“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

www.koch-imot.eu

GSM:+359(877) 257-777

KIRCAALİ HABER
12 Ağustos 2020

(Çarşamba)

Yıl: XIV

Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

Sayı: 524

Fiyatı 1 Lv.

Büyükelçi Sekizkök Türk TIR’larının Sorunlarını
Bulgaristan Ulaştırma Bakan Yardımcıları İle Görüştü
istendi.
Toplantının ikinci önemli
gündemini ise son dönemde
sayıları ciddi oranda artan ve
Otomobil İdaresi tarafından
düzenlenen cezalar ve ödeme uygulamalarındaki aksaklıklar oluşturmuştur. Bakan
Yardımcısı Popov, Eylül 2020
itibariyle Bilgi Sistemi adında
bir programın uygulanmaya

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Ulaştırma,
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakanlığı Bakan Yardımcıları Angel Popov ve
Velik Zanchev ile Sofya’da bir
toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ana gündem
maddesini, TIR sürücüleri-

nin Haskovo, Uzuncoova’da
geçici olarak oluşturulan TIR
parkına yönlendirilmeleri ve
bu parkta uzun süreler bekletilmeleri nedeniyle yaşanan
sorunlar oluşturdu.
Toplantıda, Kapitan Andreevo / Kapıkule Sınır Kapılarının karşılıklı olarak 1.200-

1.250 civarında TIR geçişlerini karşılayabilecek kapasitede olduğu, hali hazırda
devam eden iyileştirme çalışmaları akabinde bu kapasitenin daha da artacağının
beklendiği de gündeme getirilerek araçların direkt olarak
sınır kapısına yönlendirilmesi

başlanacağını, sistem sayesinde Bulgaristan sınırları
içerisinde herhangi bir gerekçe ile cezalı duruma düşen
TIR şoförlerine tebligatın bu
sistem üzerinden kendi ana
dilinde anında yapılacağı
ve ödemenin beklemeksizin
hemen gerçekleştirilebileceği
ifade etti.
Kırcaali Haber

Kırcaali’nin yeni
camisinin inşaatı
tamamlanmak üzere

Bulgaristan Türklerinin Meşalesi
Nuri Adalı Mezarı Başında Anıldı
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) partisinin Kırcaali iline
bağlı yedi ilçe teşkilatının temsilcileri, bu yıl da önde gelen
aydınlarımızdan biri olan, demokrasi, hak ve özgürlükler için
mücadele veren Nuri Turgut
Adalı’yı ölümünün 16. yılında
doğup büyüdüğü Kirkovo (Kızılağaç) ilçesine bağlı Ostrovets
(Adaköy) köyünde bulunan mezarı başında andılar. Adalı’nın
mezarına çelenk ve çiçek konuldu, ruhu için dua edildi.
Yapılan anma töreninde HÖH
Genel Başkan Yardımcısı ve
Kırcaali Belediye Başkanı Dr.
Müh. Hasan Azis, HÖH Kırcaali İl Başkanı ve Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh.
İzzet Şaban, HÖH Kırcaali Milletvekilleri Adlen Şefket ve Erol

Mehmet, Kırcaali ilinde belediye
meclis başkanları, belediye başkanları ve HÖH Gençlik Kolları
temsilcileri hazır bulundu.
Nuri Turgut Adalı, 1922 yılında Ostrovets köyünde dünyaya
geldi. Totaliter rejim döneminde
Bulgaristan Türklerinin hak ve
özgürlüklerinin en parlak savunucularından biri olup ülkede

Müslümanların
haklarını koruma mücadelesi verdiği için
Bulgaristan
Türklerinin Nelson Mandela'sı
olarak adlandı. Nuri Adalı,
19 8 9 yılında
Bulgaristan’dan
zorla Türkiye’ye
göç ettirilenler arasında
bulunuyor. Uzun yıllar Bursa
BAL-GÖÇ Derneği’nin genel
sekreterliğini yaptı. 2004 yılında hayata gözlerini yumdu.
Momçilgrad (Mestanlı) kasabasının merkezindeki park Nuri
Adalı’nın adını taşımaktadır.
Güner ŞÜKRÜ

Kırcaali’nin Salifler semtinde 2015 yılında temeli atılan yeni cami,
tamamlanmak üzere.
İnşaatı yapan firma yetkililerinden alınan bilgiye göre cami bu
yılın sonuna kadar tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor.
Cami tamamlandığında 1 400 m2 kapalı alanıyla, 1 200 kişilik ibadet kapasitesiyle, kültür merkeziyle, kütüphanesiyle, kuran
kurslarıyla, çay ocağı vs gibi tesislerle, Bulgaristan’da külliyesi olan
tek cami olma özelliğini taşımakla birlikte, Balkanların da en büyük
camilerinden birisi olacak. KH
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1918-1923 Türk Kurtuluş Savaşı ve Bulgaristan Türkleri
20 Temmuz 1920’de
başlayan ve 25 Temmuz
1920’de tamamlanan
Doğu Trakya’daki Yunan
işgalinin çok önemli sonuçları olur. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki
milli mücadele ve silahlı
direniş yanlısı yaklaşık
25 bin kişi Bulgaristan’a
sığınmak zorunda kalır. Bundan böyle Doğu
Trakya’daki milli mücadelenin merkezi ağırlıklı
olarak Bulgaristan toprakları olacaktır. Çünkü Trakya, bir Anadolu
değildir, derinliği yoktur.
Batıdan ve içeriden düşman ordusuyla çevrilidir.
Doğudan da işgal altındaki boğazlar nedeniyle
düşman tarafından kuşatılmış durumdadır.
Bulgaristan’a sığınan
Trakya Paşaeli yöneticileri kısa sürede Ankara’dan
gelen talimat üzere yeniden faaliyete geçerler.
Bu arada Ankara Cevat
17 Nisan 1933 günü, Bulgaristan’daki Deliorman’ın
Razgrad kasabasında bulunan Türk mezarlığı, çoğunluğunu lise öğrencilerinin oluşturduğu, Rodna
Zaştita (Vatan Müdafaası) adı verilen faşist bir
örgüte bağlı 200 kişilik
gözü dönmüş bir grup
tarafından vahşice tahrip
edildi. Ellerinde kazma
küreklerle adeta baskın
yaparcasına mezarlığa giren Bulgar gençleri önce
bekçi kulübesini yakmış,
ardından mezar taşlarını
kırarak parçalamış, kabirlerden çıkardıkları ceset
ve kemikleri etrafa saçmak suretiyle kaçmışlardı.
Yaşanan bu alçakça olaydan haberdar olan Türkler
heyecanla evlerinden fırlayarak mezarlık etrafında
toplansa da olan olmuş,
etrafta kimsecikler kalmamıştı. Türkler yaşanan
bu provokatif hadiseyle
atalarına yapılan zulmün
sorumlularının bulunması
için Bulgar makamlarına
başvursa da en ufak bir
sonuç alamamışlardı.
Provokasyon kime yaradı?
Bulgaristan ile Türkiye
Cumhuriyeti arasındaki
ilişkilerin iyi olduğu bir dönemde meydana gelen bu
hadiseye kimse bir anlam
verememişti lakin kabirlerinde dahi rahat bırakılmayan soydaşlarımıza
karşı gerçekleştirilen bu
terör eylemi memlekette
infiale yol açtı. Hâlbuki
daha yakın zamana kadar
Türkiye’ye gelen Bulgar
gazetecileri Türk meslektaşlarına, yapılan inkılaplara duydukları hayranlığı

Abbas Gürer’i de iki ülke
arasında ilişkileri geliştirmek, Yüzbaşı Fuat Balkan da özellikle silahlı
mücadeleyi örgütlemesi
amacı ile yine Ankara

tarafından Bulgaristan’a
gönderilmiştir. Mücadelenin dördüncü ayağını
ve en önemli kısmını ise
Batı Trakya’nın güneyi de dâhil olmak üzere

Bulgaristan’da
yaşayan Türkler oluşturacaktır.
Bulgarist a n Tü r k l e rinin hem
Bulgaristan’a
sığınan Türklere hem de
Türk Kurtuluş
Savaşı’na çok
önemli maddi ve manevi
destekleri olur.
Kurdukları 30
kadar silah lı müfreze ile
hem Doğu
hem de Batı
Trakya’da Yunan Ordusuna
önemli darbeler indirirler.
Özellikle de
günümüzde Momçilgrad
yani Mestanlı’ya bağlı
Bektaşlar yani Kamenets köyüne yerleşmiş
bulunan Yüzbaşı Fuat

Balkan’ın müfrezesi…
Yapılan saldırılar nedeni
ile Yunan Ordusu önemli
sayıda mevcudunu doğusu ve batısı ile Trakya’da
bırakmak zorunda kalır.
Böylece Anadolu’ya daha
az Yunan askeri gider.
Bulgaristan Türklerinin
Türk Kurtuluş Savaşı’na
verdikleri destek çok yönlüdür. Tekâlifi Milliye kanununa gönüllü uyarlar.
Varna Milletvekili Şakir
Zümre’nin öncülüğünde
on binlerce ton silah ve
mühimmatı, Türk Kurtuluş Savaşı’na iletilmek
üzere Anadolu’ya sevkini sağlarlar. Bulgaristan’a
sığınmış bulunan Türk
mültecilere ve askerlerin
gizli yollardan Anadolu’ya
geçmeler ine yardım cı olurlar. Ayrıca maddi
destek sağlamak amacı ile de para toplarlar.
Bulgaristan Parlamentosu’ndaki Türk milletvekilleri de Sofya’da bulunan

1933 Razgrad Provokasyonu
ifade etmiş, Bulgar sanatçılar burada temsiller vermiş hatta Türk ve Bulgar
Milli Takımları arasında
Sofya’da bir müsabaka
dahi ayarlanmıştı. Bulgaristan elçisinin hadiselerden önce Türk dostluğuyla ilgili iftihar dolu
açıklamaları da cabasıydı. Peki, durum böyleyken
Razgrad’ta yaşanan vahşet nasıl açıklanacaktı?
Bulgaristan Büyükelçisi
Ankara’da yaptığı açıklamalarına çok müteessir
olduğunu belirterek başladı. Hadisenin sebebini
ise özetle şöyle ifade etti:
“Razgrad’da yapılmak
üzere olan bir park için
istimlak edilen arazinin
içerisinde Türk mezarlığı
da bulunmaktaydı. Ancak
bölgede yaşayan Türklerin buna karşı gelmesi
istenmeyen hadiselerin
nedeni oldu. Yavaş giden
istimlak işini hızlandırmak
isteyen bazı aşırı gruplar
ise park projesinin tamamlanması için böyle bir
yola başvurdu. Bu insanlar bilmeden ülkelerine
zarar veren bir güruhtu.
Bu hadise Türklerin dini
hislerine karşı yapılan bir
saldırı değil adi bir suçtan
ibaretti. Sorumluların yakalanması için de gereken
her şey yapılacaktı. TürkBulgar dostluğunu ise
kimse bozamazdı.”
Türkiye Cumhur iyeti
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ise
TBMM’de yaptığı ko nuşmada konu ile ilgili
olarak şunları söyledi:

“Bulgaristan’la dostluk ve
emniyet münasebetlerinin
arttırılması için, biz bütün
imkânları kullanmaktayız.
İki memleket arasındaki
bitaraflık ve hakem muahedesinin uzatılmasını

yıkılan camiler, kapatılan
Türk mektepleri, zindana
atılan aydınlar, halka reva
görülen işkenceler milletin hafızasından henüz
silinmemişti. Nitekim bu
hadiseden hemen sonra

liği Başkanı Tevfik İleri bir
konuşma yaparak burada
bir nümayiş yapılmayacağını sadece Bulgar mezarlığına gidilip bir çelenk
konulacağını açıkladı.
Kolluk kuvvetlerinin tüm

yabancı elçiliklere, Türk
Kurtuluş Savaşı’nın haklı
bir mücadele ve dolayısı
ile desteklenmesi gerektiği konusunda bildiri
gönderirler. Kısaca Bulgaristan Türkleri, Türk
Kurtuluş Savaşı’na her
türlü destekte bulunurlar.
Bir kısmı silahlı mücadele verirken; bir kısmı
silah, cephane temini ve
bunların ulaştırılmasını
üstlenir. Herkes olanakları ölçüsünde bu kavgadaki yerini alır. Bunun en
güzel ve anlamlı örneğini
Aydos’un Çavdarlık yani
Rıjitsa köyünde yaşanan olay ortaya koyar.
Kızılay’a yardım toplamak için köye gelen heyete Osman Aga, sahip
olduğu iki öküzden birini
verir. Kendisine “çiftini ne
ile süreceksin” diye sorulunca, bugün Anavatanı
düşünmeliyiz, yarın çift
zamanı gelince de onu
düşünürüz der.
Metin EDİRNELİ
miz gibi devlet yetkilileri
bu hadisenin daha fazla
büyümesini istemiyordu.
Hükümetin fikirlerini yansıtan Hâkimiyeti Milliye
Gazetesi gençlerin bu
protestosunu gazetede
şöyle görmüştü:
“Bilhassa nizam ve intizamın en çok hüküm
sürmesi lazım gelen bir
muhitte böyle bir hareketin yapılması hayret
uyandırmıştır. Kanunsever, şuurlu ve vakarlı
bir gençlik yetiştirmek
azminde bulunan Türk
vatanı, nizama karşı gelenlerin hareketlerini hiçbir zaman tasvip etmeyecektir.”
Birlik kapatılıyor

derpiş eden (öngören)
bir protokol, vekillerimizin
komşu hükümete cevabî
ziyaretleri esnasında imzalanmıştır. İktisadi ve
siyasi münasebetleri inkişaf ettirmek, Cumhuriyet
Hükümetinin ciddi arzusudur.”
MTTB’den soydaşlarımıza destek
Anlaşılan o ki iki taraf
da bu hadiseyi unutmak
istiyordu. Ancak yapılan
açıklamalar Türk kamuoyunu tatmin etmemiş,
daha evvel Bulgaristan’da

İstanbul’da ısrarla bir protesto mitingi düzenlemek
isteyen Milli Türk Talebe
Birliği valilikten izin alamamış, gençlerin sabrı
kalmamıştı. Harekete
geçmek için 20 Nisan
1933 Perşembe gününü bekleyen üniversiteli
ve liseli gençler öğleden
sonra Maçka da bulunan
Bulgar Konsolosluğunun
önünde toplanmaya başladı. Civardaki okullarda
dersten çıkmış lise öğrencilerinin de katılımıyla
artan kalabalığın taşkınlıklara sebep olmaması
için Milli Türk Talebe Bir-

engellemelerine karşılık
toplanan binlerce genç
hep birden Bulgar mezarlığına akın etmiş, Bulgar
gençlerine ibret niyetine
mezarlığa sadece çelenk konularak nutuklar
atılmış, kabirlerin üzerine
çiçekler serpilmişti. Ancak
polis aldığı emir gereği
gençlerin peşinin bırakmadı ve başta başkan
Tevfik İleri olmak üzere
pek çok genci tutukladı.
Tutuklananlar kolluk kuvvetlerinin ihtarlarına uymamak ve izinsiz gösteri
yapmakla suçlanıyorlardı.
Daha evvel de belirttiği-

Memleketin en tanınmış avukatları Bulgarların vahşice işledikleri
bu suçu kendilerince
protesto etmek isteyen
ve bu yüzden tutuklanan
gençleri savunmak için
adeta sıraya girdi. Fakat
gençler iki gün süren soruşturma sonunda mesele daha da büyümeden
serbest bırakılınca müdafaaya gerek kalmadı. 22
Nisan günü ailelerine kavuşanlar büyük tezahürat
ve alkışlarla karşılandı.
Lakin olan Milli Türk Talebe Birliğine olmuştu.
Hatay’ın Türkiye’ye ilhakında, Suriye’yle Türkiye
arasında oluşan sorunlara karşı bir izinsiz miting
daha düzenlenenince
Milli Türk Talebe Birliği
22 Kasım 1936 yılında
süresiz olarak kapatıldı.
Yeniden kurulması ise
tam on yılı buldu.
Murat MUTLU
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AKLIN YOLU

O gün okulda nöbetçi
öğretmendim. Üçüncü
saatten sonra yapılan büyük saat arasıydı. Okulun
koridorlarında cıvıldaşan
çocuklar arasından do-

- ÖYKÜ “Öğretmenim bu Sabri
bana nerede rastlasa
sürekli takılıyor, küfüre

Hasan VARADLI
laşıyordum. Dip köşede
bir kız öğrencinin ağladığını, karşısında bulunan
erkek öğrenci ona bir şeyler deyip, kızın ağlaması
daha da arttığını görünce, onlara doğru yönlendim. Yanlarına yaklaşınca kız onuncu sınıftan
Zeliha’ydı. Bir kaç metre
yaklaşmama rağmen sırtı
bana karşı olduğundan
on birinci sınıf öğrencisi
Sabri beni hala göremediğinden Zeliha’ya incitici, aşağılayıcı, sözler
sarf etmeye devam ediyordu. Zeliha yanaklarından yuvarlanan göz yaşlarını sol koluyla silerek:

varan sözler söyleyerek
beni rahatsız ediyor,
ben de kendimi tutamıyorum, onun sözlerini
hazmedemiyor, ağlamaktan kendimi alamıyorum.
Sonucun kötü olacağından korktuğum için babama söylemekten çekiniyorum.”
Bu sırada Zeliha kiminle konuşuyor diye arkasına bakınan Sabri, beni
görünce var gücü ile bir
hamle yaparak oradan
kaçmak istedi. Kaçmaya
fırsat bulamadan yakalandı. Olayı soruşturmak
için Sabri öğrenciyle beraber rehber öğretmen

SENSİZLİK
Bedenimde derin bir yara onmayan
Son kez gidişinin hatıraları.
Kirpiklerimden uçar gider her an
Özlemin deler demir dev dalgalar.
Titrerim kara vahşi bulutlardan
Rüzgarlar keder getirip vermesin
Dallarımdaki o körpe tomurcuk
Öksüz kalıp gam dolu eğilmesin
İzin kalmasın ellerin dilinde
Gözüm kahrını görmesin alemde
Elin acısı boralar içimde
Sensizlik bilsen bir başka biçimde.
Yollarını çığ kapamış izin yok
Sabah meltemi yolunu tarifler
Uçarım hızla yayından çıkmış ok
Aşarım doruk dağ yüceler
Bana son anda „Alo” desen yeter
Bende ansızın yeşil çimenler biter
Gözler uzaklara sürüklenir gider
Gidişin bende alev alev tüter
Kör yollarını ışık tutsam bilmem
Gelirmisin kuşluk vakti Dalca’ya?
Bir şarkı dökülsün dudaklarımızdan
Yel olup gitsin güzel Sapanca ‘ya.
Bayram KUŞKU

odasına gittik:
“Eee, anlat bakalım
Sabri, bu kızla alıp veremediğin nedir, niye bu
kıza takılıp sürekli rahatsız ediyorsun.?“
“Öğretmenim, size kendimi tam olarak anlatabilmem için asıl gerçeği
size anlatmaktan başka
çarem kalmadı. Size söylemekten de utanıyorum
ama, gerçeği söylemezsem beni anlayamazsınız. Size işin aslını anlatmaktan başka çarem
kalmadı. Ben o kızdan
hoşlanıyorum. Latifeyle
laf atıyorum, beni tersliyor. Sade bir şekilde takılıyorum, yine olmuyor.
Ben de istemeyerek bu
gün biraz daha fazla
kaba davranıp işin dozunu kaçırdım, onu ağlattım. Amacım onu üzmek
değil, ondan hoşlandığımı ona ifade edebilmekti,
ama yine beceremedim.
Siz de genç olmuşsunuz,
ne olur, siz bari anlayın
beni. Affedin beni öğretmenim…”
“Sorun benim seni affetmem de değil... Yeri
gelmişken sana sormak
isterim. Senin ablan
veya kız kardeşin var
mı ?“
“Evet, benden bir yaş
küçük kız kardeşim var.“
“Senin Zeliha kıza yaptığını, birileri senin kız
kardeşine yapsa, sen
nasıl tepki gösterirdin?”
“Valla asla af etmem.
Ben varken benim kız
kardeşime kimse yan

bakamaz… “
“Öyle mi, burada haklısın. Senin kız kardeşine kimse yan bakamaz,
laf atamaz, sen karşısındasın. Ya Zeliha’nın
ağabeyi veya babası
senin karşına çıkarsa
! Senin tarafa dokunulunca yanlış olacak,
sen başkasının kızına
takılınca doğru bir hareket sayılacak, öyle
mi ? İyice olayın içine
girerek bir düşün bakalım… İnsan aklın yolunu seçerse doğruyu
her zaman bulur. İnsan
oğlu şahsiyet ve haysiyet için yaşar bunu sakın
unutma… “
Bu konuşmanın üzerine hiç bir cevap veremeden Sabri aklı ile
baş başa kalıp birkaç
dakikalık sessizlikten
sonra kendi yaptığı hareketin muhasebesini
yapmış olacak ki :
“Öğretmenim, yerden
göğe kadar haklısınız.
Bana hayat boyu asla
unutamayacağım bir
ders verdiniz, farkında
olmadan ne kadar acemice, çocukça hareketler yapmışım… Beni affedin öğretmenim…“
“Hatanı anladın ya, bu
affı benden değil, gidip
Zeliha’dan özür dileyerek isteyeceksin. Bir ata
sözümüzün dediği gibi,
tatlı dil, yılanı bile kovuğundan çıkarır. İşte o
zaman Zeliha da belki
seni af eder, barışırsınız…“
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GÜZEL KOŞUKAVAK
Bin üç yüz yillarin sonlarında,
Narin Burgaz çayının kıyısında,
Bir kavaktan başlayan at koşularında,
Doğdun sen atalar diyari Koşukavak.
Doğusunda beyaz gelinlikle celve,
Batısında çocukları avutan Beşiktepe,
Güneyinde altın küplü Adatepe,
Sevdalıyız sana, şirin, güzel Koşukavak.
Bin dokuz yüz on üç, ağustos onalti,
Kuşçubaşı gönüllüleri buraya ayakbastı,
Dünyada ilk Türk Cumhuriyeti temeli atıldı,
Ne mutlu sana, özgürlükçü Koşukavak .
Bahçeli evleri çiçeklerle süslü bak,
İnsanları güler yüzlü sımsıcak,
Neşeli çocuklarla dolu her sokak,
Sevdalıyız sana, şirin, güzel Koşukavak.
Komunizım başımıza binbir bela getirdi,
Önce halkın malı mülkü talan edildi,
Dağlardan inen haydutlara verildi,
Yetmedi, onlar silahla başımıza dikildi.
Dediler, yok artik Müslimanlik, Türklük,
Asırların öcünü alırcasına dövüldük,
İmanımız uğruna zindanlarda çürüdük,
Türklük , özgürlük, uğruna kahramanca öldük.
Zulümlere boyun eğmedik, kovulduk, gittik,
Bak karşındayız Koşukavak, yine sana geldik,
Toprağımıza taşımıza, eşe dosta, merhaba dedik,
Atalar diyari şirin güzel Koşukavak.
Nihayet geldi beklenen demokrasi,
Medyada, sokaklarda özgürlük sesi,
Kulakları çınlatıyor nağmeli ezan sesi,
Sevdaliyiz sana, şirin, güzel Koşukavak yöresi.
Hasan VARADLI

Hasan VARADLI

RÜYA VE GERÇEK
İster beyaz kefen ile örtmeyin Beni,
İsterseniz gömmeyin kara toprağa...
O, Beni hayatta bin kez öldürdü,
Bir bilseniz kaç kez Beni toprağa gömdü.
Geceler vardı, herkesin mışıl mışıl uyuduğu geceler,
Tatlı rüyalar gördüğü geceler.
Fakat, sadece biri vardı sabahlara dek uyanık,
Dilekler tutuyordu yanık yanık...
İster rahmet duaları okumayın ardımdan,
O, Beni kaç kez dualar ile bıraktı yapayalnız!
Sadece Tanrım kaldı kaç kez Beni anlayan,
Gecelerdeki haykırışlarımı sadece yıldızlar duydu...
Köpeklerin uğultuları eşlik etti çoğu kez Bana,
Fakat, O yıldız ki, hep suskun durdu!!!
Yanan yüreğimi soğuk ışıklarıyla dondurdu!...
Nerede bir ses duysam yanıma yaklaşan,
Hep Senin sesin diye heycanlandım.
Karınca ayaklarının sesini duydum çoğu kez,
Arıların vızıltısını takip ettim yalnızlıkta.
İsmini yazdım hançer ile – taşlara, ağaçlara, göklere...
Kazıdım ismini beynime, anılarıma, umutlarıma!!!
Sonra hançeri batırdım umutla dolu kalbime!...
Ne acı hissettim, ne de korku!
“Ben bir rüyaydım, sabah oldu,” dedin,
Fakat, Ben hayalinle hiç uyuyamadım ki!
Şimdi artık uyumaktan,
rüya görmekten korkuyorum,
Sabah olmaktan değil,
Senin rüya kalmandan korkuyorum!
Anlamamışsın arkadaşım, Sana hissettiklerimi,
Rüyadakini değil, gerçektekini sevdiğimi!!!
İsmet İSMAİL

MEMNUNUM HAYATIMDAN
Zaman geldi ırmak oldum çağladım
Zaman oldu çocuk gibi ağladım
Sokaktaki dilencinin halinden
İçimi dağlayan kara dert bağladım
Zaman zaman kartallarla yarıştım
Zaman oldu düşmanımla barıştım
Bazen ölümün üstüne yürüdüm
Bazen gizlice yerde süründüm
Bu gönül nice depremden geçti
Bazen iyisini, bazen kötüsünü seçti
Dayanılmaz olunca vicdani vaziyeti
Yarayı neşterle değil, tırnakla deşti
Yıllarca çeşitli ülkelerde kaldım
Kaderin çeşidinden nasibimi aldım
Bazen hüzun bazen mutluluk buldum
Sonunda şaşmaz insan sarrafı oldum
İyili kötülü memnunum hayatımdan
Tanrıma şükran duası çıkmaz aklımdan
Milyarı aştı suya bile muhtaç olanlar
Akıl almaz acı çeken nice insan var
Rüstem AZİZ
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İstihdam Ajansının yeni bir projesiyle
70 bin işsiz istihdam edilecek
2014-2020 dönemi için
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamında uygulanan ve ülke çapında
İstihdam Ajansı tarafından
uygulanacak olan “Sizin
İçin İstihdam” projesinin
uygulanmasına başlandı.
Proje kapsamında salgın
hastalık ve COVID-19 virüsünün yayılması sonucu
işini kaybedenler de dahil
olmak üzere 70 bin işsizin
istihdam edilmesi bekleniyor.
Proje, istihdam sübvansiyonu sağlayarak işsizleri işe almaları üzere
işverenlere zamanında
destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bir yandan bu,
işletmelerdeki ekonomik
ve üretim süreçlerinin toparlanmasını hızlandırmaya yardımcı olurken diğer
yandan istihdam bürolarına kayıtlı kişilerin uzun
süre işsiz kalmasının önlenmesini sağlayacaktır.
Proje amaçları için işverenler, kendileri tarafından
ilan edilen boş pozisyonlar için 3 aya kadar mali
yardım için başvurabilirler, ancak İş Kanunu'nun
gerekliliklerine uymak
zorundadırlar. Sürdürülebilirliği sağlamak için
işveren, desteklenen kişilerin % 75'inin istihdamını
sübvansiyonlu istihdam
dönemine eşit bir süre

ulusal kotaya ve diğer
sektörler için belediyelere göre belirlenen kotaya
ulaşılana kadar başvurular onaylanacak. İkinci durumda bir il için belirlenen
finansal kaynaktan artan
bir miktar olursa, bu miktar başka bir ile yönlendirilecek.
İstihdam Ajansı’nın resmi web sitesinde finansal
kaynakların kota dağılımı
projenin gereksinimlerine

boyunca korumakla yükümlüdür.
Projenin hedef grubu,
istihdam bürolarına kayıtlı olan işsiz kişilerdir.
Onların, Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler Yasası
kapsamında işveren veya
ilgili şirketlerle işverenin iş
ilanı vermesinden sonra 1
(bir) aydan daha az olmayan bir sürede iş ilişkisi
içerisinde olmamış olmaması gerekir.
Proje kapsamında istihdam sağlayan işverenler,
ülke için belirlenen asgari
ücret tutarında çalışanlara
maaş ödemek için yapılan
giderlerin yanı sıra asgari
ücrete göre hesaplanan

işverenler tarafından ödenen prim tutarları karşılanacaktır. Proje kapsamında yapılacak azami mali
yardım miktarı, AB Resmi Gazetesinde 20 Aralık
2013 tarihinde yayınlanan
1407/2013 Yönetmeliğe
göre 200 bin avro miktardadır.
Proje uygulama maliyetleri Avrupa Sosyal Fonu
ve Bulgaristan’ın bütçesi tarafından finanse
edilmektedir. Proje bütçesi, konuk ağırlama ve
restorancılık ve seyahat
acenteciliği ve tur operatörlüğü ve seyahat ve rezervasyonlarla ilgili diğer
faaliyetler sektörlerinde

işverenlere öncelikli destek verilmesi için 50 milyon leva miktarında ulusal kota belirlenmiş olan
toplam 160 milyon levadır. Proje bütçesinin geri
kalanı, işsizlik oranına,
13 Mart 2020 tarihinden
sonra yeni kayıtlı işsiz
sayısına ve ilgili ilçelerde işveren sayısına göre
belediyelere kota bazında
dağıtılmaktadır.
İşverenlerin sıralaması,
başvuru sırasına göre yapılacak. Konuk ağırlama,
restorancılık, seyahat
acenteciliği, tur operatörlüğü, seyahat ve rezervasyonlarla ilgili diğer
faaliyetler sektörleri için

king / EuroHPC Ortak Girişimi) prosedürüne göre
onaylandı.
Süper bilgisayar merkezi kurulmasının amacı,
Bulgaristan ekonomisinin
rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olması,
gerçek yaşam süreçlerini
modellemek ve simüle etmek için modern yöntemlere dayanan araştırma ve
yenilik faaliyetlerinin gelişimini hızlandırmasıdır.
Süper bilgisayarın ka-

pasitesi, Bulgaristan, bölgesel ve Avrupa düzeyindeki küçük ve orta ölçekli
işletmeler de dahil olmak
üzere çok sayıda kamu
ve özel sektör kullanıcının
birçok uygulama alanında
kullanılabilecek.
Bulgaristan'ın AB’nin
süper bilgisayar ağında
varlığı, ciddi hastalıkların
hücresel düzeyde uygun
tedavinin seçilmesine
yardımcı olacak hücresel ve moleküler tanı için
tıbbi verilerin analizinden
sonuçlar elde edilmesini
hızlandıracak. Sistem,
biyoinformatik, eczacılık, moleküler dinamik ve
mekanik, kuantum kimyası ve biyokimyası, yapay
zeka, mikroelektronik ve
başka ilimsel alanlar da
dahil olmak üzere birçok
bilimsel alanda çalışmak
için optimize edilecek.AA

Bulgaristan’da Süper Bilgisayar
Merkezinin İnşaatı Resmen Başladı
Sofya Teknik Parkı’nda
Av r upa Yüksek Pe rformanslı Bilgi İşlem
Ortak Girişimi'nin (EuroHPC) bir parçası olan
Bulgar istan’da Süper
Bilgisayar Merkezi’ni barındıracak olan binanın
temel atma töreni yapıldı. Ülkemiz Avrupa Birliği'ndeki (AB) sekiz yeni
yüksek performanslı bilgisayardan birine ev sahipliği yapma yarışını kazandı ve bunun bizi yeni
dijital gerçeklikte daha
iyi konumlandıracağı ve
yabancı yatırımcıları çekmeye yardımcı olacağı
umuluyor.
Proje, Sofia Tech Park
Şirketi’nin konsorsiyum
lideri olduğu “Petascale
Supercomputer - Bulgaria” isimli konsorsiyum
tarafından uygulanacak.
Proje, Bulgaristan hükü-

meti tarafından 12 milyon
avro sağlanan toplam 18
milyon avro değerindedir.
Sofya'daki süper bilgisayar, AB’nin bilgi işlem gücünü artırmayı amaçlayan
5 petascale süper bilgisayardan biri olacak. Bulgar
konsorsiyumunun adaylığı, 3 pre-exascale ve 5
petascale süper bilgisayarın kurulacağı 8 yerin seçildiği EuroHPC JU (European High-Perfomance
Computing Joint Underta-

göre yayınlanacak. Daha
sonra düzenli olarak başvurusu onaylanmış ve
onaylanmamış işverenlerin yedek bir listesi yayınlanacak.
Proje başvuru koşulları
hakkında ayrıntılı bilgi,
İstihdam Ajansı’nın resmi
web sitesinde ve ayrıca
ülke çapında istihdam
bürolarında bulunan bilgi
panolarında bulunabilir.
Kırcaali Haber

Almanya’da oturan Bulgaristan
emeklilerinin maaşları oraya
gönderilecek

Alman Emeklilik Sigortası (GPO) kurumu ve Ulusal
Sigorta Enstitüsü (NOİ), Bulgaristan’ın emekli maaşı ödediği Almanya'da ikamet eden vatandaşlara
emekli maaşlarının ödenmesine yönelik prosedürde
değişiklik yapma konusunda anlaştı.
NOİ, emekli maaşlarını Almanya’da almak istediğini bildiren kişilere yönelik emekli maaşı ödemelerini
doğrudan onların oradaki banka hesaplarına yatırmaya başladı.
Bu şimdiye kadar Almanya’daki yetkili kurum aracılığıyla yapılıyordu. Bu değişiklik, 1 Mart 2020'de
yürürlüğe giren
iki ülkenin sosyal güvenlik kurumları arasında idari işbirliği
sözleşmesi imzalanması sonucunda mümkün oldu.
GPO ve NOİ, bu yılın temmuz ayının başından
itibaren Alman kurumun arabuluculuk faaliyeti olmaksızın emekli maaşlarının emeklilere doğrudan
ödenmesine geçilmesini kararlaştırdı.
Almanya’da ikamet eden emekli vatandaşlarımıza
emekli maaşı ödeme şeklinde değişiklik yapıldığı
GPO tarafından gönderilen mektupla bildirildi.
Emekli maaşının doğrudan Bulgaristan'dan ödenmesine başlanabilmesi için her bir kişinin NOİ’ye
banka hesabının açıldığı Almanya'daki banka tarafından onaylanmış Bulgaristan’ın Emekli Maaşını BIC / IBAN ile Ödemesi Beyannamesi formunu
doldurması gerekir.
Belirtilen banka hesabı mutlaka kişisel olmalı. Beyanname formu, NOİ’nin web sitesinden "Kullanıcı
İçin" / "Formlar" / "Yönetmeliklere Göre Belge Örnekleri" / "Diğer Belge Örnekleri ve Formlar" başlıklı
bölümlerde bulunabilir.
Almanya’da ikamet eden emekli vatandaşlarımız
ayrıca NOİ’ye Almanya’daki ikamet adreslerinin bulunduğu belediyelerden alınan güncel onaylı ikametgah belgesini sunması gerekir. Bundan başka onların her bir takvim yılı 1 Kasım-31 Aralık döneminde
emekli maaşlarını Almanya’da almak istediklerine
dair onaylı bir beyanname sunması gerekir. Bu tür
ilk beyannamenin yılın sonunda verilmesi isteniyor.
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti hükümeti ile Alman
Demokratik Cumhuriyeti hükümeti arasında 20 Şubat 1958 tarihinde imzalanan Sosyal Politika Alanında İşbirliği Anlaşması kapsamında belirlenen emekli
aylıkları, doğrudan ödeme anlaşmasının kapsamı
dışında kalıyor. Söz konusu emekli maaş ödemeleri,
GPO aracılığıyla yapılmaya devam edilecek.
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İlknur Kazim, üç tekstil işletmesini ziyaret etti
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Başkanı Ilknur
Kazim, şehirde bulunan
büyük tekstil işletmelerinin üçünü ziyaret ederek, sayısı 300'ü aşan
çalışanlarının mübarek
Kurban Bayramını tebrik
etti. Ziyaretlerinin bir diğer amacı da koronavirüs
(COVID-19) ile ilgili durum
ve işletmeleri nasıl etkilediği hakkında bilgi edinmekti.
İknur Kazim'ın şirketlerin
yönetim ekipleriyle yaptığı görüşmelerde salgının
şirketler üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu ortaya çıktı. Mevcut siparişler
azaldı, ancak yöneticiler
hızlı bir şekilde iş pazarı
bulmayı başardı ve şirketler koruyucu maske
üretmeye başladı. Böylece siparişlerdeki azalma

ları önemli. Umarım bu
durum tekrar yaşanmaz.
Bu durumda Momçilgrad
Belediyesi işletmeleri
destekleyecek çok fazla
mali enstrümana sahip

değil, ancak şirketlere
her zaman destek ve yardımımıza güvenebilecekleri konusunda güvence
verdim” diye kaydetti.
Kırcaali Haber

Ardino Belediyesinden
ücretsiz internet erişimi

nispeten telafi edildi ve
işçi sayısının azaltılmasına gerek kalmadı. Bazı
şirketler, krizle mücadele

önlemleri olarak devlet
tarafından sunulan destek programlarından faydalandı.

İlknur Kazim, “Yönetim ekiplerinin esnek ve
tedbirli davranarak iş
pozisyonlarını koruma-

daha az sayıda öğrenci
ve çocuk bulunmasına
imkan veriyor. Merkezi
okulların tam gün eğitim
yapılmasının düzenlenmesi ve 1'den 7'inci sınıfa kadar öğrencilere öğle
yemeği sağlanması için

ek kaynaklar tahsis ediliyor. Merkezi anaokulu
ve okul statüsünde olan
eğitim kurumlarına araçla
giden çocuk ve öğrencilere ücretsiz okul servisi
sağlanıyor.
Momçilgrad Belediye
Başkanı İlknur Kazim,
“Eğitim, belediyemizin
temel öncelikleri arasında. Kararları oybirliği
ile onaylayan belediye
meclis üyelerine teşekkür
ediyorum. Bu kararlarla
mevcut anaokulların ve
okulların varlığını sürdürmesi garanti altına alındı.
21. asırda çocukları eğitime erişimden mahrum bırakmamız gibi bir şey düşünülemez” diye kaydetti.
Kırcaali Haber

minin yanı sıra sosyal
alanda (huzurevleri,
engelli bakım evleri,
sosyal hizmetler bakım
evleri, çocuk gündüz
bakım evleri, aile tipi
yerleştirme merkezleri

vb.) çalışanların
ücretlerinin artırılmasına yönelik
standartlarla bağlantılı. Önlem, hükümetin onayladığı 2020 yılının sonuna kadar yeni
sosyo-ekonomik
önlem paketinde
yer alıyor.
Kaynaklar, merkezi yönetim bütçesi harcama kalemleri arasındaki dağılımı ve / veya kaynak
transferlerini yeniden
düzenleyerek sağlanıyor.
Kırcaali Haber

Ardino (Eğridere) Belediyesi, halka açık yerlerde
ücretsiz kablosuz internet erişimi için yüksek hızlı internet bağlantı noktaları kurulmasına yönelik Avrupa
Komisyonu'nun (AB) WiFi4EU Programı kapsamında
ücretsiz internet erişim hakkı kazanan bölgedeki belediyelerden biri oldu. İlçenin sakinleri ve misafirleri, halka açık 10 yerde ücretsiz internetten yararlanabilecek.
İnternet bağlantı noktası oluşturulan yerler şunlardır:
Ardino kasabasının merkezi, Belediye İdaresi binasının
arkasındaki park, Nilüfer Parkı, Byal İzvor (Akpınar)
Köyü Muhtarlık binası önündeki meydan ve köyün Di-

Momçilgrad ilçesinde merkezi anaokulu
ve okullar listesi güncellendi
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Meclisi, 20202021 eğitim ve öğretim
yılı için ilçede merkezi
anaokulu ve okul statüsüne sahip olacak eğitim
kurumları listesini onayladı. Toplantıda buna ilişkin iki taslak karar meclis
üyeleri tarafından oy birliğiyle onaylandı. Zvezdel
(Gökviran) ve Nanovitsa
(Alibeykonağı) köylerinde
bulunan anaokulları ve
okulların mevcut merkezi anaokulu ve okul statüsünün devam etmesi
önerisi onaylandı.
Belediye Meclis üyeleri
ilçede bulunan 5 anaokulunun, 1 lisenin ve 5
ilköğretim okulunun mer-

kezi anaokulu, lise ve
ilköğretim okulu statüsü
kazanmaları gerektiğine
karar verdi.
Karar, merkezi ve koruma altında olan okullarda
ve anaokullarında sınıflarda ve çocuk gruplarında

amandovo (Hüsemler) Mahallesi, Mleçino (Sütkesiği),
Gorno Prahovo (Tosçalı) ve Borovitsa (Çamdere) köyleri.
Birkaç hafta içinde Padina (Makmulu) köyünde ve
Şeytan Köprüsü'nde olmak üzere iki WiFi noktasının
daha kurulması bekleniyor. Sağlanan ücretsiz WiFi
bağlantı noktasına erişim şifre gerektirmeyecek. Bu
şekilde internet bağlantısına ihtiyaç duyan herkes faydalanabilir.

Anayasa Mahkemesi:
Cumhurbaşkanı hakkında
soruşturma yapılamaz
Başsavcı İvan Geşev’in Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Yardımcısının soruşturulup soruşturulamayacağına ilişkin sorusu üzerine Anayasa Mahkemesinin

2020 yılı belediye bütçelerine ek transfer
Bakanlar Kurulu, 2020
yılı için belediye bütçelerine 24,6 milyon leva
tutarında ek transfer
yapılmasını onayladı.
Fonlarla devlet tarafından sağlık, sosyal güvenlik, yardım ve bakım
alanında delege edilen
faaliyetler için hükümet
tarafından kabul edilen
daha yüksek standartların getirdiği maliyetlerin karşılanması amaçlanıyor.
Değişiklik, 1 Ağustos
2020 tarihi itibariyle
devlet tarafından finanse edilen okul ve çocuk
sağlığı ve sağlık mua-

yenehaneleri alanındaki faaliyetlere yönelik
sağlık sektöründe toplu
iş sözleşmesinde belirlenen ücret miktarına
ulaşması için standartları yükseltme önle-

oybirliğiyle verdiği karara göre, Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma yapılamaz, ancak suç işlediğine dair
bir bilgi edinilmesi durumunda tahkikat memurları bu
tür başka bir soruşturma işlemlerine girişebilirler. Ayrıca Cumhurbaşkanı soruşturulamaz ve dinlenemez.
Aynı şey Cumhurbaşkanı Yardımcısı için de geçerli.
Anayasa uzmanı olan Prof. Dr. Plamen Kirov, kararla ilgili, “Bu demektir ki, Cumhurbaşkanı dokunulmaz
değil. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Yardımcısı
araştırılabilir, ancak onların hakkında suç duyurusunda
bulunulamaz, yani suç tespit edilmesi halinde yargılanamazlar. Anayasa’ya göre yasama dokunulmazlığının kapsamında sadece milletvekilleri bulunuyor” diye
yorumda bulundu.
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Serbest çalışan sanatçılara devlet desteği
Basına açıklamalarda
bulunan Kültür Bakanı
Boil Banov, “Kriz karşıtı önlemler kapsamında
kültür alanına yönelik
toplam 15 milyon leva
değerinde hibe desteği miktarının 12 milyon
levalık bölümü, çeşitli
sanat dallarında faaliyet
gösteren sanatçıların
Bulgaristan ile ilgili olup
internet üzerinden erişim
imkanı vermesi gereken
bağımsız projelerine verilecek” diye açıkladı.
Bakan, “Bu miktarla
serbest çalışan sanatçıların bireysel projeleri
desteklenecek. 3 bin sanatçı projelerini sunacak
ve proje başına 4 bin leva
destek alacak. Bunlar küçük, bireysel projeler ve
düşünce özgürlüğü ve
her sanatçının kendini
tercih ettiği şekilde ifade
ettiği coşkusunun ötesinde iki temel işlevi var.
Birinci işlevi, Bulgar edebiyatı, drama, şiir, roman,
Bulgar sanat eserleri
üzerinde çalışılmış olunması gerekir. Bulgaristan

ile ilgili resim tabloları
söz konusuysa, tamamen mutlak özgürlüğe
sahip olan sanatçılara
yönelik tek gereklilik ülkemizle ilgili şeyler üzerinde çalışmaları olacak.
İkincisi ise oluşturulan
sanat ürünlerinin, Kültür
Bakanlığı’nın YouTube
kanalına yüklenebilmesi için çevrimiçi içerikte

sunulması” diye izah etti.
Kaynaklar, koronavirüs
krizinin sonuçlarının üstesinden gelmek için Bakanlar Kurulu tarafından
yeni sosyo-ekonomik
önlem paketi dahilinde
onaylanan 15 milyon
leva destek paketi kapsamında sağlanıyor. Bakan, daha önce benzeri
görülmemiş olarak ni-

telendirdiği önlemlerin,
karmaşık ve öngörülemeyen durumda çalışan
herkese Bulgar kültürünü ve sanatçılarını desteklemek için memnuniyet getirdiğini belirtti.
Sanat alanında faaliyet
gösteren özel kültür kuruluşlarını desteklemek
için kriz karşıtı önlemler
kapsamında ek olarak

gerçekleştirildi veya üretimde yıllık bazda yüzde
55 oranında artış kaydedildi. Yılın ilk yarısında

Altın Maden İşletmes’inde
ise yüzde 7 yükseldiği anlaşıldı.
Çelopeç ve Adatepe ma-

muhtemel.
Dundee Precious Metals
Şirketi (DPM) İcra Müdürü
David Ray, ”İkinci çeyrek-

Kanada Dundee Precious Metals şirketi,
Bulgaristan’da altın üretiminde rekora imza attı
Kanada şirketi "Dundee
Precious Metals"in (DPM)
Bulgaristan’da faaliyet
gösteren şirketleri, yılın
ikinci çeyreğinde de Krumovgrad (Koşukavak) kasabasına yakın mesafede
bulunan Adatepe ve Çelopeç kasabası yakınındaki
altın maden işletmelerinin
faaliyetlerinde yüksek kar
elde ettiklerini açıkladı.
Söz konusu dönemde
Bulgaristan'da koronavirüsü kontrol altına almak
için işletmelere ve sosyal
hayata yönelik kısıtlamalar getirilmişti.
Koronavirüs (COVID-19)
salgınına rağmen Adatepe Altın Maden İşletmesinin yıllık bazda yüzde
503 oranda artışla en
yüksek üç aylık üretim
miktarına ulaştı. Çelopeç
Altın Maden İşletmesi ise
üretim miktarını yüzde 4
oranında artırarak, olumlu sonuçlar elde etmeye
devam ediyor. Adatepe
Altın Maden İşletmesi’nin
üretim miktarında önemli
oranda artışın nedeni, şirketin Krumovgrad’da yeni
altın madeni projesine
yaptığı yatırım.
Yılın ikinci çeyreğinde iki
maden ocağından yaklaşık 800 bin ton cevher
çıkarıldı ve 81,4 bin ons
altın konsantresi üretimi

gerçekleştirilen altın üretiminde artış yüzde 62'ye
ulaştı.
Hatırlanacağı üzere yılın ilk çeyreğinde de şirket, iki maden ocağından
yaklaşık 800 bin cevher
çıkardı ve 73 bin ons altın
konsantresi üretimi gerçekleştirdi.
Krumovgrad’da yeni altın
madeni projesinin uygulanmaya başlanmasıyla
işletme faaliyetlerindeki
verimlilik düzeyi daha
yüksek. Yılın ilk çeyreğinde Adatepe Altın Maden
İşletmesi’nde ton başına
cevher işlem maliyetinin
yüzde 8 azaldığı, Çelopeç

den işletmeleri, tam kapasite çalışmaya devam
ediyor ve faaliyetlerine
ara vermedi.
Şirketten yapılan açıklamada, “Bugüne kadar
faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde ve tesislerimizin
her birindeki personelin
proaktif davranması sonucunda DPM küresel COVID-19 salgını nedeniyle
faaliyetlerinde önemli
aksaklıklar yaşamadı”
denildi.
Yılın ilk yarısında elde
ettiği olumlu sonuçlar
sayesinde DPM'nin önceden belirlenmiş hedeflerini yerine getirmesi

te olağanüstü sonuçlar
elde etmeye devam ettik - rekor miktarda altın
üretimi yapıldı ve tüm işlemlerimizde maliyetler
düşük düzeydeydi. Güçlü
faaliyet performansımız,
yüksek altın fiyatları ile
birleştiğinde bu, faaliyet
varlıklarımızın önemli potansiyelini ortaya koyarak
rekor düzeyde net kar
elde etmemizi ve serbest
nakit akışını sağladı. Güçlü sonuçlarımıza ve yılın
ikinci yarısına ilişkin beklentilerimize dayanarak,
önemli bir yılı tamamlama
yolundayız” diye kaydetti.
Kırcaali Haber

1,5 milyon leva tahsis
edilecek. Şimdiye kadar
bu program kapsamında
1,5 milyon leva öngörüyordu, bu da desteğin
toplam miktarının 3 milyon levaya ulaşacağını
gösteriyor.
Bakan, şu ana kadar
250 bin leva ile finanse
edilen Sosyal Etkileşimli
Sanatlar Programı bütçesine 500 bin leva daha
ilave edildiğine ve toplam
miktarının 750 bin levaya
yükseldiğine dikkat çekti.
Seyirciler Programı’nın
uygulanması için 500 bin
leva ek kaynak sağlandı.
Kültür Fonu aracılığıyla
Yaratıcı Avrupa Programı
kapsamında uygulanan
projelere eş finansman
sağlanması üzere devlet

desteği olarak daha 300
bin leva öngörülüyor.
Kültür Fonu aracılığıyla
sirk gösteri sanatı ve varyete tiyatrosu alanındaki
projeler için 700 bin leva
öngörülüyor.
Ayrıca Kültür Fonu’nda
idari kapasitenin artırılmasına yönelik yaklaşık
150 bin leva sağlandı.
Bakan, Bakanlar Kurulu
tarafından onaylanan 15
milyon leva destek paketi kapsamı dışında Bulgar
şairleri ve yazarlarına yönelik 300 bin leva destek
verileceğini de açıkladı.
Bakanlığın bütçesinden
ayrılacak olan bu miktarın Edebiyat Müzesinin
banka hesabına yatırılacağı anlaşıldı.
Kırcaali Haber

Buğday hasadının
%97’si toplandı

Hasat sezonun sonuna doğru 4,5 milyon ton
buğday toplandı ve şimdiye kadar 11 411 460 dekar veya planlanan alanların % 96.9'u hasat edildi.
Tarım Gıda ve Orman Bakanlığının verileri, hasat sezonunun sonuna kadar buğday hasadının,
Pernik, Köstendil ve Sofya ili olmak üzere Batı
Bulgaristan’da yer alan üç ilde tamamlanması ge-

rektiğini gösteriyor.
Yağışsız geçen kış ve bu yıl ilkbahar bitkileri ile
ilgili sorunlar, elde edilen verimi 2013'teki seviyeye
kadar düşürdü. Bu nedenle asıl mesele bölgelere
göre göstergelerle ilgili. Beklendiği gibi, bildirilen
en düşük verim dekar başına ortalama 178 kg
buğday hasat edilen Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık)
bölgesinde elde edildi. Aytos bölgesinde de hasarlar son derece ağır.
Aynı zamanda Vidin, Montana ve Veliko Tırnovo illerindeki tahıl ürericileri buğdayda en yüksek
verim elde ettiler. Dekar başına Vidin ilinde 573
kg, Montana ilinde 569 kg, Veliko Tırnıvo ilinde ise
522 kg buğday hasat edildi.
Dobruca’dan başka Blagoevgrad (Yukarı Cuma)
ve Sliven (İslimye) illerindeki üreticiler de düşük
verim elde etti. Gabrovo, Vratsa (İvraca), Kırcaali
ve Razgrad (Hezargrat) illerinde dekar başına 400
ile 499 kg arasında verim elde edildi.
Blagoevgrad, Burgaz, Varna, Köstendil ve Yanbol illerindeki çiftçiler dekar başına ortalama 231
ile 274 arasında verim elde etti.
Temmuz ayı sonu itibariyle tamamen harap olan
ekili alanlarda yapılan hasar tespitlerine ilişkin veriler, 120 000 dekar alanlar için tazminat verileceğini gösteriyor. Tazminat için en fazla başvuru
Silistre, Dobriç, Şumnu, Sliven ve Yanbol bölgelerindeki çiftçiler tarafından yapıldı.
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Başbakan Borisov, Hemus otoyolunda
inşaat çalışmalarını inceledi
Başbakan Boyko Borisov, Hemus otoyolunun
Şumnu ve Tırgovişte ilçelerinde yer alan kesimlerinde süren inşaat çalışmalarını yerinde denetledi. Başbakan, denetleme
sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ”Şu anda Kuzey ve
Kuzeybatı Bulgaristan’da
altyapı çalışmaları yapıyoruz. Her ay Hemus
otoyolunun inşaatında
ilerleme kaydediliyor. Bütün bunlar gençler için yapılıyor” diye kaydetti.
Bakanlar Kurulu kararıyla hükümet, bu kesimin inşaatı için 81.4 milyon leva
sağladı. Sağlanan miktarla Şumnu ve Tırgovişte ilçelerinde yer alan Hemus
otoyolunun Buhovtsi ve
Belokopitovo arasındaki
16,3 km’lik kesiminde süren inşaat ve montaj işlerinin maliyetlerine yönelik
ödemeler yapılacak.
Sözleşmeye göre kesimin 2021 yılında hazır
olması gerekiyor. Ekipler
son derece sıkı çalışıyor ve herhangi yeni bir
zorluk ortaya çıkmazsa,
inşaatın planlanandan

daha erken tamamlanması mümkün.
Borisov, Buhovtsi ve Belokopitovo arasındaki kesimde köprü inşaatlarını
incelediği sırada, “Burası
yarım yıl önce çamur ile
doluydu. Şimdi ise kirişler bile konulmuş” diye
vurguladı.
Şu anda Hemus otoyolunda Boğaza kavşağından Lofça-Plevne kavşağına uzanan kesim inşa

ediliyor ve Veliko Tırnovo
şehrinin her iki tarafında
otoyol inşaatına hazırlık
yapılıyor.
Başbakan, güzergah boyunca yapılan kazılardan
ortaya çıkan arkeolojik
buluntuların, Bulgarların
zengin kültürel ve tarihi
mirasının tadını çıkarabilmeleri için sergilenecekleri müzelere verildiğine
dikkat çekti.
Hemus otoyolunun ke-

simlerinde 4 binden fazla
kişi çalışıyor. Karayolunun 2024 yılına kadar
tamamlanması, Kuzey
Bulgaristan'ın geleceği
ve bölgenin modernizasyonunun Sofya ve Varna
arasında hızlı ve güvenli
yol bağlantısı sağlayacak
olan Hemus otoyolunun
inşasıyla ilgili olduğu için
hükümet yönetim programında büyük bir öncelik.
Daha önce Borisov, Tır-

Prof. Dr. Petrunov: Salgın böyle devam ederse hekimsiz kalacağız
NOVA T V’ye konuk
olan Akademisyen Prof.
Dr. Bogdan Petrunov,
“Koronavirüs (Covid-19)
aşısı olmadan durum
düzelmeyecek.” diye
kaydetti.
Akademisyen Prof. Dr.
Petrunov, “Resmi olarak
ikinci aşamada denemeleri yapılan 10 aşı geliştiriliyor, iki aşının da son
derecede büyük başarı
olan üçüncü aşamada
denemeleri yapılıyor. Aşı
denemeleri en ileri aşamaya ABD’de bulunuyor.
Orada 27 Temmuz'da
üçüncü aşamaya başlandı” diye izah etti.
Akademisyen Prof. Dr.
Petrunov’un ifadesine
göre, bu aşı 30 000 kişide denenecek ve daha
sonra elde edilen veriler
analiz edilecek. Bu çalışma 2 yıl sürecek.
İmmünoloji uzmanı, “Şu
anda yapabildiğimiz tek
şey maske takmak, hijyen kurallarına uymak,
insanlarla yakın temastan kaçınmak. İlaç yok,
aşı yok, yakında da olmayacak” diye kaydetti.
Grip aşısını şiddetle
tavsiye eden akademisyen, “Koronavirüsle
enfekte olan kişiler ara-

sından Covid-19'a karşı
vücudunda antikor geliştirenlerin oranı % 1'den
fazla değil” dedi.
İmmünoloji uzmanı,
“Covid-19 salgını yüzün-

den bu zor durumda insanları protesto etmeye
teşvik eden politikacılar
olduğu için utanıyorum.
Yüzlerce insanın bu hareketi bulaşıcı hastalığın
toplum içerisinde yayılması için ideal bir ortam.
Haziran ayının başına
kadar nispeten iyi seviyedeydik, şimdi vaka
ve ölü sayısı açısından

Avrupa'da ön sıralarda
yer alıyoruz” diye ifade
etti.
Prof. Dr. Petrunov, “Bir
doktor olarak protestocuların yaptıkları benim için

kesinlikle kabul edilemez. Yüz binlerce insan,
önlem almadan sokakta
bir araya toplanıyoruz.
Bulgaristan, Romanya
ve İsveç, son 15 günde
100 bin kişi başına düşen vaka sayısı açısından Avrupa'da 1., 2. ve
3. sırada yer alıyoruz.
Hastanelerde 10-12-24
saat görev başında bu-

lunan meslektaşlarımızın gücü tükendi. Ölüm
vakalarının yüzde 8’i hekimlerde görüldü. Kısa
süre içerisinde hekimsiz
kalacağız” diye uyarıda

bulundu.
İmmünoloji uzmanı,
“Herkesin protesto etme
hakkı var, ancak mevcut
durumda bu çok organize ve kültürlü bir şekilde yapılmalı” diye ifade
etti. Protestolara katılan
vatandaşların maske
takması çağrısında bulundu.
Kırcaali Haber

govişte bölgesinde 44 kilometrelik gaz boru hattı
bölümünde yapılan çalışmaları da denetledi.
B o r i s o v, ” B a l k a n
Akımı’nın tüm güzergahı
boyunca şu anda çalışmalar sürüyor. Nesillerin
onlarca yıl boyunca bir
gün Bulgaristan’ın doğalgaz arzını çeşitlendirileceğini ve Azerbaycan,
ABD, Katar, İsrail ve diğer
herhangi bir ülkeden gaz
alma fırsatına sahip olacağını konuşuyorlardı, bu
ise artık bir gerçek oldu”
dedi. Başbakan, ülkede
büyük altyapı tesislerinin
yapımının devam ettiğine
dikkat çekti.
İnceleme sırasında Burgartransgaz Şirketi İcra
Müdürü Vladimir Malinov,

Başbakan’ı doğal gaz
boru hattı projesinde kaydedilen ilerleme hakkında
bilgilendirdi. Yunanistan
ile ülkemiz arasındaki gaz
boru hattında çıkan arızanın giderildiğini ve güney
komşumuza doğal gaz
arzının yeniden başlatıldığına dikkat çekti.
Gaz iletim altyapısının
genişletilmesine ilişkin
Balkan Akım projesi, Bulgaristan hükümetinin önceliği. Projeyle çeşitli kaynaklardan doğal gaz arzı
güvenliğinin artırılması ve
doğal gaz piyasasında rekabetin ve şeffaflığın arttırması ve bunun doğal
gaz tüketicileri üzerinde
olumlu bir etki yaratması
amaçlanıyor.
Kırcaali Haber

Bakan Jelyazkov:
Hükümet istikrarlı
NOVA TV’ye konuk olan Ulaştırma Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Bakanı Rosen Jelyazkov, teknokrat
hükümeti kurulması durumunda elektronik oy kullanma
makinesi ile oy kullanmanın kesinlikle imkansız olacağını söyledi. Jelyazkov, “Protestoların seçmenlerin seçimlere katılımını artırıp arttıramayacağını bilmiyorum,
ancak GERB, BSP, HÖH, Birleşik Vatanseverler İttifakı
gibi geleneksel partilerin gücünü kesinlikle artıracak.
Yeni kurulan partilerin bunu yapmaya vakti olmayacak”
diye kaydetti.
Bakan, “Hükümet, şu anda istikrarlı olan parlamento

çoğunluğu ne kadar istikrarlı ise o kadar istikrarlı” dedi.
Jelyazkov, hükümetin görev süresini tamamlayıp
yedi ay sonra genel seçimlerin yapılması halinde
elektronik oy kullanma makinesi ile oy kullanılacağını
söyledi.
Bakanın ifadesine göre, teknokrat hükümeti kurulursa bu mümkün olmayacak.
Jelyazkov, “Seçim Kanununa göre gelecek seçimlerde elektronik oy kullanma makinesi ile oy kullanılmalı”
diye izah etti.
Protestocular ve emniyet güçleri arasında gece boyunca gerginlik yaşandı.
Bakan, olayla ilgili şöyle bir yorumda bulundu: “Hükümet döneminin sonunda memnuniyetsizlik duyulması doğal bir şey. Her bir hükümete karşı hoşnutsuzluk
birikir. Protestocuların büyük bir bölümü, hayatının büyük bir bölümünü üçüncü Boyko Borisov hükümeti döneminde yaşayan kişiler, bunlar Berlin, Lahey, Londra,
Paris gibi şehirlerde, yurtdışında eğitim görme şansına
sahip olan kişiler. Bulgaristan’da da aynı düzen içinde
yaşamak istiyorlar. 30 yıl önce en fakir ülke olarak komünist bloktan ayrılan bir ülke için bu imkansız bir şey.
Adil talepler var, kaos yaratmayı amaçlayan talepler
var ve kimi yönelik olduğu belli olmayan talepler de
var. Her biri dikkate alınmayı hak ediyor”.
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Dört Şirkete A Sınıf Yatırım Sertifikası Verildi
Ekonomi Bakanı Lıçezar Borisov, düzenlenen törende Yatırımları Teşvik Kanunu çerçevesinde dört şirkete A Sınıf Yatırım
Sertifikası verdi. A Sınıf Yatırım
Sertifikası verilen projelerin toplam tutarı 110 milyon leva. Ekonomi Bakanlığı’nda düzenlenen
törende dört şirketin temsilcileri
ve Bakan Yardımcısı Stamen
Yanev de hazır bulundu.
Verilen dört sertifika ile yılın
başından beri Yatırımları Teşvik Kanunu çerçevesinde A
Sınıf Yatırım Sertifikası verilen
projelerin sayısının 18’a çıktığını
kaydeden Bakan, toplam tutarı
415,2 milyon leva olan yatırım
projeleriyle 2 602 kişilik istihdam yaratılması öngörüldüğünü
belirtti.
Borisov, yatırımcılara ek teşvikler sağlanması, yatırım koşullarının iyileştirilmesi ve stratejik yatırımcıların cezbedilmesi
yönünde çalıştıklarını sözlerine
ekledi. Bakan, şöyle konuştu:
“Yatırımın ve bölgenin büyüklüğüne ve AB devlet yardımı
kurallarına uygun olarak hibe
sağlanması için imalat endüstrisinde faaliyet gösteren stratejik ve öncelikli yatırımcıları desteklemek için yeni bir finansal
önlem dahil etmek üzere Yatırımları Teşvik Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik
yapılmasına ilişkin yönetmelik

taslağı hazırlandı. Yönetmelik
taslağı kamuoyunda tartışılması
üzere yayınlanacak” diye ekledi.
Bakan, dört projenin de yüksek teknoloji olduğunu ve Şumnu, Varna, Kırcaali ve Sofya
gibi illerde yüksek katma değer
yaratacağını vurguladı. Projelerden üçünün, bakanlığın dairesel
ekonominin geliştirilmesine ilişkin temel önceliklerinden biriyle
ilgili olduğu anlaşıldı.
Harmoni 2012 Şirketi’nin ya-

tırım projesi, Kırcaali şehrinde
çinko içeren malzeme işlemek
için Welz tesisatı kurulmasına
yönelik olup, yatırımın miktarı
45 581 000 leva. Projenin uygulanması sırasında ve proje
sonucunda 54 kişilik istihdam
yaratılması öngörülüyor.
Alcomet Şirketinin projesi,
üretim kapasitesini artırmayı
ve üretim verimliliğini artırmayı
hedefliyor. Şirket, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren büyük

Meclis Genel Kurulunda ikinci
okumada yapılan oylama sonucunda Sosyal Hizmetler Kanununda değişiklik yapan kanun
teklifi kabul edildi. Yeni kanun
hükümlerinin uygulanması üzere yönetmelik değişikliği yapılması gerekiyor. Bu oluncaya
kadar, hak sahibi olan kişilerin devlet bütçesinden finanse edilen sosyal hizmetlerine
yönlendirilmesi sadece Sosyal
Yardımlar Müdürlükleri tarafından yapılacak.
Bireysel ihtiyaçların değerlendirilmesi ve kişinin desteklenmesi için bireysel plan, sosyal
hizmetlerin kullanımına ilişkin
sözleşme yapılmadan önce
mevcut prosedüre göre hazırlanacak. Kullanıcı sayısını belirlemek, kullanıcı sayısını ve
devlet bütçesinden finanse edilen sosyal hizmetlerin verildiği
yeri değiştirmek için ön onay
talebinde bulunulması halinde
belediye başkanları mevcut
prosedür kapsamında gerekli
bilgi ve belgeleri sunacaklar.
Kanun teklifi, Sosyal Yardım-

lar Ajansı İcra Müdürünün ön
onay veya ret kararı verme süresini de düzenleniyor. Sosyal
Hizmetler Kanunu’nda değişiklik
yapan kanun teklifinin yürürlüğe girmesinden önce başlayan
ve tamamlanmayan kullanıcı
sayısını belirleme, hizmet sonlandırma, kullanıcı sayısını ve
sosyal hizmetlerin verildiği yeri
değiştirme işlemleriyle ilgili soruşturmalar mevcut prosedür
kapsamında yapılacak.

Devlet Çocuk Koruma Ajansı
ve Sosyal Yardımlar Ajansı Müfettişliği mevcut prosedür kapsamında sosyal hizmetlerin sunumunu kontrol etmeye devam
edecek. Yeni kanun hükümlerinin yürürlüğe girmesinden önce
başlayan özel sosyal hizmet
sağlayıcılarını lisanslama ve
Sosyal Yardımlar Ajansı siciline
kayıt prosedürleri, mevcut prosedür kapsamında yürütülecek.
Kırcaali Haber

Sosyal Hizmetler Kanununda değişiklikler yapıldı

bir şirketle tedarik sözleşmesi
imzalamak üzere olduğu için
Şumnu ilçesinde bulunan fabrikasında mevcut üretim tesisle-

rini genişletmeyi ve modernize
etmeyi planlıyor. Yeni müşterilerinin gereksinimlerini karşılamak için şirket, yeni bir tesis
inşaatı ile üretim kapasitesini
genişletmeyi ve aynı zamanda
mevcut tesisleri modernleştirmeyi planlıyor. Yatırımın toplam
miktarı 27 milyon leva olup projeyle 33 kişilik istihdam yaratılması öngörülüyor.
A Sınıf Yatırım Sertifikası verilen üçüncü proje, Varna ili
Devnya kasabasında dayanıklılık ve modern işlevsellik ile karakterize edilen katot bakır ve
katot çinko hidrometalurjik işlem
ve üretim tesisinin inşaatına yönelik TECHNOYON Şirketi’nin
projesi. Yatırımın toplam miktarı 10 440 000 milyon leva olup
projeyle 53 kişilik istihdam yaratılması öngörülüyor.
A Sınıf Yatırım Sertifikası verilen dördüncü proje, Lufthansa
Technik Sofia Ltd. Şirketi’nin
işlettiği tesislerin genişletilmesi
yönelik olup, yatırımın toplam
miktarı 27 milyon leva.
Kırcaali Haber

Savcılık Başbakan Boyko
Borisov’un kayıtlarını inceliyor

Sofya Şehir Savcılığı, medyadan gelen çok sayıdaki soru ve
toplumun büyük ilgisi nedeniyle, Başbakan Boyko Borisov ve Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev'e ait olduğu iddia edilen ve
çeşitli web sitelerinde yayınlanan fotoğraf, ses ve video kayıtlarının
incelendiğini ve araştırılması için ekspertizinin yürütüldüğünü
açıkladı.
Ulusal Koruma Dairesi NSO eski Müdürü General Krasimir Stançev de ifade
verdi.
Alınan sonuçlar,
toplumun bilgisine
sunulacak.
Sofya Şehir Savcılığı Basın Merkezi’nin açıklamasına göre, dava
ile ilgili kişiler belirlenecek ve sorgulanacak.
Savcılık, Başbakan Borisov'un kayıtlarını ve fotoğraflarını incelerken özel istihbarat araçlarının yasadışı kullanımını da araştırıyor.
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