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Devamı 4’de

Kirkovo Belediyesinin Düzenlediği 
“Biber Festivali” Büyük İlgi Gördü

Kirkovo İlçesinde 4. Gelenek-
sel Biber Festivali düzenlendi.

Türklerin yoğun olarak ya-
şadığı Kirkovo’da düzenlenen 
4. Geleneksel Biber Festi-
vali, Bulgaristan, Türkiye ve 
Yunanistan’dan gelen konukları 
buluşturdu.

Kirkovo Belediye Başkanı Şi-

nasi Süleyman, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, “Biberle ha-
zırlanan yemekler hem vatanda-
şımızın sofrasını zenginleştirir, 
hem de bütçesine katkı sağlar.” 
dedi.

Süleyman, uzun zamandır 
bölgenin ana geçim kaynağı 
olan tütünün yerini artık biberin 

almaya başladığını söyleyerek 
festival vesilesiyle yerel biber 
üreticilerini firmalarla buluştur-
mayı hedeflediklerini belirtti.

Süleyman, “Eskiden bu bölge-
de sadece tütün üretilirdi. Şimdi 
biber tütünün yerini almaya baş-
ladı. Kirkovo’nun yıllık hasadı 
5 bin ton. Festivalimiz sadece 

Batı Trakya değil, Türkiye’den 
de ilgi görüyor.” diye konuştu.

Festivale 4 yıldır katıldığını 
anlatan Ayşe Küçükali, “Biberle 
yapılmış her türlü yemeği tanı-
tıyoruz. Kışlık erzağın arasında 
biber önemli yer alıyor. Tarhana-
dan acı biberli mezelere, turşu-
lara kadar her şeyi yapıyoruz.” 
dedi.

Festival kapsamında bölge 
halkının biberle yaptığı çeşitli 
yemekler tanıtıldı.

Dev bir sahanda hazırlanan 
menemen ikramı ile başlayan 
festivalin ziyafet bölümünde de 
burada sunulan tüm yemekler 
konuklara dağıtıldı.

Festivalde Bulgaristan’a özgü, 
biberle yapılan “lütenitza” salça-
sı hazırlama ve acı biber yeme 
yarışmaları düzenlendi. Acı bi-
ber yarışmasında Türkiye’den 
gelen Remzi Özen 3 dakikada 
36 acı biber yiyerek birinci oldu.

Festivale Bulgaristan, Türkiye 
ve Yunanistan’dan katılan halk 
oyunları ve müzik grupları da 
dans gösterileri sundu, konser-
ler verdi.

Edirne Belediye Bando -
su, Balkanlar’dan, Türkiye ve 
Bulgaristan’dan derledikleri şar-
kılarla festivale katılanlara zevkli 
dakikalar yaşattı. AA

Aylin Sekizkök, Türkiye’nin 
Sofya Büyükelçisi Olarak Atandı 

Aylin Sekizkök, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği’ne 
atandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bazı ülkele-
re büyükelçilerin ve uluslararası kuruluşlar nezdinde daimi 

temsilcilerin atamalarına ilişkin Büyükelçileri Kararnamesi 
yayınlandı.

Türkiye’nin Bulgaristan Büyükelçisi Hasan Ulusoy Brüksel 
Büyükelçisi görevine atandı.

Aylin Sekizkök, Türkiye’nin Milano Başkonsolosu ve T.C . 
Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yar-
dımcısı görevlerinde bulundu.

Aylin Sekizkök’ün eşi Hasan Sekizkök Üsküp Büyükelçisi 
görevine atandı. KH

Bulgaristan’da Rusya lehine casusluk skandalı
İçişleri Bakanı Mladen Mari-

nov, Ulusal Mecliste casusluk 
soruşturması ile ilgili yaptığı 
açıklamada, ”Casusluk soruş-
turması kapsamında soruştur-
ma makamlarına teslim edilen 
8 kişi, 24 saat gözaltına alındı” 
diye bildirdi.

İçişleri Bakanı Marinov ve Dev-
let Milli Güvenlik Ajansı (DANS) 
Başkanı Dimitır Georgiev, ca-
susluk soruşturması hakkında 
milletvekillerine bilgi verdiler, 
ancak denetleyici savcının izni 
olmadığı için somut herhangi bir 
şey söylemediler.

Bakan, 9 Eylül’de Özel Yet-
kili Savcılık tarafından Ceza 
Kanunu’nun 105. maddesi uya-
rınca suç olarak tanımlanan 

Bulgaristan aleyhine 
yabancı kuruluşlara 
hizmet etmekle ilgili 
soruşturma yürütme-
de yardım talebinde 
bulunulduğunu be-
lirtti. Sofya Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından iz tahki-
katı, arama, el koy-
ma, Sofya, Pernik ve 
Breznik şehirlerinde 

evlerde arama gibi işlemlerin 
yapılarak yardımcı olunduğunu 
kaydetti.
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Bulgaristan’da tüketim mal ve hizmetlerin 
fiyatları, AB’de en düşük seviyede
Avrupa Birliği (AB) İs-

tat ist ik Of isi ’nin (Eu-
rostat) verileri, 2018’de 
Bulgaristan’da tüketim 
mal ve hizmetlerinin fiyat-
larının, Avrupa Birliği’nde 
(AB) en düşük seviyede 
olduğunu gösteriyor. Ve-
riler, kapsamlı bir şekilde 
araştırılan 10 bileşenden 
6'sında Bulgaristan'ın en 
düşük fiyatlara sahip ol-
duğunu göstermektedir.

Danimarka'da f iyatlar 
en yüksek (AB ortalama-
sının % 138'i) düzeyde-
dir. Danimarka’yı % 127 
ile İrlanda ve Lüksem-
burg, Finlandiya (% 123) 
ve İsveç (% 119) izledi. 
Diğer uçta % 51 ile Bul-
garistan, Romanya (% 
53) ve Polonya (% 57) 
bulunuyor. Komşu ülke-
lerimiz Yunanistan, Türki-
ye, Kuzey Makedonya ve 
Sırbistan'da fiyatlar, AB 
ortalamasının sırasıyla % 
84’ü, % 43’ü,% 48’i ve % 
54'ü düzeyindedir.

Bulgaristan'da yiyecek 
ve alkolsüz içecek fiyat-

ları AB ortalamasının % 
74,8'ine yükseldi. Ülke-
miz, 28 ülke arasında 
26.sırada yer almaktadır 
ve fiyatlar yalnızca Polon-
ya (% 68) ve Romanya'da 
(% 65) daha ucuzdur. Da-
nimarka ortalama fiyatla-
rın % 130’ü düzeyi ile ilk 
sırada yer almaktadır.

2018 yılına ilişkin veri-

lere göre, alkol ve sigara 
Bulgaristan'da en ucuzdur 
(AB ortalamasının% 58'i) 
ve son sıralarda % 10'dan 
fazla farkla Romanya ve 
Macaristan bulunuyor. 
Bu fiyat grubu İrlanda (% 
178) ve Birleşik Krallık'ta 
(% 157) en pahalı, bunu 
iki İskandinav ülkesi - Fin-
landiya (% 145) ve İsveç 

(% 127) izlemektedir.
Yiyecek ve içecek me-

kanları ve otellerde alkol 
ve sigara fiyatlarındaki 
farklar 3 kattan fazladır. 
Bu bileşene göre de Bul-
garistan, sonuncu sırada 
(AB ortalamasının% 47’si) 
yer alıyor. Fiyatlardaki 
fark, Danimarka’da (% 
152) ve İsveç’te (% 139) 

rekor düzeydedir.
Bulgaristan'ın en son 

sırada yer aldığı di-
ğer sektörler giyim ve 
ayakkabı, ev eşyaları, 
ulaşım hizmetlerine 
ilişkin giderler ve bina 
bakım maliyetleridir.

Veriler 2400'den fazla 
tüketici mal ve hizmeti-
ni kapsamaktadır ve 
Eurostat ve Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü'nün (OECD) sa-
tın alma gücü progra-
mı kapsamında yapılan 
araştırmadan elde edildi. 
Kullanılan fiyat seviyeleri, 
kira, elektrik, su veya ısıt-
ma giderleri dahil olmak 
üzere hane halkı harca-
maları kavramına dayan-
maktadır, ancak sağlık 
veya eğitim harcamalarını 
içermemektedir.
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Çiftliklerin deneme 
sayımı yapılacak

Tarım Gıda ve Orman Bakanlığı Tarım ve Böl-
gesel Politika Genel Müdürü Nikolay Marinov, 
Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) verdiği 
demeçte, ”1 Eylül’den itibaren Bulgaristan’da ta-
rımsal işletmelerin deneme sayımı başladı ve 10 
Eylül’e kadar internet üzerinden düzenlenecek, 
11 Eylül - 11 Ekim 2019 döneminde ise anketçiler 
tarafından gerçekleştirilecek. Gerçek tarım sayı-
mı 2020 sonbaharında yapılacak” diye kaydetti. 
Marinov, ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) üye 
olmasından sonra üretim yöntemlerinin, kırsal 
kalkınma önlemlerinin ve tarımsal - çevre gös-
tergelerinin görülmesini amaçlayan üçüncü tarım 
sayımı olacağını açıkladı.

2010 yılında yaklaşık 376 000 tarımsal işletme 
sayılmıştır.

Marinov, ”Sayım sırasında çiftçilerin gelirleri ve 

çiftliklerin finansal durumu hakkında bilgi toplan-
mamaktadır. Veriler sadece istatistiksel amaçlar 
için kullanılacak ve toplu halde farklı kurumlara 
sunulacak ve tarımsal işletmelerin nasıl bir yapıya 
sahip olduğunu anlamak için kullanılacaktır” diye 
belirtti ve ekilebilir arazilerin sayılacağını, hangi 
tür hayvanların bulunduğu, kaç tarımsal ekolojik 
çiftlik hakkında bilgi alınacağını konuştu. Marinov, 
tarımsal hizmetler ve tarımsal ürünlerin işlendiği 
tesislerin sayımının yapılmayacağını bildirdi.

Çiftçilerin tarım sayımına katılmaları için idari 
bir mekanizma ve para cezası uygulanacak.

Sayım kampanyasının maliyeti, 4.8 milyon - 5.4 
milyon leva arasında değişen tutarda olacak. Bu 
tutarın yaklaşık 4 milyon levalık kısmı AB tarafın-
dan sağlanacak.

Tarımsal işletmelerin deneme sayımına ülkenin 
28 ilinde bulunan yaklaşık üç bin çiftlik katılacak. 
Afrika domuz vebası salgınından etkilenen böl-
gelerde anketler çiftliklerin dışında yapılacak ve 
çiftçiler, hastalık virüsünün yayılmasının önlen-
mesi için muhtarlıklara veya Tarım Gıda ve Or-
man Bakanlığı’nın ilçe birimlerine davet edilecek.

Borisov, Johnson’a: Ülkemiz anlaşmalı 
Brexit için elinden geleni yapıyor

Başbakanlıktan veri-
len bilgiye göre, Başba-
kan Boyko Borisov, Bü-
yük Britanya ve Kuzey 
İrlanda Birleşik Krallığı 
Başbakanı Boris John-
son ile telefon görüş-
mesi gerçekleştirdi.
Telefon görüşmesinin 

ana konusu güvenlik 
konusunda son derece 
iyi işbirliği bulunması 
oldu. Birleşik Krallık 
Başbakanı’nın talebi 
üzerine gerçekleşen 
görüşmenin odak nok-
tası, suçlara ve uyuştu-
rucu madde kaçakçılı-
ğına karşı mücadelede 
çok sayıda başarılı or-
tak operasyonlar oldu. 
Borisov,”Bu alanlarda 
çalışmaya devam et-
meliyiz” dedi.
Başbakanın ifadesine 

göre, geliştirilmesi ge-
reken bir diğer önemli 
işbirliği alanı eğitimdir. 
İki başbakan, Avrupa 
Birliği’nin dış sınırlarının 
korunmasının önemli 
olduğu görüşü etrafnda 
birleşti.
Borisov, Brexit konu-

sunda herkes için iyi 
olacak bir anlaşmaya 
varmak için ülkemizin 
mümkün olan her şeyi 
yapacağını vurgula-
dı. Başbakan Borisov, 
İngiltere’de yaşayan 
pek çok Bulgaristan 
vatandaşının ve aynı 
zamanda ülkemizde 
yaşayan birçok İngilizin 
olduğunu belirtti. Onun 
ifadesine göre bu, her 
iki topluluğu da zengin-
leştirmektedir.

Bor isov, Balkanla-
r ın ve Güneydoğu 
Avrupa'nın önemini 
vurguladı. Bulgaris-
tan Başbakanı, önü-
müzdeki yıl ülkemizin 
ve Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti'nin İngilte-
re Başbakanı'nın davet 
edileceği Berlin Süreci 
çerçevesinde düzenle-
necek olan Batı Balkan-
lar Zirvesi’ne başkanlık 
edeceklerini vurguladı.
İngiltere Başbakanı 

Boris Johnson, Baş-
bakan Boyko Borisov'u 
devleti başarılı yönet-
mesinden ve partisinin 
Avrupa Parlamentosu 
seçimlerinde elde ettiği 
zaferden dolayı kutla-
dı. Johnson, Başbakan 
Borisov'u İngiltere'yi zi-
yaret etmeye davet etti. 
Bulgaristan Başbakanı 
da İngiliz mevkidaşını 
ülkemizi ziyaret etmeye 
davet etti.
          Kırcaali Haber
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Dünyaca ünlü yönetmen Hafız Guliyev, 
Kırcaali tiyatrosu ekibiyle çalışıyor

Dünya standartlarında 
bir yönetmen, 2019-2020 
sonbahar / kış sezonunda 
Kırcaali tiyatrosu ekibiyle 
çalışacak. Azerbaycan 
Devlet Akademik Opera 
ve Bale Tiyatrosu Baş 
Yönetmeni Hafız Guli-
yev, Kırcaali Tiyatro ve 
Müzik Merkezi Kadriye 
Latifova Müzikal Tiyatro-
su ekibiyle Azerbaycan 
Milli Marşı’nın bestecisi 
Üzeyir Hacıbeyov’un iki 
perdelik müzikal komedisi 
“Arşın Mal Alan” adlı oyu-
nunun provalarına başla-
dı. Oyun, dört düğün ve 
mutlu sonla biten bol bol 
müzik, şarkı ve dansla an-
latılan bir aşk komedisidir.

Kırcaali Tiyatro ve Müzik 
Merkezi Müdürü Gılıb Bo-
çukov, “Bu oyunu rastgele 
seçmedik. Repertuarımız-
daki bu oyunun sembolik 
anlamı var. Gelecek yıl ti-
yatromuzun kuruluşunun 
60.yıldönümünü kutlaya-
cağız. “Arşın Mal Alan” 
adlı oyun, tiyatronun eki-

bi tarafından 1963-1964 
sezonunda oynanmıştır 
ve en prestijli ödüllerden 
birini kazandırmıştır. Oyu-
nu sahnelemek için zor da 
olsa mümkün olan en iyi 
yönetmeni bulduk” dedi.

Hafız Guliev, oyunu An-

kara Devlet Opera ve Ba-
lesi dahil birçok tiyatroda 
sahnelemiştir. Hafız Guli-
yev, eski Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün oyunu 
izledikten sonra sahneye 
çıkıp bizzat kendisinin her 
bir oyuncuya çiçek sundu-

ğunu ve daha sonra ma-
aşlarının artırılmasını em-
rettiğini anlattı. “Arşın Mal 
Alan” adlı komedi oyunu, 
halihazırda Azerbaycan 
Devlet Akademik Opera 
ve Bale Tiyatrosu’nun re-
pertuarında yer alıyor.

Yönetmen, oyunun tiyat-
romuz tarafından sahne-
lenecek hazır bir versiyo-
nuyla geldi.

Tiyatro ve Müzik Merke-
zi Müdürü,”Bir oyuncunun 
işinde dünya standartla-
rında bir yönetmenle ça-
lışması sık rastlanan bir 
şey değil, ancak böyle bir 
şans verildiğinde unutul-
maz anlar olarak kalıyor” 
diye ifade etti.

Kadriye Latifova Müzi-
kal Tiyatrosunu yöneten 
Müdür Yardımcısı Sabiha 
Mestan,”Ünlü yönetmen 
Hafız Guliyev’in Kırcaali 

tiyatrosuna konuk yönet-
men olması için destek 
ve yardımlarından do-
layı Azerbaycan’ın Sof-
ya Büyükelçisi Nargiz 
Gurbanova’ya son derece 
minettarız” dedi.

Oyunun prömiyeri, Nev-
ruz Bayramı kutlama 
programı kapsamında 18 
Mart 2019 tarihinde yapıl-
dı. Azerbaycan’da her yıl 
geleneksel olarak kutla-
nan Nevruz Bayramı, ba-
har ekinoksunu, yeni baş-
langıcı, doğanın yeniden 
doğuşunu işaret ediyor. 
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Resmiye Mümün’ün dini şiirlerini 
içeren “Medine Gülü” kitabı çıktı
Kırcaali Haber gazete-

si muhabiri şair Resmi-
ye Mümün’ün “Medine 
Gülü ” adlı yedinci şiir 
kitabı çıktı. Şairin Pey-
gamber Hz. Muhammed 
(SAV)’in aziz ruhuna it-
haf ettiği kitabında 44 
dini şiiri ve dini hayatıyla 
ilgili anı türünde 3 yazı-
sı yer alıyor. Kitabın re-
daktörü Türkiye’nin Ordu 
iline bağlı Fatsa ilçesin-
den şair, söz yazarı ve 
besteci Hasan Gençay, 
basımönü hazırlıklarını 
yapan Ayşe Semerci’dir.
Kitaptaki eserler, “Pey-

gamber Efendimiz Hz. 
Muhammed (SAV)”, 
“Dua”, “Müslüman Kar-
deşim”, “Allah Her Şeye 
Yeter” ve “Hatıra” adları 
verilen beş bölümde ve-
rilmiştir.
Hasan Gençay, “İlk 

Söz” olarak adlandırdığı 
kitabın ön sözünde şun-
ları dile getirmektedir: 
”Kitap, insanın hayata 
bakışına yön veren en 
etkili araçlardan biridir. 
Her yazarın kendine 
has bir kalem dili vardır. 
Bu kitabı incelediğim-
de Resmiye Mümin’in 
kendine has üslubuyla 
anlam ve anlatım olarak 

güzel eserler oluşturdu-
ğunu gördüm.
Kitaptaki şiirler İslam 

motif ler ile işlenmiş. 
Kur’an-ı Kerim, Allah 
ve Peygamber sevgisi 
ile donatılmış. Okurken 
insanı zaman ötesine 
sürükleyen konular çok 
güzel dizelerle anlatıl-
mış. Bu eseri ilk oku-

yan olmaktan çok mutlu 
oldum. Benim gibi bu 
kitabı okuyanların da ki-
taptaki şiirler vasıtasıyla 
manevi bir hazza ulaşa-
cağını düşünüyorum.
Okumuş olduğum bu 

eser hakkındaki fikirleri-
mi, siz okurlarla paylaş-
maktan çok mutlu olur-
ken Resmiye Hanım’ın 

bir ön söz talebinde bu-
lunması da benim için 
ayrı bir onur olmuştur. 
Şiir dünyasına bu çalış-
masıyla farklı bir boyut-
tan merhaba diyen Res-
miye Hanım’a bundan 
sonraki çalışmalarında 
başarılar dilerim”.
Resmiye Mümün, yeni 

kitabıyla ilgili Kırcaali 
Haber gazetesine şun-
ları söyledi: “Yüce Rab-
bime sonsuz şükürler 
olsun ki, sevgili Peygam-
berimiz Hz. Muhammed 
(SAV)’in aziz ruhuna 
ithaf ettiğim en önemli 
şiir kitabımı elime almayı 
nasip etti. Kitabın redak-
törü Hasan Gençay’a, 
basımönü hazırlıklarını 
yapan Ayşe Semerci’ye, 
basım işlerine yardımcı 
olan babası Kırcaalili 
şair Haşim Semerci’ye 
ve ayrıca bana dini şi-
irlerime yer vereceğim 
kitabı Peygamber Efen-
dimize ithaf etme fikri-
ni veren ve dini şiirler 
yazmaya devam etmem 
konusunda sürekli teşvik 
eden Kırcaali Müftüsü 
Beyhan Mehmet’e son-
suz şükranlarımı sunu-
yorum. Allah, onlardan 
razı olsun!”. KH

Cumhurbaşkanı ile Başbakan 
arasında gerilim

Bulgaristan'da meclisin yeni yasama döneminin ilk 
oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 
Başbakan Boyko Borisov'u hedef alarak, "Etkin yöne-
timin, şeffaflık, hesap verme ve sorumluluk taşıma gibi 
temel ilkeleri yok oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Radev, dar yönetim çevresinin kendi 
çıkarları doğrultusunda tüm iktidarı gasp ettiğini öne 
sürerek, "Denetimsiz yönetim, mevcut statükoyu ke-
mikleştiriyor. Böyle bir iktidar formülü uygulandığında 
gelişim, güvenlik ve refah olmaz. Hayatımıza yoksul-
luk, rüşvet ve cehalet hakim olur." ifadesini kullandı.

Radev, Başbakan Boyko Borisov'u eleştirerek, Baş-
bakanın ayda en az bir kez parlamentoya gelerek 
hükümetin çalışmaları konusunda hesap vermesi ge-
rektiğini söyledi. Radev, parlamentoya da bu konuda 
gerekli düzenlemeri yapma çağrısında bulundu.

Ülkenin karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlarından 
birinin beyin göçü olduğunu belirten Radev, şunları 
kaydetti:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın nüfusu hız-
la artıyor. Bu insanların memleketle ilişkisi kopmamalı, 
onların büyük bir bölümü iyi eğitimli ve prestijli meslek-
lere sahip. Onlar, daha gelişmiş demokrasinin hakim 

olduğu ülkelerden vatanına dönüp siyasete katılırsa, 
ülkemize yararları daha büyük olur. Değişim yapmak 
üzere kalan zaman acımasızca azalırken, gençler 
ve çalışabilenler yurt dışına kaçıyor. Sadece yaşlıla-
rın kaldığı, terkedilmiş köyler tek tek hayata gözlerini 
umuyor."

Başbakan Boyko Borisov ise hükümetinin, yaz döne-
minden önce çalışmalarına devam ettiğini belirterek, 
"Ağustosun tamamını tatil olarak geçirenler, şimdi çı-
kıp bir çuval dolusu saçmalığı ortaya döküyor. Halkın 
dikkatini çekip fark edilmek isteyen politikacılar durup 
dururken saçmalıyor." ifadesini kullandı.

Ana muhalefetteki Rusya yanlısı Bulgaristan Sos-
yalist Partisinin (BSP) adayı olarak iki yıl önce halk 
tarafından seçilen Cumhurbaşkanı Radev sık sık Av-
rupa Birliği yanlısı Borisov'u ve hükümetini eleştiriyor.

Radev'in arkası kesilmeyen eleştirilerine tepki 
gösteren Parlamento Başkanı Tzveta Karayançeva, 
geçen hafta Cumhurbaşkanını, BSP lideri Kornelya 
Ninova'nın "sahnede arka plandaki vokalisti" şeklinde 
nitelemişti.
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Engellilere kişisel bakım 
hizmeti sunulmaya başlandı

S o s y a l  Ya r d ı m l a r 
Ajansı’ndan yapılan açık-
lamada bakıma muhtaç 
engelli insanlara kişisel 
bakım hizmeti sunulmaya 
başlandığı bildirildi.

1 Eylül’den itibaren on-
lara yönelik kişisel bakım 
sağlama mekanizması 
uygulanacak.

Mekanizmaya göre ba-
kıma muhtaç engelliler 
gereksinimlerini bireysel 
olarak değerlendirme 
hakkına sahipler. Sosyal 
Yardımlar Müdürlüğü, 
bireysel değerlendirme 
sonuçlarına dayanarak, 
belirli saatlerde kişisel 
bakım hizmeti sunulma-
sına yönelik sevk belgesi 
verecek. Mekanizmaya 
dahil olma ve asistanlarla 
yapılan sözleşmelerin im-
zalanmasına ilişkin baş-
vurular 1 Eylül'den sonra 
da kabul edilmeye devam 
edilecek.

Bu hizmetten refakat-
çi bulundurma hakkına 
sahip yüzde 90 ve daha 
fazla engelli veya kalıcı 

sakatlık derecesine sahip 
yetişkinlerin, refakatçi bu-
lundurma hakkına sahip 
yüzde 50 ve 50’den faz-
la engellilerin veya kalıcı 
sakatlık derecesine sahip 
çocukların, refakatçi bu-
lundurma hakkına sahip 
olmayan yüzde 90 ve 
90’dan fazla engellilerin 

veya sakatlık derecesine 
sahip çocukların hakkı 
var.

Kişisel Bakım Hizme-
ti Kanunu’nda belirtilen 
şartlara uyan ve gereksi-
nimlerinin bireysel olarak 
değerlendirmesi yapılan 
ve Sosyal Yardımlar Mü-
dürlüğü tarafından sevk 

belgesi verilen her bir 
engellinin kişisel bakım 
hizmeti almaya hakkı var.

Kişisel bakım hizmetine 
yönelik başvurular, engel-
lilerin mevcut adreslerinin 
bulunduğu ilçe belediyele-
re yapılır ve başvuru sa-
hipleri kimlerin kendilerine 
hizmet etmek istediklerini 

serbestçe belirtebilirler.
Ağustos ayı sonu itiba-

riyle 15 785 kişi, Sosyal 
Yardımlar Müdürlüklerine 
gereksinimlerinin bireysel 
olarak değerlendirmesine 
yönelik başvuruda bulun-
du. Engelliler başvurula-
rında kişisel bakım hizme-

ti almak istediklerini belirt-
mişlerdir. An itibariyle 14 
784 başvuru onaylanmış-
tır. 30 Ağustos 2019 tarihi 
itibariyle belediyeler, en-
gellilere asistanlık hizme-
ti verecek 4 751 kişi ile iş 
sözleşmesi imzalandı.

              Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediye Heyeti, Bayramiç’te 
Zafer Bayramı Kutlamalarına Katıldı

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediye Başkanı Sunay 
Hasan başkanlığında 
bir heyet, Momçilgrad’ın 
Türkiye’den kardeş şehri 
olan Bayramiç ilçesinde 
30 Ağustos Zafer Bayramı 
kutlamalarına katıldı. Zi-
yaret, Bayramiç Belediye 
Başkanı Mert Uygun’un 
daveti üzerine yapıldı. 
Uygun’un Bayramiç Bele-
diye Başkanı seçilmesinin 
ardından Sunay Hasan 
ile birlikte kardeş beledi-
yeler arasındaki ilişkileri 
canlandırma kararı aldı. 
Önceki Bayramiç Beledi-
ye Başkanı, Momçilgrad 
Belediyesi’ne gönderdiği 
mektupla kardeş şehir iliş-
kilerini dondurma kararını 
bildirmişti.

Türk belediyesinin dü-
zenlediği kutlamalar sıra-
sında iki belediye başka-
nı bir saatten fazla süren 
resmi bir görüşme yaptı. 
Görüşmede Momçilgrad 
Fahri Vatandaşı ve Bursa 
Mestanlı Yöresi Kültür ve 
Dayanışma Derneği Baş-
kanı Hasan Öztürk de ha-
zır bulundu.

İki başkan, kültür ve 
turizm alanında işbirliği 
yapma konusunda an-
laştı. Bayramiç Belediye 

Başkanı bu yaz katıldığı 
Momçilgrad Daima Kal-
bimde Dünya Mestanlılar 
Buluşması programından 
etkilendiğini söyledi. İki 
başkan, Momçilgrad ka-
sabasından folklor grup-
larının Bayramiç ilçesin-
de düzenlenen çeşitli et-
kinliklere katılmaya davet 
edilmesi konusunda an-
laştı. Bayramiç Belediyesi 
de Rodop Dağları etekle-
rinde bulunan kasabada 
düzenlenen büyük etkin-
liklerde sahne alacak sa-
natçılar gönderecek.

Sunay Hasan ve Mert 
Uygun, Turizm alanında 

da birçok temas noktası 
buldu. Bayramiç ilçesinde 
de Momçilgrad yakınların-
daki Dambalı Tepesi’nde-
ki pınara benzer bir şekil-
de dağdan akan bir pınar 
bulunuyor.

Görüşme sırasında bah-
çecilik ve arıcılık alanında 
iyi uygulamaların payla-
şılmasına ilişkin fikirler 
tartışıldı. Sunay Hasan, 
son yıllarda Momçilgrad 
bölgesinde meyve bah-
çelerinin arttığını belirtti.

Mert Uygun, Bayramiç 
Bal Üreticiler Birliği tem-
silcilerinin Doğu Rodoplar 
bölgesindeki meslektaşla-

rının faaliyetleriyle ilgilen-
diklerini dile getirdi. Mom-
çilgrad İlyaz Hoca Balkan 
Kütüphanesi için kitap 
bağışı yaptı. Sunay Ha-
san, mevkidaşına Mom-
çilgradlı ressam Sabriye 
Deniz’in çizdiği bir grafik 
resmi hediye etti.

Momçilgrad Belediye-
si heyeti, çeşitli kutlama 
konserlerine ve kardeş 
ilçede yöresel kıyafetler 
yarışmasına katıldı. He-
yet ayrıca Bayramiç'teki 
simge yapılardan biri olan 
Türk İstiklal Marşı’nın ya-
zarı şair Mehmed Akif Er-
soy Müzesi’ni ziyaret etti.

Bulgaristan’da Rusya 
lehine casusluk skandalı
DANS Başkanı Georgi-

ev, kurumun savcılık tara-
fından ülkenin finansal ve 
kredi sistemine yönelik 
suçların soruşturulması 
ile ilgili verilen görevleri 
yerine getirmeye yöne-
lik çalışmaları sırasında 
kara para aklama meka-
nizması kurulup işletildiği 
tespit edildiğini bildirdi.
Georgiev, ”Yapılan so-

ruşturma işlemleri sıra-
sında bu mekanizmanın 
yabancı bir kuruluş olan 
Çift Başlı Kartal Toplulu-
ğu Başkanı olan bir Rus-
ya vatandaşı tarafından 
para transferi için kulla-
nıldığına dair bilgi edi-
nildi. Elimizdeki bilgilere 
göre, kurulan mekanizma 
ile ülkenin ulusal güven-
liğini doğrudan tehdit 
eden faaliyetler finanse 
edilmektedir” diye belirtti.
Soruşturma kapsamın-

da Rusofiller Ulusal Ha-
reketi Başkanı Nikolay 
Malinov hakkında Ceza 
Kanunu’nun 105. mad-
desi uyarınca suç duyu-
rusunda bulunulduğunu 
belirten DANS Başka-
nı, “Yapılan ek işlemler 
sırasında Malinov'un 
Bulgaristan'ın jeopolitik 
olarak yeniden yapılandı-
rılması ve iyi bilinen Bul-
garistan projesinin ge-
rekliliği konusunda Rus-
ça bir rapor hazırladığına 
dair bilgi edinildi. Aynı 
raporda iç siyasi yaşam 
alanında bazı eylemlerle 
ilgili olarak, ülkenin or-
yantasyonunda böyle bir 
değişikliğe yol açacak bir 
dizi faaliyet yürütülmesi 
de önerilmektedir. Bel-
gelerde bu projeye mad-
di desteğin sağlanması 
için Konstantin Malofeev 
tarafından bağışlanacak 
yarım milyar avrodan 
fazla tutardaki varlıkların 
elde edilmesi gerektiği 
belirtilmektedir" dedi.
Georgiev, söz konusu 

Rusya'daki “Rusya Stra-
tejik Araştırmalar Merke-
zi" ve "Çift Başlı Kartal 
Topluluğu" isimli iki sivil 
toplum kuruluşunun yö-
neticileri olan yabancı 
uyruklu vatandaşların, 
Batı’ya karşı melez savaş 
yaptıklarını açıkladığını 
belirtti. Onlardan birinin 
Ukrayna’nın toprak bü-
tünlüğü aleyhindeki ey-
lemlerinden dolayı ABD 
ve AB’nin yaptırımlarına 
dahil olanların listelerin-
de yer aldığını, diğerinin 
ise üst düzey bir yabancı 
istihbarat subayı oldu-
ğunu kaydetti. Yabancı 
uyruklu vatandaşların 
birlikte çalıştıkları ve eş-
güdümlü hareket ettikleri 
bilgisi verildi” dedi.
DANS’ın Rusofiller Ulu-

sal Hareketi Başkanı Ni-
kolay Malinov’un yıllarca 
bu yabancı uyruklu va-
tandaşlarla temaslarını 
sürdürdüğü, onlarla gö-
rüşmeler gerçekleştirdiği 
Rusya Federasyonu'na 
yoğun bir şekilde seya-
hat ettiği, onlardan ödev-
ler kabul ettiği ve bazı 
durumlarda para kabul 
ettiğine dair bilgi edindiği 
anlaşıldı.
Ana muhalefetteki eski 

Bulgaristan Sosyalist 
Partisi (BSP) milletvekili 
ve BSP’nin yayın organı 
Duma'nın da eski yayın-
cısı olan Malinov, gözal-
tına alındıktan sonra 50 
000 leva kefaletle ser-
best bırakıldı.
Aynı soruşturma kap-

samında Rusya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi’nin 
eski Başkanı Leonid 
Reşetnikov ve Çift Başlı 
Kartal Topluluğu Derneği 
Başkanı Konstantin Ma-
lofeev, Bulgaristan’da is-
tenmeyen adam (perso-
na non grata) ilan edildi 
ve ülkeye girişleri 10 yıl 
süreliğine yasaklandı.
              Kırcaali Haber

1. sayfadan devam
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Yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula 
Von Der Layen Bulgaristan’a geldi
Bulgaristan’a çalışma 

ziyaretinde bulunan yeni 
Avrupa Birliği (AB) Ko-
misyonu Başkanı Ursula 
von der Layen, Başbakan 
Boyko Borisov ile görüş-
mesinin ardından bası-
na yaptığı açıklamada, 
”Bulgaristan, AB'nin çok 
önemli bir üyesidir” diye 
kaydetti.

Ursula von der Layen, 
Bulgaristan'ın kendisinin 
AB Komisyonu Başkanlığı 
adaylığına verdiği destek 
için teşekkür etti.

AB Komisyonu Başka-
nı, “Avrupa'da güçlerimizi 
birleştirirsek başarılı ola-
biliriz. Birbirimizle daha 
fazla konuşmamız lazım” 
diye vurguladı. Ursula von 
der Layen, AB’nin önünde 
çok zorluklar bulunduğu-
nu düşünüyor.

Orta ve Doğu Avrupa 
ülkelerinin AB’ye sağla-
dığı katkıyı takdir ettiğini 
kaydeden Ursula von der 
Layen, “Biz Bulgaristan'ın 
yüzde 100 arkasındayız” 
dedi.

Onun ifadesine göre 
eğitime, dijitalleşmeye, 
inovasyonlara yatırım 
yapmak önemlidir.

Üniversite hocalarının ve 
öğretmen maaşlarının ar-
tırılmasından dolayı ülkeyi 
övdü.

Ursula von der Layen, 
”Gelişen bir ülke görü-

yoruz” diye ifade etti. 
Bulgaristan’ın AB Komise-
ri adayının görev alanına 
ilişkin çözüm bulunacağı-
na inanıyor.

Başbakan Boyko Bo-
risov, Bulgaristan’ın Av-
rupa Konseyi Dönem 
Başkanlığı’nı başarılı bir 
şekilde gerçekleştirdiği 

için tekrar ülkemizi övdü. 
Onun ifadesine göre, ül-
kenin başarısı çok çalış-
manın, çok fazla liderlik 
davranışlarının sonucuy-
du. Borisov,”İnsan faktörü 
önemli” dedi.

Başbakan, ”Or ta ve 
Doğu Avrupa’nın potan-
siyeli çok fazladır. Batı, 

Orta ve Doğu Avrupa’ya 
çok para yatırmak zorun-
da” dedi ve nice parlak 
beyinleri Batı Avrupa’ya 
kaptırdığımızı vurguladı.

Borisov, İngiltere Krali-
çesi 2. Elizabeth’in Baş-
bakan Boris Johnson'ın 
parlamentoyu 9 Eylül-14 
Ekim'de askıya alma tek-
lifini onayladığı gibi bir 
karar almış olsa basının 
kendisi hakkında ne ya-
zacağını merak ettiğini 
söyledi.

Başbakan’ın ifadesine 
göre aynı zamanda çevre-

ye de yatırım yapılmalıdır. 
Başbakan, ”Bulgaristan 
vatandaşları sokaklarda 
göçmenler olmasının na-
sıl bir şey olduğunu unut-
tular” diye ülkemizi övdü. 
Borisov, TürkAkım’ın Bal-
kan kolunun yapımına 
ilişkin proje sözleşmesinin 
imzalanmasını bekliyor.

Başbakan, Negovan 
köyü yakınında bulunan 
cinayet kalıntılarıyla ilgili 
cinayetlerin açığa kavuş-
turulmasından dolayı İçiş-
leri Bakanlığı görevlilerini 
övdü.KH

Kırcaali Müftülüğü, Bölge Temel 
Dini Bilgiler Yarışması düzenledi

Kırcaali Bölge Müftü-
lüğü, Momçilgrad (Mes-
tanlı) İlahiyat Lisesi’nde 
Bölge Temel İslami Bilgi-
ler Yarışması düzenledi.
Kırcaal i  bölgesinin 

her yerinden sabırsız 
ve heyecanlı çocuklar, 
sabahın erken saatle-
rinde dini bilgiler ko-
nusunda yarışmak için 
Momchilgrad'a akın etti. 
Bu yılki yarışmaya Kırca-
ali Bölge Müftülüğü’nün 
hizmet sahasında yaz 
döneminde gerçekleşti-
rilen 14 Kur’an Kursu’na 
giden öğrencilerden olu-
şan gruplar katıldı. Onlar, 
üç turda bireysel olarak 
rekabet etti. Yarışma iki 
turdan ve katılımcıların, 
Kur’an-ı Kerim’i güzel 
okuma, ilahi söyleme, 
şiir söyleme vb. farklı 
alanlarda yeteneklerini 
gösterme fırsatı bulduk-
ları bir kültürel program-
dan oluşuyordu. İlk turda 
çocuklar, akaid, fıkıh, ah-
lak ve siyer konularıyla 
ilgili soruların doğru ce-
vaplarını işaret etmeleri 
gereken bir testi çözdü. 
İkinci turda çocuklar 
Ku’ran-ı Kerim’den ez-
bere sureler okuyup, 

namaz dualarını ezbere 
söylediler ve ifadeli oku-
dular.
Yar ışmanın başın -

da Kırcaal i  Merkez 
C a m i i ’n d e  g ö r ev l i 

Türkiye’den konuk imam 
Metin Uluocak, Aşr-ı şe-
rif okudu. İlahiyat Lisesi 
Müdürü Ahmet Bozov, 
katılımcıları selamla-
yarak öğrencilere ba-
şarılar diledi. Ardından 
Ardino (Eğridere) bölge-
sinden sorumlu Kırcaali 
Müftü Vekili Erhan Re-
cep de katılımcıları se-
lamlayarak öğrencilere 
başarılar diledi. İlahiyat 
Lisesi’nde belletmen 
olarak görev yapan Hü-
seyin Mustafa’nın baş-

kanlığındaki jüride üye 
olarak aynı liseden bel-
letmen Ahmet Hasan ve 
Türkiye’den konuk imam 
Metin Uluocak yer aldı. 
Yarışmanın tüm katılım-

cıları çok iyi performans 
gösterdi.
Birinci turda derece-

ye giren öğrenciler:
1. Büşra Emin-Cebel 

(Şeyhcuma)
2. Cüneyt Metin-Cebel
3. Nilay Mehmet-Cebel
İkinci turda dereceye 

giren öğrenciler:
1.Furkan Mustafa-Ben-

kovski (Killi)
2.Enes Bozov-Mom-

çilgrad
3.Emin Ekrem-Ben-

kovski

Üçüncü turda derece-
ye giren öğrenciler:
1.Şule Aliosman-Zvez-

del (Güren)
2.Hatice Ali-Opılçensko 

(Hacımehmetler)
3.Işıl Şükrü-Lyas-

kovo (Pındıcak)
Üç turda birinci 

olan öğrenciler birer 
tablet, kitap ve okul 
malzemeleri, ikinci 
ve üçüncü olanlar 
ise para ödülü ile 
ödüllendirildi. Ayrı-
ca yarışmaya katı-
lan tüm öğrencile-
re, kitaplar ve okul 
malzemeleri hediye 
edildi. Ödüller için 
gereken kaynaklar, 
Kırcaali’den ünlü gi-

rişimci ve iş insanı Kadir 
Kırcı tarafından sağlan-
dı.
Program, Krumovgrad 

(Koşukavak) bölgesin-
den sorumlu Kırcaa-
li Müftü Vekili Nasuf 
Nasuf’un yaptığı dua ile 
son buldu. Yarışmadan 
sonra tüm katılımcılara 
organizatörler tarafından 
sağlanan öğle yemeği ik-
ram edildi.
            Kırcaali Haber

Yerel seçimlere 59 parti 
ve 7 ittifak katılacak

Merkez Seçim Komisyonu Sözcüsü Aleksandır And-
reev, basına yaptığı açıklamada, “Yerel yönetim seçim-
lerine 59 parti ve 7 ittifak katılacak” diye bildirdi.

Parti ve ittifakların kayıt süresi 11 Eylül 2019’da sona 
erdi. Yasal süredekayıt için 64 parti ve 8 ittifak baş-
vurdu. 59 parti ve 7 ittifakın kaydı yapılırken 5 parti ve 
1 ittifakın kayıt başvurusu reddedildi. Reddin nedeni, 
başvuru belgelerinin MSK kararlarına uymaması veya 
destekçi sayısının gerekli olan 500 kişiden az olma-
sıdır.

Andreev,”2015 yılında yapılan önceki yerel seçimlere 
71 parti ve 3 ittifak olmak üzere toplam 74 oluşum ka-
tılmıştı. 81 parti ve 3 ittifak kayıt başvurusunda bulun-
muştu. Şimdiye kadar seçimlerle ilgili MSK’ya 3 uyarı 
ve 9 şikayet yapıldı” dedi.

MSK’nun temel prensip kararları arasında 993 sayılı 
oy pusulası bastırılmasını kontrol etme kararı bulunu-
yor. 1055 sayılı karar, tercihli oyların sayılması ve oyla-
rın sayılması ve seçim tutanaklarının doldurulması ile 
ilgilidir. Andreev,”Tercihli oy kullanılmadığı takdirde lis-
te başı adayın lehine geçerli sayılıyor” diye anımsattı.

Partilerin, yerel seçim ittifaklarının ve girişim komi-
telerinin kayıt süresi 16 Eylül’de doldu. Bu tarihte oy 
kullanma hakkına sahip Avrupa Birliği vatandaşları, 
seçmen kütüğüne kayıt olmak için başvuruda buluna-
bilirlerdi. Andreev,”Önceden seçmen kütüğüne kaydı 
yapılmış AB vatandaşlarının, kaydı iptal edilmemişse 
başvuru yapmalarına gerek yoktur” dedi.

Dokuz parti ve ittifak, Kırcaali 
Belediye Başkan adayı çıkaracak

Siyasi parti ve ittifakların 27 Ekim 2019 tarihinde ger-
çekleştirilecek yerel yönetim seçimlerine katılmak için 
kayıt süresi 16 Eylül’de sona erdi.

Belediye Başkanlığı, Köy Muhtarlığı ve Belediye 
Meclis Üyeliği seçimlerine katılmak için Kırcaali İlçe 
Seçim Kurulu’nda kaydını yaptıran parti, ittifaklar ve 
girişim komiteleri şunlardır: Bulgaristan’ın Avrupalı Ge-
leceği İçin Vatandaşlar (GERB) Partisi, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) Partisi, Bulgaristan İçin Bulgaris-
tan Sosyalist Partisi (BSP) İttifakı, Demokratik Güçler 
Birliği (SDS) Partisi, Demokratik Bulgaristan Birliği 
İttifakı, Vatandaşların Bulgaristan'ı Hareketi (DBG), 
Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar 
(DOST) Partisi ve Orta Avrupa Sınıfı Partisi. Ataka 
Partisi, Belediye Meclis Üyeliği seçimlerine, Volya Par-
tisi ise Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği 
seçimlerine katılmak için kaydını yaptırdı.

Kırcaali İlçe Seçim Kurulu, internet sitesinden Alek-
sandır İliev’i bağımsız Belediye Meclis Üyeliğine, Em-
rah Mümün Hasan’ı Boyno (İsmailler) Köyü Muhtarlı-
ğına ve Sevim Sali Salif’i Velişane (Kabaağaç) Köyü 
Muhtarlığına aday göstermek için üç inisiyatif komite-
sinin de kaydını yaptırdığını açıkladı.KH
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Elektrikli araç kullanımını teşvik eden bir 
program kapsamında proje teklif çağrısı açıldı

Çevre ve Su Bakan-
lığından verilen bilgiye 
göre Ulusal Güvence Eko 
Fonu, elektrikli araç kul-
lanımını teşvik eden bir 
program kapsamında pro-
je teklif çağrısını yineliyor.

Program kapsamında 
merkezi yönetim kurumla-
rı ve bölge birimleri ile be-
lediyeler proje başvurusu 
yapabilir. Başvuru süresi 
2 Aralık 2019 tarihinde 
dolacak, başvuru kabu-
lüne başlandı. Proje teklif 
çağrısı, Elektrikli Araç-
ların Kullanımını Teşvik 
Programı çerçevesinde 
uygulanan İklim Yatırım 
Programı kapsamında 
açıldı.

Şimdiye kadar program 
kapsamında 6 teklif çağrı-
sı açıldı ve 57 proje teklifi 
sunuldu. Bunlardan öde-
nen sübvansiyon tutarı 
574 004 levayı bulan 32 
proje tamamlandı.

Yürütülen projeler kap-
samında M1 ve N1 (4 + 1 
koltuk) kategorisinde 22 

tamamen elektrikli araç, 
M1 ve N1 kategorisinde 7 
adet hibrit elektrikli (plug-
in) araç ve L7e kategori-
sinde 3 tamamen elektrik-
li araç satın alındı.

Bu programla çevre 
koruma politikaları hava 
kalitesinin iyileştirilmesi, 

sera gazı emisyonlarının 
azaltılması ve yerleşim 
yerlerinde gürültü kirliliği 
seviyelerinin azaltılması 
olmak üzere üç alanda 
uygulanmaktadır.

Başvuru koşullarına 
göre, satın alındığı fiyat 
ne olursa olsun, her farklı 

araç tipi için hibe miktarı 
belirlenmiştir.

Yararlanıcılar, kamu iha-
lesi gerçekleştirerek mü-
teahhit firmalar seçmeli-
dir. Projeler, M1 ve N1 (4 
+ 1 koltuk) kategorisinde 
tamamen elektrikli araçla-
ra yönelik 20 000 leva, M1 

ve N1 (4 + 1 koltuk) kate-
gorisinde hibrit elektrikli 
(plug-in) araçlara yönelik 
10 000 leva, L7e katego-
risinde tamamen elektrik-
li araçlara yönelik 20 000 
leva, 3 000 levadan (üç 
bin) fazla olmamak kay-
dıyla ilave yükseltmelere 
(temizlik, sulama, hacimli 
nesnelerin, izotermal ku-
tuların, çöp konteynerleri-
nin taşınması için) yönelik 
değerlerinin % 50'sine ka-
dar, M1 ve N1 (7 + 1 Van 
minibüsler; 6 + 1 koltuk) 
kategorisinde tamamen 

elektrikli araçlara yönelik 
30 000 leva ve M2 ve N2 
kategorisinde tamamen 
elektrikli araçlara yönelik 
40 000 leva miktarında 
finanse edilecek.

Başvuru için gereken 
tüm belge örnekleri, http://
ecofund-bg.org linkinde 
bulunan Ulusal Güvence 
Eko Fonu’nun internet 
sitesinde “İklim Yatırım 
Programı - Elektrikli Araç-
lar” başlıklı bölümünün 
“Belgeler” alt bölümünde 
bulunabilir.

             Kırcaali Haber

Başbakan Borisov, Alman Federal Meclisi Hristiyan 
Sosyal Birliği Grubu Başkanı Dobrindt’in konuğu oldu

Başbakan Boyko Bo-
r isov, Alman Federal 
Meclisi'ndeki Hristiyan 
Sosyal Birliği (CSU) Gru-
bu Başkanı Alexander 
Dobrindt’in daveti üzerine 
Berlin’i ziyarette bulundu 
ve Hıristiyan Sosyal Bir-
liği Grubu’nun program 
toplantısına onur konuk 
olarak katıldı. Dobrindt, 
Borisov ile birlikte dü-
zenledikleri basın top-
lantısında, “Başbakan 
Borisov, Avrupa’daki en 
yakın arkadaşlarımız-
dan biri. Onun başında 
olduğu hükümetin son 
yıllarda yaptıklarına say-
gı duyuyorum. Ekonomik 
ilişkilerimiz hem Almanya 
ile Bulgaristan arasında 
hem de Bavyera ile Bul-
garistan arasında oldukça 
yakın” diye kaydetti.

Ülkemizin özellikle finan-
sal alanda başarıyla geliş-
tiğini belirten CSU Grubu 
Başkanı, ”Ekonomik bü-
yüme yaşam standardını 
yükseltiyor ve ticaret den-
gesi giderek daha etkile-
yici hale geliyor. Şu anda 
Almanya, Bulgaristan’a 
ihracattan daha fazla 
Bulgaristan’dan ithalat 
yapıyor” diye belirtti.

Bulgaristan devletine 
Avrupa Birliği dış sınırı-
nın korunmasını güven-
ce altına almaya devam 
ettiği için teşekkür eden 
CSU Grubu Başkanı, şu 

ifadeleri kullandı: “AB 
kurallarına düzenli bir şe-
kilde uyarak, Frontex'in 
yardımı ile dış sınırın ko-
runmasını güvence altına 
aldığı için Bulgaristan'a 

teşekkür ediyorum” dedi. 
Schengen ve Euro Bölge-
si olmak üzere Bulgaris-
tan için iki önemli konuda 
gözle görülür bir ilerleme 
kaydedildiğini belir ten 
Dobrindt,” Bir zaman 
çizelgesi belirleyemiyo-
rum, ancak Bulgaristan'ın 
finans alanındaki ve huku-
kun üstünlüğü alanındaki 
kazanımlarını göz önün-
de bulundurarak konuları 
dikkatlice takip ediyor ve 
olumlu bir tutumumuz var” 
diye sözlerine ekledi.

Başbakan Borisov, bu 
değerlendirmenin yatı-
rımcılar için de önemli 
olduğunu söyleyerek Ale-
xander Dobrindt'e kibar 
sözleri için teşekkür etti. 

Borisov, “Alman yatırım-
cılar için Bulgaristan'ın 
Euro Bölgesi’nin bekle-
me odasına katılması iyi 
olur, çünkü bu daha da 
fazla yatırım yapmayı ga-

ranti eder” diye konuştu. 
Schengen ile ilgili olarak 
Başbakan, terör, kaçak-
çılık ve uyuşturucu ka-
çakçılığı ile mücadelede 
Schengen sistemini kul-
landığımızı vurguladı. Bo-
risov, “Tüm Alman ve AB 
ülkelerinin istihbarat ser-
visleriyle % 100 bilgi alış-
verişinde bulunuyoruz” 
dedi ve Türkiye ile anlaş-
mamızın işe yaradığını 
söyledi. Başbakan, önü-
müzdeki yıl Bulgaristan'ın 
Kuzey Makedonya Cum-
huriyeti ile birlikte Ber-
lin Süreci çerçevesinde 
düzenlenen Batı Balkan-
lar Zirvesi’ne başkanlık 
edeceğini hatırlatarak 
bunun çok önemli bir işa-

ret olduğuna dikkat çekti. 
Onun ifadesine göre Bal-
kanların Avrupa'nın cazip 
bir parçası haline gelmesi 
önemlidir.

Başbakan Borisov Bre-
xit konusunda her türlü 
taviz verildiğini, ancak 
bugüne kadar üç yıl 
öncesinden farklı bir 
şey olmadığını söyledi. 
Başbakan,” Konseyle-
re katılıyorum ve birkaç 
yıl önce Brexit konusu 
başladığında sonucun 
iyi birşey olmayacağı-
nı söyledim. Bir hafta 
önce Boris Johnson ile 
de konuştum. Avrupa 
ve İngiltere için büyük 
çıkarlar söz konusu, 

büyük bir ekonomi, iki ta-
rafta da milyonlarca insan 
çalışıyor” diye ifade etti.

Bir gazetecinin kendisi-
ne yönelttiği soru üzerine 
Dobrindt, bir Alman üreti-
cinin büyük bir otomobil 
fabrikasını Bulgaristan’da 
açması konusunun tar-
tışıldığını belirtti. CSU 
Grubu Başkanı, “Hepimiz 
bunun ekonomik bir konu 
olduğunu biliyoruz, bu, si-
yasetin müdahale edeme-
diği ekonomik bir karar. 
Öte yandan politikanın 
politik çerçeveyi belirledi-
ğinin ve toplantımızın bu 
bağlamda olduğunu da 
biliyoruz” diye belirtti.

              Kırcaali Haber

Şehit Türk diplomat 
Süelkan Burgaz’da 

anıldı
Bulgaristan’ın doğusundaki Burgaz şehrinde 9 

Eylül 1982’de “Ermeni Soykırımı Adalet Komando-
ları” (JCAG) adlı terör örgütünün şehit ettiği Türk 
diplomat Bora Süelkan için ölümünün 37. yılında 
anma töreni düzenlendi.

İdari ateşe olarak Türkiye’nin Burgaz Başkonso-
losluğunda görev yaptığı dönemde JCAG tarafın-
dan öldürülen Süelkan, anısına geçen yıl Burgaz 
kentinde yapılan anıt önünde gerçekleştirilen tö-
renle anıldı.

Dua edilmesiyle başlanan törende bir konuşma 

yapan Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulu-
soy, “Bora Süelkan, görev anlayışı, dürüst ve say-
gın kişiliğiyle mesai arkadaşlarının sevgisini, amir-
lerinin ise takdirini kazanmış bir diplomatımızdı. 
Türkiye’yi terörizmle mağlup edebileceğini sanan-
lar, Türkiye’de milyonlarca Bora’nın bulunduğunu 
hesap edemediler. Hala da edemiyorlar.” dedi.

Terörün hiçbir gerekçesinin olamayacağını dile 
getiren Ulusoy, “Terörü övmenin, teröristi destek-
lemenin de olamaz. Bugün hala üzüntüyle görüyo-
ruz ki, bu konuda insanlık suçu terörizmi övgü ni-
teliğinde hatalar yapılıyor. 27 Ocak 1973 tarihinde 
Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar 
ile Muavin Konsolosumuz Bahadır Demir’i şehit 
eden terörist Gurgen Yanikian’ın Los Angeles’ta 
bulunan cenazesinin kalıntıları, 5 Mayıs 2019 tari-
hinde Erivan’daki Askeri Mezarlığa törenle gömül-
dü.” diye konuştu.

Törene, Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Se-
nem Güzel’in yanı sıra Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, Burgaz 
Belediye temsilcileri ve diğer yetkililer de katıldı.

Törenin ardından katılımcılar, şehit diplomat 
Süelkan’ın Burgaz’da yaşadığı evinin önüne gide-
rek buraya çelenk ve çiçekler koydu. AA
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İşsizlik rekor seviyeye düştü
Çalışma ve Sosyal 

Politikalar Bakanı Biser 
Petkov, “Sürdürülebilir 
İstihdam, Onurlu Ücret 
ve Artan İş Güvensiz-
liğinin Üstesinden Gel-
mek İçin Sendika Poli-
tikaları” konulu uluslara-
rası konferansta yaptığı 
konuşmada, “Ulusal 
İstatistik Enstitüsü’nün 
(NSİ) verilerine göre 
işsizlik oranı, % 4,2’lik 
rekor seviyelere düştü. 
Ortalama ücrette sü-
rekli büyüme oranı yıl-
lık bazda % 10'a ulaştı” 
diye bildirdi.
Bakan’ın ifadesine 

göre kuşkusuz sür-
dürülebilir istihdam, 
onurlu ücret ve artan iş 
güvensizliğinin üstesin-
den gelinmesi konusu 
herkes için büyük önem 
taşıyor.
Petkov,” Son yıllarda 

Bulgaristan hüküme-
tinin çabaları, onurlu 
ücret ve sürdürülebilir 
istihdamın ön koşulu 
olan finansal istikrar 
sağlanılması, yeni ya-
tırımlar yapılması ve 

gelir lerin ar tırılması 
üzerine odaklandı” diye 
hükümeti övdü.
Bakan,” İnsanların kar-

şılaştığı ana zorluklar 
demografik değişim, di-
jital teknolojilerin artan 
etkisi, değişen üretim 
düzenleri ve değişen iş 
ilişkileri ile ilgilidir. Artan 
dijitalleşmeler ve dönü-
şümler, toplumun işgü-
cü profiline yeni şartlar 
getirdi” diye belirtti.

Petkov, “Avrupa Birliği 
üye devletlerinin her bi-
rinin karşılaştığı işgücü 
piyasasının önündeki 
zorluklar, çalışanların iş 
güvensizliğini ve sosyal 
haklarının kısıtlanması-
nı önlemek amacıyla 
sürdürülebilir istihdamı 
ve onurlu ücret öden-
mesini güvence altına 
almak için doğru yakla-
şımı bulmakla ilgilidir” 
diye konuştu.

Bakan’ın ifadesine 
göre, iyi sosyal diyalog 
iş dünyasını, işgücünü 
ve devleti daha da ya-
kınlaştırıyor. Diyalogun 
gelişimi ve diyalog me-
kanizmalarının geniş-
letilmesi, rekabetçiliği 
ve çalışma koşullarının 
artmasını sağlayarak, 
devlet ve sosyal ortak-
ların çabalarıyla devam 
etmelidir.
Petkov,”Çalışma ko-

şulları, onurlu ücret, 
mesleki becerilerin ge-
liştirilmesi ve rekabet 
gücünün arttırılması 
gibi toplumun karşı-
laştığı ana zorlukların 
üstesinden gelmek için 
dengeli bir yaklaşım 
bulunmalıdır” dedi.
Bakan, daha iyi bir 

gelecek ve ekonomik 
güvenlik, toplumu güç-
lendirecek, iş güvensiz-
liğini azaltacak ve tüm 
işçilerin çalışma koşul-
larını garanti edecek 
sosyal adaleti sağlama 
fırsatlarını değerlendir-
memiz gerektiğini söy-

ledi.
İsthdam Ajansı İcra 

Müdür Yardımcısı Mi-
lena Georgieva, ulus-
lararası konferansın 
sorunları tespit etmek, 
iyi pratik çözümler 
bulmak ve emek eşit-
sizliğinin giderilmesi 
için bir fırsat olduğunu 
söyledi. Georgieva, iyi 
Avrupa uygulamalarını 
paylaşmanın, işgücü 
piyasasının önündeki 
zorlukların üstesinden 
gelmek için iyi bir inisi-
yatif olduğuna inanıyor.
          Kırcaali Haber

Kırcaalili minik futbolcu Hakan Halil, 
Galatasaray Futbol Okulları kampına katılıyor

Kırcaali Arda 1924 Fut-
bol Akademisi’nde yeti-
şen 10 yaşındaki Hakan 
Yılmaz Halil, art arda 
ikinci yıl Türkiye’nin en 
başarılı futbol kulübü 
tarafından düzenle-
nen Galatasaray Fut-
bol Okulları kampına 
katılıyor. Geçen yılki 
antrenman programına 
bir hafta katıldı. Hakan, 
yeni eğitim ve öğretim 
yılının başına kadar ak-
ranlarıyla birlikte futbol 
antrenmanlarına ka-
tılmak için Türkiye’ye 
gidiyor. Galatasaray, 
Arda’nın minik yetene-
ğini takip ediyor. Hakan 
Hollanda’da güçlü bir 
uluslararası turnuvaya 
katılmaya davet edildi, 
ancak minik yeteneği-
miz sağlık nedeniyle 
gidemedi.
Hakan Halil, 6 yaşın-

dan beri Arda 1924 Fut-
bol Akademisi’nde Pe-
tır Bumbarov ve Yanko 
Yanev’in yönettiği ant-
renmanlara katılmakta-
dır. Yetenekli minik fut-
bolcu, 2009 doğumlular 
minikler takımının kap-

tanı ve gol ustası. Sol 
orta saha oyuncusudur.
Hakan Halil, Galata-

saray takımının ateşli 
taraftarı. Minik yetenek, 
Türkiye’nin en başarılı 
futbol takımının taraf-
tarı olan babası tara-
fından kayıtsız şartsız 
destek lenmek ted i r. 
İşin garibi, Hakan’ın 

e r ke k  k a r d e ş i n i n 
Galatasaray’ın temel 
rakibi Fenerbahçe’nin 
hayranı olmasıdır, ama 
o da kardeşini destek-
liyor.
Hakan Halil, Kırcaali 

BG Vesti haber sitesi-
ne verdiği demeçte,”10 
numaralı forma giyiyo-
rum, çünkü en sevdiğim 

futbol oyuncusu Lionel 
Messi” diye ifade etti. 
Kırcaalili yetenek, bü-
yüdüğünde Galatasa-
ray takımında oynama-
yı hayal ediyor. Hakan, 
Galatasaray Futbol 
Okulları kampında ken-
disine çok iyi davranıl-
dığını paylaştı.
Hakan’ın antrenörü 

Petır Bumbarov, “Ha-
kan Halil hakkında sa-
dece güzel şeyler söy-
leyebilirim” diye ifade 
etti. Antrenör, Hakan’ın 
A rda 1924 Futbo l 
Akademisi’nin yetenek-
lerinden biri olduğunu 
vurguladı. Futbol yete-
neğinin bu şekilde de-
vam ettiği takdirde gele-
ceği olduğunu söyleyen 
Bumbarov, ”Hakan çok 
ciddi bir çocuk ve ant-
renmanlar konusunda 
sorumlu davranıyor. 
Yetenekli çocukların 
kulübümüzde oynama-
sına ve ebeveynlerinin 
onları desteklemelerine 
seviniyorum” dedi.
         Kırcaali Haber

Yerel seçimler rekor 
düzeyde pahalı olacak

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre hükümet 
oturumunda sonbaharda yapılacak birinci ve 
ikinci tur Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis 
Üyeliği ve Köy Muhtarlığı seçimlerinin düzenlen-
mesi ve gerçekleştirilmesi için harcama planını 
onayladı.

Onaylanan tutar 70,7 milyon leva.
Bu tutarla yerel seçimler için organizasyon 

teknik hazırlıklar ve seçimlerin gerçekleştirilme-
si ile ilgili faaliyetler finanse edilecek. Faaliyetler 
şunlardır: seçmen listelerinin hazırlanması ve 
basılması, gerekli seçim belgelerinin ve mal-

zemelerinin satın alınması ve hazırlanması, oy 
pusulalarının basılması, il ve belediye idareleri-
ne ve Bakanlar Kurulu idaresine lojistik desteği 
verilmesi. İlçe seçim kurulları ve seçim sandık 
kurulları görevlilerine ücret ödenmesi, seçim 
sonuçlarının bilgisayarla işlenmesi ve seçim 
sonuçlarına ilişkin basın bülteni yayınlanması, 
vatandaşların hak ve yükümlülükleri ve nasıl 
oy kullanacakları konusunda bilinçlendirme 
kampanyası yürütülmesi, devlet okullarında oy 
kullanma yerlerinin hazırlanması ve başka faa-
liyetler de söz konusudur.

Harcama planında öngörülen ödeneklerin fi-
nanse edilmesi için gereken kaynakların bir kıs-
mı, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda 
Seçim Kanunu doğrultusunda seçimler yapılma-
sı için öngörülen giderler kapsamında sağlana-
cak. Kalan kısmı ise 2019 yılı merkezi yönetim 
bütçe harcamalarının / transferlerinin yeniden 
yapılandırılmasıyla sağlanacaktır. KH
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Cihan pehlivanı Koca Yusuf 
anısına yağlı güreşier düzenlendi

Cihan pehlivanı Koca Yusuf 
anısına, Bulgaristan’da doğdu-
ğu Karalar köyünde “Koca Yusuf 
Yağlı Güreşleri” düzenlendi. Gü-
reşlerin başpehlivanlığını Edirne 
Belediyesi güreşçisi Serkan Üğ-
düller kazandı.

Cihan pehlivanı Koca Yu-
suf anısına 2012 yılında Koca 
Yusuf’un doğduğu ve yaşadığı 
Bulgaristan’ın Şumnu kentine 
bağlı Hitrino Belediyesi sınırları 
içerisindeki Karalar köyünde, 
Edirne Belediye Başkanlığı’nın 
destekleriyle başlatılan, ‘Koca 
Yusuf Yağlı Güreşleri’nin 7’ncisi 
gerçekleştirildi.

Güreşler öncesinde köyde 
Koca Yusuf’un doğduğu evin 
alanında yaptırılan Koca Yusuf 
Müzesi’nde tören düzenlendi.

Buradaki Koca Yusuf Heykeli-
ne Hitrino Belediye Başkanı ve 
diğer katılımcılar tarafından çe-

lenk bırakıldı. Edirne Belediyesi 
adına kafile başkanı ve Kırkpı-
nar Organizasyon sorumlusu 
İbrahim Doğan ve Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili 
Selim Bilginkaya anıta çelenk 
sundu.

Daha sonra tören korteji Edir-
ne Belediyesi davul-zurna ekibi 
eşliğinde güreşlerin yapılacağı 

alana geçti.
Hitrino Belediye Başkanı Nu-

riddin İsmail, bu yıl güreşlere 
hem pehlivan hem de izleyici 
olarak katılımın beklenenden 
fazla olduğunu, bu ilginin de 
kendilerine mutluluk ve heyecan 

verdiğini söyledi. İsmail, “Türki-
ye ve Makedonya’dan gelen mi-
safirlerimizin ilgisi bizi çok mutlu 
etti. Bu, gelecekte Koca Yusuf 
Güreşleri’nin gelişerek devamı 
için bizlere umut ve heyecan ka-
tıyor. Bize destek veren herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

Koca Yusuf Kültür ve Spor 
Derneği Başkanı Arif Ahmed, 

Koca Yusuf Yağlı Güreşleri’ni 
düzenlemekten mutlu olduk-
larını, geçen zaman içerisin-
de hem yapılanma hem de 
güreşlere katılım konusunda 
büyük aşamalar kat ettiklerini 
belirterek, kendilerine destek 
olan herkese teşekkür etti.
Edirne Belediyesi’nin malze-

me cazgır, hakem ve davul-
zurna ile destek olduğu 7 ka-
tegorideki güreşlere, Türkiye, 

Bulgaristan ve Makedonya’dan 
101 pehlivan katıldı. Gü-
reşler in başpehlivanlığını 
Bulgaristan’dan katılan rakibi 
Hüseyin Bayram’ı finalde ye-
nen Edirne Belediyesi güreş-
çilerinden Serkan Üğdüller 
kazandı.
2020 yılında yapılacak 

Koca Yusuf Yağlı Güreşleri 
Ağalığı’na da yeniden Behzat 
Yahya seçildi. DHA


