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Devamı 5’de

Bulgaristan Başmüftlüğü, OHAL İle 
İlgili Önemli Açıklamalarda Bulundu

Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftlüğü, Yüksek İslam 
Şurası Fetva Komisyonu’nun, 
cuma namazı kılma ve diğer 
cemaatle kılınan namazları kıl-
ma konusunu ele aldıktan son-
ra henüz tedavisi bulunmayan 
ve binlerce insanın ölümüne 
neden olan ve Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından küresel bir 
salgın olarak ilan edilen yeni 
tip koronavirüs salgınıyla ilgili 
olarak bir yazılı açıklama yaptı:

“Yetkili makamlar tarafından 
sağlanan bilgilere göre, yeni 
tip koronavirüs insandan insa-
na hızla yayılıyor ve çok kısa 
sürede salgın haline geliyor. 
Virüs bulaştığında ilk önce fark 
edilmediğinden dolayı virüsü 
taşıyan insanlar aynı ortamda-
ki diğer insanlar için büyük bir 
tehlike oluşturur. Çok sayıda in-
sanın yoğunlaştığı yerler, has-
talığı yaymak için çok uygun bir 
ortamdır ve bu, hastalığın sal-
gın haline gelmesi için büyük 
risk oluşturuyor.

Ülkemizde tespit edilen vaka 
sayısı arttıkça Ulusal Meclis 
olağanüstü hal (OHAL) kararı 

aldı. Mevcut durum göz önüne 
alındığında cami ve mesçitler-
de cemaatle namaz kılınmaya 
devam edilirse virüsün yayılma 
riskinin artabileceği açıktır. Bu 

bağlamda temel amaçlarından 
biri insan yaşamını korumak 
olan İslam, insanların hayatını 
tehlikeye atan uygulamalara 
asla izin vermez.

Bununla i lgi l i Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed 
(SAV) şöyle buyuruyor: " Belli 
bir yerde bir salgın olduğunu 
biliyorsanız, oraya gitmeyin ve 
salgını bulunduğunuz yere ya-
yıyorsanız, bulunduğunuz yeri 
bırakmayın”. İnsanların salgın 
hastalıklara karşı dikkatli olma 
ihtiyacını vurgulayan Peygam-
ber, karantinanın öneminin altını 
çiziyor. Peygamber ayrıca bula-
şıcı hastalıkları olan insanların, 
sağlıklı insanlarla temasını or-
tadan kaldırmanın önemine dik-
kat çekiyor. Bu bağlamda, doğal 
afetler veya salgınlar nedeniyle 
cemaatle namaz kılmanın zor 
veya tehlikeli olduğu durumlar-
da evde namaz kılınmasına dair 
uygulamalarının varlığı biliniyor.

Yukarıda belirtilen bilgilere 
ve Peygamber ve sahabilerin 
yaşadığı dönemde yapılan uy-
gulamalara atıfta bulunan İslam 
âlimleri, cemaatle namazlara 
katılmak için sağlıklı olmamız 
gerektiğini ve namaz sırasında 
kimse için hayati tehlike oluştur-
mamız gerektiğini belirtmişler-
dir. Yukarıda belirtilen koşullar 
ışığında OHAL kaldırılıncaya 

kadar aşağıdaki kararları aldık.
1. “Kendi ellerinizle kendinizi 

tehlikeye atmayın!” ayetine ve 
"Zarar vermek de zarara za-
rarla karşılık vermek de yoktur” 
hadisine dayanarak OHAL kal-
dırılıncaya kadar cuma namazı 
kılmak farz olmayıp mekruhtur 
ve cuma namazı yerine evlerde 
öğle namazı kılanacaktır.

2. Camiler, devamlı ibadete 
açık olacak, beş vakit namaz 
için ezan okunacak ve camilere 
ezan okunduktan sonra girile-
cektir.

3. Hastalar ve 60 yaşın üze-
rindeki kişiler camileri ziyaret 
etmemelidir.

4. OHAL kaldırılıncaya kadar 
mevlit programlarına, konfe-
ranslara katılmak için insanla-
rın bir araya toplanmasına izin 
verilmemelidir.

5. Dezenfektan alkol içeriyor 
olsa bile temizlik ve dezenfek-
siyon yapılması zorunludur.

6. Bir ölüm olduğunda imam-
lar, cenaze törenine katılan 
kişilerin cenazeden ve birbirin-
den uzak durmaları için gerekli 
önlemleri almak zorundadır ve 
cenaze namazı sırasında saflar 
arasında 2 metre mesafe olması 
gerekir.

7. "Belli bir yerde bir salgın ol-
duğunu biliyorsanız, oraya git-
meyin ve salgını bulunduğunuz 
yere yayıyorsanız, bulunduğu-
nuz yeri bırakmayın” hadisine 
göre karantina kurallarına uy-
mak virüs ile enfekte olan veya 
enfekte olduğundan şüpheleni-
len kişilere farzdır.

8. İçinde bulunduğumuz du-
rum hiçbir şekilde hafife alınma-
malı ve paniğe kapılmak ve dini 
yükümlülüklerin ihmaline neden 
olmamalıdır.

İçinde bulunduğumuz durum, 
Müslümanların gerekli önlem-
leri alıp, bundan sonra Allah'a 
tevekkül etmelerini ve tüm in-
sanların hayatı ve sağlığının ko-
runması ve hastaların iyileşmesi 
için dua etmelerini gerektiriyor. 
Allah vatanımızı korusun!”

                      Kırcaali Haber

29 Mart’a kadar koronavirüse 
karşı olağanüstü önlemler

Sağlık Bakanı Kiril Ananiev’in 
emriyle 29 Mart'a kadar Bulga-
ristan genelinde koronavirüs 
salgınına karşı şu tedbirler uy-
gulanacaktır:

- Gıda marketleri, eczaneler 
ve ilaç bayileri hariç eğlence ve 
kumar salonları, diskolar, barlar, 
ticaret ve alışveriş merkezleri, 
yiyecek ve içecek mekanlarına 
ziyaretler durduruluyor;

- Okullarda, üniversitelerde 
ve diğer eğitim kurumları ve 
kuruluşlarında derslere ve tüm 
ders dışı faaliyetlere (eğitim ça-
lışmaları, kulüpler, yeşil okullar, 
saha gezileri, vb.) ara veriliyor. 
Mümkün olan yerlerde uzaktan 
eğitime geçiliyor;

-Çocukların kreş ve anaokul-
larına ziyaretlerine ara veriliyor;

- Yasal ve örgütsel biçimleri ne 

olursa olsun, bireyler ve tüzel ki-
şiler tarafından düzenlenen ve 
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Vidin Türklerinin BugünüVidin Bulgar istan’ın 
Edirne’si. Kuzeybatıdaki 
son noktası. Tuna burada 
kuzeybatıdan güneydoğu 
tarafına akarken bir bu-
run şeklinde batıya dö-
ner, güneye yönelir daha 
sonra da doğuya koşar. 
Romanya-Kalafat ’ tan 
Bulgaristan-Pokrayna’ya 
sınır kapısı var. Vidin 
üzerinden Bulgaristan 
Bregova’dan Sırbistan’a 
40 km sonra giriyorsunuz.

Vidin’e girişte hem ih-
tiyaçlarımızı karşılamak 
hem de adres sormak için 
bir benzin istasyonunda 
durduk ama Ankara pla-
kalı aracımız pek sıcak 
karşılanmadı. Markalı 
bir istasyondu ve tuvaleti 
yoktu. Yoksa, yok!

Vidin’de zamanla ca-
miler de tarih sahnesin-
den birer birer çekilmiş. 
1908’de 12 cami, 1970’de 
4 cami, 2011’de tek Pav-
zandoğlu Osman Camisi 
kalmış. Montana Müftü-
lüğüne bağlı cami mer-
kezde. Niğbolu’dan gelen 
cami imamı Samet İsmail 
çalışkan bir kişi.

Üç aylar ve ramazan 
ayında caminin şenlen-
dirilmesi için her gün if-
tar düzenlediklerini ifade 
etti. Bu iftarlara Bulgar-
ları da davet ediyorlar. 
Bulgaristan muhacirleri 
ve Bulgaristan’daki soy-
daşlarımızdan bildiğimiz 
tertemiz bahçelerin bir 
örneği de caminin etra-
fında görüyoruz. Meyve 
ağaçları, güller, çilekler 
dikilmiş. Bunları da Samet 
yapmış. Çocukların cami 
bahçesinden çilek yemesi 
onu mutlu ediyormuş. Eşi 
tekstil fabrikasında çalışı-
yormuş. Bir oğlu da okula 
devam ediyormuş.

Camide oturma grupla-
rı, yer sofraları ve büyük-
çe bir masa var. Özenle 
yerleştirilmiş. Ramazana 
hazırlık. Yazın da aynı 

masalar Kur’an Kursun-
da kullanılıyormuş. Cami 
mihrabı cam. Lalelerle 
boyanmış. Mihrabın açık 
renkler ve mavi ağırlıklı 
olması camiyi yapanın 
köklerinin Kırım Tatarla-
rına dayanmasından olsa 
gerek. Cami orjinalliği-
ni şimdilik koruyor ama 

“modernlik adına” ufak 
ufak müdahaleler de baş-
lamış. Caminin girişinde 
sağ taraf daha sıcak bir 
ortam oluşturmak için 

Türkiye’den gelen ziya-
retçilerin yardımı ile cam-
la kapatılmış. Yine girişte 
sol tarafta Arapların des-
teği ile buzdolabı yenilen-
miş ve fırın konmuş.

Minare bakıma muhtaç. 
Türklüğün fazla olduğu 
yerde olsa Samet Hoca 
yardım toplayıp yaptıra-
cak. Burada yardım için 
İvan’ın yanına mı gide-
ceksin?

Camiye turistlerin de gi-
rebilmesi için cami girişi 
ayakkabı ile girilebilecek 
şekle getirilmiş. Eskiden 
Türkiye’den gelenler dahi 
kapıdan bakıp devam edi-
yorlarmış.

Normal vakit namazla-
rına bir katılım yok ama 
cuma namazına ve bay-
ram namazlarına katılım 
var. Bazen yolcu ve TIR’cı 
da katılıyor namaza. Me-
zar taşları var cami hazi-
resinde. Sağda solda da-

ğılmış olan mezar taşları, 
sarhoşların kırmalarından 
korunmak için buraya top-
lanmış.

Caminin karşısında Or-
todoks Kilisesi papazla-
rının çalışma odalarının 
bulunduğu bir bina var. 
Samet İsmail, eskiden de 
binanın kiliseye ait oldu-

ğunu söyledi.
Caminin hemen solun-

da yer alan Pavzandoğ-
lu Osman’ın annesi adı-
na yaptırdığı kütüphane 

of is-kütüphane olarak 
kullanıyor. Tertemiz. Cami 
soğuk olduğu için imam 
odası olarak kullanılıyor. 
Kitaplardan bir kısmı za-
manla Sofya’ya bir kısmı 
İstanbul’a gitmiş. Yeni ki-
taplarında olduğu iki yüz 
kadar kitap kalmış. Kü-
tüphanenin mimarisinde 
küçük bir ayrıntıya dikkat 
ediyoruz. Kütüphanenin 
şehirdeki Ortodoks ve Ya-
hudilere de açık olduğunu 
ifade etmek için kubbesin-
de hilal yok.

Vidin’de Türk var mı 
sorusuna İmam Efen-
di “Türklük az kaldı be 
ya” diyerek cevap verdi. 
Cuma namazına gelen 
bastonlu dedelerle na-
maz kıldıklarını ifade etti. 
Bunlar kırk hane kadar 
kalmış. Vidin’de yaşayan 
çingenelerden de Müslü-
man olanlar var. Türklerle 
karışık evlilikler yapmış-

lar. Çingenelerin camiye 
devam edenleri de var. 
Vidin’e sonradan gelen ve 
yerleşen Bulgarların Türk-
lere pek sıcak bakmadık-
ları bununla beraber yerli 
Bulgarların daha sıcak 
baktıkları görülüyordu. 
Birkaç kişiyle konuşma-
mız bu sonuca varmamız 

için yeterli oldu.
Pazvandoğlu Osman 

Camisi, Tuna Nehrinin 
yüz elli metre kuzey ba-
tısındadır. Camiden çı-

kışta solda üç yüz metre 
mesafede İstanbul Kapısı 
bulunuyor. Kaleyi de içine 
alan altı yüz metre yarıça-
pında dış surlar yıkılmış. 
İstanbul Kapısı bugünkü 
Vidin meydanına açılıyor. 
İstanbul Kapısından iki 
yüz elli metre kuzeybatıda 
18. yüzyıl yapısı olan ve 
Osmanlı Paşası Osman 
Pazvandoğlu’nun Kona-
ğı 1956 yılından bu yana 
tarih müzesi olarak kulla-
nılıyor. Safranbolu, Ohri 
konaklarının Vidin’deki 

kardeşi. Görülmesi gere-
ken bir eser. Pazar kapısı 
ise biraz daha yukarıda.

Camiden çıkışta sağ 
tarafta Osmanlı posta-
ne binası, Sinagog, Os-
manlı Kışlası (Krastada 
Kzarma-haç şeklinde ol-
ması dolayısıyla Bulgar-
larca bu isim verilmiş), 
Vidin Kalesi yer alıyor. 
Postane komünizm döne-
minde devletçe alınmış ve 
amacı dışında kullanılıyor. 
Sinagog Yahudilerin bura-
dan ayrılmaları ile koruma 
altına alınmış harabe bir 
bina, Yeniçerilerce kulla-
nılan ve dört parçalı Os-
manlı Kışla (1801) binası 
ise restore edilmiş.

Osmanlı Devletini de uğ-
raştıran Pazvandoğlu’nun 
mezarı bugün komünist 
rejim döneminde eski 
şehrin yıkılarak blokların 
dikildiği alandadır. “Bul-
gar yengeler soğan kap-
çıklarını” pencerelerden 
atmaktalar.Mezar metruk 
durumdadır. Tabiki bu ni-
şane burada bir camiye 
de işarettir.

Türk çocukları Bulgar 
Milli Eğitim Bakanlığının 
okullarına gidiyor. Gençler 
ve genç aileler buradan 
Almanya’ya ve İtalya’ya 
göç etmiş. Ortodoksların 
okullarda din eğitimi talep-
leri var. Türkler de buna 
yönelik hazırlıklar yapıyor. 
İstanbul’a gidecek olan bi-

risi önce Vidin’den Filibe 
veya Sofya’ya daha sonra 
da İstanbul’a gitmesi ge-
rekiyor. Buradaki gençleri 
ve çocukları Anadolu ile 
bir araya getirmek lazım. 
Belki de önce Kırcaaliyle.

Buradan herkes değil, 
isteyen geçiyor. Türklük 
buradan az geçiyor. Öyle 
olunca Türk şekeri, loku-
mu Filibe ve Sofya’da ka-
lıyor. Montana ve Lom’da 
da birkaç Türk ailesi ya-
şıyor. Öksüz ve yetim. 
Onurlu.

J.Gyula NEMETH’in 
yazdığı ve Abdurrahman 
Güzel’in Türkçeye kazan-
dırdığı “Folklorik ve Dini 
Metinler Üzerinde Vidin 
Türkleri Ağız Araştırma-
ları” eserini bana almamı 
tavsiye eden Romanya 
Ovidius Üniversitesi öğ-
retim üyesi Doç. Dr. Ne-
riman HASAN’a da bura-
dan teşekkür etmeyi bir 
borç bilirim. Bu eser bizi 
Vidin’e götürdü. Oradan 
da Belgrat’a…

Biz olmasak da Vidin’de 
biz kokuyoruz. 2003 den 
bu yana görev yapan 
Niğbolu’nun Evladı-Fa-
tihanı Samet Hoca “Zor, 
burada işler zor, ama ça-
lışacağız. Ben Vidin’in ne-
rede olduğunu bilmezdim. 
Allah bize buraya hizmet 
etme imkânı verdi” diyor.

Anlamsızlığı anlamlandı-
ran Türkçem var oldukça, 
kahramanları bitmez bu 
memleketin.

Kaynak: 
www.orhaajans.com

Milletvekili Ademov: Hastanelerde solunum 
cihazları yeterli miktarda bulunmayabilir

BTV 'nin Bu Sabah 
programına konuk olan 
eski Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Bakanı ve Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Milletvekili Hasan 
Ademov, “Hastanelerde 
koronavirüs tedavisinde 
kullanılan solunum ci-
hazları yeterli miktarda 
bulunmayabilir. Bu tür 
ekipman sadece yoğun 
bakım ünitelerinde mev-
cuttur. Bununla birlikte 
bu tür ekipmanların satın 
alınması ihale yapılma-
sı gerektiğinden dolayı 
uzun zaman alır” diye 
kaydetti. Ademov, Bulgar 
doktorların ve yetkililerin 
yanı sıra Avrupalı doktor-
ların ve yetkililerin salgın 
kriziyle başa çıkacağına 
inanıyor.
Hasan Ademov, Ulusal 

Sigorta Enstitüsü’nün 
(NOİ) karantina altın-
da tutulanlara ödenen 
tazminatların getirdiği 
mali yükünü karşılama-
ya devam edeceğinden 
emin olduğunu söyledi. 
Ademov’un ifadesine 
göre, devlet bütçesinden 
finanse edildiği için has-
talık tazminatı ödemele-
rinin hızla artışı sigorta 

sistemini çökertmeye-
cektir.
Bir yıldır tüm kurumlara 

başvurarak maaş zammı 
talebinde bulunan hemşi-

relerin şimdiye kadar hü-
kümetin vaat ettiği zammı 
hissetmediklerini belirten 
milletvekili, bazıların ye-
niden gözden geçirilme-
sinin gerekli olmasına 
rağmen HÖH’ün onların 
taleplerini desteklediğini 
söyledi. Ademov, baş-
langıç maaşının, iki as-
gari işçi ücreti miktarın-
da olması talebini buna 
örnek gösterdi. Bunun 
ulusal düzeyde gerçek-
leştirilmesinin mümkün 
olmadığına dikkat çeken 
Ademov, bir hemşire-

nin tam olarak ne kadar 
maaş alması gerektiğini 
belirlemenin zor bir iş ol-
duğunu söyledi.
Ademov, beş hemşire-

nin Meclis binasında ken-
dilerini barikat etmelerini, 
demokrasiye geçiş döne-
minde protestonun doğal 
ve geleneksel tezahürü 
olarak nitelendirdi.
Ademov, ülkede sağlık 

personeli sayısının ke-
sinlikle yetersiz olduğunu 
söyledi. Kaba hesaplara 
göre, yaklaşık 30 000 
hemşire açığı var. Mil-
letvekili, “Hemşirelerin 
birkaç yerde çalışması, 
sorunun gözle görülür bir 
hale geldiğini gösteriyor” 
dedi.        Kırcaali Haber
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Mümün Bekir, Yeni HÖH Gençlik 
Kolları Çernooçene İlçe Başkanı 
Mümün Bekir, Çerno-

oçene (Yenipazar) ilçe 
merkezinde gerçekleş-
tirilen Hak ve Özgürlük 
Hareketi (HÖH) Genç-
lik Kolları Çernooçene 
İlçe Teşkilatı 8.Olağan 
Konferansı’nda 54 delege 
tarafından oybirliğiyle ilçe 
başkanı seçildi.

Yeni HÖH Gençlik Kol-
ları Çernooçene İlçe 
Başkanı, “Adaylığımı 
destekleyen herkese te-
şekkürler. Partinin gençlik 
teşkilatına yeni güç aşıla-
mak için elimden geleni 
yapacağım” dedi.

Onun sözleri sadece 
klişe sözler olarak kabul 
edilmedi, çünkü o arka-
daşları ve meslektaşları 
arasında esas olarak do-
ğal, eğitimli, profesyonel 
ve duyarlı olarak biliniyor.

Mümün Bekir, 1 Şubat 
1987 tarihinde Kırcaali’de 
dünyaya geldi. Minzuhar 
(Kalfalar) köyünde ikamet 
etmektedir. Çernooçene 
Belediyesinde görevlidir. 
Filibe Paisiy Hilendarski 
Üniversitesi’nde finansal 
yönetim üzerine yüksek 
lisans yaptı. Evli. Ona 
yeni görevinde konfe-
ransta seçilen 17 kişiden 
oluşan Gençlik Kolları İlçe 
Yönetim Kurulu yardımcı 

olacak.
Konferansta öncek i 

HÖH Gençlik Kolları İlçe 
Başkanı Ferhat Ferhat, 
2016-2020 dönemi çalış-
malarına ilişkin faaliyet 
raporunu tanıttı. Ferhat, 
örgütün son dönemde 
Çernooçene ilçesinin si-
yasal yaşamındaki rolünü 
vurguladı ve ortak çalış-
maları için ekibe teşekkür 
etti.

Ailesinin kökenleri Çer-
nooçene ilçesinin Çerna 
Niva (Karatarla) köyüne 
dayanan HÖH Gençlik 
Kolları Başkan Yardımcısı 

Sezgin Mehmet, gençle-
rin parti teşkilatlarının ge-
liştirilmesinde sorumluluk 
almadaki rolü hakkında 
konuştu ve bu toplantıda 
kendini ev sahibi gibi his-
settiğini vurguladı.

Milletvekili Erol Mehmet, 
yapay bir azimle hiçbir 
şeyin başarılamadığını 
belirtti. Milletvekili, ”İşini-
ze yüreğinizi koyun” diye 
gençlere tavsiye etti.

HÖH Çernooçene İlçe 
Başkanı Bedriye Gaziö-
mer, yaptığı konuşmada, 
”HÖH Gençlik Kolları 
Çernooçene İlçe Teşkila-

tı, Kırcaali ilinde en aktif 
teşkilatlardan biriydi. Bir-
çok görevi yerine getire-
bileceğini gösterdi” diye 
konuştu.

Gaziömer, ”HÖH, genç-
lerin gelişimi için fırsatlar 
sunan tek partidir. Şimdi-
ye kadar olduğu gibi ça-
lışmaya devam edeceği-
ne inanıyorum” dedi. İlçe 
başkanı, ilde en genç köy 
muhtarlarından ikisinin 
Çernooçene ilçesinde ol-
duklarını hatırlattı.

Çernooçene Belediye 
Başkanı Aydın Osman, 
”Çernooçene Belediye-

sinde ve muhtarlıklarda 
görevli memurların yüzde 
48’i genç yaştadır” diye 
kaydetti.

Konferansa katılan res-
mi konuklar arasında yer 
alan HÖH Gençlik Kol-
ları Başkan yardımcıları 
Levent Memiş ve Sezgin 
Mehmet, HÖH Gençlik 
Kolları Merkez Yürütme 
Kurulu üyeleri Seyfi Meh-
metali ve Habil Habilov, 
HÖH Gençlik Kolları Kır-
caali İl Başkanı Bayram 
Bayram, HÖH Kırcaali 
milletvekilleri Erol Meh-
met ve Adlen Şevket, 

HÖH Kırcaali İl Yönetim 
Kurulu’nu da temsil eden 
HÖH Krumovgrad (Koşu-
kavak) İlçe Başkanı Metin 
Bayramali, HÖH Gençlik 
Kolları Kırcaali İlçe Baş-
kanı Ahmet Mollahasan, 
HÖH Çernooçene Kadın 
Kolları Başkanı Sebahat 
Mehmet, HÖH Çerno-
oçene İlçe Başkanı ve 
Belediye Meclis Başkanı 
Bedriye Gaziömer, Çer-
nooçene Belediye Başka-
nı Aydın Osman ve başka 
konuklar da birer konuş-
ma yaptı.

               İsmet İSMAİL

Tahıl üreticileri ve bağcılar, daha 
fazla sübvansiyon verilmesini istedi

Tahıl Üreticileri Birliği 
Burgaz Bölge Başkanı 
Nikolay Kirov, Tarım Gıda 
ve Orman Bakanlığından 
bir ekiple yapılan görüş-
me sırasında tahıl üretici-
lerinin zarara uğradığını 
söyledi. Onun ifadesine 
göre, tahıl sektörü Kırsal 
Kalkınma Programı kap-
samında çok az hibe al-
mıştır.

Kirov, çok yıllık bitki üre-
timi, sebze üretimi, hay-
vancılık gibi hassas sek-
törlere daha fazla para 
verildiğini dile getirdi. Ki-
rov, tahıl üretiminin sek-
tör olarak daha rekabet-
çi hale gelmesi için yeni 
programlama döneminde 
belirli bir hibe oranının ta-
hıl üretimi için ayrılmasını 
istediğini söyledi.

Yeni programlama dö-
neminde öngörülen süb-
vansiyon tavanıyla ilgili 
olarak Kirov, bunun daha 
az gelir ve daha az yatı-
rım anlamına geldiği için 
olumsuz bir etkisi olacağı-
nı açıkladı. Sonuç olarak 

arazi kiralamalarında bir 
azalma olacak. Tahıl Üre-
ticileri Birliği Burgaz Böl-
ge Başkanı’nın ifadesine 
göre, şu anda yaklaşık 1 
milyar 300 milyon dolar 
kira bedeli ödemek için 

harcanıyor. Miktar, dekar 
başına ortalama 30 ile 40 
leva arasında değişiyor.

Sektör, Tarım Gıda ve 
Orman Bakanlığı Bağ-
cılık ve Şarap Danışma 
Konseyi'nin kurulmasında 
ve bir sonraki programla-
ma döneminde öncelikli 
sektör olarak belirlenme-
sinde israr ediyor. Güney 

Karadeniz Bağcılar ve 
Şarapçılar Burgaz Bölge 
Birliği Başkanı Rositsa Si-
meonova, Tarım Gıda ve 
Orman Bakanlığı temsilci-
leriyle yapılan görüşmede 
şunları kaydetti:”Bizde 

üzüm maliyeti dekar başı-
na şu anda 60 ile 70 sto-
tinka arasında değişiyor. 
Sübvansiyon verilen, bize 
komşu olan ülkelerin re-
kabetine dayanamıyoruz. 
Bizde satılan Romanya’da 
üretilen üzümlerin maliye-
ti kilo başına 35 stotinka. 
Nadas desteği dekar ba-
şına 30 leva değil, uygun 

miktarda sübvansiyon-
lar almak istiyoruz. 7 bin 
dönümlük arazide üzüm 
bağı yetiştiriyoruz, 500 
bin leva katma değer 
vergisi ödüyoruz. Sigorta 
primleri için de o kadar 
para ödüyoruz. Bu neden-
le sektöre yönelik yeterli 
ölçüde bir devlet politikası 
istiyoruz”.

Bakanlık tan yapılan 
açıklamada diğer üreti-
ciler gibi bağcıların da 
doğrudan gelir desteği 
ödemeleri kapsamında 
destek aldığı hatırlatıl-
dı. Bundan başka Ulusal 
Bağcılık ve Şarapcılık 
Destek Programı kapsa-
mında her yıl sektöre 52 
milyon leva sübvansiyon 
ayrıldığı belirtildi.

Şu anda ihtiyaç anali-
zi yapılmakta ve analiz 
sonuçlarına göre, yeni 
programlama döneminde 
farklı sektörlere ne kadar 
kaynak tahsis edileceğine 
karar verilecek.

               Kırcaali Haber

Kırcaali ilinde ortalama 
işçi ücreti 978 leva

Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (NSI) açıkladığı ön ve-
rilere göre 2019 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Kırcaali 
ilinde istihdam edilenlerin sayısı, 2019 yılı Eylül sonuna 
göre 0,2 bin veya % 0,7 artarak 30,2 bine ulaştı. 2019'un 
üçüncü çeyreğinin sonuna göre özel sektör çalışanları 
% 1,6 (21,5 bine kadar) artarken kamu sektöründe ça-
lışanlar % 1,6 azalarak 8,6 bine geriledi.

2019 yılı Aralık sonu itibariyle , iş sözleşmesi ile top-
lam çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
% 1,9 arttı. Aralık 2018 sonuna kıyasla kamu sektörü 
çalışanları % 0.6 (veya 0.1 bin) ve özel sektör çalışanları 
% 2.4 (veya 0.5 bin) arttı.

2019'un dördüncü çeyreğinde Kırcaali ilinde aylık or-
talama maaş 2019'un üçüncü çeyreğine göre % 6,1 
oranında artarak 978 levaya ulaştı. Kamu sektöründe 
aylık ortalama maaş 1 144 leva, özel sektörde ise 909 
leva oldu.

2019'un dördüncü çeyreğinde Kırcaali ilinde aylık or-
talama brüt kazanç bir önceki yılın aynı dönemine göre 
% 11,4 arttı.

2019'un dördüncü çeyreğinde ülkenin diğer illerine 
kıyasla Kırcaali ili ortalama brüt ücret açısından 20. sı-
rada yer aldı. En yüksek aylık ortalama maaş 1 782 leva 
olmak üzere Sofya (başkent), 1 273 leva olmak üzere 
Vratsa (İvraca)ve 1 236 leva olmak üzere Varna illerinde 
çalışanlara ödenmektedir.

Aynı göstergeye göre Kırcaali’nin komşu Haskovo 
(Hasköy) ili 23. sıraya, Smolyan (Paşmaklı) ili ise 25.sı-
raya yerleşti.

Bulgaristan, WiFi4EU girişiminin 
kapsadığı ilçe sayısında AB’de birinci

Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanlığın-
dan verilen bilgiye göre, Bulgaristan, kamusal alan-
larda ücretsiz internet erişimi sağlanmasına yönelik 
WiFi4EU girişiminin kapsadığı ilçe sayısında Avrupa 
Birliği’nde (AB) birinci sırada yer alıyor.

Bulgaristan’da WiFi4EU girişimine katılmayan 36 be-
lediye yeni bir yarışmaya başvurabilir.

Yarış, 17 Mart 2020 tarihinde yerel saatle saat 
14.00’de başlayacak. Bundan önce belediyelerin Wi-
Fi4EU web portalına kaydolması gerekir.

Avrupa Komisyonu, coğrafi dengeye saygı göstere-
rek, 14,2 milyon Euro değerinde kupon yarışına ilk baş-
vuran belediyelerin ilk kupon alma hakkı olması ilkesini 
gözeterek 947 kupon dağıtacak.

Bu dördüncü yarışta her bir katılımcı ülke için mak-
simum kupon sayısı uygulanmayacak.

Bakanlık, Bulgar belediyelerinin % 86'sının şimdiye 
kadar yapılan üç yarışmaya katılarak kuponlarını aldı-
ğını belirtti.

Kamusal alanlarda ücretsiz, yüksek hızlı bir WiFi 
bağlantısı sağlamak için şimdiye kadar ülkemize top-
lam 3 435 000 avro değerinde kupon verildi.
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Momçilgrad Belediyesi koronavirüsün 
yayılmasına karşı önlemler alıyor
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediye Başkanı İlknur 
Kazim, COVID-19 virüs 
hastalığı riskini azaltmak 
için önlemler alınmasına 
ilişkin emirname çıkarttı. 
Emirnamede kültürel et-
kinliklere katılım sağlan-
maması, spor karşılaş-
malarına izleyici katılımı 
olmaması önerildi. Ço-
cukların katılımıyla toplu 
etkinlikler düzenlenmesi 
yasaklandı. Ayrıca açık ve 
kapalı alanlarda düzenle-
nen özel etkinliklerin sınır-
landırılması emirnamede 
yer alıyor.

Belediyede vatandaş-
larla görüşmeler yapıl-
mayacak ve vatandaşla-
ra yönelik hizmetlerin su-
nulmasında biyogüvenlik 
önlemlerinin artırılması 
emredildi. Bununla va-
tandaşlar ve gişelerdeki 
görevliler arasındaki doğ-
rudan temasın en aza 
indirilmesi amaçlanıyor. 
Emirnamede öğrenci se-
yahatlerinin sınırlandırıl-
ması, tüm okul, çocuk, 
sosyal ve kamu binala-
rında dezenfeksiyon ça-
lışmalarının yoğunlaştırıl-

ması öneriliyor.
Anaokulu ve sosyal hiz-

met kurumlarının yöne-
ticilerinin sabahları sıkı 
kontrol uygulanmasını, 
tesislerin düzenli ve ge-
liştirilmiş dezenfeksiyonu 
yapılmasını, grupların bir-
leşmesine, okul, anaoku-
lu ve sosyal kurumlarında 
toplu etkinlikler yapılma-
sına izin verilmemesi gibi 
salgına karşı sıkı önlemler 
alınmasını organize etme-

leri ve personelin maske 
kullanması, kuruluşlarda 
sabun ve dezenfektanlar 
olmak üzere kişisel bakım 
malzemeleri sağlanması 
emredildi.

Yolcu taşımacılığı yapan 
ulaşım şirketi sahiplerine 
taşıma araçlarını günde 
birkaç kez dezenfeksiyon 
yapılması ve temizlenme-
si emredildi.

Belediye Başkanı İlk-
nur Kazim, Momçilgrad 

Dr. Sergey Rostovtsev 
Hastanesi’ni yerinde de-
netledi ve tedavi kuru-
munda koronavirüsün 
yayılmasını önlemek için 
gerekli önlemlerin alındı-
ğını tespit etti. An itiba-
riyle influenza B virüsü 
belirtileri olan hiçbir has-
ta hastaneye başvurmuş 
değil. Toplam beş yatak 
kapasiteli izolasyon oda-
ları oluşturuldu. Bununla 
virüs tespit edilen hasta-

ların en yakın mesafede-
ki hastanenin Enfeksiyon 
Hastalıkları Bölümü’ne 
taşınmasına kadar ilk 
tıbbi bakımın yapılması 
amaçlanıyor. Tedavi ku-
ruluşunda danışmanlık 
hizmetlerine ve profi-
laktik muayenelere ara 
verildi. Hasta ziyaretleri 
ve planlanan ameliyat-
lar yasaklandı. Yalnızca 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Servisinde sa-
dece acil müdahaleler 
yapılıyor. Tüm bölümle-
rin girişlerine dezenfek-
tan dozaj pompalı ölçüm 
cihazı konuldu.

Hastane yönet imi, 
Başbakanlık nezdin-
deki Koronavirüs Kriz 
Masası’nın verdiği tali-
matların sıkı bir şekilde 
uygulandığına kanaat 
getirdi. Personel için ki-
şisel koruyucu ekipman 
sağlanmıştır, ancak ye-
terli değildir.
Hastane yetki l i ler i, 

”Bulgaristan ile Türki-
ye arasında anlaşmaya 
varılan koruyucu kıyafet 
ve maskeler sağlanma-
sı üzere Kırcaali Bölge 
Sağlık Müfettişliği (RZİ) 
ile sürekli irtibat halinde-
yiz” dedi.

Sendikacılar: Çernooçene Belediyesi 
ile dürüst bir ortaklık yapıyoruz

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu 
(KNSB) Kırcaali Bölge Koordinasyon Kurulu Başkanı 
İvanka Karakoleva, sendikal ve ekonomik faaliyetler 
alanında uzman Milen Milinov, Çernooçene (Yenipa-
zar) Belediye Başkanı Aydın Osman ile görüşme ger-
çekleştirdi.

Sendikacılar, Çernooçene’deki yerel yönetimle olan 
iyi sosyal ortaklıktan memnuniyetlerini ifade etti.

Karakoleva, ”Geçen yıllarda kurumlarımız, yerel yet-
kililerin ve sendika kuruluşlarının etkili ve sadık ortaklar 
olabileceğini defalarca göstermiştir” diye dikkat çekti.

Karakoleva, ”Yıllarca toplumsal süreçlere aktif bir ka-
tılımcı olarak Aydın Osman’ın şahsında Çernooçene 
Belediyesi ile karşılıklı tavizler vererek etkili bir diyalog 

gerçekleştirdik. Eğitim, sağlık, kültür vb. alanlarda toplu 
sözleşmeler yaptık” diye vurguladı.

Karakoleva, Çernooçene Belediye Başkanı’nın 
KNSB’ye bağlı Bulgaristan Öğretmenler Sendikası 
(SBU) tarafından verilen 2019 En İyi Sosyal Ortak 
Olan Belediye Başkanı Ödülü’nü hak ederek aldığını 
anımsattı. Plaket, Belediye Başkanı’na Sofya’da yapı-
lan SBU 39.Genel Kurul toplantısı kapsamında Eğitim 
ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev ve SBU Başkan Yanka 
Takeva tarafından takdim edildi.

Belediye Başkanı Aydın Osman, eğitimin uzun za-
mandır Çerrnooçene Belediyesinin temel önceliği ol-
duğunu vurguladı.

Aydın Osman, doğal demografik süreçlerin küçük 
yerleşim yerlerinde eğitim öğretim sürecinin önüne 
koyduğu zorluklara rağmen, belediyenin birleştirilmiş 
sınıflar ve öğrenci sayısı az olan sınıfların finanse edil-
mesi için belediye bütçesinden ilave finansman sağla-
maya devam edeceğine kanaat getirdi.

Bu yıl da belediye başka yerleşim yerlerinde bulunan 
anaokulları ve okullarda çocuk ve öğrencilerin ücretsiz 
ulaşımını sağlamaya devam ediyor.

Aydın Osman, belediyenin çabalarının anaokulların 
ve okulların altyapısını, binalarını ve teknik donanımını 
iyileştirmeye yönelik olduğunu sözlerine ekledi. Be-
lediye Başkanı, belediyenin 2020 yılı bütçesinden de 
eğitime ayrılan kaynaklar olduğunu söyledi.

                                                              İsmet İSMAİL

Başmüftülüğün destek verdiği 
yetim çocukların sayısında artış

Bulgaristan Müslü-
manları Başmüftülüğü 
Yüksek İslam Şura-
sı Sosyal Hizmetler 
Komisyonu, 5 Şubat 
2020 çarşamba günü 
Sofya’da yılın ilk top-
lantısını gerçekleştirdi. 
Toplantıda 2020'den 
itibaren Başmüftülük 
tarafından desteklenen 
yetim çocuk sayısının 
292'den 343’e yüksele-
ceği açıklandı.
Toplantıda Sosyal 

Hizmetler Komisyonu 
Başkanlığı görevini de 
yürüten Sosyal Faali-
yetlerden Sorumlu Baş-
müftü Yardımcısı Birali 
Mümün Birali ve komis-
yon üyeleri olan Sofya, 
Blagoevgrad (Yukarı-
cuma), Smolyan (Paş-
maklı), Şumnu ve Sliven 
(İslimye) bölge müftüle-
ri, Eğitim Dairesi’nde 
uzman Nazmiye Kulo-
va ve Sosyal Hizmetler 
Dairesi’nde uzman Ca-
fer İsov hazır bulundu.
Komisyon, 2019'da 

yapılan son toplantıda 
verilen ödevlerin uy-
gulanıp uygulanmadığı 
kontrol etti. Toplantıda 
geçen yıl düzenlenen 
Yetimler Haftası kapsa-
mında gerçekleştirilen 
yardım kampanyasının 
sonuçları analiz edildi. 
Toplantının gündem 
maddeleri arasında bir 
kereliğine mahsus ola-
rak destek verilmesine 

ilişkin dilekçelerin de-
ğerlendirilmesi de yer 
aldı. Ülkede üç müftü-
lüğün hizmet bölgele-
rinde bulunan yerleşim 
yerlerinde ikamet eden 
toplam 4 kişiye bir ke-
reye mahsus olarak 
300’er leva miktarında 
destek verilmesi kararı 
alındı. Ülkede destek 
verilen yetim çocukla-
rın listesi güncellendi 

ve nihayetinde toplam 
sayısı 50 çocuk yüksel-
tildi. Toplantıda ayrıca 
bu yılki Ramazan ayı 
için yapılacak hazırlıklar 
ve Başmüftülük tarafın-
dan yürütülecek sosyal 
faaliyetlerle ilgili başka 
konular da ele alındı.
Gelecek Sosyal Hiz-

metler Komisyonu top-
lantısı 11 Mart 2020 ta-
rihinde yapılacak.
           Kırcaali Haber
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Müh. İzzet Şaban: Ardino'yu canlandırmak 
istiyorsanız, gelip memleketinize yatırım yapın!

Ardino (Eğridere) Bele-
diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Bursa’da düzenle-
nen 21. Eğridereliler Bu-
luşma Gecesi’nde yaptığı 
konuşmada, ”Ardino'yu 
canlandırmak istiyorsa-
nız, gelip memleketinize 
yatırım yapın! Bunu hep 
birlikte yapmalıyız! Bu 
amaca bağlıyız. İlçeye 
yatırım için büyük fırsatlar 
ve nitelikli iş gücü, doğal 
kaynaklar, bir dizi vergi 
kolaylığı gibi koşullar su-
nuyoruz” diye kaydetti. 
Başkan Şaban, herhangi 
bir ciddi yatırımcının be-
lediye yönetiminden ge-
rekli desteği alacağını da 
sözlerine ekledi. Belediye 
Başkanı,”İlçemizi seçen 
yatırımcılara iyi tesisler, 
işletmelere yönelik kaliteli 
hizmetler sunarak destek 
vermeye hazırız” dedi.
Müh. Şaban, Bursa zi-

yareti kapsamında Bur-
sa merkezli Eğridereliler 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Aydın 
Yılmaz ve Ardino’nun 
kardeş Bursa Nilüfer 

Belediye Başkanı Tur-
gay Erdem ile çalışma 
toplantıları gerçekleşti. 
Görüşmeler son derece 
samimi bir atmosferde 
gerçti. Toplantıların ana 

konuları ortak işbirliğinin 
genişletilmesi ve ortak 
projelerin gerçekleştiril-
mesiydi.Belediye başka-
nı, sıcak karşılamadan 
dolayı ev sahiplerine te-

şekkür etti ve aralarındaki 
iyi ilişkilerin gelecekte de 
gelişmeye devam edece-
ğine kanaat getirdi. Müh. 
Şaban, Aydın Yılmaz ve 
Turgay Erdem’e Şeytan 
Köprüsü ahşap heykelci-
ği hediye etti.
Ardino heyeti, dünyanın 

tam panoramik en büyük 
müzesi olan yeni açılan 
'Panorama 1326 Bursa' 
Fetih Müzesi’ni gezme 
fırsatı buldu.
Belediye Başkanı Müh. 

İzzet Şaban, Eğridereli-
ler Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Aydın 
Yılmaz, Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram 
ve Belediye Başkan Yar-
dımcısı Nasko Kiçukov, 
Eğridereliler Kültür ve 

Dayanışma Derneği’nin 
uzun yıllar başkanlığını 
yapmış eski dernek baş-
kanları Ali Durmaz ve 
Ahmet Kahraman’ın me-
zarlarını ziyaret ederek 
ruhlarına dua ettiler.
N i lü fer  Be led iyes i , 

Ardino’nun kardeşlik pro-
tokolü imzaladığı ilk be-
lediyedir. Nilüfer ilçesinin 
nüfusu yaklaşık 466 bin 
olup onların üçte biri-
si Bulgaristan ve başka 
Balkan ülkelerinden göç-
menler. İki belediye ara-
sındaki ilişkiler 24 yıldan 
beri sürmekte. Bu zaman 
zarfında büyük mesafe-
lere rağmen iki belediye 
arasındaki dostluk ilişkile-
ri her geçen yıl derinleş-
mektedir. Güner ŞÜKRÜ

Antik Armira Villası’na 8 milyon levalık yatırım
İvaylovgrad (Ortaköy) 

Belediye Başkanı Diana 
Ovçarova, 2014-2020 
Büyümedeki Bölgeler 
Operasyonel Programı-
nın “Turistik Mekanların 
Geliştirilmesi” prosedürü 
kapsamında “İvaylovgrad 
Yakınındaki antik Armi-
ra Villası Arkeolojik Kazı 
Alanının Sürdürülebilir 
Gelişimi” isimli projenin 
hibe sözleşmesini imzala-
dıktan sonra basına yaptı-
ğı açıklamada, “Maliyeti 8 
milyon leva olan İvaylovg-
rad kasabası yakınındaki 
antik Armira Villası arke-
olojik kazı alanının sürdü-
rülebilir gelişimine ilişkin 
kapsamlı bir projenin uy-
gulanması ile Yunanistan 
sınırında yer alan ilçenin 
belediye yönetimi, turist-
lerin bölgeye olan ilgisini 
kat kat arttırmayı umuyor” 
diye bildirdi.

Armira Villası, 1964 yı-
lında küçük bir barajın 
inşaatı sırasında keş-
fedilmişt ir. Arkeolojik 
araştırmalar, Bulgaris-
tan Bilimler Akademisi 
(BAN) Ulusal Arkeoloji 
Enstitüsü’nde kıdemli bi-
limsel danışman olarak 
görevli Dr. Yanka Mla-
denova ve Dr. Gergana 
Kabakçieva’nın yöneti-
minde gerçekleştirilmiştir. 
Villanın adı, milattan son-
ra birinci yüzyılda temel-
lerini atan antik Trakyalı 
bir ailenin mülkünün ya-
kınında bulunduğu nehrin 
adından geliyor.

Gerçekte bu, Bulgaris-
tan topraklarında keşfe-
dilen Roma dönemine 

ait en görkemli bir evdir 
(saray)ve ilk sahibinin, 
Roma İmparatorluğuna 
üstün hizmetleri nedeniy-
le aristokratlara ait olan 
haklara sahip bir Trakya 
kralının varisi olduğuna 
inanılmaktadır.

Kompleks yaklaşık üç 

buçuk yüzyıl boyunca 
var olmuştur. Tam da bu-
rada inşa edilmesi eski 
Roma dönemi yazarları 
Varon ve Columela'nın 
belirttiği villa inşaatına 
ilişkin şartları tam olarak 
karşılamaktadır. Onlar, 
bir villanın büyük bir yol 
yakınına, güzel bir yere, 
yakınında su olan ve bir 
dağın güney yamacına ve 
en önemlisi iyi komşuların 
olduğu bir yere inşa edil-
mesi gerektiğini söylüyor.

Tüm kompleks yaklaşık 
3 600 metrekarelik bir 
alan üzerine kuruluymuş. 
Binanın güneydoğu ucun-
da doğada yürüyüşler ve 
sohbetler için bir teras 
varmış. Teras, 378 yılında 
Fritigern komutasındaki 
Got kabilesinin istilaları-
nın birisi sırasında harap 
edilmiştir. Bir efsaneye 

göre, Roma imparatoru 
Flavius Julius Valentus, 
Hadrianople Savaşından 
sonra yaralarından orada 
ölmüştür.

Proje ile mevcut yapı-
nın yenilenmesi, yeni 
arkeolojik restorasyon 
çalışmaları yapılması ve 

atraksiyon haline getiril-
mesi amaçlanıyor. Proje, 
panoramik manzaralar ve 
3D projeksiyonlar sağla-
ması için bir zamanlar 
İvaylovgrad Barajı'nın ih-
tiyaçları için inşa edilen 
su kulesinde bir asansör 
kurulmasını öngörüyor. 
Yeni bir Turist Bilgilendir-
me Merkezi, yol ve oto-
büslerin u dönüşü için bir 
meydan yapılması plan-
lanıyor. Proje süresi iki 
yıldır. Proje, mermer taş 
heykel kolonisinin tamam-
lanmasını ve madalyonu-
nun Medusa Gorgon'u, 
ayrı ayrı kaplamaların ise 
villanın sahibinin erkek 
ve kız olan çocuklarının 
görüntülerinin yer aldığı 
eşsiz benzersiz mozaik 
yapıya ek bir erişim sağ-
lanmasını öngörmektedir.

Eski Roma kent ler i 

Pompeii ve Herculane'de 
zenginlere ait villalarda 
olduğu gibi burada da 
aynı model uygulanmıştır 
ki, bina ikiye ayrılmıştır- 
birinci kısım, yabancıların 
ve misafirlerin erişebildiği 
ve ikincisi – özel kişilerin 
erişebildiği bölümdür. İlk 
iki nesilden villa sahiple-
rinin yatak odaları binanın 
kuzeybatı kesiminde yer 
alıyormuş. Villa, binanın 
dışındaki altı ocaktan ge-
len sıcak hava ile hypoka-
us adı verilen yerden ısıt-
ma sistemi ile ısıtılırmış.

Araştırmacılar havuzda-
ki suyun mineral su olma 
olasılığını göz ardı etmi-
yor. Antik çağda saray iki 
katmış, birinci katta orta-
da büyük bir havuz etra-
fında yer alan ziyafet sa-
lonu, hükümdarın misafir 
kabul ettiği salon, yatak 
odaları, Roma hamamı 
vb. 22 oda varmış. Havu-
zun etrafında dört kapa-
lı koridor oluşturulmuş. 
Koridorlarından birinde 
daha başka yatak odaları 
ve kadınlara yönelik çalış-
ma odalarının bulunduğu 
ikinci kata götüren ahşap 
bir merdiven varmış. Alt 
kat tamamen taştan yapıl-
mıştır. Binanın ana girişi 
batı yönden olup en az iki 
sütunla süslüymüş.

Belediye Başkanı Dia-
na Ovçarova,” Yatırımın 
amacı daha fazla turist 
çekmek ve İvaylovgrad'ı 
daha çekici bir turizm 
merkezi haline getirmek-
tir. Proje süresi 24 ay” 
diye sözlerine ekledi.

              Kırcaali Haber

29 Mart’a kadar koronavirüse 
karşı olağanüstü önlemler

yürütülen okul öncesi ve 
okul eğitim sistemi dışın-
daki çocuklar ve öğrenci-
lerle tüm grup faaliyetle-
rine ve çalışmalarına ara 
veriliyor;

- Spor, kültürel ve eğlen-
celi ve bilimsel etkinlikler 
(sinemalar, t iyatrolar, 
konserler, müzeler, kon-
feranslar, sempozyumlar, 
spor ve SPA merkezleri, 
spor salonları vb.) dahil 
olmak üzere her türlü top-
lu etkinlikler durduruluyor;

- Tüm işverenler, ilgili 
pozisyonun özellikleri ve 
sunduğu olanaklara bağ-
lı olarak, çalışanları için 
uzaktan çalışma imkanı 
vermelidir. Bunun müm-
kün olmadığı durumlarda 
işverenler, iş yerine girişte 

sıkı kontrol uygulanması, 
dezenfeksiyon ve hava-
landırma yapılması, per-
sonele kişisel hijyen ku-
rallarına uyma konusunda 
talimat verilmesi ve ciddi 
bulaşıcı hastalıkları olan 
çalışanların veya dışarı-
dan kişilerin iş yerlerine 
girişinin yasaklanması 
dahil olmak üzere işye-
rinde salgına karşı alınan 
tedbirlerin artırılmasını or-
ganize etmelidirler;

-Tedavi kuruluşlarında 
çocuk ve kadınlara da-
nışmanlık hizmetlerine, 
profilaktik muayenelere 
ve aşılama faaliyetlerine, 
canlı ve ölü donörlerden 
organ nakli dahil hastala-
rın ameliyata alınması ve 
planlı ameliyatların yapıl-
masına ve hasta ziyaret-
lerine ara verildi.

1. sayfadan devam

Ptiçar köyü köprüsünün inşaatı başlıyor
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı İlknur Ka-

zim, “Ptiçar (Ahatlı) köyü ile Makas Sınır Kapısına 
uzanan karayolunu birbirine bağlayacak Vırbitsa Çayı 
üzerinde köprü inşa etmek için izin aldık” diye bildirdi. 
Belediye Başkanı, yüklenici şirketin ve yapı denetim 
şirketinin seçildiğini ve ihaleye itiraz için yasal başvuru 
süresinin sona erdiği 20 gün içinde inşaata başlanması 
gerektiğini söyledi.

İlknur Kazim, “Proje uygulama süresi 280 gündür. 
Hava koşulları uygun olursa ve Vırbitsa Çayı’nın su 
seviyesi düşükse bu süre köprü inşaatı için yeterlidir” 
dedi. Projeye göre, yol bölümünün tamamı 350 metre. 

Köprünün genişliği 6 metre olup yaya trafiği için her 
iki tarafta 0,75 metre genişliğinde kaldırım olacak. Ay-
dınlatılma öngörülmektedir. Proje için Bakanlar Kurulu 
kararıyla finansman sağlandı, ancak bu miktar tama-
mının ugulanması için yeterli değildir. Buna rağmen 
projenin tamamı uygulanacak ve belediye proje için 
ek finansman sağlamaya çalışacak.

İlknur Kazim, ”Köprü, Ptichar köyü halkının yaşamıy-
la ilgili ciddi bir sorunu çözecek. Şu anda köye dar ve 
dik bir yoldan ulaşılıyor, bölgede birçok toprak kayma-
sı yaşanıyor. Köprünün inşaatıyla belediye yönetimi 6 
yıldan fazla bir süre önce köy halkına verdiği tahhüdü 
yerine getirecek” diye kaydetti. KH
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Dundee Precious Metals Krumovgrad Şirketine ödül
Dundee Precious Metals 

Krumovgrad Şirketi’nin 
temel değerlerinden biri 
çevreyi ve biyolojik çeşitli-
liği korumadır. Bu amaçla 
şirket, Bulgaristan'da teh-
like altındaki türleri liste-
leyen Kırmızı Kitap’ta yer 
alan iki kaplumbağa türü-
nün popülasyonlarını ko-
rumak için bir proje uygu-
luyor. Maden sahasında 
maden çıkarma ve işleme 
faaliyetlerini planlamanın 
daha ilk aşamalarında 
mahmuzlu Akdeniz kap-
lumbağası ve Trakya 
tosbağası veya Hermann 
kaplumbağası olmak üze-
re iki tür kaplumbağa tes-
pit edildi.

Şirket, i lk önlemler i 
2012’de almaya başladı. 
Uzmanlardan oluşan bir 
ekip tarafından uygulanan 
çok bileşenli izleme ve 
önlemler, iki kaplumbağa 
türü üzerindeki olumsuz 
etkileri önlemeyi amaçla-
dı. Bunların arasında çit 
inşaatı, maden sahasında 
bulunan tüm kaplumba-

ğaların birer birer çıkarıl-
ması ve yer değiştirmesi, 
her yıl kaplumbağaların 
sayılması ve hareketinin 
izlenmesi, meyve ağacı 
dikimi ve başka faaliyet-
ler son 8 yıldır devam et-
mektedir.

Uzmanların ve gönüllü-
lerin çalışmaları sayesin-

de bölgede 2456 kaplum-
bağa yuvası işaretlendi. 
2017'nin sonuna kadar 
522 kaplumbağa proje-
nin kapsadığı bölgeden 
başka yere taşındı, olası 
yeniden yerleşimi önle-
mek için maden sahası-
nın çevresinde koruyucu 
bir çit inşa edildi. Yer de-

ğiştirme alanında orman 
meyveleri bitkileri ekilerek 
9 kaplumbağa besleme 
alanı, tüm kaplumbağalar 
hakkında bilgi içeren veri 
tabanı oluşturuldu.

Yıllar içinde türlerin ko-
runması için ek önlem-
ler olarak kaçak avcılığı 
azaltmak için yerli gö-

nüllülere eğitim verilme-
si, kaplumbağa koruma 
faaliyetlerini koordine et-
mek için birleştirilmiş veri 
tabanının bakımı dahil 
yerel yetkililerle istişare 
yapılması, biyoçeşitliliğin 
korunması ve durumu 
hakkında bilgilendirme 
kampanyaları için eğitim 
programı hazırlanması 

ve eğitimlerin geliştiril-
mesi, şirketin iş ortaklığı 
yaptığı firmalara kaplum-
bağa tespit edildiğinde 
uygulanan prosedürler 
hakkında eğitim verilmesi 
ve kaplumbağaların geli-
şimini ve popülasyonunu 
izleme gibi faaliyetler de 
gerçekleştirilmektedir.

             Kırcaali Haber

Gazprom, mart ayı sonuna kadar 
Bulgaristan’a 150 milyon leva geri 

ödeyecek
Meclis Enerji Komisyonu tarafından dinlenen Bul-

gargaz Şirketi İcra Müdürü Nikolay Pavlov, “Rus ener-
ji şirketi Gazprom, bu ayın sonuna kadar Bulgargaz 
Şirketi’nin banka hesabına yatırmak suretiyle katma 
değer vergisi (KDV) dahil 150 milyon BGN geri ödeme 
yapacak” diye bildirdi.

Miktar, Gazprom ile Bulgargaz arasında kabul edi-
len ve Ağustos 2019'dan itibaren geriye dönük olarak 
geçerli olacak doğal gaz fiyatında % 40'lık bir düşüşe 
denk geliyor. İki taraf arasında doğal gaz fiyatını de-
ğiştirme müzakereleri o zaman başlamıştır.

Şimdi sorumlu kurumlar, bu geri ödenen miktarın bir 

kısmını müşterilere geri ödemenin bir yolunu arıyor.
Pavlov, “5 Ağustos 2019 tarihinden itibaren tüm bu 

geri ödemenin olumlu etkisinin nasıl hesaplanacağı 
ve muhasebeleştirileceği Elektrik ve Su Düzenleme 
Komisyonu’nun (KEVR) yetkisi dahilindedir. Bulgargaz, 
Gazprom’dan daha düşük fiyata gaz alınmasına ilişkin 
müzakereleri başarıyla tamamladı.

Fazla ödenen paranın geri alınması bizim yetkimiz 
ve sorumluluğumuzdur, bundan sonrası artık bizim 
yetkimiz ve sorumluluğumuz değildir” diye ifade etti.

Onun ifadesine göre, varılan anlaşma oldukça iyi. 
Pavlov,”İlk başta Gazprom, bizim fiyat teklifimize çok 
şaşırdı” diye izah etti ve güçlü argümanlar ortaya ata-
rak piyasada rekabet edebileceğimiz dengeleyici bir 
fiyat formülü oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

Dundee Precious Metals 
Şirketi, işçi arıyor

Dundee Precious Metals Krumovgrad Şirke-
ti, Krumovgrad (Koşukavak) kasabası yakınındaki 
Adatepe’de bulunan altın madeni işletmesinde çalı-
şacak 2 personel alımı için ilan verdi. Şirket, torna 
operatörü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü görev-
lendirecek.

Torna operatörü pozisyonu için adayların lise mezu-
nu olup, B sınıfı ehliyet, manüel elektrik ark kaynağı 
kursu sertifikası, makine ve teçhizat imalatı ile ilgili 
teknik bilgi ve makine bakımı alanında deneyim sahibi 
olmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü pozisyonu için aday-
ların teknik bilimler alanında yüksek eğitim derecesine 
sahip olup, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam ve sosyal 
güvenlik hakları alanındaki mevzuatı bilmesi gerektiği 
gibi iş kazaları, meslek hastalıklarının tanımlanması 
ve belgelenmesi için prosedür ve koşullar hakkında 
da bilgi sahibi olması gereklidir.

Torna operatörü için son başvuru tarihi 12 Mart, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Müdürü pozisyonu için ise 15 
Mart’ta sona erdi.

Başbakan Borisov: Tütün üreticilerine 
verdiğim taahhüdü yerine getiriyorum
Bulgaristan Ulusal Tütün 

Üreticileri Konfederasyo-
nu temsilcilerinin de hazır 
bulunduğu Bakanlar Ku-
rulu toplantısının başında 
Başbakan Boyko Bori-
sov,” Tütün üreticilerine 
verdiğimiz taahhütler bü-
tünüyle yerine getiriliyor” 
diye kanaat getirdi.

Başbakan, hükümetin 
tütüncülük sektörünü ge-
liştirmeye ve tütüncülükle 
uğraşan çalışkan insanla-
rın verdiği büyük emeğin 
karşılığını alabilmesi yö-
nünde çalışmaya devam 
ettiğini vurguladı.

Bulgaristan Ulusal Tü-
tün Üreticileri Konfede-
rasyonu Başkanı Asen 
Kiçukov, talepleri üzerine 

Başbakan Boyko Borisov 
tarafından Bakanlar Kuru-
lu toplantısına davet edil-
diklerini açıkladı. Tütün 
üreticileri, hükümet top-
lantısı sırasında 2019'da 
gerçekleşen birkaç şey 

için Başbakana şükranla-
rını sundu.

Kiçukov, 2019'da hü-
kümet ve Tarım Gıda ve 
Orman Bakanlığı ile bir-
likte 10 yıl önce zarara 
uğrayan tütün üreticileri-

ne 3 200 000 leva destek 
verilmesini sağladıklarını 
bildirdi.

Tütün üreticileri ayrıca 
geçici ulusal destek prog-
ramı dahilinde verilen 
destekler için de Başba-
kana minnettar oldukları-
nı ifade etti. Bu yardımın 
kendileri için büyük bir artı 
olduğunu belirttiler.

B u n d a n  b a ş k a 
Borisov’un, geçen yıl 
Şumnu bölgesinde tütün 
üreticileriyle gerçekleş-
tirdiği görüşmede Baş-
bakan olduğu sürece her 
zaman onlara destek ve-
rileceğine dair söz verdiği 
anımsatıldı.

             Kırcaali Haber

Ardino - Kırcaali karayolunun 
onarımı nisan ayında başlıyor
Kırcaali Valil iği’nden 

yapılan açıklamaya göre 
Vali Çanev, uzun zaman-
dır beklenen Kırcaali-Ar-
dino (Eğridere) karayolu-
nun tamamen onarımına 
başlanacağını bildirdi. 
Bunun için gerekli olan 
6 milyon leva kaynağın, 
Karayolu Altyapısı Ajansı 
(APİ) tarafından ulusal ka-
rayolu şebekesi dahilinde-
ki yolların bakım ve onarı-
mı programı kapsamında 

sağlandığı anlaşıldı.
Ardino kasabası içinden 

geçen kesim dahil kara-
yolunun tamamen ona-

rılacağını 
kaydeden 
Vali, bakım 
onarım ve 
asfalt ça-
lışmalarıy-
la birlikte 
y o l d a k i 
korkulukla-
rın değişti-
rileceğini, 

hendekler kazılacağını 
ve başka çalışmaların da 
yapılacağını bildirdi.

Çanev, “2018’de karayo-
lun en kötü durumdaki 6 
km’lik kesiminde onarım 
yapıldı. Onarım 2 milyon 
levaya mal oldu” diye 
anımsattı. Çalışmalar ta-
mamlanınca iller arasında 
bağlantı kuran bu yolun 
örnek teşkil edeceğini 
ifade eden Vali, inşaat 
çalışmalarına nisan ayı-
nın başında başlanacağı-
nı açıkladı.

               Kırcaali Haber
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Denitsa Nikolova: Bulgaristan, kentsel kalkınmaya 
yönelik 2 milyar avro yatırım yapıyor
Bölgesel  Kalkınma 

ve Bayındırlık Bakan 
Yardımcısı Denitsa Ni-
kolova, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin başkenti 
Abu Dabi'de düzenle-
nen kamu ve özel sektör 
temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen Dünya 
Kentsel Forumunun “Sür-
dürülebilir Kentsel Kalkın-
ma Finansmanı” konulu 
oturumunda yaptığı ko-
nuşmada,” Şu anki 2014-
2020 programlama dö-
neminde Bulgaristan'da 
kentsel kalkınmaya yöne-
lik 2 milyar avrodan fazla 
yatırım yapılmaktadır” 
diye kaydetti. Bakanlık-
tan yapılan açıklamada 
söz konusu kaynakların 
Büyümedeki Bölgeler 
Operasyonel Progra-
mı ve sınır ötesi işbirliği 
programları kapsamında 
sağlandığı bildirildi.
Bakan Yardımcısı, etkili 

politikalar yürütmek için 
kamu projelerinin uygu-
lanmasında özel yatırım 
çekilmesi gerektiğine 
dikkat çekti. Nikolova, 
gelecekteki kentsel geli-

şimin, doğru yapılanma, 
paydaşların uygulamaya 
odaklanması ve ancak 
bir sonraki adım olarak fi-
nansman olmak üzere üç 
ön koşula bağlı sürdürüle-
bilir projeler gerektirece-
ğine dikkat çekti. Bakan 
Yardımcısı, ”Gelir getirici 
bileşenler, sürdürülebi-
lir liğin sağlanmasında 
önemli bir unsurdur” dedi.

Nikolova, sürdürülebilir 
kalkınma, çok aileli ko-

nutların yenilikçi yöneti-
mi, konut stratejilerinin 
geliştirilmesi ve uygulan-
ması konusunda tartışma 
toplantısına katıldı. Dün-
yanın dört bir yanından 
yaklaşık 20 ülkeden ka-
tılımcılara bu konularda 
Bulgaristan’ın deneyimi-
ni ve Bulgaristan'da çok 
aileli konut binalarının 
enerji verimliliği program-
larının uygulanmasından 
elde edilen sonuçları 

tanıttı. Bu, bir kez daha 
ülkemizin deneyiminin 
küresel olarak tanınan-
lardan biri olduğunu ve 
enerji verimliliğinde elde 
edilen sonuçların iyi bir 
örneği olarak gösterilebi-
leceğini göstermektedir. 
Yapılan analizlere göre, 
Bulgaristan'da uygulanan 
önlemler enerji tüketimin-
de % 40 ile 60 arasında 
tasarruf sağlıyor.

              Kırcaali Haber

DANS, demokrasiye geçiş 
dönemindeki özelleştirme 

sürecini araştıracak
Bulgaristan Başsavcısı İvan Geşev, Devlet Milli Gü-

venlik Ajansı’nı (DANS) demokrasiye geçiş dönemin-
de gerçekleştirilen kamu mülkiyetinin özelleştirilmesi 
sürecinin, bakanlıklar, ajanslar ve diğer devlet kurum-
larının sorumlu olduğu müteakip kontrolün yapılıp ya-
pılmadığının tam olarak araştırılması talimatı verdi.

Araştırma, tüm özelleştirme işlemlerini, ödeme yön-
teminin türüne bakılmaksızın bunlarla ilgili ödemeleri 
ve özelleştirme sonrası denetimi gerçekleştirmek için 
alınan tüm önlemleri kapsayacak. DANS, özelleştirme 
sözleşmelerinin hükümlerin bir kısmının veya tamamı-
nın ihlal edilmesi halinde öngörülen cezaların, faizlerin, 
tazminatların ve banka teminatlarının uygulanıp uygu-
lanmadığını araştıracak. Bu bağlamda, özelleştirme 
sözleşmelerinin yerine getirilmemesi sonucunda iptal 
edilip edilmediği kontrol edilecek.

Müfettişler, özelleştirme sonrası yapılan kontrol ile il-
gili tüm belgelerin nasıl saklandığını, özelleştirme söz-
leşmelerinin uygulanmasına ilişkin kontrollerin yapılıp 
yapılmadığını ve kamu kurumlarının sicillerine kayıtlı 
bilgilerin zamanında güncellenip güncellenmediğini 
tespit edecekler.

Araştırma kapsamında Sayıştay’ın denetim raporla-
rının analizi yapılacak ve verilen talimatlara uymak için 
ne tür önlemlerin alındığı araştırılacak.

Savcılık, mahkemeden BNS-Edelvays 
örgütünün kapatılmasını istedi

Sofya Şehir Savcılığı, 
Sofya Şehir Mahkeme-
sinin Bulgaristan Milli 
Birliği Edelvays (BNS-
Edelvays) adını taşıyan 
sivil toplum örgütünün 
kaydının iptal edilmesini 
talep etti. Talebin gerek-
çesinde belirtilen neden-
lerin biri örgütün parami-
liter yapı oluşturmasıdır.
BNS-Edelvays, ülkede 

büyük tepki çeken her yıl 
Lukov Marşı adlı meşaleli 
yürüyüş düzenleyen ör-
güt olarak adını duyurdu. 
Sofya Şehir Savcılığı, ör-
gütün yasal kaydının iptal 
edilmesi için Sofya Şehir 
Mahkemesi’ne başvurdu-
ğunu açıkladı.
Bilindiği gibi, Başsavcı 

İvan Geşev, 17 Ocak’ta 
Bulgaristan'daki faşist 
hareketin ilham kayna-
ğı olan General Hristo 
Lukov'un ölüm yıldönü-
mü nedeniyle yürüyüş 
organize eden “BNS-
Edelvays” örgütünün 
araştırılması talimatı ver-
di.
Yapılan araştırma kap-

samında BNS-Edelvays 
örgütünün yönetiminde 
yer alan üyeleri ve akti-
vistleri tarafından yapı-
lan konuşmaların, örgü-

tün açıkladığı bildirilerin 
ve görüşlerinin, şiddeti 
teşvik edici, Yahudi kar-
şıtı propaganda dahi, ırk, 
etnik köken, din, cinsiye-

te vb. nefret suçu teşkil 
eden söylemler içerdiği 
tespit edilmişti.
Sofya Şehir Savcılığı, 

BNS-Edelvays örgütü-
nün aynı zamanda kendi 
paramiliter yapısını da 
oluşturduğunu ve bazı 
gösterilerde örgüt üyele-
ri, aktivistleri ve destek-
çilerinin askeri üniforma 
giydiklerini tespit etmiştir. 

Onların bazılarının Lukov 
Marşı’nı düzenlemek için 
Sofya Büyükşehir Beledi-
yesine izin dilekçesi sun-
dukları sırada kendilerini 

"komutanlar" olarak tanıt-
tıkları tespit edilmiştir.
Eğer bir hatırlatma ya-

pacak olursak araştır-
ma kapsamında Devlet 
Milli Güvenlik Ajansı’na 
(DANS) ifade verme-
ye çağırılan örgüt üyesi 
veya eski üyesi Emil Kru-
mov ev yapımı bir silahla 
DANS binasında intihar 
etmişti. Savcılıktan yapı-

lan açıklamada olaya iliş-
kin soruşturma sırasında 
Krumov’un evinde yapı-
lan aramada birçok ka-
çak silah, mühimmat, el 

bombası, polis kıyafetleri 
ve Adolf Hitler'in "Benim 
Mücadelem" kitabı da da-
hil olmak üzere Nazi pro-
pagandası yapan kitaplar 
ele geçirildiği belirtildi.
Krumov’un yalnız hare-

ket etmediği ve örgütün 
diğer üyelerinin onun iş-
lediği suçlardan haberdar 
oldukları anlaşıldı.
              Kırcaali Haber

Kırcaali Belediye Kültür Evi’nin 
kadrosu 15 kişi azaltılacak

Kırcaali Belediye Meclisinin gelecek toplantısında 
Kültür Evi olarak bilinen Belediye Kültür ve Gençlik 
Merkezi’nin kadrolarının azaltılmasına ilişkin öneri gö-
rüşülecek. Merkezin çatısı altında faaliyet gösteren ço-

cuklara yönelik 
çeşit l i  sanat 
okulları bu ka-
rardan etkilen-
meyecek. Ço-
cuklara sanat 
eğitimi veren 
hiçbir öğret-
men görevden 
alınmayacak. 

Fakat kültür kurumunun kadrolarının azaltılması kara-
rı alınması bekleniyor. Halihazırda Kültür Evi’nde tam 
zamanlı 46,5 pozisyon bulunuyor. 1 Mart 2020 tarihi 
itibariyle 15 pozisyonun kapatılması ve pozisyonların 
31,5’e kadar azaltılması öngörülüyor.

Belediye Kültür Evi’nin personel kadrosunun iyileşti-
rilmesine yönelik karar, üflemeli çalgılar orkestrasının 
tüm üyelerini etkileyecek. Orkestrada yer alan müzis-
yenlerin çoğu emekli veya Kültür Evi’nde ikinci bir gö-
revi yürütüyor. Orkestra bir yıl içerisinde yapılan resmi 
kutlama programlarına birkaç kez katılım sağlıyor.

Üflemeli çalgılar orkestrasında yer alan müzisyen 
kadrosundan başka idari ve yardımcı personel kadro-
sunda da azaltma yapılacak.
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Prof. Dr. Argirova: Salgın mayıs başında doruk 
noktasına ulaşacak, haziran başında sona erecek

Bulgaristan Tıbbi Viroloji Der-
neği Başkanı Prof. Dr. Radka 
Argirova, Bulgaristan Ulusal 
Radyosu’na (BNR) verdiği de-
meçte, ”Yaşlıların koronavirüs 
salgını zirve noktasına ulaşma-
dan diğer insanlarla görüşme-
lerini sınırlamaları tavsiye edilir” 
diye kaydetti.

Prof. Dr. Argirova,”Her salgın 
eğridir, biz hala başlangıçtayız 
ve zirveye doğru tırmanıyoruz. 
Şimdi yaşlı insanların, özellik-
le kronik hastalıkları olanların, 
kendilerini diğer insanlardan 
uzaklaştırmaları ve sosyal iliş-
kilerini en aza indirmeleri çok, 
çok iyi olacak ancak bunun için 
bir süre verilmiyor” dedi.

Uzman doktor, “Virüs ile enfek-
te olan kişilerin sayısı azalmaya 
başladığında ve yeni tespit edi-
len vakalar olmadığında salgı-
nın geçtiği söylenebilir. Cesur 
bir tahminim var – salgın mayıs 
ayının başında Bulgaristan'da 
zirveye ulaşacak ve mayıs so-
nunda, haziran ayının ilk gün-
lerinde sona erecek” diye ifade 

etti.
Prof. Dr. Argirova,” Herkesin 

tam bir disiplin içinde olmasına 
ihtiyaç vardır. Hangi bireylerin 

semptom geliştirmeden bir vi-
rüs enfeksiyonunun üstesinden 

geldiğini belirleyebilecek testler 
vardır” dedi.

İnsanların kitlesel olarak test 
yaptırmamaları gerektiğini söy-
leyen uzman doktor, ”Örneğin, 
yılbaşından beri şimdiye kadar 
grip gibi bir şey, hafif seyreden, 
çok çabuk geçen bir enfeksiyon 
geçirmişlerse ve soğuk algınlığı 
olduğunu düşünmüşlerse böyle 
bir test yaptırabilirler. O zaman 
virüsle herhangi bir temas olup 
olmadığı araştırılabilir” diye vur-
guladı.

Prof. Dr. Argirova,”Kolektif ba-
ğışıklık, aşı olan bulaşıcı hasta-
lıklarla çalışırken ortaya çıkan 
bir şeydir” diye belirtti.

Birleşik Krallık'ta doğal ola-
rak kolektif bağışıklık sistemi 
kurmayı amaçlayan daha zayıf 
tedbirlere yönelik bazı eleştiri-
leri de dile getiren uzman dok-
tor,” Bu hikayede doğal olarak 
Covid-19'a karşı bağışıklık kur-
mak istediklerini görüyorum, an-
cak bu bağışıklığı doğal olarak 
kurma yolunda birçok insan acı 
çekecek” dedi.   KH

Provadya’daki tarihi Sarı Hüseyin 
Camii’nin yeniden inşasına başlandı

Varna Bölge Müftülüğü’nün 
girişimi ve Provadya (Prava-
di) Müftülük Vekilliliği’nin aktif 
yardımı ile Provadya şehrinde 

bulunan Sarı Hüseyin Camii’nin 
güvenlik altına alınması ve ye-
niden inşasına yönelik prose-
dür resmen başladı. Yıllarca 
kullanılmayan bu cami, büyük 
ölçüde tahrip edilmiş durumda 
ve minaresi çökme tehlikesiyle 
karşı karşıya kalmasından dola-

yı Varna Bölge Müftülüğü mina-
reyi korumak ve güçlendirmek 
için acil önlemler aldı. Bu, Baş-
müftülüğün ve başarıyla restore 

edilen Tombul Camii'nin resto-
rasyon çalışmalarında kullanılan 
inşaat iskelesinin ücretsiz ola-
rak kullanımını sağlayan Şumnu 
Bölge Müftlüğü’nün yardımıyla 
oldu.

Varna Bölge Müftlüğü yönetici-
leri, konuyla ilgili grandmufti.bg 

haber sitesine verdikleri röpor-
tajda,” Tarihi Sarı Hüseyin Camii 
etrafındaki alanı güvence altına 
aldıktan ve minaresini güçlen-

dirdikten sonra, 
Müslümanların 
ibadet mekanının 
yeniden inşası ve 
restorasyonu için 
projeler hazırla-
nacaktır. Daha 
sonra söz konusu 
projelerin uygu-
lanması için kay-
nak aranacaktır” 
diye kaydettiler.

Yılın başından 
beri Varna Bölge 
Müftülük Vekilliği 
açılan Provadya 
şehrinde toplam 
üç cami bulunu-
yor. Onlar, resto-
re çalışmalarına 
başlanan Sarı 

Hüseyin Camii, şehir merke-
zindeki ibadete açık olan Yusuf 
Bey Camii (Çarşı Camii) ve şu 
anda tamamen harabe halindeki 
bir zamanlar medrese ve diğer 
bitişik binalarla önemli bir dini 
merkez olan Mesih Camii’dir.

                      Kırcaali Haber


