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Sofya'da 70 yıl aradan sonra ilk
kez hatim merasimi düzenlendi
ya Başı Camisi’nin arkasındaki
parkta düzenlenen merasimde,
Kur'an-ı Kerim’i hatmeden 17
öğrenci sureler okudu. Kur'an
kursuna devam eden 4-12 yaşlarındaki 22 öğrenci de dualar
okuyup şarkılar, şiirler söyledi
ve hazırladıkları skeçleri sahneledi.
Bulgaristan Müslümanları Di-

yaneti Sofya Bölge Müftüsü
Mustafa İzbiştali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 yıldan
bu yana ilk kez böylesi bir hatim etkinliği düzenlenmesinden
mutluluk duyduğunu söyledi.
Sofya Bölge Müftülüğüne
bağlı kursun 9 yıl önce açıldığını anımsatan İzbiştali, "Biz
Devamı 4’de

Bulgaristan turizmine
koronavirüs darbesi
Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Sofya Bölge Müftüsü İzbiştali, "Allah'a şükür ki bu yıl 53
öğrencimiz Kovid-19 salgını ve

başka engellere rağmen Kur'an
kursuna devam etti ve onlardan
13 çocuğumuz Kur'an’ı hatmedebildi." dedi.

B u l g a r i s t a n ’ı n b a ş k e n t i
Sofya’da 70 yıllık aradan sonra
ilk kez hatim merasimi yapıldı.
Başkentteki tek cami olan Ban-

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bulgaristan’a uçuşlarını 16 Mart’ta erteleyen
Türk Hava Yolları (THY)
uçuşlara yeniden başladı.
THY Sofya Temsilciliğinden
konu ile ilgili yapılan yazılı
açıklamada, haftada 3 sabah, 2 akşam olmak üzere
toplamda 5 sefer olarak icra
edilecek uçuşların en kısa
zamanda artmasının beklendiği ifade edildi.
Gerekli önlemler alındı
Ayrıca açıklamada, uçuş
öncesinde sosyal mesafeli
check-in ve boarding, ateş
ölçümü, maske zorunluluğu,
kabin bagajlarının küçültülmesi, kabin içinde ise yolculara hijyen kiti dağıtılması,

hepa filtreli hava sterilizasyonu, uçak içi detaylı dezenfekte
çalışması gibi önlemlerin alındığı belirtildi.
İlk uçağı Sofya büyükelçiliği müsteşarı karşıladı

Başkent Sofya Havaalanı’na
sabah saatlerinde iniş yapan
ilk THY uçağının yolcularını
ise Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı Erman Topçu
karşıladı. AA

THY, Bulgaristan Seferlerine Yeniden Başladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Bulgar turizmini
de etkiledi. Ülkede her yıl 2 milyon turist ağırlayan tatil köyleri,
salgın nedeniyle iptal edilen charter seferleri nedeniyle hayalet
şehre döndü.
Koronavirüs salgını Bulgaristan ekonomisini de olumsuz etkiledi.
Ülkede turizm sektörü ciddi anlamda
kayıplar yaşıyor.
Haziran ve Temmuz
ayı charter seferlerinin yüzde 98'i iptal
edilirken; Alman,
İngiliz, İskandinav
ve Rus turist piyasasına hitap eden
Bulgar tatil köyleri
bu sezon bomboş
kaldı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Burgas Turizm Odasından elde ettiği bilgilere göre, son hafta 160 charter seferinin
iptal edildiği, iptal edilen uçuşların yüzde 98'e ulaştığı ifade edildi.
Bulgaristan'ın gözde tatil merkezi Sunny Beach ise salgın nedeniyle yaşanan rezervasyon iptali nedeniyle hayalet şehre dönüştü.
Otellerin yüzde 80'i kapalı
Bu yıl kuruluşunun 60. yılını kutlayan tatil beldesinde 200 otelin
yüzde 80'inin kapalı olduğu ifade edildi. Salgın nedeniyle, çoğunlukla yabancı turistlere hitap eden turistik merkezde mağazalar,
barlar ve kafeler 3 aydır kapalı olduğu bildirildi. Karadeniz'de en
uzun plaja sahip beldede şemsiye ve şezlongların fiyatı 2 Euro’dan
turistlere sunuluyor.
Müşterilere yüzde 100 hijyen güvencesi
Sunny Beach merkezinde bir aile oteli işleten Elvan Atilla, sektörü DHA'ya değerlendirdi. Atilla, “Aile otelimizde 42 odamız var. 15
seneden beri çalıştırıyoruz oteli. Şimdiye kadar yüzde 100 müşterilerle doluydu odalar. Bu yıl ise boş bir oteldeyiz" diye konuştu.
“Salgın nedeniyle Türkiye'den ve bir çok ülkeden müşteri gelemedi.
Bulgaristan'dan konuklarımız yüzde 20-30 civarında oluyor, onlar
da korktu. Şu anda tesisimiz bomboş. İş yapamıyoruz" diyen Atilla, "Rezervasyonlar iptal oldu, sınırlar kapalı, uçakların seferleri
iptal edildi, turistler gelmekten çekiniyor. Bu sene zorlu geçecek"
ifadelerini kullandı.
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Bir milyon leva yatırım karşılığında vatandaşlık
Bulgaristan Vatandaşlık Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin
kanun tasarısı sunan
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
milletvekilleri, Bulgaristan
vatandaşlığının, en az 1
milyon Leva değerinde
maddi duran varlıklara
doğrudan yatırım yapılması ve en az 20 kişilik
istihdam yaratılması karşılığında elde edilmesini
öneriyor.
Değişiklikler, ilk aşamada devlet menkul kıymetlerine yapılan yatırım veya
lisans sahibi bir kredi kuruluşuyla teminat yönetimi
anlaşması kapsamında ve
ayrıca pratikte kullanılmayan diğer seçeneklerle
bağlantılı olarak Bulgar
vatandaşlığı kazanma
olasılığının ortadan kaldırılmasını öngörmektedir.
Tasarıda belirtilen farklı
yatırım türleri için yatırım
miktarını 2 milyon Leva'ya
kadar artırarak da genel yoldan vatandaşlık
kazanma seçeneği öngörülmektedir. Tasarının
gerekçesinde, “Önerilen
değişiklik, Bulgar vatandaşlığını elde etmek
amacıyla kanunun kötüye
kullanılması ya da uygulanmaması fırsatlarını ortadan kaldırmayı amaçla-

maktadır” deniliyor.
Tasarıyı hazırlayanların ifade ettiklerine göre,
değişiklikler uzun vadeli
doğrudan yatırımlara ve
işlere yatırımı teşvik ettiği
gibi, çeşitli projeler kapsamında sabit varlıklara
ve işlere yatırım yapmaya
daha da cesaretlendirmekte ve teşvik etmektedir.
Değişiklikler ayrıca uygulanmakta olan öncelikli
projelerle bağlantılı yatırımlar yapmak için ülkede daimi ikamet statüsü
elde etmek için yeni bir
seçenek oluşturulmasını
öngörüyor. Milletvekil-

lerin ifadesine göre, bu
teklifler "asgari yatırımın
15 ile 100 milyon Leva
arasında olduğu, yeni
yaratılan istihdamların 15
- 150 kişilik olduğu yerel
ekonomi için öncelikli projeleri çekmek, geliştirmek
ve uygulamak için başarılı
bir ortam oluşturmak için
çok önemlidir".
Tasarı ayrıca yeni bir
yükümlülük doğuruyor –
ülke vatandaşlığına geçtikten sonraki iki yıl içinde
kişilerin yatırım koşullarında herhangi bir değişikliği veya eksikliği beyan
etmeleri gerekecek. Her
durumda destekleyici ka-

nıtların da gösterilmesi
gerekli olacak. Değişikliğe göre, beyan etme yükümlülüğüne uyulmaması vatandaşlığın iptali için
geçerli neden kabul edilecek. Gerekçe bölümünde
şu ifadeler yer aldı: ”Bu
değişiklik, yatırımcıların
yatırımlarını sürdürme
yükümlülüklerinin yerine
getirilmesine ilişkin aktif
bir tutum almasını gerektirmektedir”. Milletvekillerin ifade ettiklerine göre,
böylece yürürlükteki mevzuattaki boşluklar kapatılacaktır.
Ancak bu değişiklikler,
Bulgar menşeinin kanıt-

İmmünoloji uzmanı Doç. Dr. Paşov: Haziran
başlarında salgını durdurma fırsatını kaçırdık
Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAN) Mikrobiyoloji Enstitüsü İmmünoloji
Anabilim Dalı’nda görevli
Doç. Dr. Anastas Paşov,
“Hala her şeyin kontrolünü elimizden kaçırmış
değiliz. Bence durum
hala aşılmaz değil” diye
kaydetti. Onun ifadesine
göre, uçurumun kenarına
daha yakınız.
Doç. Dr. Paşov, ”Haziran
başlarında salgını pratik
olarak neredeyse durdurma fırsatını kaçırdık, ancak bedelin çok yüksek
olduğu aşikar, sosyal ve
ekonomik bedelden bahsediyorum. Anladığım
kadarıyla uzlaşma kararı
vermek ve durumu başka
bir seviyede tutmaya çalışmak icap etti. Gerçekten gördüğüm şey endişe
verici, ancak bu sayıların
katlanarak artmadığına
dikkat çekmek istiyorum,
bu da birçok insanın hala
önlemlere uyması ve
özellikle sağlık sistemine
yönelik çabaların salgını
daha yüksek bir seviyede
önlemeye devam etmeyi
başardığı anlamına geliyor. Salgının ne kadar za-

man önlenmesi başarılacak ve salgının gidişatını
tersine çevirmenin başarılıp başarılmayacağı başka
bir soru” diye ekledi.
Doç. Dr. Paşov’un ifadesine göre, salgın sadece

kümeler halinde yayıldığında tüm temas edilen
kişiler hemen bulunur ve
salgın sınırlanır. İş insanı,
haziran başında yeni vaka
sayılarının sadece tek haneli olduğunu hatırlattı.
Ülkenin büyük bir kısmında salgın hala kümeler halinde yayılmaya devam ediyor, ancak
Sofya'da kısmen yaygın
şeklinde yayılıyor.
Doç. Dr. Paşov, “Salgının yaygın şeklinde yayılması, virüsün her bir
kişide görülebileceği ve

vakaların herhangi bir
kümeyle görünür bir nedensel veya epidemiyolojik bağlantı bulunmaması
anlamına gelir. Bence test
sayısını tespit edilen yeni
vaka sayısıyla ilişkilendirmek biraz
yanlış.
B u n u n
nedeni,
ülkemizde
testlerin
rastgele
değil, hedef li bir
şekilde
yapılmasıdır. Bu şekilde testler
salgının yayılma noktalarından oluşan kümelere
yönelik yapılıyor. Aslında
onların sayısı daha çok
kaç hasta tespit edildiğine ve kaç kişi ile temasta
bulunduğuna göre belirlenir” dedi.
Doç. Dr. Paşov, bağışıklık sistemi ve koronavirüs
hakkında öğrenilen önemli şeylerden birinin sözüm
ona hücresel bağışıklığın
büyük rol oynaması olduğunu vurguladı.
İmmüno l oj i uzmanı,

”Gerçekte bizde görülen hastalığı tedavi eden
mekanizma hücresel bağışıklıktır. Antikorlar bizi
bir sonraki virüs bulaşmasından korur. Birçok
insan antikor geliştirmez.
Asemptomatik ve hafif
geçirenlerin % 20'sinden
fazlasında antikorlar gelişmez.
Hastalığı ne kadar ağır
geçireceğimiz hücresel
bağışıklığa bağlı. Bununla birlikte sık sık bağışıklık
sisteminin aşırı aktif olmasından dolayı da ölümler
gerçekleşir” diye izah etti.
Doç. Dr. Paşov, yakında
COVID-19 aşısının hazır
olacağı konusunda iyimser. Tanınan uzmanların
yer aldığı yaklaşık 15 büyük ekip aşı geliştirme çalışmaları yapıyor. 18 tanesinin klinik testleri sürüyor
ve biri üçüncü aşamada
bulunuyor.
Doç. Dr. Paşov, “Aşının
ne kadar kolay geliştirileceği konusunda şüphelerim var ve sanırım bu aşı
çalışmalarının büyük bir
kısmı başarısız olabilir”
diye ifade etti.
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lanmasını zorlaştıracak.
Önerilen yasa metinlerinin birinde, ”Genel yoldan
Bulgaristan vatandaşlığı
elde etme prosedüründe
vatandaşlık başvurusu
formuna en az birinci dereceden akraba olan bir
Bulgarın varlığını, Bulgarın üç adını ve kişi ile akrabalık ilişkisini gösteren
resmi belgeler de eşlik
edecektir” deniliyor. Ancak başvuru sahibi bu tür
belgelere sahip değilse
Bulgar kökenleri, Devlet
Yurtdışı Bulgarlar Ajansı
Danışma Kurulu tarafından tespit edilecektir.
Aslında yasal değişiklikler, Bulgar kökenli olduğuna dair sahte belgeler
düzenlenmesiyle ilgili
büyük bir skandalın ardından geldi ve savcılık
makamları Devlet Yurtdışı Bulgarlar Ajansına yönelik düzenlediği rüşvet
operasyonunda arama
gerçekleştirdi. Kurum
başkanı tutuklandı ve arkadaşlarının ödediği 100
bin Leva kefaletle serbest
bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma halen devam
etmektedir.
Hükümetin Kanun Tasarısı

Hükümet de geçen yıl
Bulgaristan Vatandaşlık Kanununda değişiklik
yapılmasına ilişkin kanun
tasarısı onayladı. Tasarı, Adalet Bakanlığı ve
Cumhurbaşkanı Yardımcısı temsilcileri arasında
oluşturulan bir çalışma
komisyonu tarafından hazırlanmıştır. Yasa metinleri, kısa vadeli yatırımlar
için daimi ikamet statüsü
kazanmış olan yabancıların, daha sonra önemli
ölçüde daha hafifletilmiş
koşullarda vatandaşlık
kazanma olasılığının ortadan kaldırılmasını öngörmektedir. Burada yatırım
en az 2 milyon Leva miktarında olmalıdır.
Son yıllarda bu gerekçelerle vatandaşlık başvuru
sahiplerinin, esas olarak
devlet tahvillerinin alımına yapılan yatırımlar nedeniyle kalıcı oturma izni
aldıkları anlaşıdı. Ancak
başvuru sırasında menkul kıymetler satıldığı için
genellikle yatırımın mevcut olmadığı ortaya çıkar.
Bu nedenle, prosedürü tamamlanan adayların yatırımlarını 2 milyon Leva'ya
yükseltmeleri gerekecektir.
Kırcaali Haber

Tahıl Üreticileri
İçin Zor Bir Yıl!
Ülkede sadece birkaç ay içinde şiddetli fırtınaların
izlediği kuraklık, buğday veriminde önemli ölçüde azalma olmasına neden oldu. Uzmanlara göre, buğday verimi dört kat daha düşük.

Bulgaria ON AIR televizyonunda yayınlanan “Sabah
Bulgaristan” programına konuk olan Ulusal Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Kostadin Kostadinov, yağmur
yağmayan bölgelerdeki tahıl üreticileri için zor bir yıl
olduğunu kaydetti. Kostadinov, “Verimde % 30'luk bir
düşüş bekliyoruz. Kötü kehanetlerde bulunmak istemiyoruz, ama şimdilik tahminlerimiz doğru çıkıyor” diye
belirtti.
Kostadinov’un ifadesine göre, ancak ekmeğin fiyatı
değişmeyecek.
Ulusal Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı, “Ekmek fiyatının oluşumunu sadece buğday verimi değil, aynı
zamanda işçi ücretleri ve enerji kaynakları da etkiler.
Durum tahıl üreticileri için en kötü olacak, birlikte çalıştıkları tüm yüklenici firmaları etkileyecek, kira bedellerini de etkileyecek. Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık) ilinde
buğday verimi dekar başına 150 kg” diye kaydetti.
Kostadinov, sıkıntılı zamanlarda sektörü destekleyecek hiçbir finansal mekanizmanın olmadığını belirtti.
Ulusal Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı, “Şimdi üreticileri bu durumdan sigorta şirketi kurtarıyor. Bizler burada her zaman sorun olmayacağını umuyoruz. Tarım
Gıda ve Orman Bakanlığına tohum kredisi üst limitinin
yükseltilmesine ilişkin öneri sunduk” diye açıkladı.
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Soykırım Direnişi-Çenge
03.05.1983 tarihinde Aytos ilçesi (Karageorgievo
köyünü) akşamüstü halk
uzun yorgun iş günü huzur istirahat için ikamet
yuvalarına döndüğü zamanlarda karanlık batarken köyümüzü eşkıyalar
ganimet için değil, köy
halkını korumakla yükümlü olan devlet güçleri
baskın düzenlediler.
Tek nedeni dinimiz İslam, kökenimiz Tür k
Müslüman olmak. Devlet yönetimi aracı olarak
korku, yalan, sahte tarih,
ayrıştırma, etnik grupları
birbirine karşı kışkırtma .
O Pomak, o Tatar, o Kırcaalili, Güneyli, Kuzeyli
deyip böl, parçala, yok et
metotlarını kullandı. Sahte tarihçi bilim adamları,
profesörler mantar gibi türediler. Demokrasi sosyalist, komünist maskesi takınarak sistemli kapsamlı
devşirme projelerini gözyaşlarımıza aldırmadan
devam ettiler.
Aslında Türklere dikte
acımasız bir rejim uygulandı. Anadolu’dan göç
ettikleri bölgelere özlem
duyarak o yöreleri gönüllerinde yaşatmak için,
Konyalı soyadını yazdırmışlar. Bulgar yönetimi
soyadlarını Slavlaştırmak
amacıyla ov-ev ekleri vererek Konyalıları-Konaliyev olarak yazarlar, yan-

lışla veya uydurmalı, bunu
başka anlamda kullanırlar.
Bulgarca çevrimde ve
Kırcaali vilayetinde bulunan sınırdaş Smolen

Çernooçene (Yenipazar)
Belediye Meclisi, ülkedeki
olağanüstü salgın durumu
koşullarında yaptığı üçüncü olağan oturumunda bu
yıl bölgede yapılacak imar
işleri ile ilgili önemli kararları onayladı.
Meclis üyeleri, anti-salgın önlemlerinin uygulanmasına imkanı veren
Probuda 1952 Halk Kültür
Evi salonunda bir araya
toplandılar.
Çernooçene Belediye
Meclis Başkanı Bedriye
Gaziömer, 13 ana madde
içeren gündem taslağını
oylamaya sundu.
Başlıca konulardan biri,
Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman
tarafından sunulan inşaat
ve tadilat için yapılan sermaye giderlerine ilişkin
faaliyetler listesinin güncellenmesi, 2020 yılı için
maddi ve maddi olmayan
duran varlıkların satın
alınmasına ilişkin teklifin
görüşülmesi ve kabul edilmesiydi.
Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman,

güncellemeden sonra bu
sermaye harcamalarının
toplam değerinin değişmediğini, ancak farklı
inşaat faaliyetleri için ön-

lar. Devlet güçlerinin bu
yaptıkları kendilerine kâr
kaldı, uygulamalarını bir
başarı olarak kaydettiler.
Çenge köyüne geldik-

Seydali Aliş Akgün
(Paşmaklı) vilayetine yakın olan Bezvodno (Susuz) köyüne devşirme
amaçlı girebilmelerine vesile olarak kullanırlar. Bu
verilen slav ekleri Çenge
köyüne off dedirtmiştir.
Daha önceki aylarda Topolitsa, Mıglem, Çereşa
köylerine baskın düzenlendi. Direniş kalkınmalar
olmadı ses seda çıkmadı.
Hezimete uğrayan aileler gözyaşları ile kaldı-

lerinde hayal ettiklerini
bulamadılar. Bütün halkın
tepkisiyle karşılaştılar, 4-5
aile için Birlik beraberlik
sergilediler, bir ilke imza
attılar. “Acı çekmesini
anlıyorsan canlısın, başkalarının acısını anlıyorsan o zaman insansındır”
mantığıyla “entegrasyona
evet, asimilasyona hayır”
dedi.
Diğer köy ve bölgelerde
kendi isimlerine dokunul-

Çernooçene Belediye Meclisi, imar
işleri ile ilgili önemli kararları onayladı

görülen finansman tutarlarının değiştiğini belirtti.
Meclis, Çernooçene
Belediyesi tarafından
emirnameler çıkartılması ile ilgili diğer iki taslak
kararı da onayladı. Onlar,
Devlet Tarım Fonu lehine
olup,”Çernooçene ilçesindeki yerleşim yerlerinde iç
sokak ağının, kaldırımların ve onlara bitişik yerlerin rehabilitasyonu” isimli
projenin ve bina stokunun
modernizasyonu ve enerji
verimliliğinin artırılmasına
ilişkin önlemler uygulanması ve avlu alanlarının
iyileştirilmesini içeren

Çernooçene’deki Hristo Smirnenski Lisesi’nin
yeniden yapılandırılması”
isimli projenin sözleşmeleri kapsamında avans
ödemeler yapılmasını sağlayacak.
Belediye Başkanı Aydın
Osman’ın, sermaye giderleri
kalemi dahilindeki hedefe yönelik sübvansiyon tutarının bir
kısmının ilçe yollarında
acil bakım onarım çalışmaları yapılması için harcanmasına ilişkin önerisi,
Meclis üyeleri tarafından
onaylandı.
Meclis üyeleri, bu yıl
2020 yılı Çernooçene
Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan mülklerin yönetimi programına satılık
arsalar, açık artırma ile
kiraya verilecek mülkler
ve küçük tarım arazileri
gibi mülklerin eklenmesi
önerisini de desteklediler.
Oturumda başka kararlar
da alındı.
İsmet İSMAİL

duğunda canları yandığında o zaman direniş
gösterdiler bazı bölgelerde. 2005 nüfuslu halk
4-5 kişiye destek vererek
korku çemberini kırarak
Birlik beraberlik davranışı
ile cesaret kıvılcımı saçtı.
Bu sergilediği örneği
Belene’de, Eski zahire
ceza evlerinde, çeşitli
bölgelerden gelen mağdurlardan işittim, yansımasını övgüsünü çünkü
aynı akşam hiç birinin
ismi değiştirilmedi.
Devlet güçleri köyü terk
etmek zorunda kaldı. Bütün halk köy meydanında
yapılan zulümleri lanetledi Hitler faşizmini andıran
uygulamaları. Ertesi günü
devlet güçleri askeri birlikler top tüfek tanklarla özel
zırhlı araçlarla köy ablukaya alındı, köy etrafına si-

perler kazıldı, olağan üstü
hal ilan edildi, köye giriş
çıkışlar yasaklandı, bütün
köy sorgulandı. O akşam
halka öncülük edenlerden
Emrullah Emin, Nahit Ahmet, Şerif Şevket, Selime
Ahmet, Ahmet Tevfik, Mümün Yaşar, Seydali Aliş
tutuklandılar. Bir yıldan on
yıla kadar değişen hapis
cezalarına çarptırıldılar.
Köy halkı devlete küskünlüğünü on gün kadar işe
çıkmama direnişini sürdürmeye devam etti. Kooperatifte tarım işleri durdu. Aytos’ta piliç işletme
fabrikası durdu. Komşularımızın gözleri yaşlıyken
işe çıkmamakta kararlıyız
dediler.
Bu toprağı devleti yurt
bildik en ağır işlerinde en
az ücretlerle çalıştık, bunu
mu hak ettik, küskünlük-

leriyle devşirmelere hayır
dediler. Çenge, direnişiyle
haçlı zihniyetiyle yaklaşan
ülkelerin duysalar da duymasalar da duymamazlıktan, görseller de görmemezlikten gelenlere bu
utanç ve acımasız süreci
yurda ve dünyaya duyurdu. Çenge tarihine tanıklık eden bu cesur yürekli
insanlar, kimi sağlığından
işinden eşinden aşından
oldular, çeşitli kıtalara
devletlere savruldular.
En büyük acımasız yanı
ise canlarını feda ettikleri
toplumdan unutuldular. Bu
olaylarda mağdur olan ve
emeği geçen arkadaşları
rahmetine kavuşanlara
Allah’tan rahmet mekanları cennet olsun.
Sağ olanlara sağlıklı,
huzurlu, mutlu yıllar diliyorum.

Kırcaali Belediyesinin Mali Yapısını
Güçlendirme Planı Kabul Edildi
Kırcaali Belediye Meclisi bugünkü oturumunda 13 ret ve 3 çekimser
oya karşı 23 kabul oyu
ile 2019-2020 dönemine
ilişkin Kırcaali Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirme Planı Raporunu ve
2020-2022 dönemine ilişkin Kırcaali Belediyesinin
Mali Yapısını Güçlendirme Planını kabul etti. İki
belge ile ilgili oylamalar
genel bir tartışma sonrasında ayrı ayrı yapıldı.
Tar tışma, belediyenin
geçen yılki bütçe raporunun kabul edilmesi ile ilgili
tartışmaya benzer bir şekilde geçti.
2020-2022 dönemine
ilişkin Kırcaali Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirme Planı, formalite
icabı hazırlandığını iddia eden yerel Mecliste
yer alan muhalefet partilerin temsilcileri tarafından eleştiriler aldı.
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Meclis Grubu, bunun halkın zararına
olduğunu ve belediyenin
mali durumunu iyileştirmeyeceğini savunarak
2020 -2022 dönemine
ilişkin Kırcaali Belediyesinin Mali Yapısını Güçlendirme Planını reddetti.
Ruslan Terziev, hem eski
hem de yeni planın formalite icabı yazıldığını ve
planların sorunları çözmediklerini, ancak derinleştirdiklerini vurguladı.
Terziev’e karşılık veren
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Grubu Üyesi Elvan Gürkaş, belgenin
asıl amacının, belediyenin

gelirleri ve harcamaları
arasında bir denge bulması ve sakinleri için normal bir yaşam sağlayabilecek şekilde işlevlerini
zorlanmadan yerine getirmesi olduğunu açıkladı.
Gürkaş, önlemlerin tutarlı
olup uzun vadeli bir etkiye
sahip olduğunu vurguladı.
Gürkaş, eski planın
öngördüğü politikaların
uygulanmasından sonra

Belediye Başkanı tarafından 17 Haziran’da plan
taslağının vatandaşların
katılımıyla yapılan tartışma toplantısında belirtilmişti. Onların arasında
Kırcaali Valisi’nin kararı
mahkemeye verdiği yerel
vergi tutarları ve evsel katı
atık ücretinin arttırılması
bulunuyor. Dr. Müh. Azis,
”Gider kalemlerinin maliyetini düşürmek için çok

eski göstergelerin geçerliliğini kaybetmesi nedeniyle yeni planın yeni
göstergelere göre uygulanacak olmasından dolayı
iki planın formalite icabı
hazırlandığı yönündeki
tanımlamayı kabul etmediğini kaydetti.
Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis,
” Kırcaali Belediyesinin
Mali Yapısını Güçlendirme Planı ciddi bir plandır
ve onu gerçekleştirmek
için gereken iradeye sahibiz. Bu plan, sorumlu bir
tutumun göstergesidir ve
sorunları belirli önlemlerle çözmek için bir fırsattır”
diye vurguladı.
Hatırlanacağı üzere Kırcaali Belediyesinin Mali
Yapısını Güçlendirme Planının öngördüğü önlemler,

ciddi önlemler aldık. Belediyenin faaliyetinin optimizasyonunun ilk aşaması
geçti. Bu ilk aşama, idari
ve ekonomik maliyetlerin
azaltılmasından ibaretti.
Yerel bütçeden finanse
edilen tüm belediye yapılarının optimizasyonunun
ilk aşaması geçti. Belediyenin karşılayamayacağı
maliyetlerin karşılanacağı
seçenekler arıyoruz. Ayrıca yatırım ilgisini artırmak
için ilçede ve küçük yerleşim yerlerinde yatırım
fırsatlarını artırmak için
bir değerlendirme yapıyoruz. Amacımız, küçük
yerleşim yerlerinde aile
şirketlerinin yatırım aktifliği de dahil olmak üzere
yatırımı körüklemektir”
diye konuştu.
Kırcaali Haber
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Kırcaali Belediyesinin 2019 yılı bütçe
gerçekleşme raporu kabul edildi
Kırcaali Belediye Meclisi
oturumunda Belediyenin
2019 yılı bütçe gerçekleşme raporu ve Avrupa
Birliği (AB) tarafından
sağlanan fonların kullanımına ilişkin rapor onaylandı. Rapor, 15 ret oyuna
karşı 23 oyla kabul edildi.
Raporu tanıtan Belediye
Başkanı Dr. Müh. Hasan
Azis, bütçe tahmini raporunda öngörülen tahmini
bütçenin yüzde 89,38
oranında gerçekleştiğini
belirtti.
Geçen yılki bütçe çerçevesi göstergelerinin 63
200 000 leva olduğunu
kaydeden Dr. Müh. Azis,
31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Maliye Bakanlığı, sektörel bakanlıkların
gönderdiği mektupların
ve Kırcaali Belediye Meclisinin ulaştırma faaliyetleri, eğitim, sağlık, kültür,
spor, sosyal faaliyetler vb.
faaliyetlerle ilgili kararların
üzerine bütçe ödeneklerine 11 milyon leva ekleme
yapılarak güncellendiğine
dikkat çekti. Bu güncelleme sonucunda bütçe çerçevesi göstergelerinin 74
241 846 levaya yükseldiği
anlaşıldı.
Oturumda AB tarafından
sağlanan fonların kullanı-

luklara rağmen belediye
bütçesi tüm faaliyetlerin
sürdürülmesine imkan
vermektedir. Kırcaali Belediyesi, devlet tarafından
delege edilen faaliyetlere
yönelik yerel bütçeden ek
finansman sağlamaya devam ediyor ve 2019 mali
yılı için bu miktar 1 847
342 levadır. 2016'dan beri
yerel vergi ve ücret miktarlarının güncellenmemesi nedeniyle belediye
yılda ortalama yaklaşık
2,5 milyon leva veya toplam yaklaşık 10 milyon
leva kaybediyor” diye konuştu.
Dr. Müh. Azis’in ifadesine göre, an itibariyle
mına ilişkin rapor da tanıtıldı. 31 Aralık 2019 tarihi
itibariyle AB fonlarından
9 106 000 leva tutarında
gelir elde edildi, bu tutardan 7 900 000 leva gider
yapıldı. AB’den toplam 18
900 leva tutarında küçük
miktarlarda hibe desteği
alındı.
Meclis Üyesi Radoslav
Milev, 2019 yılı bütçe gerçekleşme raporuna yönelik eleştirilerde bulundu.
Eleştiriler, kaldırımların,
Glavatartsi köyünde su
şebekesinin durumu, Arpezos spor salonunun,

çocuk havuzunun onarımı
ve beledýe bandosunun
kapatılmasıyla ilgiliydi.
Dr. Müh. Azis, yapıcı oldukları sürece tüm eleştirileri kabul ettiğini vurgulayarak cevap verdi. Kırcaali'deki kaldırımlar ile
ilgili olarak, belediyenin
dönel kavşakta yapılan
çalışmaların sürdüğü projeyi imzaladığını ve süresi
belirli olan kaldırımların ve
aydınlatma sistemlerinin
de yenileneceği köprü inşaatına ilişkin prosedürün
devam ettiğini belirtti.
Belediye Başkanı, Gla-

vatartsi köyünde su şebekesinin kurulması için
ihale açıldığını, Arpezos
spor salonunun onarımını
kendi kaynaklarıyla karşılamanın yollarını aradığını söyledi. Dr. Müh. Azis,
çocuk havuzunun onarımı
konusunda son onarımının 7 yıl önce yapıldığını
vurguladı.
Dr. Müh. Azis, Milev’in
eleştirilerini, belediyenin
yararlanabileceği yapıcı
öneriler olmaksızın yersiz
olarak nitelendirdi.
Belediye Başkanı,” Belediyenin yaşadığı zor-

larını belirtti.
İlk yılında 7, ikinci yılında
27 ve bu yıl da 53 öğrencisi olduğunu anlatan Hatip, şöyle konuştu:

rinden kesintisiz olarak
devam ettik. Derslerimiz
cumartesi ve pazar günleri de oldu. Her şeye
rağmen salgın ortamında

"Her cumartesi ders görüyoruz. Dört grubumuz
var. Kurslarımız koronavirüs salgınından etkilendi.
Ülkede 13 Mart’ta salgınla ilgili olağanüstü hal
(OHAL) ilan edildi. Biz de
o günden bu yana Kur'an
kursumuza internet üze-

derslerimiz çok verimli
geçti."
Salgın ortamında geçen
kurs eğitiminde çocukların özellikle yüz yüze sosyal ilişkilere özlem duyduğuna dikkati çeken Hatip,
"Çocuklarımız ‘Fatma
Hanım size dokunamıyo-

ruz, size sarılamıyoruz’
diye özlemlerini dile getiriyordu. İnşallah en yakın
zamanda onlara kavuşur
sarılırım, böylece derslerimize devam
ederiz." şeklinde konuştu.
Hatim törenine Bulgaristan
Müslümanları
Diyaneti Başmüf tüsü Dr.
Mustafa Aliş
Haci, Yüksek
İslam Şurası
Başkanı Vedat Ahmet,
Bulgaristan’daki Dini
To p l u l u k l a r
Birliği Başkanı Birali Birali, Türkiye’nin
Sofya Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Mehmet
Genç ve diğer yetkililer
katıldı.
Etk inliğin sonunda
Kur'an’ı hatmeden ve merasimde yer alan öğrencilere hediyeler verildi. AA

Kırcaali Belediyesi, Çevre ve Su Bakanlığı’nın
(MOSV) yasa gereği 1
ton katı atığın maliyetinin
karşılanmasını gerektirdiği tutar ile vatandaşların ödediği evsel katı atık
ücretleri arasındaki fark
tutarını kendi kaynaklarıyla karşılamaya devam
ediyor. Belediye Başkanı,
„Hâlihazırda Kırcaali Belediyesi 1 ton katı atığın
toplanması, taşınması
ve bertaraf edilmesi için
vatandaşlardan 36 leva
ücret alıyor, MOSV’a ise
69 leva ödüyor. Aradaki
fark ücreti belediye bütçesinden karşılanıyor” diye
izah etti.

Cebel Merkez Parkının
yeniden yapılandırılması
320 bin levaya mal olacak
Cebel (Şeyhcuma) kasabasının merkezinde yer
alan parkın yeniden yapılandırılması için 320 000
leva harcanacak. Cebel Belediye Başkanı Necmi
Ali’nin ekibi tarafından hazırlanan proje teklifi, Ardino (Eğridere) - Cebel Yerel Gelişim Grubu (MİG)
Derneği’nin Toplumların Önderliğinde Yerel Gelişim

Sofya'da 70 yıl aradan sonra ilk
kez hatim merasimi düzenlendi
1. sayfadan devam

daha başından beri böylesi bir günü, böylesi bir
kutlamayı hayal etmiştik.
Allah'a şükür ki bu yıl yeni
tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını ve başka engellere rağmen 53 öğrencimiz kursa devam etti ve
onlardan 13 çocuğumuz
Kur'an’ı hatmedebildi.
Bugün onların başarılarını
kutluyoruz. Bundan dolayı
çok mutluyuz." dedi.
İzbiştali, geçen yıl Kur'an
kursuna 27 öğrencinin
katıldığına, bu yıl sayının 53’e çıktığına işaret
ederek, "Bu da gösteriyor
ki Sofya’daki çocukların
müftülüğümüzün sunduğu Kur'an kurslarına ilgisi
artıyor.” diye konuştu.
"Kovid-19 salgınına
rağmen eğitim verimli
geçti"
Sofya Bölge Müftülüğünde üç yıldır Kur'an
eğitmenliği yapan Fatme
Rahim Hatip, salgın ortamında eğitimi çevrim içi
yapmak zorunda kaldık-

Stratejisi çerçevesindeki Yenilenebilir Enerji ve Enerji
Tasarrufu Yatırımları Dahil Her Türlü Küçük Ölçekli
Altyapının Oluşturulması, İyileştirilmesi Veya Genişletilmesi İçin Yatırım Desteği Tedbiri kapsamında
Ardino-Cebel MİG Derneği Proje Değerlendirme ve
Seçim Komisyonu tarafından hibe desteği alması
üzere onaylandı.
Ardino-Cebel MİG Derneği, projeye verilecek hibe

desteği tutarının katma değer vergisi (KDV) dahil toplamda 383 955 leva olmasını onayladı.
Proje değerlendirme raporu, Kırsal Kesimlerin Kalkınması Operasyonel Programı Yönetim Makamına
ve Devlet Tarım Fonu’na gönderildi.
Proje değerlendirme raporunun görüşülmesi ve
Cebel Belediyesi olmak üzere başvurusu onaylanan
hibe yararlanıcısı ile üç taraflı sözleşme imzalanması
bekleniyor.
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Çernooçene Hristo Smirnenski Lisesi
binası ve bahçesi yenilenecek
Çernooçene (Yenipazar) Hristo Smirnenski
Lisesinde eğitim gören
500'den fazla öğrenci,
yeni eğitim öğretim yılından itibaren yenilenmiş
bir binaya ve okul bahçesine girecekler.
İnşaat ve montaj işleri,
Çernooçene Belediyesi
tarafından hibe desteği almaya hak kazanan
Hristo Smirnenski Lisesi
binasının modernize edilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına ve bahçe
düzenleme çalışmalarına
yönelik proje kapsamında gerçekleştiriliyor. Hibe
desteği, Kırsal Kalkınma
için Avrupa Tarım Fonu
tarafından eşfinansman
sağlanan 2014-2020 dönemine ilişkin Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı 7 Nolu Kırsal Kesimlerde Temel Hizmetler ve
Köylerin Yenilenmesi Tedbiri 7.2 Her Türlü Küçük
Ölçekli Altyapının Oluşturulması, İyileştirilmesi
Veya Genişletilmesine

kurulacak.
Mevcut merkezi ısıtma
tesisatı, en son 1999 yılında yenilenmiştir. 2005
yılında ahşap doğramalar
PVC doğramalarla değiştirildi.
Aydın Osman, ”Amaç,
öğrenciler için öğrenme
ve rekreasyon ortamının
enerji verimliliği ve işlevselliği konusunda en yüksek Avrupa standartlarını elde etmektir. Mücbir
sebep hali oluşmaması
durumunda yeniden yapılanma faaliyetlerini yeni
eğitim öğretim yılının

Yönelik Yatırımlar Alt Tedbiri kapsamında verildi.
Şantiyenin açılış törenine Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman,
Belediye Meclis Başkanı
Bedriye Gaziömer, Hristo
Smirnenski Lisesi Müdürü
İvan Stoykov, yerel Meclis üyeleri, başka belediye

yönetimi temsilcileri, ilçede ileri gelenler, yüklenici
firmanın ve denetleyici
firmanın temsilcileri katıldılar.
Merkezi sistem kalorifer
tesisatının yüksek enerji
verimli metan gazı yakıtlı
tesisat ile değiştirilmesi,
binada ısı yalıtımı yapıl-

ması, çatının yenilenmesi
planlanmakta.
Okul bahçesinin düzenlenmesiyle rekreasyon ve
ağaçlandırma alanı oluşturulması öngörülüyor.
Aşınmış kaldırım kaplaması ve taşları yenileriyle
değiştirilecek ve oturma
bankları ve çöp kutuları

sokak düzenlemesi yapılarak Momçil Voyvoda
Sokağı’nda mevcut yeşil
alanların korunmasına
yöneliktir. Nov Jivot Halk
Kültür Evi’nin yer aldığı

rımızın parklara ve bahçelere ihtiyacı var, çünkü
onlar Momçilgrad şehrinin
akciğerleridir. Ekibimiz
için öncelik halkımızın
sağlığı ve çocuklarımı-

alanlar daha fazla hava,
spor, oyunlar, rekreasyon
için daha fazla fırsat anlamına gelir ve tüm bunlar
daha iyi insan sağlığına
yol açar” dedi.

Momçilgrad şehrinde yeşil alanlar genişletilecek
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Başkanı İlknur
Kazim’in şehrin merkezinde yer alan eski yaz
sinemasının bulunduğu
arazinin yeşil alan ve park
alanı olarak korunmasına
ilişkin önerisi, Belediye
Meclisinin olağan toplantısında oybirliğiyle kabul
edildi. Belediye Meclis üyeleri, birkaç nesil
Momçilgrad sakinleri için
sembolik anlam taşıyan
eski sinema salonunun
bulunduğu alanı kapsayan nazım imar planının değiştirilmesi için bir
projenin hazırlanmasını
onayladılar. Kararın yürürlüğe girmesinden sonra mevcut yeşil alanlar ve
park alanı, yeşillendirme
yapılacak bir arsa olarak
düzenlenecektir.
Yeni cami yanındaki İlçe
Emniyet Müdürlüğü binasının karşısında bulunan
yere ilişkin de benzer bir
prosedür uygulanacak.
Ana amaç, mevcut yeşil
alanların ve park alanının
korunması ve yeni oluşturulan arsayı yeşillendirme
yapılması üzere düzenlemektir. Aynı zamanda
arsanın güneydoğu kesiminde inşa edilen yola
araç erişimi ve park yerleri olması amaçlanıyor.
Toplantıda onaylanan
üçüncü işlem, bitişik kaldırımlar ve park yerleri ile

bölgeyi, şehrin merkezi
meydanını, açık alanları
ve yeşil alanları kapsayacak ayrı bir nazım imar
planı hazırlanması öngörülmektedir. Bu nazım
imar planı sadece tam anlamıyla kültür merkezinin
işlevlerine hizmet edecek.
Momçilgrad Belediye
Başkanı İlknur Kazim,
”Parklar ve yeşil alanlar,
virüs düşüncesinden kurtuluş bulduğumuz yerler
haline geldi. Vatandaşla-

zın geleceğidir. Şehirde
daha fazla yeşil alan geliştirmek ve oluşturmaya
yönelik çaba göstereceğiz” diye kaydetti. Belediye Başkanı, bu şekilde
Momçilgrad'ın yaşamak
için daha da çekici bir yer
olacağını ekledi. Kazim,
temiz bir çevreye ve yeşil
alanlara yatırım yapmanın nesillerin geleceğine
yapılan bir yatırım olduğu
konusunda kesin konuştu.
Belediye Başkanı,” Yeşil

Belediye Meclis Başkanı Ersin Ömer, tüm Meclis gruplarının temsilcilere
gösterdikleri anlayış ve
belediyenin önerilerini
oybirliğiyle desteklemelerinden dolayı teşekkür
etti. Toplantı sırasında
konuşma yapan Belediye
Meclis üyeleri yeşil alanların oluşturulması yönünde alınan kararların kamu
çıkarlarını koruduğunu
belirttiler.
Kırcaali Haber

başlangıcına kadar tamamlamayı planlıyoruz”
diye kaydetti. Belediye
Başkanı, projenin başarılı
bir şekilde uygulanmasının, okulun bölgedeki en
modern eğitim kurumlarından biri haline gelmesi
konusunda büyük önem
taşıyacağını da sözlerine
ekledi.
Okulda 1’den 12. sınıfa
kadar 500'den fazla öğrenci eğitim görmekte.
Onlar, ilçedeki 15’ten fazla yerleşim yerinden özel
otobüslerle okula getirip
götürülüyor. İ. İSMAİL

Ardino Belediyesi sokak ve
kaldırımların yeniden inşası
için yaklaşık 1 milyon leva
kaynak harcayacak
Ardino (Eğridere) kasabasında sokak ve kaldırım
inşaatı, mevcut olanların yeniden inşası ve rehabilitasyonu için 1 milyon levadan fazla yatırım yapılacak. Bu, Ardino Belediye Başkanı Müh. Şaban’ın
“Ardino Kasabasında Yeni Sokakların, Kaldırımların
ve Bunlara Ekli Tesislerinin ve Yerlerin İnşası ve
Mevcut Olanların Yeniden İnşası ve Rehabilitasyonu" isimli proje sözleşmesine ek protokol imzalama-

sı sonucunda mümkün olacak. Projeye 2014 - 2020
Kırsal Kalkınma Programı 7 Nolu Kırsal Kesimlerde
Temel Hizmetler ve Köylerin Yenilenmesi Tedbiri 7.2
Her Türlü Küçük Ölçekli Altyapının Oluşturulması,
İyileştirilmesi Veya Genişletilmesine Yönelik Yatırımlar Alt Tedbiri kapsamında Devlet Tarım Fonu
aracılığıyla 1 125 273 leva hibe desteği verilecek.
Projenin ana hedefi, Ardino ilçesinde yaşam kalitesini iyileştirmek ve yenilenen sokak altyapısı ile
nüfusun işyeri ve kamu hizmetlerine erişimini sağlayarak sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak.
İlçe merkezinin “Rodopi”, “İvan Vazov”, “Şipka”,
“Republikanska”, “Sofya”, Orlovi Skali” ve Goriçevo
semtinde yer alan sokakların yenilenmesi öngörülüyor.
Müh. İzzet Şaban, ”Bu yıl Ardino ilçesi, sokak yenileme, park inşaatı ve yenileme, Vasil Levski Lisesi
ve Breziçka Anaokulu binalarının, Nilüfer Parkı’nda
yer alan spor alanlarının onarımı yanı sıra Byal İzvor (Akpınar), Brezen (Halaçdere) ve Yabılkovets
(Elmalı) köylerinin su şebekesinin rehabilitasyonu
ile ilgili önemli yatırım projelerinin uygulanması ile
gerçek bir şantiyeye dönüşecek” diye kaydetti. Belediye Başkanı, ilçe sakinlerinin teklif ve ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
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Yeni bir e-portal Bulgaristan'daki küçük ve
orta ölçekli işletmelere yardımcı olacak
Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler Ajansı resmi
web sitesinin bir parçası olarak bir bilgi dizisi
oluşturdu.
SAP Bulgaria ile ortaklaşa çalışan Bulgaristan Küçük ve Orta
Ö l ç e k l i İ ş l et m e l e r i
(KOBİ) Tanıtma Ajansı
web sitesinde yeni bir
bilgi portalı oluşturdu.
Bu sayede Bulgar iş
dünyasının temsilcileri,
bir dizi kamu mali destek aracı, personelin
korunması ve çalışanların tazminatı için alınan
önlemler ve ülkedeki
olağanüstü hal ile ilgili
önemli normatif belgeler hakkında bilgilendirilebilir.
Yeni alt sayfada ayrıca COVID-19'un yayılmasına karşı önleyici tedbirlerin getirdiği
ekonomik zorluklarla
karşılaşan işletmeler
için bir takım analizler
ve öneriler ile kişisel
koruyucu ekipman ve
dezenfektan üreten ül-

kında tek bir yerde bilgi toplamak ve hangi
kaynakları kullanabileceklerini bulmalarına
yardımcı olmaktır.
Takov konuşmasında,
“Günlük olarak güncel
tutmaya çalıştığımız için
bilgi dinamiktir. Zamanla, KOBİ'lerin bu duruma alışmalarını ve web
sitemizi onlara rehberlik
etmek, güncel ve ilgili
bilgiler sağlamak için
bir bilgi merkezi olarak
kullanabilmelerini istiyorum. Bu, gelişmekte

keler hakkında bilgiler
de sunulmaktadır.
Portal ayrıca, KOBİ
Tanıtma Yürütme Ajansı ekibinin Bulgar mikro,
küçük ve orta ölçekli işletmeleri hizmeti iyileştirmek için görüşlerini
bildirmeleri ve ihtiyaçlarını dile getirmeleri için
çağrıda bulunarak bir
tür geri bildirim sağlıyor.

KOBİ Tanıtma Yürütme Ajansı Genel
Müdürü Boyko Takov,
“Ajans’ın web sitesindeki bu ekte, şirketler
hakkında farklı bilgiler
toplamaya çalıştık, hedefimiz finansal araçlar,
analiz, koruyucu ekipman ve dezenfektan
üreticileri, yönetmelikleri, rejimleri ve daha

fazlası. Platform birkaç
ay boyunca ücretsiz
olarak kullanıma sunuldu, ancak uzun vadede
faydalı olacağına inandığım bilgilerin çoğu ve
gelecekte Ajansın web
sitesinde yerini bulacak” diye kaydetti.
Portalın fikri, KOBİ'ler
için finansal araçlar ve
faydalı belgeler hak-

de ailece karar verdik,
iki yıl önce online ticarete girdik. Bu süreçte biz
düşündük ki bir yerimizi,
bir mekânımızı açmamız

lazım bu işe. Bizim hedefimiz Bulgaristan için
tüm halkımıza helal gıda
ve temiz gıdalar sunmak,
herkes faydalansın."

jında, "Benim sözlerim
bütün halkımıza. Helal
gıdalar vücudu besliyor,
ama helal hayat sürmek
ruhumuzdan başlayarak,
her bir sektörde helali
ar amak ve
onunla beraber güçlü bir
nesil yetiştirelim".
"Çocukluğumda yediğim aşureyi
hatırlattı"
Pastaneye
gelen bir kadın müşteri
ise pastan e d e Tü r k
tatlılarını
görünce çoc uk lu ğ un da
bir pastanede satılan
aşureyi hatırladığını belirterek, "Çocukluğumun
geçtiği Filibe'deki bir pastanedeki Türk aşuresini
hatırladım. Ben Filibe'de
doğdum. Orada merkezde Cuma Cami önünde
bir pastane vardı. Orada
çocukluğumda Türk aşuresi yiyordum. Onu hatırladım" şeklinde konuştu.
DHA

Bulgaristan’da ilk ‘Helal Pastane’
Bulgaristan’ın başkenti
Sofya’da ilk ‘Helal Pastane’ halkla buluştu. 32
yaşındaki girişimci Metin
Mollaali online helal gıda
satışlarını merkez bir
mekana çevirerek ‘Helal
Pastane’ açtı.
Hafta başında müşterilere kapılarını açan pastanenin sahibi Mollaali
ise sadece Müslümanlara değil, oraya gelen
bütün müşterilere 'helal
gıda' anlayışını öğretmeyi
amaçladığını belirtti.
Helal gıdanın yanı sıra
Türk tatlılarını da satışa sunan pastanenin,
Sofya'da hem Müslümanların uğrak yeri hem de
bu ürünlere ilgi gösteren
Bulgar ve yabancıların
tercihi haline gelmesini
hedeflediğini belirtti.
Helal gıda boşluğunu
kapatmayı hedefliyor
Filibe'de doğan 32 yaşındaki Metin Mollaali 2
yıl önce online ticarete
girdiklerini ve ülkede bir
helal gıda boşluğu olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
"Bulgaristan'da tüm kasabalarda bir boşluk var,
Helal gıdalardan kaynaklanan bir boşluk var. Biz

gerekir. 2019 Aralık ayında İstanbul'da Helal Gıda
Fuarına katıldık.
Bütün dünya çapında
şu an helal gıdalara ilgi
var, tüm insanlar arıyor.
Eksiklik var, Müslüman
olsun, Hristiyan olsun,
Yahudi olsun- talep var.
Helal gıdalar bizim için
önemli, çünkü gelecek
nesiller için güçlü nesil
yetiştirmek istiyorsak,
helal gıdalarla başlamak

"Helal gıda yeyin, güçlü nesil yetiştirin"
"Bizim açılışımız koronavirüse rağmen gerçekleşti. Biz yine de kapılarımızı açtık. Tatlılar bizim
Yundola bölgesinden,
Rodop Dağlarından. Bitkisel balımız Lovça'dan.
Bizim kardeşlerimizin
mallarını satmaya gayret
ediyoruz" diyen Mollaali,
son olarak bir de mesaj
gönderdi. Mollaali mesa-

olan şirketlerin ana yollarından biridir ve burada Ajans çeşitli mekanizmalar ve seçenekler
sunarak kendi rolünü
oynamak istemektedir.
Ayrıca Avrupa Komiseri
Maria Gabriel ile şirketlerin dikkatini çekmek
için görüşmelerimiz ve
Avrupa Komisyonu ve
yapıları aracılığıyla yürütülen proje ve programlara katılım için tüm
fırsatları sunuyoruz”
diye belirtti.
Kırcaali Haber

Bulgaristan, Ukrayna'daki
Bulgar azınlığının haklarının
korunmasını istedi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Ekaterina Zaharieva, dün Ukraynalı mevkidaşı
Dmytro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde
Ukrayna makamlarının, çoğunlukla etnik Bulgarların yaşadığı Ukrayna'nın Bolgrad bölgesinin
idari ve bölgesel reform planlarını ele aldı.
Zaharieva, Odessa ilindeki Bolgrad bölgesinin
5 belediyeye bölünmesini öngören idari ve bölgesel reformla ilgili, “Görüşünüzü yeniden değerlendireceğinizi ve buna razı olmayan yerel
nüfusun görüşlerini dikkate alacağınızı umuyoruz” diye belirtti.
Bu bağlamda Zaharieva, Ukrayna'daki 200 bin

kişinin ait olduğu etnik Bulgar toplumunun ikili
ilişkiler açısından önemini hatırlattı.
Zaharieva, ”Ukrayna'daki Bulgar ulusal azınlığı iki ülke arasında doğal bir dostluk ve işbirliği
köprüsüdür ve onun haklarına saygı gösterilmelidir. Azınlık haklarına saygı gösterilmesi Avrupa düzeyinde de ele alınan bir meseledir” diye
vurguladı.
Zaharieva, görüşme sırasında Bulgaristan'ın
Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda verdiği desteği yineledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, konuyu ve idari ve bölgesel reformun ilerlemesini
inceleme sözü verdi. Kuleba, Bolgrad bölgesinin
bölünmesinin siyasi bir konu değil, idari bir konu
olduğuna güvence verdi.
Zaharieva ve Kuleba, her iki ülkede de koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemleri
tartıştı.

15 Temmuz 2020

HABERLER

Kırcaali Haber 7

Bakan Saçeva: Yeni bir işsizlik dalgası olursa,
eylül ayı sonunda veya ekim ayı başında olacak
NOVA TV’de yayınlanan “Merhaba Bulgaristan” programına konuk
olan Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakanı Denitsa Saçeva, ”An itibariyle
ülkemizde işsiz kişi sayısı
284 000’dir. Krizin başlangıcında bu sayı yaklaşık
201 000 idi, yaklaşık 83
000 kişi arttı” diye kaydetti.
Bakanın ifadesine göre,
67 000 kişi iş bulduğu için
işgücü piyasasında büyük
dinamikler var. Saçeva,
olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmenin zor olduğu görüşünde. Bakan,
eğer yeni bir işsizlik dalgası olursa, bunun eylül
ayı sonunda veya ekim
ayı başında olacağını düşünüyor.
Saçeva, ”Yaklaşık %
6,5'lik bir işsizlik oranı ile
yılı bitirme yönünde çalışıyoruz. Yani geçen yıla
göre yaklaşık % 2.5 oranda artış olacak. Bu oranı
azaltmak için mümkün

na yardımcı olacak
Saçeva, Bulgaristan'ın
güvenli bir ülke olduğu ve
bunun reklam kampanyasında yer aldığı görüşündedir. Bakan, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Başka
bir önlem daha var - kayıtlı işsizleri işe alabilmeleri için turizm işletmelerine 50 milyon leva tahsis
edilecek. Turizm alanında
çalışan ve işini kaybeden

İçişleri Bakanlığı çalışanlarına
görevden ayrılırken 20 maaş
tutarına kadar tazminat ödenecek
olan her şeyi yapıyoruz,
bu yüzden en çok etkilenen sektörlerde önlemler
alınmasını öneriyoruz”
diye izah etti. Bakan, ”Bu
nedenle hükümetin aldığı
önlemler, krizden en çok
zarar gören ulaşım ve

turizm sektörlerini hedef
alıyor” diye ifade etti.
Saçeva, ”Yapmaya çalışacağımız şey, getireceği yükü dikkate almadan
istihdamı desteklemektir.
İnsanların her türlü sorunu var. Onlara teklif ettiği-

miz şey, bu sektörler için
60/40 önleminin 80/20 seviyelerine ulaşması için 1
Temmuz'dan itibaren 290
leva ile desteklemek” diye
izah etti. Bakan’ın ifadesine göre, bu istihdama ve
insanların işte kalmaları-

ronavirüs tehdidini abartılı buluyordu. Mart ortasında onların oranı % 72
idi. Daha sonra görünüşe
göre, daha sağduyulu bir
bakış açısı edinildi, ki bu
hala mevcut.
Anket katılımcılarının %
72, ülkemizde koronavirüs tehdidinin kontrol altına alındığına inanıyor,
ancak % 24'ü tam tersini
düşünüyor. Ancak bu veriler bazı şehirlerde salgın
kümeleri oluşmasından
önce elde edildi. Görünüşe göre, kaygılı olanların payı önemli seviyede
kalmasına rağmen, toplumda biraz rahatlama
olmuştur.
Anket katılımcıların %
77'si hükümetin koro-

nav i r üs i le
mücadelede
başarılı bir
per for mans
gösterdiğini
kabul ediyor.
Bulgaristan,
yetkililerin
salgın ile ilgili
ek bir durumsal destek
alması bakımından küresel eğilimin
göstergesi olmaya devam
ediyor.
Aynı za manda vatandaşların % 83'ünün
oluşturduğu büyük bir
çoğunluk hükümetin değil
herkesin kendi sağlığından sorumlu olduğunun
farkındadır.
Şimdilik vatandaşların %
64'ü sinema, tiyatro, konser ziyaretlerini sınırladıklarını ve % 55'i restoranlara, alışveriş merkezlerine ve spor etkinliklerine
gitmeyi sınırlandırdıklarını
söylüyor.
Vatandaşların %54, yurt
içi seyahatlerini sınırlandırdıklarını ve bir araya
toplanmaktan kaçındıklarını, % 41'i ise mümkün
olduğunca evlerinden dışarıya çıkmamaya çalıştıklarını söylüyor.

Bulgaristan vatandaşlarının % 51'inin
gelirleri koronavirüs nedeniyle azaldı
Gallup International’ın
araştırmasına göre, Bulgaristan vatandaşlarının
% 51'i koronavirüs nedeniyle gelirlerinin azaldığı
görülüyor. Nisan ayında
yapılan araştırmadan
elde edilen verilere göre,
insanların % 36'sı kriz nedeniyle gelirlerinin azaldığını ve % 23'ü bunun çok
yakında olacağını düşünerek yaşadığını söyledi.
Vatandaşların % 61'i yıl
sonuna kadar yaşamın
normalleşmesini beklerken %35'i bunun tam tersini bekliyor.
Hükümetin koronavirüs
karşıtı eylemleri onaylanmaya devam ediyor. Aynı
zamanda toplumun büyük
bir kısmı sağlık sorumluluğunun esasen kişisel
olduğunun farkında.
Koronavirüs enfeksiyonu korkusu giderek
azalmakta, ancak bu kişisel finans ve ülke ekonomisi ile ilgili endişeler
pahasına oluyor. Fiziksel
temaslar ve sosyal etkinliklere katılım hala bir
endişe kaynağıdır. Ancak
Bulgarlar yıl sonuna kadar günlük yaşamlarında
normalleşme bekliyor.
Vatandaşların % 51'i,
kendilerinin veya aile üyelerinden birisinin koronavirüse yakalanmasından

insanların tekrar işe alınabilmesi için devletten
610 leva destek alması
söz konusu. İşverenin
sadece sigorta primlerini
ödemesi gerekir. Otelcilik, restorancılık ve turizm
sektöründe çalışan toplam 26 000 kişi istihdam
bürolarına başvurarak
kaydını yaptırdı. Şimdiye
kadar onların yaklaşık
7000-8000’i iş buldu”.

korkuyor, hatta çok korkuyor. Vatandaşların %
48'i korkmuyor ya da hiç
korkmuyor. Çok azı cevap
vermekte tereddüt ediyor.
Sosyologlara göre, mart
ve nisan ayları arasındaki
dönemde korkular gözle
görülür bir şekilde arttı,
ancak nisan ayından bu
yana belirgin bir şekilde
düştü ve şimdi insanlar
biraz kaygı duyuyor.
Bugün vatandaşların %
58’i, koronavirüs tehdidinin abartıldığına katılıyor
ya da inanıyor, % 39'u
bunun tam tersini düşünüyor. Diğerleri cevap
vermekte tereddüt ediyor.
Bulgaristan'da olağanüstü hal ilan edilmeden
önce daha fazla insan ko-

İçişleri Bakanlığı Kanununda değişiklikler yapılmasına ilişkin kanun tasarısının ikinci okumada
Meclis Genel Kurulunda kabul edilmesiyle gerekçesi ne olursa olsun (emeklilik, işten çıkarılma,
görevden alma) iş sözleşmesinin sona ermesi
durumunda İçişleri Bakanlığı (MVR) çalışanlarına
hizmet yıllarının sayısı kadar, ancak 20'den fazla
olmayan maaş tutarında tazminat ödenmesi kararı alındı. Kullanılmayan ücretli izin günleri için de
tazminat ödenecek.
MVR Akademisinde örgün eğitimi tamamlayan ve

bu kanunun yürürlüğe girdiği günden önce göreve
atanan veya göreve yeniden atanan mezunların,
10 yıldan kısa olmayan bir süre için MVR’de görev
yapmaları öngörülmekte.
Operasyonlar sırasında polise yardımcı olacak
ve kimlik kontrolü yapma yetkisine sahip olacak
gönüllü birimlerin kurulmasına ilişkin öneri ikinci
okumada yapılan oylama sonucunda reddedildi.
Meclis Genel Kurulunda ikinci okumada yapılan
oylamada onaylanan bir öneri ile Jandarma ve Terörle Mücadele Özel Birimi (SOBT) birleşecek ve
yeni birim sadece tehlikeli malların korunması, terörizm ve iç karışıklıklarla mücadelede değil, aynı zamanda üst düzey hükümet yetkililerinin ve örneğin,
MVR, Milli Gelirler Ajansı (NAP) veya Gümrükler
Ajansı gibi devlet kurumlarının sıradan çalışanlarının korunmasında da görev alacak.
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Başsavcı da
bu birim tarafından korunabilecek.
Yeni birimin, Ulusal Koruma Servisi ile (NSO)
aynı yetkilere sahip olacağı şüphelerine ve endişelerine rağmen öneri, ikinci okumada kabul edildi.
Kanuna göre bir polis organının veya bir yangın
güvenliği ve sivil savunma organının fiziksel dokunulmazlığını fiziksel güç veya nesne kullanarak
ihlal eden herkes eylemin suç teşkil etmemesi durumunda 2 000 leva para cezası ile cezalandırılacak. Polis emrine uymama cezası 200 ile 2 000
leva arasında olacaktır.
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Bulgaristan'daki fosiller modern insanın
Avrupa'ya sanılandan erken geldiğini gösteriyor
Bulgaristan'da bulunan fosiller modern insanın (Homo
sapiens) Avrupa'ya sanılandan birkaç bin yıl daha erken
geldiğini ve Neandertaller ile
daha uzun süre bir arada yaşadığını gösteriyor.
Ülkenin kuzeyindeki Baço
Kiro Mağarası'nda bulunan
kalıntılar üzerinde yapılan
testler, homo sapienslerin 46
bin yıl kadar önce mağarada
olduğuna işaret ediyor.
D a h a ö n c e İt a l ya ve
İngiltere'de bulunan fosiller,
Avrupa'daki en eski modern
insan fosili olarak görülüyordu.
O dönemde Avrupa'da küçük gruplar halinde yaşayan
eski insan türü Neandertaller,
modern insanın sahneye çıkmasıyla ortadan kaybolmuştu.
Modern insanın Avrupa'da
ve Avrasya'da Neandertaller
ile ne kadar süre ortak yaşadığı konusunda tartışmalar
sonuçlanmış değil.
Bu dönemde iki grup arasındaki ilişkinin özelliği ve
Neandertallerin neslinin nasıl tükendiği soruları da yanıt
bekliyor.

ilgili Nature Ecology & Evolution dergisinde paylaştığı
sonuçlar, fosillerin 46 bin ila
43 bin yıl öncesine ve modern insana ait olduğunu
gösteriyor.
Aynı enstitüden Jean-Jacques Hublin ve ekibinin Nature dergisinde yayımladığı
araştırma da dişin modern
insana ait olduğunu belirledi.

Bir diş ve dört kemik parçasından oluşan fosiller üzerinde yapılan incelemeler iki
ayrı bilimsel yayınla paylaşıldı.
Fosillerden alınan DNA
örnekleri bulguları doğruladı
Almanya'daki Max Planck
Evrimsel Antropoloji Enstitüsünden Helen Fewlass ve
ekibinin kemik parçalarıyla

Fosillerden alınan DNA örnekleri de aynı bulguları doğruladı.
Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nden Prof. Chris
Stringer'a göre bunlar, (Eski
Taş Devri'nin üçüncü ve son
alt devri olan) "Erken Üst Paleolitik dönemde, Homo sapienlerin Avrupa'daki varlığına
dair en eski ve en güçlü yayımlanmış veriler ve Nean-

dertallerin neslinin tükenmesi
bundan birkaç bin yıl sonrasına denk geliyor."
Kemiklerin yanında bulunan
bazı taş aletler ve ayı dişinden yapılmış kolye gibi el
yapımı eşya bulundu. Daha
sonra Neandertallerin yaşadığı bölgelerde bulunan
örnekler ile bunlar arasında
benzerlikler olması, iki grup
arasında etkileşim olduğunun
ve bu etkileşimin modern insanın Neandertallerin davranış biçimlerini etkileyecek
düzeye olduğunun göstergesi
olarak yorumlanıyor.
Prof. Stringer bu yorum
için, "Kesinlikle mümkün olabilir, ama Neandertallerin o
dönemden çok daha önce
kartal pençesinden ve deniz
kabuklarından takı yaptığına
dair veriler var" diyor.
İngiltere ve İtalya'daki fosiller
Baço Kiro Mağarası'ndaki
fosiller için verilen en eski
tarih 46 bin yıl öncesine ait.
Daha önce İngiltere'nin Devon bölgesindeki Kents Mağarasında bulunan Homo
sapiens kalıntıları 44200
- 41500 yıl öncesine ait bir
çene kemiği ile İtalya'daki
Grotta del Cavallo bölgesinde 43000 - 45000 yıl öncesine ait iki dişten ibaretti.
Ancak bu fosillerin hangi
döneme ait olduğunu belirle-

mek için 2011'de bulundukları toprak tabakaları teste tabi
tutulurken, Bulgaristan'daki
kalıntılarda kemiklerin kendisi
incelendi.
Prof. Stringer, İtalya ve İngiltere'deki fosillerde kullanılan
yöntemlerin "belirsizlikler nedeniyle genel kabul görmediğini" söylüyor.
2014' te yayımlanan bir
araştırma, Neandertallerin
Avrupa'dan yok oluş tarihini
yüzde 95 ihtimalle 41000 ila
39000 yıl öncesine dayandırmıştı.
Ancak, Neandertallerin bazı
bölgelerde var olmaya devam
ettiğini gösteren verilere rastlayan bilim insanları var.
Her şeye rağmen, yeni bulguların Avrupa'da Neandertaller ile modern insanların
5000 yıl birlikte yaşadığını
ortaya koyduğu söylenebilir.
'Neandertaller birden bire

yok olmadı'
Londra'daki UCL Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü'nden
Dr. Matt Pope, Neandertallerin Avrupa'dan "birden yok
olmadığını" belirtiyor.
Dr. Matt Pope, "Yeni tarihler
eğer doğruysa Neandertaller
ile modern insanların birlikte
yaşadığı tarihi İtalya ve İngiltere'deki bulguların tarihinden birkaç bin yıl daha geriye
itiyor" diyor ve ekliyor:
"Bazı yerlerde iki grup arasında ırk karışımı olduğunu
ve bunun gruplar arası sosyal
iletişim ve uyuma işaret ettiğini gösteren verilere rastlarken, bazı örneklerde de Neandertallerin morfolojisinde
hiçbir bozulma olmadığını,
yani melezleşme yaşanmadığını görüyoruz."
Prof. Stringer ise modern insanın Avrupa'ya ilk yayılışının
küçük gruplar halinde olabileceğini ve bunların geniş
Neandertal varlığı karşısında
ayakta kalma şansı bulmamış olabileceğini belirtiyor.
DNA verileri, Avrupa'ya bu
ilk gelen grupların daha sonraki nüfusun gen havuzuna
minimal katkıda bulunduğunu
gösteriyor.
Homo sapienslerin
Avrupa'da daha erken varlığına işaret eden veriler de var.
2019'da araştırmacılar Yunanistan'daki Apidima Mağarasında bulunan kafatası
parçasının 210 bin yıl önce
yaşamış bir Homo sapiense
ait olduğunu tespit etmişti.
A nc ak bilim insanları,
Avrupa'ya bu ilk gelişlerin
kalıcı olmadığını ve yerlerini
Neandertallere bıraktıklarını
söylüyor.
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