sonrası yapılan 

ve azınlık haklarını ihti-
va eden antlaşmalara 
Milletler Cemiyeti ta-
rafından verilmiş olan 
garantörlük konumunu 
ve bununla ilgili antlaş-
malara taraf olan dev-
letlerin sorumlulukları-
nı gündemine almıştır. 
Birleşmiş Milletler Eko-
nomik ve Sosyal Kon-
seyi, Milletler Cemiyeti 
garantisi altına alınmış 
azınlık hakları konusun-
da 7 Nisan 1950 tarihin-

de E/CN.4/367 kararıy-
la, 1919 yılı sonrasın-
da oluşturulan azınlık 
hakları sözleşmeleri 
sistemini ve Milletler 
Cemiyeti garantörlüğü 
konusunda Birleşmiş 
Milletler’in statüsünü 
değerlendirmiş ve her 
ülkeyi tek tek incele-
miştir. Bu kapsamda, 
Bulgaristan’la imzala-
nan Neuilly Antlaşması 
da ele alınmıştır.
Bulgaristan Türkleri, 
Neuilly Antlaşması içe-
riğinde yer alan azınlık 
hakları hükümlerinden 
önemli ölçüde fayda-
lanmıştır. Ancak, söz 
konusu antlaşmanın 
azınlık haklarını kap-
sayan hükümleri BM 
Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi’nde alınan 7 
Nisan 1950 tarihli ve E/
CN.4/367 sayılı kararıi-
le yürürlükten kalkmış-

tır. Dolayısıyla Neuilly 
Antlaşması’nın azınlık 
hükümleri geçerliliğini 
yitirmiştir. Söz konusu 
kararda, Bulgaristan’ın 
2. Dünya Savaşı sonra-
sı imzaladığı 10 Şubat 
1947 tarihli Bulgar Ba-
rış Antlaşması’nın karar 
ve düzenlemelerinin, 
Neuilly Antlaşması’nda 
azınlıkları korumaya 
yönelik tesis edilen reji-
min yerini aldığı belirtil-
mektedir. Ancak Bulgar 

Barış Antlaşması’nda 
yer alan hükümlerle, 
Neuilly Antlaşması’nın 
doğrudan azınlıklara 
yönelik maddeleri kar-
şılaştırıldığında; Bulga-
ristan Türklerinin azınlık 
haklarının hayli geriledi-
ği görülmektedir.

10 Şubat 1947 Ta-
rihli Bulgar Barış 
Antlaşması’nda Azın-
lıklar 

2. Dünya Savaşı’na 
katılan Bulgaristan, sa-
vaş sonunda 10 Şubat 
1947 tarihinde Müttefik 
Devletler ile Barış Ant-
laşması imzalamıştır. 
Söz konusu antlaşma-
ya 2. Dünya Savaşı’na 
katılmayan Türkiye ise, 
taraf değildir. Antlaşma 
içeriğinde, Bulgaristan 
Türkleriyle veya ülke 
içerisindeki azınlıklarla 

ilgili doğrudan hükümler 
yer almazken; bunun 
yerine Bulgaristan Türk-
lerini azınlık haklarıyla 
ilintilendirilebilecek hu-
suslara yer verilmiştir. 
Örneğin, antlaşmanın 2. 
maddesinde Bulgaris-
tan, ırk, cinsiyet, dil ya 
da din farkı gözetmek-
sizin yetkisi altındaki 
herkesin söz, basın ve 
yayın, ibadet, düşünce 
ve toplantı özgürlükleri 
dâhil, tüm insan hakları 
ve temel özgürlüklerden 
yararlanmasına yönelik 
gerekli tedbirleri almayı 
taahhüt etmiştir. Bunun 
yanı sıra, Sofya yöne-
timi barış antlaşmanın 
3. maddesinde de ay-
rım gözetici nitelikteki 
yasalarını kaldırmak ve 
ileride de ayrımcı ön-
lemlere başvurmamak-
la yükümlü olmuştur. 
1947 Bulgar Barış 
Ant laşması güncel 
anlamda halen yürür-
lüktedir. Ancak, Birleş-
miş Milletler Ekonomik 
ve Sosyal Konsey’de 
alınan 7 Nisan 1950 
tar ih l i  E /CN.4/367 
no.lu karar ile Neuilly 
Antlaşması’nın azınlık 
hükümlerinin yerini 10 
Şubat 1947 Bulgar Ba-
rış Antlaşması’nın ilgili 
hükümlerinin alacağına 
yönelik belirtilen ifade, 
Bulgaristan Türklerinin 
Neuilly Antlaşması’ndan 
doğan azınlık hakların-
da bir gerilemenin ya-
şanmış olduğunun ifa-
desidir. Zira 1947 Barış 
Antlaşması’nda azınlık 
ifadesine dahi yer ve-
rilmemiş ve bununla 
i l int i lendir i lebi lecek 
hususlar iki maddede 
açıklanmıştır. 

Devamı gelecek 
sayıda

Kader ÖZLEM
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lar sağladığının Türkiye 
Büyükelçiliği ve Baş-
konsolosluğu tarafından 
bilinmesini istiyoruz. Kır-
caali ve Türkiye’de yatı-
rımcılar arasında daha 
yakın ilişkiler kurulması 
sayesinde bölgeye daha 
kapsamlı yatırımlar bek-
liyoruz” dedi. 

B ü y ü ke l ç i  İ s m a i l 
Aramaz’ın konuşmasın-
dan, yaklaşık dört aydır 
bu görevde olup, Bur-
gas, Tırgovişte, Smol-
yan ve Plovdiv şehirleri-
ni ziyaret ettiği anlaşıldı. 
Büyükelçi, “Kırcaali’ye 
i lk defa gel iyorum. 
Bulgaristan’da bu gö-
revi yapmaktan büyük 
bir onur duyuyorum. 
Bulgaristan’ın tarihine, 
kültürüne, insanına bü-
yük ilgi ve saygı duyan 
bir kişiyim. Bununla ilgi-
li, aslında Türk-Bulgar 
ilişkilerinin geliştirilmesi 
Büyükelçisi görevini yap-
mak istiyorum” dedi. 

S a y ı n  A r a m a z , 
Türkiye’nin Bulgaristan’la 
ilişkilerinde iki prensi-
bi gözetlediğini belirtti. 
Bunların egemen eşitlik 
ve karşılıklı yarara dayalı 
somut işbirliği olduğunu 
açıkladı. Büyükelçi, “ 
Türkiye, Kırcaali’ye ya-
kın bir ülke, Türk eko-

nomisinde 2010 yılında 
%8 oranında artış oldu. 
Türkiye’de 2000 kilo-
metrenin üzerinde bir 
demiryolu ağına sahip 
olacak. Saatte 250 ki-
lometre  üstünde sürat 

yapacak bir hızlı tren 
projesi yürütüyoruz. Bu 
proje 2014 yılında hazır 
olacak ve Bulgaristan’ın 
da gerek  Kafkasya’daki, 
gerek Orta Asya’daki 
eski ticari ilişkilerini can-
landırmasına katkıda bu-
lunacağına inanıyoruz. 
Bulgaristan’ın Avrupa 
Birliği üyeliğinden büyük 
bir memnuniyet duyuyo-
ruz. Benim son görevim 
NATO’daki Türk daim 
temsilcilikti. O zaman 
Bulgaristan’ın NATO’ya 
girmesi için büyük des-
tek verdiğimizi hatırlıyo-
rum. Bizim de AB’ne ka-
tılım perspektifimiz var. 

Arzum Bulgaristan’ın 
AB üyeliğinin yanı sıra 
Türkiye’nin de ekonomik 
potansiyelinden tamam-
layıcı bir unsur olarak 
yararlanması” diye dile 
getirdi. Türkiye Büyü-

kelçisi, “Hasan Azis’le 
görüşmeden önce Vali 
İvanka Tauşanova ile 
yararlı bir görüşmemiz 
oldu. Bulgaristan’la sa-
dece dostluk, kardeşlik 
ve işbirliği olmasını is-
tediğimizi dile getirdim. 
Gerek Vali’nin, gerek 
Belediye Başkanı’nın 
dile getirdiği ekonomik 
hususları not ettim. As-
lında bölgeye daha çok 
Türk şirketinin gelme-
sini arzu ederiz. İki ül-
kenin ticaret rakamları 
çok düşük. Geçen yıl 
Türkiye’nin Bulgaristan’a 
1,1 milyar euroluk ihra-
catı, Bulgaristan’ın ise 

Türkiye’ye 1,3 milyar 
euroluk ihracatı olmuş. 
Aslında Türkiye’nin dış 
ticareti 120 milyar dolar 
civarındaydı.” dedi. Sayın 
Aramaz, Bulgaristan’ın 
Türkiye’ye sattığı mal-
ların bile Türk şirketleri 
tarafından yapıldığı-
nı söyledi. Fakat bunu 
daha çok Bulgar şirket-
lerinin yapmasını arzu-
ladı. Aramaz, “Daha çok 
Türk şirketlerinin buraya 
gelmesini vize problemi 
engelliyor. Bu konuyu 
Bulgar makamlarıyla gö-
rüşmelerimde hep dile 
getiriyorum. Kırcaali’de 
büyük bir Türk topluluğu 
yaşıyor. Buraya ilişkin 
tek arzumuz, buradaki 
Türk kökenli Bulgaristan 
vatandaşlarının eşit birer 
vatandaş olarak, huzur 
içinde yaşamalarıdır. 
Yani buradaki Türkler 
Bulgar komşuları kadar 
zengin ve onlar kadar 
fakir olsunlar “ diyerek 
konuşmasına ağır lık 
verdi. Büyükelçi, Bulgar-
Türk ticari ilişkilerinin 
vize sorunundan başka, 
Bulgaristan’ın AB üyesi 
ülkelerle ticaret yapma-
ya ağırlık verdiğini se-
bep gösterdi. Bunun iki 
ülkenin birbirini daha iyi 
tanıyınca daha ileri bir 
noktaya götürüleceği-
ni ifade etti. Büyükelçi, 
“Kültür Bakanıyla gö-
rüşmem oldu, o Bulgar 
Ulusal Televizyonun-
da 10 dakikalık Türk-

çe haber programının 
kaldırılmasını isteyen 
çevrelerden söz etti. O 
zaman da basına ifade 
ettiğim gibi, 10 dakikalık 
da olsa, devlet televizyo-
nundaki  haberlerin sem-
bolik bir önemi var. Bu 
Türklerin Bulgaristan’ın 
bir parçası olarak ka-
bulünün kanıtıdır. Aynı 
zamanda Bulgaristan’ın 
kendi içindeki unsurla-
ra yönelik hoşgörüşü-
nün kanıtıdır. 1990’ların 
sonunda kabul edilen 
haber programlarının 
2010’lu yıllarda AB üye-
si bir ülkede kaldırılması-
nın sağlanması mümkün 
değil” diye altını çizdi. Bu 

anlamda, Türkiye’de 24 
saat Kürtçe yayın yapan 
devlet kanalını örnek 
verdi. 

Daha sonra Türkiye Bü-
yükelçisi İsmail Aramaz 
Bölge Müftülüğünü ziya-
ret etti. Burada kendisini 
Bulgaristan Müslüman-

ları Yüksek Şura Başka-
nı Şabanali Ahmed ve 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmed karşıladılar. 
Onlar Bulgaristan’ı ve 
bölgeyi ilgilendiren dini 
konuları görüştüler. 

Müftülükten sonra mi-
safirler merkez “Aziz 
Georgi” kilisesini ziyaret 
edip, Peder Petır Gare-
na ile görüştüler. Peder 
çeşitli etnik ve dini men-
subiyeti olan Kırcaalile-
rin hep birlikte bir bütün 
olarak hoşgörü içinde 
yaşadıklarını belir t ti. 
Peder, Türkiye Büyükel-
çisine sembolik olarak 
bir maden para hediye 
ederek, dostluğunu sa-

tın almak niyetiyle değil, 
Kırcaali’deki kardeşliğe 
katılması dileğinin ifade-
si olduğunu dile getirdi. 
Dostluk teklifini memnu-
niyetle kabul eden İsmail 
Aramaz da Papaza bir 
paket şekerleme hediye 
etti. 

Türkiye Büyükelçisi: “Tek isteğimiz buradaki Türkler eşit 
vatandaş olarak yaşasınlar” 

Kırcaali “Kuzey Arpezos” Parkının inşaatı da denetleniyor
Kırcaali Belediye 

Başkanı Hasan Azis, 
basına verdiği seyyar 
basın toplantısı sıra-
sında yapımı süren 
Arpezos Parkında 
bulunan furgonunu 
tanıttı. Burada Sa-
yın Azis, “Kuzey Ar-
pezos” Parkı yapılır-
ken, proje, kurumlar 
tarafından denetleni-
yor, tüm cephelerde 
çalışılıyor” diye ko-
nuştu. O, medyalar 
önünde Devlet Mali 
Müfettişliği Ajansına 
verilen denetleme 
emrini gösterdi. Bu 
yoklamanın GERB 
milletvekili Tsveta 
Karayançeva’nın 6 
Temmuz 2010 ta-
rihinde Devlet Mali 
Müfettişliği Ajansına, 
Bölge Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanına 
ve Sayıştay’a gön-
derdiği mektubun 

sayesinde yapıldığı 
açıklandı. Yoklama-
nın park projesiyle 
ilgili yapılan ihalenin 
kanuna uygun olup 
olmadığı öğrenil-
mesi için yapıldığı 
açıklandı. Başkan, 
“Bu ihale, milletve-
killeri de olmak üze-
re, tüm ilgili kişilere 
açık olarak yapıldı-
ğı halde denetleme 
sürdürülüyor” dedi. 
Bununla GERB ikti-
darı, Başkan Hasan 
Azis’i artık 143’üncü 
kez denetleniyor. 
Belediye Başkanı, 
Rekabeti Koruma 
Komisyonunun, Di-
mitrovgradlı “Tİ Vİ 
Bİ” şirketinin istinafı 
üzere yeniden iha-
le açma prosedürü 
kararına sırf inşaat 
işlerine geç kalınma 
veya hiç başlama-
ma endişesiyle kar-

şı çıkmadıklarını öne 
sürdü. 
Hasan Azis, “Biz 

Belediye yönetimi 
olarak kamuoyu ve 
çıkarlarını tercih et-
tik. Makam odasında 
oturup parkın kurul-
masını engellemek 
yerine, inşaat arazi-

sinde olmayı tercih 
ediyorum” diyerek 
mesaj verdi. 
Hasan Azis, “Kuzey 

Arpezos” Parkı pro-
jesini her şeye rağ-
men inşaatın son ta-
rihi olarak belirlenen 
21 Ekim 2011 yılında 
bitirilmesine kararlı 

olduklarına kesin ka-
naat getirdi. Belediye 
Başkanı, “Zaten park 
projesini bitirme tari-
hi hiçbir şekilde de-
ğiştirilemez. Her ne 
kadar sözde kamu 
yararına aktif olan 
kişiler yoklama ve 
idari baskı yaratsa-

lar da, bu park o za-
man gerçek olacak” 
dedi. Başkanın proje 
bitinceye kadar çı-
kan sorunlara acele 
tepki verebilmesi için 
her gün bu furgonda 
çalışacağı anlaşıldı. 
“Tİ Vİ Bİ” şirketinden 
inşaat işlerinin plan-
lanmış  sürede yapıl-
dığını söylediler. 
Başkan, bu ay so-

nuna kadar park 
projesinin Belediye 
yönetimi ve kamuo-
yu tarafından denet-
lenmesi ve gözetlen-
mesi için dört kame-
ra yerleştirileceğini 
bildirdi. Bu kamera-
ların inşaat yapısının 
nasıl kurulduğunu in-
ternette gösterecek-
leri anlaşıldı. Ayrıca 
bu görüntüleri veren 
Kırcaali Belediye si-
tesinde ayrı bir bö-
lüm olacağı açıklan-
dı.
Resmiye MÜMÜN

1. sayfadan devam
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Ençets yolundaki heyelan bölgesinin güçlendirilmesi için daha 257 bin leva gerekiyor
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Hasan Azis, ba-
sın temsilcilerini bizzat 
kendisinin sürdüğü oto-
büsle Kırcaali-Ençets 
yolundaki heyelan böl-
gesinin güçlendirildiği 
yere götürdü. Burada 
Başkan, heyelan bölgesi 
tamamen güçlendirilme-
si için daha yaklaşık 257 
bin leva para gerektiğini 
söyledi. Bu paraların 
yolda toprak kayması 
oluşan 300 metrelik bir 
mevkinin güçlendirilme-
siyle ilgili proje için kulla-
nılacağı anlaşıldı. Yolun 
diğer kısımları 1 milyon 
değerindeki proje esna-
sında güçlendirilmiş du-
rumdadır. Söz konusu 
bu yerin güçlendirilmesi 
için teknik proje hazır, 
fakat onun üzerine ya-

pılan çalışmalar inşaat 
yapısına mahkeme pro-
sedürü uygulanıp, Reka-
beti Koruma Komisyonu 
tarafından bakıldığı için 
geç kalmıştır. Kırcaali 
Belediyesinin, “Bölge 
Kalkınma” programınca 
aday olduğu projenin 
değeri yaklaşık 1 milyon 
leva. Hasan Azis, Mimar-
lık, İnşaatçılık ve Ölçme 
Üniversitesinin “Zemin 
Mekaniği” Bölümünden 
ileri gelen uzmanlar da 
projeyi bağımsız olarak 
değerlendirdiklerini ve 
icrası ile kalitesi bakı-
mından pekiyi notu ver-
diklerini belirtti. 

Başkan, nehir yatağın-
da bulunan yerin güçlen-
dirilmesinin çok önemli 
olduğunu söyledi. Şimdi 
orada set duvar misali 

kayalar dizili. Başkan, bu 
duvarın barajdan suların 
sızmaması için yapıldığı-

nı söyledi ve bunun En-
çets yolu altındaki yeraltı 
suları düzeyinin yüksel-

mesine sebep olduğunu 
dile getirdi. 

Heyelan oluşan bu yo-

lun, Kırcaali merkezini 
20 köy ve mahalle ile 
bağlantı kurmasını sağ-
lıyor. 

Hasan Azis, “Heyelan 
bölgesi güçlendirilse de, 
bir köprü kurmayı da dü-
şünüyoruz. Proje iki var-
yantlı, teknik kısmı hazır. 
Birisi Kırcaali-Krayno 
selo veya “Vızrojdentsi” 
semtinin heyelana yakı-
nında bir yerle bağlantı 
kurmasını öngörüyoruz. 
Yaklaşık 6 milyon leva 
tutarında olacak. Dev-
letin bu parayı sağlama 
gücü var” dedi.

Başkan böyle bir köp-
rünün kurulmasıy la 
Kırcaali ’nin hakkıyla 
“Köprüler Şehri” olarak 
nitelendirilebileceğini 
ifade etti. 

    Resmiye MÜMÜN

Başkan Hasan Azis, söz verdiği  seyyar 
basın toplantısını  gerçekleştirdi 
Birkaç ay önce otobüs   

sürme ehliyeti alan Kır-
caali Belediye Başkanı 
Hasan Azis, basına söz 
verdiği seyyar basın 
toplantısını gerçekleş-
tirdi. Bunu yerli basın 
temsilcilerini yolcu ettiği 
otobüsün sürücülüğünü 
yaparak, Belediyenin 
gerçekleştirdiği bazı pro-
jeleri yerinde göstererek 
yaptı. Hasan Azis, “Be-
lediye Başkanı olan çok 
otobüs şoförü var, ama 
otobüs şoförü olan çok 
az Belediye Başkanları 
var. Otobüs sürme ehli-
yeti alma fikri gelişi gü-
zel değildi. Bunu en az 
üç sebepten dolayı yap-
tım. Birinci önce seyyar 
basın toplantılarını de-
vam ettirmek için tüm 
gazetecilerin taşınaca-
ğı bir otobüse ihtiyaç 
doğdu. İkinci sebep ise 
benim arkadaşım Peder  
Petır Garena ki, ondan 
gelecek her türlü sürp-
rize hazır olmam lazım. 
Belli mi olur, bazen Arda 
nehrine birlikte otobüsle 
gidebiliriz. Üçüncü se-
bep de, belirli dönem-
lerde belirli yolcuların 
belirli yere belirli amaçla 
götürülmesi gerekebilir. 
Buna da hazırlıklı olmak 
istedim. Vatandaş taşı-
manın yurtiçinden veya 
yurt dışından olup ol-
mayacağını tam olarak 
söylenemez. Son olay-
lar böyle uygulamanın 
belirli noktadan belirli 
noktaya gruplar taşına-
rak etkin olduğunu gös-
teriyor. Bu şekilde taşıt 
aracıyla insanların ta-
şınmasını garanti etmek 
istediktir” dedi. Belediye 

Başkanı, otobüs sürme-
sinin hedeflediği bir şeyi 
yerine getirdiği mesajını 
verdiğini açıkladı. 
Otobüs turu esnasın-

da gazeteciler ilk önce 
yeni yapılan 4,3 km. 
uzunluğundaki katı atık 
deposunun çevre yolu-
nu gördüler. Yol Gluhar 
köyünden başlayarak 
deponun bulunduğu 
yere kadar uzanıyor. 
Başkan, “Bu yol bizin 
için çok önemli ve bu 
sebepten dolayı bakanlı-
ğın para sağlanması için 
kamuoyunun baskısını 
kullandık. Çünkü daha 
önce ağır yük kamyon-
ları Gledka ve Gorna 
Gledka semtlerinden 
geçiş yapıyorlardı. Bu 
problem Kırcaali Bele-
diyesi ve şehrin bu kıs-
mında yaşayan vatan-
daşlarla birlikte Çevre 
ve Su Bakanlığına yapı-
lan bir ziyaretten sonra 
çözüldü” diye belirtti. 

Önceden teknik projesi 
hazır olan yolun inşası 
bakanlıktan 2 490 000 
leva sağlanınca yapıldı-
ğı bildirildi. Başkan yedi 
belediyeden gelen ağır 
kamyonların artık bu 
yolu kullanmak zorunda 
olduklarını söyledi. 
Dönüşte gazeteciler 

Gorna Gledka’da ge-
nişletilen bir sokağı 
gördüler. Başkan bu 
projeyi başlatmak için 
4 yıl çaba sarf ettiklerini 
söyledi. Çünkü ahali av-
lularından yer vermek-
ten çekindiğini, fakat bu 
yerlerin sokak çizgisi 
içine girdikleri belgeler-
le ispatlanmış olduğu 
açıklandı.   
Daha sonra Hasan 

Azis, Gledka içinde bu-
lunan bir dereye kuru-
lacak küçük park yerini 
tanıttı. Başkan, “Bu yeri 
halkın kullanabileceği 
hale getirerek değer-
lendirmek istedik” dedi. 

Burası önümüzdeki iki 
üç yılda Gledka ve Gor-

na Gledka sakinlerine 
hizmet verecek güzel 
bir parka dönüştürüle-
cek.Kanal üzerine bir-
kaç köprü, parka  çocuk 
alanları, çeşme, geçitler 
kurulacak.  Parkın adı iki 
semt sakinleri arasında 
yapılacak anket sonrası 
belirlenecek. 
Seyyar basın toplan-

tısı, Avrupa Birliği tara-
fından “Bölge Kalkınma” 
programınca f inanse 
edilen Kırcaali - Ençets 
yolunda oluşan heyelan 
bölgesini güçlendirme 
projesi yerinde devam 
etti. Daha sonra Kırca-
ali GERB milletvekili ve 
Meclis Üyelerinin aşırı 
endişesi sayesinde uzun 
zaman siyasi sorun olan 
Sanayi Ürünler Pazarı 
ziyaret edildi. Başkan, 
Üreticiler Pazarından 
Yunan ithalatı birkaç kilo 
çilek aldı ve basın tem-
silcilerine ikram etti. 
Hasan Azis’in sürdüğü 

otobüs en son kurulu-

şuna yeni başlanılan 
dev Kırcaali Arpezos 
Parkı’nda durdu. Başkan 
basına burada bulundu-
ğu furgonunu gösterdi. 
Belediyenin artık dör-

düncü kez verdiği sey-
yar basın toplantılarının 
devam edeceği haberi 
verildi. Gelecek otobüs 
turların küçük yerleşim 
yerlerinde de olabile-
ceği anlaşıldı. Otobüs 
aracılığıyla Kırcaali 
Belediyesinin uluslara-
rası faaliyetlerinin de 
basına yansıtılabilece-
ği söylendi. Başkan, 
“Komotini’nin (Gümül-
cine) Bölge Kalkınma 
Kurulu’nun bir etkinliği-
ne davetliyiz ve oraya 
hep birlikte gidebiliriz. 
Vaat gibi algılanabilir 
ama daha ilerde “kanat-
lar üzerinde” /havada/  
basın toplantısı yapabi-
liriz” diye geleceğe dair 
fikirlerini açıkladı.

Resmiye MÜMÜN

Başmüftü Mustafa Hacı, Şumnu’da 
imamlar ile bir araya geldi

Bulgaristan Başmüf-
tüsü Mustafa Hacı ve 
Şumnu bölgesi imam-
ları Şumnu’da toplan-
tı gerçekleştirdiler. 
Şumnu İlahiyat Lise-
si yemekhanesinde 
gerçekleşen toplantı-
ya çok sayıda imam 
katıldı. Düzenlenen 
toplantıda Bulgaristan 
Müslümanların içinde 
bulundukları problem-
ler, yaz Kuran kursla-
rı ve dini seminerler 
gibi birçok konu ele 
alındı. Problemlerin 
çözümleri hakkında 
Müslümanlar ile isti-
şarelerde bulunuldu. 
Toplantıya katılan 

imamların çoğunlu-
ğunu yaşlıların oluş-
turması dikkatlerden 
kaçmadı. Toplantıda 
bu konuya da deği-
nildi. Yaşlı imamlar 
günümüzde gençle-
rin imamlık yapmaya 
sıcak bakmadıklarını 
ve genellikle çalışmak 

için yurtdışına gittik-
lerini belirttiler. İmam 
kadrolarının gençleş-
tirilmesi ve bu konuda 
gerekenlerin yapılma-
sı gerektiği vurgulan-
dı. Toplantı yaklaşık 
2 saat sürdü. Toplan-
tının ardından Baş-
müftü Hacı imamlar 
ile birlikte Tombul ca-
miinde öğlen namazı 
kıldılar. Kılınan nama-
zın ardından Şumnu 
bölge müftülüğünü de 
ziyaret eden Başmüf-
tü kısa bir görüşmenin 
ardından Şumnu ziya-
retini tamamladı.

  Fevzi EHLİMAN
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Yüzlerce Barutinli Müslüman, Bulgarlaştırma Süreci Şehitlerini Andı
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi, Dospat Belediye-
sinin Barutin köyünde 
Bulgarlaştırma süreci 
suçlularının dava edilip, 
hüküm almalarını istedi. 
Köyde 1972 yılında To-
taliter rejim tarafından 
gerçekleştirilen “Soya 
Dönüş” politikası kur-
banlarını anma törenine 
katılanların tümü, kanlı 
olaylarda eli olan yüksek 
makamlı ve sorumluların 
mahkum edilmediğine 
karşı deklarasyon kabul 
ettiler.

Protesto deklarasyo-
nunda “Hak ve Özgür-
lükler Hareketi, (HÖH) 
temel hakları ve özgür-
lükleri çiğneyen, insan-
lık ayıbı Bulgarlaştırma 
sürecini şiddetle kınıyor. 
Bu eylem farklı dini inan-
ca sahip Bulgaristan va-
tandaşları arasında uzun 
yıllar için ayrımcılık, kin 
ve güvensizlik yarattı. 
Sivil vatandaşlara karşı 
işlenen suçlar unutulmu-
yor ve mağdurların hafı-

zasında ebedi kalıyor. 
Bu kanlı olay günlerinde 
orada bulunan yüksek 
makamlı şahısların hu-
zurunda işlenen kanlı 
olaylar açıklanmalı, suç-
lular ise cezalandırılmalı” 
deniliyor. 

Parlamento Başkanı, 
Başbakan, İçişleri Ba-
kanı, Adalet Bakanı ve 
Baş Savcıya gönderilen 
protesto deklarasyonun-
da, HÖH, bu kurumların, 
kanlı eylemi gerçekleşti-
ren şahıslara gösterdik-
leri sükunete açık bir 
şekilde karşı çıkıyor. 
Deklarasyonda “Soya 
Dönüş” sürecinin suç 
olarak nitelendirilmesi 
çağrısında bulunuyoruz! 
”Soya Dönüş” suçunun 
zaman aşımı olamaz” 
ifadeleri yer alıyor. 

Bulgarlaştırma süreci 
kurbanlarını anma töre-
ninde Meclis Başkan Yar-
dımcısı Hristo Biserov, 
HÖH Başkan Yardımcısı 
Aliosman İmamov, HÖH 
Smolyan milletvekilleri 
Arif Aguş ve Elin And-
reev, Merkez Yürütme 

Kurulu Genel Sekreteri 
Mustafa Karadayı, HÖH 
Gençlik Kollları Başaka-
nı Ceyhan İbramov, Tür-
kiye Cumhuriyeti Filibe 
Başkonsolos Vekili Elif 
Kutlu, Smolyan ve Bla-
goevgrad Bölge Müftü-
leri, İskeçe’den resmi 
misafirler, Kırcaali, Tsar 
Kaloyan, Devin ve Bori-
no Belediye Başkanları 
hazır bulundular. Kırca-
ali, Razgrad, Blagoevg-

rad, Plovdiv, Stara Za-
gora ve başka bölgeler-
den gelen büyük gruplar 
dikkati çektiler. 16, 17 ve 
18 Mart 1972 tarihlerin-
de Barutin’de vuku bulan 
olaylarda kurban olan ve 
ardından siyasi baskıya 
maruz kalan Camal Ço-
lakov, bu soğuk günlerde 
başına gelenleri sözle 
canlandırdı. Onun hika-
yesi törende bulunanları 
duygulandırdı. 

Arif Aguş, 18 Mar t 
1972 tarihinden, gizlili-
ği kaldırılmış belgeleri 
okuyup, dağıttı. Onlara 
göre, Barutin’de ger-
çekleşen kanlı olaylar-
da ve ardından yapılan 
işkenceler sırasında, 
olay yerinde o zamanın 
Smolyan il savcısı ve 
polis şefi bulunmuşlar. 
Bu görevliler, şiddetin 
durdurulması için hiç-
bir şey yapmamışlar ve 
onların emri altında olan 
kişilerin hareketi Necibe 
Kelosmanova ve Emine 

İbrahimova’nın ölümü-
ne, Camal İbrahim, Feim 
Poçenli, Kemil Kurtov, 
Fatma Kehayova, Silvie 
Poçenlieva ve Cemile 
Kelosmanova’nın ağır 
yaralanmalarına sebep 
olmuş. 

Arif Aguş’un dile getir-
diği “ATAKA’nın faaliyeti 
Müslümanlara karşı-
dır” sözlerinin devamı 
olarak, Hristo Biserov, 
Bulgaristan’ı yönetenlere 
ATAKA’yı iktidardan çek-
me çağrısında bulundu. 
Biserov konuşmasında, 
milliyetçilerin iktidarda 
bulundukları esnada 
Bulgaristan’da olumsuz 
süreçlerin başlayacağı-
nı belirtti. Meclis Başa-
kan Yardımcısı, “Ülke 
yönetiminde Türkiye ile 
çekiştirmeyi hedefleyen, 
Bulgaristan Milli Televiz-
yonunu Türkçe haberler 
için kuşatan partilerin 
yeri yok” dedi. Aliosman 
İmamov, birkaç defada 
gerçekleştirilen “Soya 

Dönüş” gerçeğinin hiçbir 
ders kitabında okunulma-
sının mümkün olmadığı-
nı belirtti. O, hükümetin 
işini değerlendirmesinde 
her türlü vergi ve yüksek 
sigortaları yürürlüğe ge-
çirerek, çiftçilerin açlık 
sınırına dayandıklarını 
öne sürdü. 

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis konuş-
masında, ülke yöneti-
minde görülen polisiyeli, 
fakirlik, sosyal gerilimin 
en doruk noktaya ulaş-
ması ve hükümetin bazı 
Belediye Başkanlarına 
karşı çifte standart uygu-
lamasına karşı duyduğu 
endişeyi dile getirdi. 

Tsar Kaloyan Bele-
diye Başkanı Ahmed 
Ahmedov’un anma tö-
reninde verdiği mesaj-
da, Bulgaristan’ın her 
zamankinden daha çok 
HÖH’e ihtiyacı olduğuna 
kesin inancını ifade etti.

O, imamların tutuk-
lanması, dini kitaplara 
el konulması ve Bulga-
ristan Müslümanlarının 
dini liderlerini özgürce 
seçme hakkının elden 
alınmasından ciddi en-
dişe duyduğunu belirtti. 

HÖH Merkez Yürütme 
Kurulu üyesi Ayruş Haci, 
toplanmış kalabalığa, 
“Soya Dönüş” süreci uy-
gulandığı zamanlarda, 
Müslümanlar arasında 
daha sıkı birlik, dayanış-
ma ve mücadele etme 
gücü olduğunu hatırlat-
tı. 

Anma Törenine katılan-
lar, Bulgarlaştırma süre-
ci kurbanlarının anısına 
çelenkler koydular.

İsmail KÖSEÖMER

Hakif Emin, Yerel Kamu Denetçileri Milli 
Birliği’nin Yönetim Kuruluna seçildi 

Kırcaali Kamu Denet-
çisi (Ombudsman) Hakif 
Emin, Bulgaristan Cum-
huriyeti Yerel Kamu De-
netçileri Milli Birliği’nin 
Yönetim Kurulu üyesi 
seçildi. Hakif Emin’in 
adaylığı, Genel Toplan-
tıya katılan tüm üyelerin 
oyları ile kabul edildi. 
Baştan Kırcaali kamu 
denetçisi Yönetim Kurulu 
Başkanlığına aday gös-
terildi, fakat o, bu teklifi 
reddetti. Ombudsmanlar 
onun Yönetim Kurulunun 
beş üyesinden biri olma-
sı için oy verdiler. Hakif 
Emin’e, deneyimi üzere 
ülkenin başka belediye-
lerinde de Kamu Denet-
çilik Kurumu kurularak, 
birliğin genişlemesinde 
katkıda bulunması öde-
vi verildi.

Hakif Emin, Bulgaristan 
çapında belediye meclis 

üyeleri tarafından oy bir-
liğiyle seçilen tek Beledi-
ye Kamu Denetçisidir.

Onun teklifiyle, Nova 
Zagoralı Mişo Bahov 
Birliğin Başkanı seçti. 
Hakif Emin, Birlik üye-
leriyle daha verimli gö-
rüşmeler yapılması için 
yeni Başkan’ın ülkenin 
merkez bölgelerinden ol-
ması gerektiğini savun-
du. Başkanlık adayları 

arasında Sofya, Batak 
ve Kazanlık Ombuds-
manları vardı. 

Bulgaristan Cumhu-
riyeti Yerel Kamu De-
netçileri Milli Birliğine 
24 Ombudsman üyedir. 
İstatistik verilerine göre, 
ülke genelindeki beledi-
yelerin sadece % 10’nda 
Kamu Denetçiliği kuru-
mu var. 
       Kırcaali Haber

Kırcaali’deki katı atık deposu inşaat 
çalışmaları yeniden başlatılacak

Kırcaali Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vasil Bobekov: “Kır-
caali yakınlarında 
kurulacak olan katı 
atık deposunun inşa-
at çalışmaları Nisan 
ayının sonuna kadar 
tekrar başlatılması 
bekleniliyor” dedi. 
Bobekov’un verdiği 
bilgilere göre bu ta-
rih, 1 Martta Çevre 
ve Su Bakanlığı /
ÇSB/ “Avrupa ve Yer-
li Projeler” Müdürlü-
ğü Başkanı, projenin 
koordinatörleri, Bul-
garistan ve Fransa 
tarafından denetim 
şirketinin temsilcile-
ri ve inşaat işçileri 
arasında gerçekleş-
tirilen görüşmeden 
sonra belli olmuştur. 
Müh. Bobekov’un 
belirttiğine göre, Av-
rupa Komisyonu mali 
desteği bir yıl ertele-
meye razı geldi, aksi 
taktirde depo için 
sağlanan 11 milyon 
Avro kaybedilecekti. 
Bakanlıktan ise 14 
milyon Avro’yu ta-

mamlayacak ulusal 
mali destek kısmı da 
hazır olduğu belirtil-
miştir.
Müh.  Bobekov: 

“Herşey ÇSB’nın 
çalışmaları hızlandır-
masına ve şirketle-
rin çalışma isteğine 
bağlıdır” dedi. Ona 
göre, Avrupa Ko-
misyonu tarafından 
önerilen bazı deği-
şiklikler doğaldır. Ör-
nek olarak Müh. Bo-
bekov, Çernooçene 
istasyonunu verdi. 
Merkez depoya ya-
kın olduğundan bu 
deponun kuruluşu 
tartışma konusudur. 
Çöp deposu proje-

sinin kısaltılmış var-
yantında Momçilgrad 
ve Cebel istasyonla-
rı da kurulmayacak. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vasil Bo-
bekov: “Çöpleri mu-
hafaza ve ayırma 
sistemi projeden çı-
kartılamaz. Eğer çı-
kartılırsa şu andaki 
duruma döneriz ve 
aynı zamanda çok 
para harcanılmış 
olur. Sadece çöpleri 
muhafaza etme ala-
nımız olur, o da bir 
zaman sonra dolar. 
Tüm çalışmaların 
hiçbir etkisi olmaz” 
dedi.
    Kırcaali Haber

Hakif Emin
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П О К А Н А
№ 3

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация

С В И К В А М
 На  31.03.2011 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на  

„Бизнес инкубатора” заседание  при следния   
                                     Проект!

                                 Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
1.Приемане на годишен доклад за дейността по вътрешен 

одит в Община Кърджали за  2010 г. 
2.Приемане на отчет на местната комисията за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните    през 2010 г.

3.Приемане на отчет за изпълнението на Програма за 
закрила на детето за   2010 г.  и приемане на общинска 
Програма за закрила на детето за 2011 г.

4.Изменение и допълнение на Наредбата за    определянето 
и администрирането на местните такси  и цени на услуги 
на територията на Община Кърджали.

5.Изменение и допълнение  на  Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на  
Община Кърджали. 

6.Изменение и допълнение  на  Наредбата за условията 
и реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общински жилища. 

7.Изменение и допълнение на Наредбата за управление и 
реда за ползване на гробищните паркове в град Кърджали 
и кметствата в Община Кърджали.

8.Допълнение на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 г. 

9.Приемане на Програма за управление и разпореждане 
със земи от общинския поземлен фонд през 2011 г.

10.Определяне на резервен поземлен фонд на Община 
Кърджали.

11.Предоставяне под наем на мери и пасища. 
12.Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд 

на лица с признато право на собственост.
13.Приемане на годишен отчет за изпълнение на мерките, 

заложени в “План за действие 2009 – 2013 г.” от Програмата 
за подобряване качеството на атмосферния въздух в 
Община Кърджали  за 2010 г.  

14.Информация за състоянието на компонентите на 
околната среда в Община  Кърджали за 2010 г. 

15.Приемане на отчет за изпълнение на програмата за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета 
на територията на Община Кърджали 2008 -2011 г.

16.Определяне  на реда, условията и критериите за 
закупуване на    имот - частна собственост за изграждане 
на детска градина в гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”.

17.Сключване на договори за наем на помещения в 
сградата на бивша Стоматологична поликлиника. 

18.Удължаване срока на договор за наем на помещения в 
бивша фурна в с.Бойно, общ.Кърджали.

19.Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост 
между общината и физически лица на поземлен имот по 
плана на новообразувани имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП-24а 
на землище  с.Брош, общ.Кърджали  и определяне на 
пазарна цена. 

20.Даване на съгласие за прекратяване на съсовеност 
между общината и физически лица на поземлен имот  по 
плана на новообразувани имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП-27 на 
землище  Кърджали и определяне на пазарна цена. 

21.Даване на съгласие за учредяване възмездно право 
на строеж на „Монек – Юг” АД Кърджали, съгласно влязъл 
в сила ПУП-ПЗ на поземлен имот с №013104 по КВС на 
землището на с.Гняздово, общ.Кърджали и определяне на 
пазарна цена на правото на строеж. 

22.Даване на съгласие на „Пазар на производителите - 
Кърджали” ЕАД за учредяване възмездно, безсрочно право 
на строеж на административна сграда в поземлен имот 
с № 40909.106.98  по КК на гр.Кърджали, собственост на 
дружеството, чрез търг с тайно наддаване. 

23.Съгласие за учредяване възмездно право на ползване 
на  „Ес Енд Би Индастриъл  Минералс”АД върху недвижим 
имот - общинска собственост.

24.Изменение на Решение №41 от 22.02.2011 г. на 
Общински съвет - Кърджали. 

25.Разпределение на жилищния фонд през 2011 г. 
26.Одобряване на изменение на Подробен устройствен 

план  - план за регулация на квартали с №№ 90, 91, 92, и 
106, парк „Арпезос - ЮГ” гр.Кърджали. 

27.Допълнение в състава на Експертния съвет за 
приемане на правни анализи и пазарни оценки за продажба 
на общинско имущество. 

28. Предоставяне на средства за работно облекло.
29.Отпускане на парични помощи за лечение на тежко 

болни лица. 
30.ПИТАНИЯ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 
К Ъ Р Д Ж А Л И: ………………...............…..
                     /С. НЕДЖИБ/                                                     

Kırcaali Belediyesinde tütünlerin son balyaları satılıyor 
Kırcaali Belediyesi’nin “Eko-

nomi Politikası” Dairesi uz-
manlarından Hüseyin Raim: 
“Bölgemizde tütünlerin son 
balyaları satılıyor. Şirketlerin 
üstlendikleri vazifeyi sonu-
na kadar yerine getirmelerini 
umut ediyoruz” dedi. Şu ana 
kadar “Sokotab”, “Messirian 
– Bulgaristan”, “Pleven-BT” 
ve “Kırcaali-Tabak” şirketleri 
yaklaşık bin ton tütün satın al-
mışlardır. Birkaç gün içerisinde 
bankalar üreticilere ödemeleri 
yapacaklar. Verilere göre 2010 
yılında 1400 tütün üreticisi var, 
ekilen arazi ise 7500 dekar. 
Öngörülen oranların 200 ton 
üzerinde tütün satın alınması 
bekleniliyor. Şirketler, yeni üre-
tim yılı için anlaşmalar imzala-
maya başladılar.

Diğer bölgelerde olduğu gibi, 
Kırcaali belediyesinde de bu 
geleneksel üründen büyük 
oranda vazgeçiliyor. Geçmiş 
yıllarda 350 dekar tütün üre-
tilen Sipey ve Jinzifovo köyle-
rinde artık 3 dekar tütün bile 

yetiştirilmiyor. Bu düşüşün 
sebepleri çeşitlidir; bir yandan 
toprak sahibi olmamaları öte 
yandan ise arazileri sulama 
imkanları bulunmadığından. 
Bugün Kırcaali belediyesinde 
en çok tütün Perperek deresi 
bölgesinde ve Stermtsi köyün-
de yetiştirilmekte. 

Şirketler, Kırcaali ilinin yedi 
belediye başkanıyla gerçek-

leştirdikleri görüşmede ver-
dikleri 25 Mart’a kadar satın 
alma kampanyasını sonlan-
dırma sözünü tuttular, fakat 
vatandaşlar tütünün kilosuna 
verilen 1.80 ile 4.60 Leva ara-
sı fiyatından memnun değiller. 
Vatandaşlar 2007, 2008, 2009 
yılları için devletin destek sağ-
lamasını umut ediyorlar.

               Kırcaali Haber

Kırcaali HÖH Gençlik Kolları Dünya Su 
Gününde Temizlik Yaptı

22 Mart -Dünya Su Günü do-
layısıyla Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaali Genç-

lik Kolları İlçe Teşkilatı çevre 
temizleme etkinliği düzenle-
di. Teşkilat Başkanı Bayram 

Bayram önderliğinde yaklaşık 
30 genç, Arda nehri kıyısının 
asma köprü civarında temizli-

ğe katıldılar. Çevreci gençler, 
girişimleriyle köprüyü kullanan 
vatandaşların dikkatini çekti. 

Çevreci takım ileride de buna 
benzer etkinlikler düzenleme-
ye söz verdi. 

Bayram Bayram, “Kırcaali’nin 
daha temiz ve daha yeşil bir 
şehir olmasını istiyoruz. Bu 
yüzden tüm vatandaşları bizim 
girişimimize davet ediyoruz” 
diye çağrıda bulundu. Genç 
lidere göre, “Su Aynası” nın 
Kırcaali Belediyesine devre-
dilmesi en iyi varyant. Çünkü 
o zaman çevresinin temizlen-
mesi yükümlülüğünü de üst-
lencek. 

Etkinlikte bulunan HÖH Kır-
caali İl teşkilatı Başkanı Ah-
med Habib, yaz mevsiminin 
yaklaşmasıyla “Su Aynası”nın 
daha da güzel ve manzaralı 
görünmesi, şehre daha çok 
turist celbedeceğini paylaştı. 
O da, HÖH’nin Gençlik Kolla-
rında çevre temizliği etkinlikle-
rinin tüm hızıyla devam edece-
ğine kanaat getirdi. 

     Mehmed Mehmed

ATAKA, Türkçe haberlerin yayından kaldırılmasını istedi
ATAKA partisinin lideri Volen 

Siderov ve Meclis parti grubu 
temsilcileri Bulgaristan Milli 
Televizyonu’ndan /BNT/ 10 da-
kikalık Türkçe Haber Bültenini 
yayaından kaldırma isteğinde 
bulundular. İstek, ATAKA tara-
fından toplanan imzalar ile bir-
likte BNT’nin Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Vyara 
Ankova’ya sunuldu. 

Geçen hafta ATAKA, Türk-
çe haberlerin Milli Televizyon 
programından kaldırılıncaya 
kadar geri sayım gösteren bir 
saat koydu ve fikri destekleyen 
vatandaşlardan imza toplama 
kampanyası başlattı. 

Aşırı milliyetçiler, 21 Marta 
kadar haberlerin yayından çe-

kilmesi için ültimatom verdiler. 
Aksi takdirde protesto gösteri-
leri düzenleyecekleri tehdidin-
de bulundular. 

Volen Siderov’un Türkçe ha-
berlere karşı kampanyası daha 
2009 yılı sonunda başlamıştı. 
O zaman ırkçı lider, yayından 
kaldırılmaları için halk oylama-

sı yapılmasını ısrar etmişti. 
İlk baştan Başbakan Boyko 

Borisov bu fikri onayladı, fakat 
hemen ardından toplum örgüt-
leri ve siyasetçiler tarafından 
gelen aşırı tepkilere karşı des-
teğini çekti. 

                   Kırcaali Haber
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Ученици от Ардино получиха сертификати на Кеймбридж
Деветокласниците от Про-

фесионална гимназия „Хр. 
Смирненски” в Ардино Ан-
тон Чолаков и Севил Кьосе-
ва получиха международни 
сертификати от Университе-
та в Кеймбридж за успешно 
покрито ниво B1 за владее-
не на английски език според 
изискванията на Европей-
ската езикова рамка.

Антон и Севил са първите 
възпитаници на гимназията 
и първите средношколци в 
Ардино, явили се на доби-
ващия все по-голяма попу-
лярност у нас езиков тест. 
Изпитите по английски език 
на Кеймбридж са световно 
признат критерий №1 за 
владеене на езика и инте-
ресът към тях от милиони 
хора по света е огромен.

Заслуга за безспорния ус-
пех на Антон и Севил има 
учителката по английски 
език от Ардинската профе-
сионална гимназия Шеннур 
Ханджиева. „След едного-
дишен усърден труд, днес 
и двамата напълно заслу-
жено държат в ръцете си 
популярния сертификат на 
Университета в Кеймбри-
дж. Гордеем се с високото 
постижение на Антон и Се-

вил и им пожелаваме да 
бъдат все така целеустре-
мени и да покорят и след-
ващите, по-високи нива на 
Cambridge ESOL”, каза Шен-
нур Ханджиева.

Директорът на Професио-
нална гимназия „Хр. Смир-
ненски” Мехмед Гюлестанов 
сподели, че Антон и Севил 
са от учениците, които зна-
ят своите цели и полагат 

допълнителни усилия, за 
задълбочаване на своите 
знания. Езиковите им уме-
ния са предимство, което ще 
им послужи през целия жи-
вот както в професионален, 
така и в личностен план. „Те 

са гордостта на гимназията 
и са доказателство, че бъл-
гарското училище може да 
подготвя добри ученици”, 
добави директорът на гим-
назията.

                  Гюнер ШЮКРИ

Строителството на площада в 
Кирково - на финална права
С бързи темпове протичат строителните дейности от 

втория етап на площада в Кирково. В него се предвиж-
да цялостна подмяна на настилката, оформяне на цвет-
ни лехи и максимално съхраняване на съществуващите 
дървета. Атракция ще бъдат новите водни площи – шад-
раван облицован със стъклокерамика и фонтан с каска-

дно падаща вода, споделят от общинска администрация. 
Пространството ще е напълно достъпно за хора с увреж-
дания. Озеленяването включва премахване на ненужната 
тревна, храстова и дървесна растителност. Залегнало е 
изграждане на водоснабдяване и канализация. Високи и 
ниски осветителни тела ще допълват хубостта на центъ-
ра. С това ще приключи цялостното му обновяване, което 
започна през 2007 г.

Стойността на проекта, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на селските райони” е 276 592 лв.без 
ДДС.                    

                                                               
  Кърджали Хабер

Електронни регистри изместват 
тромавите административни услуги
В община Ардино при-

ключи процедурата по 
преписване (сканиране) 
регистрите на населени-
ето по смисъла на Закона 
за гражданската регис-
трация. Съществуваща-
та информация от харти-
ените регистри в отдел 
„ГРАО” на местната ад-
министрация и кметства-
та е включена в архив от 
електронни образи - чрез 
сканиране, без да е нало-
жително създаването на 
информационна систе-
ма за обработката й. По 
думите на Поля Тончева от Софийската фирма 

„Ахтопис” цифровизаци-
ята на важните регистри 
е лесен за работа и пре-

димство е определянето 
на нива на достъп в йе-
рархията на администра-
цията. Ограничава се 
прекия контакт с ориги-
налните документи, което 
не поврежда и опазва ар-
хива. Намирането на тър-
сения документ става за 
секунди и рязко повиша-
ва качеството на извърш-
ваните услуги. При нужда 
може да се транспорти-
рат документи по елек-
тронен път. Секретарят 
на общината инж. Кемал 

Алиев поясни, че в хода 
на цялостно изграждане 
и водене на електронни 
регистри първите стъп-
ки са успешни, в това се 
уверяват самите кмето-
ве на населените места 
и наетите служители в 
сектора на администра-
тивните услуги, тъй като в 
условията на глобализа-
ция неимоверно нараства 
необходимостта от бърз, 
лесен и евтин достъп до 
информация.
              Саффет ЕРЕН

Децата от ЦДГ"Щастливо детство" гостуваха в с. Соколино 
Децата от ЦДГ „Щаст-

ливо детство” в Мом-
чилград гостуваха  на 
23 март на малчугани-
те в ЦДГ ”Буратино” в 
с. Соколино, община 
Момчилград. Те пяха 
и танцуваха българ-
ски и турски народни 
танци,  представиха 
драматизация на при-
казката „Галена Бог-
данка”. Детският праз-
ник беше организиран 
по проект „Щастливи 

заедно в „Щастливо 
детство”, финансиран 
от Центъра за обра-
зователна интеграция 
на деца и ученици от 
етническите малцин-
ство към Министер-
ството на образова-
нието, младежта и 
науката.
П р о е к т ъ т  н а 

ЦДГ”Щастливо дет-
ство” стартира през 
октомври м.г. и ще 
бъде изпълнен през 
юни 2011г. 
    Кърджали Хабер
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T.C. Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz, Kırcaalili Türk soydaşlarıyla görüştü 
24 Mart 2011 ta-

r i h i n d e  Tü r k i y e 
Cumhuriyeti’nin yeni 
atanan Sofya Büyü-
kelçisi Sayın İsmail 
Aramaz ve beraberin-
deki heyet Belediye 
Başkanı Hasan Azis 
ile görüştükten son-
ra “Ömer Lütfi” Kül-
tür Derneğini ziyaret 
etti. Misafirleri Der-
nek Başkanı Seyhan 
Mehmed ve müdürü 
Müzekki Ahmed karşı-
ladılar. İsmail Aramaz 
kültür ocağının zengin 
Türk, Bulgar ve dünya 
edebiyatı içeren kütüp-
hanesiyle tanıştıktan 
sonra ev sahiplerinden 
derneğin gösterdiği fa-
aliyetler hakkında bil-
gi aldı. Türkiye Büyü-
kelçisi , Kırcaali Türk 
Kültür Derneğine her 
türlü maddi ve manevi 
yardıma daima hazır 
olduğunu belirtti. 
Kırcaali  “Ömer Lüt-

fi” Kültür Derneğinde 
ilk defa Bulgaristan’ın 
Türkiye Büyükelçisi 
olarak İsmail Aramaz 

yerli Türk soydaşlarıy-
la görüşme yaptı. Kır-
caalilerin yoğun ilgisi 
gözden kaçmadı. 
Rodop şehrinde ileri 

gelen Türklerin genci 
ve yaşlısı buradaydı. 
Değerli konuklarını 

ve yerli Türk halkını ilk 
önce selamlayan Mü-
zekki Ahmed sözü Be-
lediye Başkanı Hasan 
Azis’e verdi. O, burada 
Kırcaaliler adına tekrar 
Türk Büyükelçisine sı-
cak bir “Hoşgeldiniz!” 
dedi. Sayın Azis, ge-
nellikle vatandaşlara 
Belediye’de Türkiye 
Büyükelçisiyle görüş-
tükleri güncel konu-
ları açıkladı. Başkan, 
Kırcaali’ye gelen her  
Büyükelçi’nin  prog-
ramına caminin ve 
kilisenin ziyaretini de 
katarak, burada ya-
şayan iki dine men-
sup ahali arasındaki 
ezelden süregelen 
hoşgörünün her za-
man devam edeceği 
mesajını vermek niye-
tiyle yapıldığını belirt-
ti. Hasan Azis, “Bizim, 
Sayın İsmail Aramaz’a 

dile getirdiğimiz prob-
lemlerden başka sizler 
de sıkıntılarınızı payla-
şırsanız çok memnun 
oluruz” diye halkı bunu 
yapmaya teşvik etti. 
Büyükelçinin Kırcaa-
lilerle görüşmesi çok 
önemli olduğunu be-
lirterek, teşekkür etti. 
Başkan Azis, bunun 
Türkiye’nin her zaman 
Bulgaristan Türkleriyle 
birlikte olduğunun gös-
tergesi olarak kabul 
edildiğini vurguladı. 

İsmail Aramaz   ko-
nuşmasında, kendi ve 
Türkiye adına Kırcaali 
halkını selamladı ve 
bu görüşmeyi düzen-
leyen Müzekki Ahmed 
ve Seyhan Mehmed’e 
şükran duygusunu 
ifade etti. Heyecanı-
nı gizlemeyen Büyü-
kelçi, birkaç saatine 
Kırcaali’de olmasına 

rağmen çok iyi tanıma 
hissi yaşadığını dile 
getirdi. İsmail Aramaz 
Büyükelçi olarak ilk 
defa soydaş önünde 
konuştuğunu paylaştı. 
Bulgarlaştırma süreci-
ni yakından izleme fır-
satı olduğunu söyleyen 
Aramaz, bu günlerin 
geride kalmasını dile-
di. Türkiye Büyükelçi-

si, “Bugün Bulgaristan 
ve Türkiye arasında 
dostluk var. Temen-
nimiz Bulgaristan’ın 
NATO ve AB üyeli-
ğinin verdiği fırsat-
lardan yararlanması” 
dedi. Sayın Aramaz 
burada da, “Türkiye-
nin Bulgaristan’dan 
en önemli isteği, Türk 
topluluğunun eşit va-
tandaşlar olarak ka-
bul edilmesi. Çünkü 
Türkiye sizleri iki ülke 
arasında sağlam bir 
köprü olarak görüyor. 
Fakat bu köprünün 
sağlam olması için her 
iki tarafta da ayağına 
sağlam basmalı” diye 
altını çizdi. 
Kırcaalilerin Türkiye 

Büyükelçisine ilgilen-
dikleri konular üzere 
soru sorma ve ayrın-
tılarıyla cevap alma 
imkanları oldu. Bazı-
ları ise, Türkiye Bü-
yükelçisiyle yakından 
tanışma şansını kaçır-
madılar.

Resmiye MÜMÜN


