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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Antalya Diplomasi Forumu’nun 
ikinci günündeki temasları kap-
samında Başbakan Petkov'u 
kabul etti. Görüşmede öne 
çıkan konular Bulgaristan ve 
Türkiye arasındaki iyi komşu-
luk ilişkilerinin yanı sıra enerji 
sektöründe, ekonomi, altyapı 
ve savunma alanında daha 
aktif iş birliği arzusu oldu. 
Petkov ve Erdoğan, ilişkilerde 
kaydedilen ilerleme ve ulaştır-
ma bakanlarının ikili görüşme-
lerinden elde edilen iyi sonuç-
lar ile sınır kapılarındaki trafiği 
hafifletmek için alınan çabalara 
dikkat çektiler.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı-

na göre, ikili, Plovdiv (Filibe) ile 
İstanbul arasındakiler de dahil 
olmak üzere ulaşım bağlantı-
larını iyileştirme ve karayolu 
bağlantılarını inşa etme ve 
iyileştirme fırsatlarını tartıştı. 
Türkiye Cumhurbaşkanı, Bul-
garistan Başbakanını hükü-
metin yolsuzlukla mücadele 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan 
Başbakanı Petkov'u Kabul Etti

ve yargı reformu konusundaki 
kararlılığından dolayı tebrik 

etti. İkili, bu politikaların daha 
fazla yatırımcı çekeceği konu-

sunda hemfikir oldu. Petkov, 
Erdoğan'ı Ukrayna ile Rusya 
arasındaki diplomatik görüş-
melerdeki liderlik rolünden 
ötürü övdü.
Erdoğan'ın konakladığı otelde 

basına kapalı gerçekleşen gö-
rüşme, yaklaşık iki saat sürdü. 
Görüşmede Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun ve Milli İstihba-
rat Teşkilatı Başkanı Hakan Fi-
dan ile AK Parti Sözcüsü Ömer 
Çelik, Bulgaristan tarafından 
ise Hükümet Sözcüsü Lena 
Borislavova ve Başbakanlık 
Dış İlişkiler Müsteşarı Vesela 
Çerneva hazır bulundular.
Yeni Başlangıç
Başbakan Kiril Petkov, Tür-

kiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile Antalya'da 
yaptığı görüşmenin ardından 
basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, “Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ile çok yapıcı 
bir görüşme gerçekleştirdik. 
Bulgaristan ile Türkiye arasın-
daki yatırım ve ticareti artır-
ma olasılığına dikkat çekerek 

ekonomik iş birliğini güçlendir-
meyi görüştük” diye kaydetti. 
Petkov’un ifadesine göre, bu 
görüşme, Türkiye ile Bulgaris-
tan arasındaki ilişkilerde yeni 
bir başlangıcın işaretidir.
Görüşmede Türkiye'den ge-

çen doğal gaz boru hattı güzer-
gahlarına odaklanılarak enerji 
kaynakları, tedarikçiler ve te-
darik yollarının çeşitlendirilme-
si ele alındı. Bu bağlamda Baş-
bakan, Bulgartransgaz Şirketi 
ile Türk tarafı arasında daha 
iyi ilişkiler olacağı beklentisini 
dile getirdi. Petkov, Bulgaristan 
ile Türkiye arasındaki ulaşım 
bağlantısını ve özellikle İstan-
bul ile Plovdiv arasındaki tren 
bağlantısını bir başka öncelik 
olarak vurguladı. Başbakanın 
ifadesine göre, özellikle turizm 
sezonu söz konusu olduğunda 
Burgaz ve İstanbul bağlantısı 
da büyük önem taşımaktadır.
Başbakan Petkov, Türkiye 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
yaptığı görüşmede iki tarafın 
ortak sınır kapılarımızdan ge-
çişlerde yaşanan yolsuzluğu 
ortadan kaldırma kararlılığını 
ele aldıklarını aktardı. Petkov, 
“Ana öncelik, ne Bulgar ne de 
Türk sürücülerin yolsuzluğa 
maruz kalmaması ve kurallara 
uymama tehlikesine düşme-
mesidir” dedi.
Antalya Diplomasi Forumu
"Diplomasiyi Yeniden Kurgu-

lamak" temasıyla bu yıl ikincisi 
düzenlenen Antalya Diploma-
si Forumu, 11-13 Mart tarihleri   
arasında Antalya’daki NEST 
Kongre Merkezinde gerçek-
leşti. 2500 konuğun katılımıy-
la gerçekleşen foruma 10 000 
kişi daha çevrimiçi tartışmalara 
katıldı. Üç gün boyunca enerji 
güvenliği, iklim değişikliği ve 
göç dahil olmak üzere bölge-
sel ve uluslararası politikanın 
birçok güncel sorunu hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu.  
Geçen yılki Antalya Diplomasi 
Forumu ise 11 devlet ve hükü-
met başkanı ile 45 bakanı bir 
araya getirmişti.

Bakan Zakov, Büyükelçi 
Sekizkök İle Bir Araya Geldi
Bulgaristan Savunma Baka-

nı Dragomir Zakov ve Türkiye 
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçi-
si Ekselansları Aylin Sekizkök 
geçen 14 Mart günü savunma 
alanındaki ikili ilişkileri görüştü.
İkili, iki ülke arasındaki gele-

neksel olarak iyi iş birliğine vur-
gu yaparak, bir gün önce Baş-
bakan Kiril Petkov ile Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ara-
sında gerçekleştirilen toplantı 
bağlamında ikili diyaloğun ge-
liştirilmesine yönelik perspek-
tifleri belirledi.
Bakan Zakov ve Büyükelçi 

Sekizkök ayrıca Ukrayna'da-
ki durumu, karmaşık güvenlik 
ortamını ve her iki tarafın kar-

şılaştığı zorlukları da ele aldı.
Savunma Bakanlığında ger-

çekleşen görüşmeye Savunma 

Politikaları Müdürü Tuğgeneral 
Radostin İliev de katıldı.
                    Kırcaali Haber
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Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Burgaz Bölge 
Müftülüğünde görevli imamlarla bir araya geldi

Başmüftü Dr. Mustafa 
Hacı, Ruen (Ulanlı) ilçesi-
ni ziyaret ederek Burgaz 
Bölge Müftülüğü bünye-
sinde görevli aktif faali-
yetlerde bulunan imam ve 
cami encümen temsilcile-
riyle bir araya geldi.

Toplantının başında Bur-
gaz Bölge Müftüsü Sela-
hattin Muharrem, Bölge 
Müftülüğünün geçen yılki 
faaliyetlerine ilişkin analiz 
raporu sundu. Rapor, Böl-
ge Müftülüğünün Başmüf-
tülük tarafından yürütülen 
kampanyalar kapsamında 
düzenlediği kampanyalar-
da elde ettiği sonuçları ve 
genç Müslümanların ca-
milerde eğitimine ilişkin 
verileri içerir.  

Selahattin Muharrem, 
Başmüftünün huzurunda 
Burgaz Bölge Müftülüğü-
nün ramazan ayı etkinlik 
programını tanıttı.

Dr. Mustafa Hacı, bölge-
de yapılanları olumlu de-
ğerlendirerek, imamları ve 
cami encümen temsilcile-
rini faaliyetlerinden dola-
yı tebrik etti. Başmüftü, 

Burgaz Bölge Müftülüğü 
bünyesinde görevli imam-
ların, çocukları camilerde 
eğitme ve onları bölge-
deki Müslümanlar için 
önemli bir olay haline ge-

len Kur’an-ı Kerim Hatim 
programlarına hazırlama 
konusunda son derece tu-
tarlı olduklarını vurguladı.

Dr. Hacı, “Büyük şehir-
lerde de İslam’ın değer-

lerinin yaşatılması için 
imamlarımızın şevkle ça-
lışması gerekiyor” dedi.

Başmüftü, katılımcıları 
Başmüftülüğün mali du-
rumu ve bütçe imkanları 
dahilinde ulaşılabilecek 
hedefler hakkında bilgi-
lendirdi.

Toplantının ardından 
Dr. Mustafa Hacı, Ruen 

Belediye Başkanı İsmail 
Osman ve Burgaz ilinde 
görev yapan köy muh-
tarlarıyla bir araya geldi. 
Görüşmelerde Müslüman 
toplumunun desteklen-
mesinin yanı sıra Burgaz 
Bölge Müftülüğüne bağlı 
camilerin onarılması ihti-
yacı üzerinde duruldu.
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Özge, Ulusal Çocuk Resim 
Yarışması’nda ikinci oldu
Burgaz ili Sungurlare kasabasında bu yıl 19. kez 

Ulusal Sveti Trifon Zarezan Çocuk Resim Yarışması 
düzenlendi. Yarışma, Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MON), 
Milli Çocuk Sarayı (NDD), Burgaz Bölge Eğitim Müdür-
lüğü (RİO), Sungurlare Belediyesi ve Sungurlare Bele-
diye Çocuk Kompleksi (ODK) Kişisel Gelişim Destek 
Merkezi tarafından organize edildi.

Yarışmada resim ve grafik kategorisinde ikinci yaş 
grubunda prestijli ikinci sırayı alan Ardino (Eğridere) 
Belediye Çocuk Kompleksi (ODK) Kişisel Gelişim Des-

tek Merkezi bünyesindeki Müzeyyen Yusufova'nın yö-
nettiği Resim Okulu öğrencisi 12 yaşındaki yetenek 
Özge Bahar Sali, Ardino’nun gurur ve neşe kaynağı 
oldu.

Ulusal Sveti Trifon Zarezan Çocuk Resim Yarış-
masının amacı, Bulgar halk geleneği Trifon Zarezan’ı 
korumak ve teşvik etmek ve çocukların yaratıcılığını, 
yeteneklerini ve hayal gücünü geliştirmektir.

Her yıl düzenlenen yarışmaya bu yıl güzel sanatlar 
ve uygulamalı sanatlar alanında 2500'ün üzerinde ço-
cuk eseri katıldı.

Ardinolu masa tenisçisi Tsvetelina Georgieva, 
Bulgaristan Genç Olimpiyat Turnuvası’nda yine birinci

Ardino (Eğridere) Yu-
nak 2005 Masa Tenisi 
Spor Kulübü sporcusu 
Tsvetelina Georgieva, 
bu yıl da 19 Yaş Altı Bul-
garistan Genç Olimpiyat 
Turnuvası’nın final mü-
sabakasında birinciliği 
elde ederek Bulgaristan 
şampiyonu oldu. Ardi-
nolu yetenekli genç kız, 
altın madalya yolundaki 
belirleyici maçta Plov-
div (Filibe) Stoyanstroy 
Masa Tenisi Spor Kulübü 
sporcusu Viktoria Perso-
va karşısında 3-0'lık bir 
skorla mutlak üstünlük 
kurdu. Müsabaka, hafta 
sonu Varna şehrinde dü-
zenlendi.
Kulübün diğer yetenekli 

sporcusu Sidelya Mutlu, 
karşı karşıya geldiği ta-

kım arkadaşı Tsvetelina 
Georgieva’ya 2.3’lük skor-
la mağlup olduğu muhte-
şem bir maçın ardından 
yarı f inali kaybederek 
turnuvayı üçüncü sırada 
tamamladı.

Kulübün diğer iki spor-
cusu Funda İbramova ve 
Daniela Surçeva da iyi bir 

oyun sergilediler. Ancak 
bu yaş grubunda ilk 16 
sporcu arasına girmek 
için az bir puan yetmedi.

Küçük erkeklerde Nur-
kan Halilhoca da ilk 20 
sporcu arasına girerek 
kulübü onurlu bir şekilde 
temsil etti.

Yunak 2005 Masa Teni-

si Kulübü Teknik Direktö-
rü Beyhan Emin, takımın 
turnuvada sergi lediği 
performanstan memnun 
olduğunu söyledi. Bey-
han Emin, “Kızlar bir kez 
daha bu yaş grubunda en 
iyi olduklarını gösterdiler. 
Mutluyum ve belediye yö-
netimi başta olmak üzere 
Ardino halkının bu kızların 
başarısıyla gurur duydu-
ğunu umuyorum. Bele-
diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban'ın şahsında bele-
diyenin ve yıllar içinde te-
nisin gelişmesine katkıda 
bulunan Metin Solak ve 
diğer iş insanlarının kat-
kılarıyla kasabamızda bu 
sporla ilgili geleneklerin 
devam edeceğini düşü-
nüyorum” dedi.
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Sofya’da yeni bir helal 
yemek restoranı açıldı
Sofya şehir merkezinde müşterilere helal yemek se-

çenekleri ve geleneksel Türk yemek tarifleri sunacak 
yeni bir restoran açıldı.

İkram adını taşıyan restoran, Banyabaşı Camiinin 
karşısında Knyaginya Maria Luiza Bulvarı’nda bu-

l u n m a k t a d ı r . 
Restoran, Baş-
müftülüğe ait bir 
vakıf mülkünde 
bulunuyor.

R e s t o r a n , 
B a ş m ü f t ü 
D r.  M u s t a f a 
Hacı'nın yeni 
açılan iş yerinin 

bereketli ve bol kazançlı olması için yaptığı duayla hiz-
mete açıldı. Başmüftü, İkram Restoran’a bol müşteri 
gelmesini ve daha fazla insanın helal gıda tüketmesine 
vesile olmasını temenni etti.

Açılış törenine katılan resmi konuklar arasında Baş-
müftü yardımcıları Murat Pingov ve Beyhan Mehmet’in 
yanı sıra Başmüftülük görevlileri de yer aldı.

İkram Restoran, hafta içi 7.00-21.00 ve hafta sonu 
8.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

1 Nisan itibariyle işsizler için aylık sağlık sigorta primi tutarı yükseltiliyor
Milli Gelir Ajansından 

(NAP) yapılan açıklama-
da 1 Nisan 2022 tarihin-
den itibaren sağlık sigorta 
primlerini (işsizlik ödeneği 
almayan ve devlet tarafın-
dan sigortası ödenmeyen 
uzun süreli işsiz olan-
lar) kendileri ödeyen ve 
Sosyal Sigorta Kodeksi 
uyarınca primlerini kendi 
ödeyenler olarak kaydını 
yaptırmamış kişiler için 
aylık sağlık sigorta primi 
tutarının 28, 40 levaya 
yükseltileceği bildirildi. 1 
Nisan 2022 itibariyle iş-
sizler için aylık prime esas 
kazanç alt sınırının 710 
levaya yükseltilmesinden 
dolayı işsizlerin ödediği 

sağlık sigorta priminin 
tutarı da yükseltildi. Bu 
primlerin ödenmesi için 
son tarih, pirimin ait ol-
duğu ayı takip eden ayın 
25'inci günüdür. Örneğin, 
2022 yılı Nisan ayına ait 
sağlık sigorta primini öde-

mek için son tarih 25 Ma-
yıs 2022 tarihidir.

Sağlık sigorta primlerini 
kendileri ödemesi gere-
ken kişilerin 7 nolu beyan 
formunu doldurup NAP’a 
sunmaları gerektiği hatır-
latıldı. Bu belgenin sağlık 

sigortası primi ödeme yü-
kümlülüğü doğmuş olan 
aydan sonraki ayın 25'ine 
kadar sunulması gereki-
yor. Böyle bir beyanda bu-
lunmamış kişilere 500 ile 
1000 leva arasında ceza 
uygulanır.    

NAP, sağlık sigor ta 
primlerini kendileri öde-
yen vatandaşların, 36 
aylık dönem içinde 3 ay-
dan fazla sağlık sigorta 
primlerini ödememeleri 
halinde sağlık sigorta 
haklarını kaybettikleri ve 
bu hakların iade edilmesi 
için geriye dönük olarak 
60 aylık döneme ait prim-
lerini ödemek zorunda ol-
dukları anımsatıldı.
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Bulgaristan Başmüftülüğü, Ukrayna'da 
savaşın sona ermesi çağrısı yaptı

Bulgar istan Cumhu -
riyeti Müslümanlar Di-
yaneti Başmüf tülüğü, 
Ukrayna'da savaşın sona 
ermesi çağrısında bulun-
duğu bir açıklama yayım-
ladı.

Başmüftülüğünden ya-
pilan açıklama şöyledir: 
“Savaş, şiddetin ve saldır-
ganlığın en yüksek dere-
cesinin ifadesidir. Bir haf-
tadır Avrupa'nın kucağın-
da 21. yüzyıl Avrupa uy-
garlığı için kabul edilemez 
bir savaşa ve muharebe-
lere tanık oluyoruz. Bul-
garistan Başmüftülüğü, 
Rusya Federasyonu'nun 
Ukrayna'ya karşı savaşı 
konusunda çok endişe-
lidir. Hiçbir biçimde ve 
herhangi bir ulusa veya 
devlete karşı saldırgan-
lık teşvik edilemez veya 
haklı gösterilemez. Baş-
müftülüğün uluslararası 
arenada izlediği politika, 
İslam'ın değerlerinden 
sapmadan barış ve huzu-
run korunmasına yönelik-

tir.
Bu şeki lde Kur 'an-ı 

Kerim’de geçen tearuf 
ilkesinin hikmetine bağlı 
kalırız. Bu ilke insanlara 
insanlığın ortak iyiliği için 
birlikte savaşmalarını em-
reder.

Çoğu ayet-i kerimede 

şöyle buyurulur: "Eğer 
onlar sizden uzak durur, 
sizinle savaşmayıp size 
barış teklif ederlerse; Al-
lah, onlara saldırmak için 
size bir yol (yetki) verme-
miştir" (Nisa Suresi 90. 
Ayeti Meali)

"İşte bundan dolayı 

İsrâiloğulları’na şöyle yaz-
mıştık: “Bir cana kıymaya 
veya yeryüzünde fesat 
çıkarmaya karşılık olması 
dışında, kim bir kimseyi 
öldürürse bütün insanları 
öldürmüş gibi olur. Kim de 
bir can kurtarırsa bütün 
insanların hayatını kur-

tarmış gibi olur”. (Maide 
Suresi 32. Ayeti Meali)

“Eğer barışa yanaşır-
larsa sen de yanaş ve 
Allah’a güven; O her şeyi 
işitendir ve bilendir”. (En-
fal Suresi 61. Ayeti Meali)

Bu ayetler, İslam'da çe-
şitli topluluklar arasında-
ki temel ilişkilerin barışı 
korumayı amaçladığını 
göstermektedir. Savaşı 
yeryüzünden yok etmek 
için oluşturulan Birleş-
miş Milletler Şartı'nın ilk 

cümlesi şöyle diyor: "Biz 
Birleşmiş Milletler halkla-
rı: Bir insan yaşamı için-
de iki kez insanlığa tarif 
olunmaz acılar getiren 
savaş felaketinden gele-
cek kuşakları korumaya 
kararlıyız..." Ama ne ya-
zık ki bugün yine sava-
şa tanık oluyoruz. Bul-
garistan Başmüftülüğü, 
Ukrayna'da savaşın sona 
ermesi çağrısında bulun-
maktadır”.
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Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki sınır 
bölgelerine yaklaşık 84 milyon avro yatırım yapılacak

Yunanistan Kalkınma ve 
Yatırım Bakanlığı Genel 
Sekreteri George Zervos 
ile birlikte Bulgaristan 
Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanlığı Ba-
kan Yardımcısı Delyana 
İvanova, programın son 
halinin sunulduğu Yuna-
nistan-Bulgaristan IN-
TERREG V-A Sınır Ötesi 
İş Birliği Programı Ortak 
Programa Komitesi'nin 
çevrim içi toplantısına eş 
başkanlık etti.  İvanova, 
“Yunanistan-Bulgaristan 
INTERREG V-A Sınır 
Ötesi İş Birliği Programı 
kapsamında 2021-2027 
döneminde Bulgaristan 
ve Yunanistan arasın-
daki sınır bölgelerinin 
geliştirilmesine yaklaşık 
84 milyon avro yatırım 
yapılacak” diye açıkladı. 
Program, sınırın her iki 
tarafındaki ulusal ve böl-
gesel kurumların, yerel 
yönetimlerin, sivil toplum 
kuruluşları ve iş dünyası-
nın ortak projelerine fon 
sağlayacak.

Bakan Yardımcısı, “31 
milyon avrodan fazla fon 
stratejik altyapı projele-
rine yatırılacak. Bunlar 
arasında Radomir - Kula-
ta demiryolu hattının mo-
dernizasyonu için teknik 
proje ve fizibilite etüdü 
hazırlanması yer alıyor. 
Demiryolu ağının, kaza-
ların ön koşullarının erken 
tespit edilmesini sağlaya-
cak gerçek zamanlı izle-

me ve akıllı ölçüm sistemi 
de geliştirilecektir” dedi.

İkinci stratejik proje, 
Smolyan'ın (Paşmaklı) 

ana yol bağlantılarının 
tamamlanmasını öngör-
mektedir. Amaç, şehrin 
yoğun trafiğini Rudozem 
- İskeçe Sınır Kapısı’na 
götürecek bir çevre yolu 
oluşturmaktır. Yunan ta-
rafında proje kapsamında 
sınırdan İskeçe'ye kadar 
olan yol bölümünün geri 
kalan kısımlarının tamam-
lanması, dijital altyapı ve 
bu yönde sınır kontrol 
ve güvenlik sistemlerine 
sahip teçhizata yönelik 
önlemlerle birlikte iyileş-
tirilmesi planlanıyor.

İvanova, “Ortak afet ve 
acil müdahaleye yönelik 

projeler, yeşil altyapı ve 
döngüsel ekonominin ge-
lişimine destek ve kirliliğin 
azaltılması için 35 milyon 

avro ayrıldı” diye bildirdi.   
Programın öngördüğü 

önemli bir önlem, dön-
güsel ve yeşil ekonomiyi 
teşvik etmek, istihdam ve 
eğitim ilişkisini canlandır-
mak ve daha fazlası için 
AB fonlarına erişimi ola-
cak küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin desteklenme-
sidir.

Turizm ve kültür alışve-
rişini geliştirmeye yönelik 
projeler de finanse edile-
cek. Yeni bir önlem olarak 
kültür ve turizm alanında 
faaliyet gösteren mikro 
veya aile işletmeleri ve 
sosyal kooperatiflere des-

tek imkanı bulunmaktadır.
Programın önceki döne-

minde olduğu gibi Bulga-
ristan tarafında program 

Haskovo (Hasköy), Smol-
yan, Kırcaali ve Blagoevg-
rad (Yukarıcuma) illerini, 
Yunanistan tarafında ise 
Evros (Meriç), İskeçe, 
Rodop, Drama, Kavala, 
Serez ve Selanik'i kapsa-
yacak.

Nihai program taslağı, 
Ortak Programlama Ko-
mitesi tarafından yazılı 
olarak onaylanacak. Avru-
pa Komisyonu tarafından 
onaylanmak üzere su-
nulmadan önce stratejik 
çevresel değerlendirme 
uzlaşma prosedürü ba-
şarıyla tamamlanmalıdır.

            Kırcaali Haber

BT sektörü, 30 bin Ukraynalı 
uzmanı işe almaya hazır

Bulgaristan’da bilişim sektörü 30 bin Ukraynalı 
uzmanı işe almaya hazır.

Bulgaria ON AİR televizyonunda yayınlanan bir 
programa konuk olan Bulgaristan Yazılım Şirket-
leri Birliği (BASKOM) Yönetim Kurulu Başkanı 
Dobroslav Dimitrov, “Odaklanmamız gereken ilk 
şey, bu insanların savaşın dehşetinden Bulga-
ristan gibi daha güvenli bir yere yerleşmelerine 
yardımcı olmaktır. Ancak o zaman bu insanların 
herhangi bir alanda yararlı olup olmayacağı so-
rusu akla gelir. Bilişim teknolojileri (BT) sektörü 
yıllardır 30-40 bin kişiye iş imkanı sağlamaya ha-
zır olduğunu söylüyor. Bulgaristan ve Ukrayna'da 
ofisleri bulunan birçok şirket, çalışanlarının aile-
lerini Bulgaristan'a taşımak için büyük çaba sarf 
ediyor” diye kaydetti.

Dimitrov’un ifadesine göre, Ukraynalı mülteci-
lere organize bir şekilde ve büyük çapta yardım 

etmek için devletin müdahale etmesi gerekiyor.
BASKOM Başkanı, “Bu konuda geç kaldık, çün-

kü televizyonda bir Polonya'nın, bir Romanya'nın 
tepkisini görüyoruz - ne kadar büyük bir orga-
nizasyon söz konusu. Kelimenin tam anlamıyla 
bugünden yarına yüzbinlerce kişiye ulaşmayı ba-
şardılar ve onlar için yapacaklarını da şimdiden 
organize ediyorlar. İnsanların nerede çalışacağı, 
çocukların nerede eğitim göreceği - bu devletin 
ayrıcalığıdır. Burada kelimenin tam anlamıyla bir-
kaç gün içinde tepki vermekten bahsediyorum” 
diye vurguladı.

BT sektöründeki ortalama brüt maaş, satın alma 
gücü açısından Almanya ve Birleşik Krallık'taki 
karşılaştırılabilir maaşlardan daha yüksek olan 
4700 levayı aşmaktadır.

Dimitrov, “Bu da demek oluyor ki son 4-5 yılda 
bu ülkelerdeki yaşam standartlarında yükselme 
açısından öndeyiz. Bunu paylaşmak önemlidir. 
Bulgaristan, savaş olup olmadığına bakılmaksı-
zın kariyer yapmak için iyi bir yer. Şirketlerimizi 
ve evlerimizi bu insanlara ve aynı zamanda AB 
dışındaki diğerlerine de açmamız gerekiyor. Yurt 
dışındaki okullardan mezun olan Bulgaristan va-
tandaşlarının da geri dönüp ülkemizde kariyer 
yapmaları tamamen gerçekçidir” diye altını çizdi.
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Kırcaali Belediyesi, bir üniversiteyle hayvan 
barınağı yapımına ilişkin ortak proje hazırlıyor

Stara Zagora'daki (Eski 
Zağra) Trakya Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi'nden 
Prof. Dr. Krasimira Uzu-
nova başkanlığında bir 
ekip, Sedlovina (Ercili) 
köyü yakınlarında sokak 
hayvanları için barınak 
yapımıyla ilgili olarak Kır-
caali Belediyesini ziyaret 
etti. Ekip, Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan Azis 
ve belediye temsilcileriyle 
görüştü.

Görüşmede söz konusu 
barınağın inşası ve işle-
tilmesi konusunda uzun 
vadeli iş birliği için anlaş-
maya varıldı. Geçen hafta 
sonunda Kırcaali Beledi-
ye Başkanı, Stara Zagora 
Trakya Üniversitesi Rek-
törü Doç. Dr. Dobri Yarkov 
ile Stara Zagora'da bir 
görüşme gerçekleştirdi. 
Görüşmede belediye ile 
üniversite arasında ortak 
bir teknik projenin hazır-
lanması ele alındı. Trakya 
Üniversitesi'nden gelen 
uzmanlarla birlikte arazi 
incelemesi de yapıldı.

Sedlovina köyü yakınla-
rındaki arazi 21 dönümün 
üzerindedir. 4 Kasım 2021 
tarihli Bakanlar Kurulu ka-
rarıyla özel devlet mülki-
yetinde bulunan bu arazi 
üzerindeki mülkiyet hak-
kı Kırcaali Belediyesine 
bedelsiz olarak devredil-

di. Bu, Kırcaali Belediye 
Başkanının o zamanki 
Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanı ve 
geçici Başbakan ile yap-
tığı görüşmelerden sonra 
mümkün oldu. Eski Bölge 
Valisinin devlet mülkünün 
Kırcaali Belediyesine dev-

redilmesine yardım etme-
yi reddetmesi nedeniyle 
f ikri gerçekleştirmekle 
ilgili sorun 5 yıldan fazla 
sürdü.

Sedlovina köyü yakın-
larındaki araziye bölge 
hayvan barınağı yapıl-
ması planlanıyor. Kırcaali 

ilindeki yedi belediye ta-
rafından ortaklaşa kuru-
lacak ve kullanılacak olan 
hayvan barınağının ileride 
Kırcaali ilçesine komşu 
olan Smolyan (Paşmaklı) 
ve Haskovo (Hasköy) ille-
rindeki belediyeler tarafın-

dan da kullanılmasına im-
kan verilecek. Bu çalışma 
modelinin başıboş hayvan 
sorununun sorumluluğu-
nun komşu yerleşim yer-
lerine yüklenmesini dur-
durması bekleniyor.

              Kırcaali Haber

Kırcaali Belediyesi, mültecilerle ilgili 
tüm girişimlerde ortak olacak

Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, 
Kırcaali’nin Gledka semtinde bulunan Sveto Uspenie 
Bogorodiçno Klisesinde rahiplik yapan Peder Boyan 
Sarıev ile bir araya geldi. Görüşmenin nedeni, Peder 
Sarıev'in 10 oda ve 2 daireden oluşan kilisenin ya-
nındaki komplekste Ukrayna'dan 52 sığınmacı kabul 
etmeye hazır olduğunu duyurmasıydı.

Dr. Müh. Azis, “Belediye, Kırcaali ilçesinde mülte-
cilere yardım edilmesiyle ilgili tüm girişimlerin ortağı 
olacaktır” diye kanaat getirdi. Belediye Başkanı, Pe-
der Sarıev'e oda donatımlarının tamamlanması, tıbbi 
muayenelerin sağlanması, kilise bünyesinde hizmet 
veren kamu mutfağı aracılığıyla beslenme veya ha-

zır yemek tedariki vb. konularda olmak üzere tam bir 
yardım teklif etti. Özel ihtiyaçların, Ukrayna'dan ilk 
mültecilerin gelmesiyle birlikte netleşeceği belirtildi.   
Ukrayna-Romanya sınırından masrafları kendilerine 
ait olmak üzere ulaşım sağlayan Burgaz'dan vatan-
daşlar ve Gledka semtinden bir ailenin kiliseyi ara-
dığı ve önümüzdeki günlerde şehre ilk mültecilerin 
gelmesinin muhtemel olduğu kaydedildi. Kilisenin 
yakınında bulunan anaokulu ve okulun da mültecile-
rin çocukları olması durumunda yardımcı olabileceği 
açıklandı.

Devlet, Ukrayna'dan mülteci kabul eden turizm 
sektöründeki işletmeleri destekleyecek
Otelciler başka bir zor-

lukla karşı karşıya kaldı-
lar. Pandemi sırasında 
yabancı turist kaybın-
dan sonra Ukrayna'daki 
savaşın bir sonucu olan 
yeni bir zorluk geliyor. 
Devlet, Ukrayna'dan 
mülteci kabul eden tu-
rizm sektöründeki işlet-
meleri destekleyeceğini 
açıkladı.
BNT’ye konuşan De-

ğişime Devam Ediyoruz 
Partisi Milletvekili ve 
Meclis Turizm Komis-
yonu Başkanı İlin Dimit-
rov, ”İş dünyası, mülteci 
barındıran her otelciye 
günlük kişi başı 40 leva 
destek verilmesini des-
tekledi, 10 ile 180 leva 
arasında destek veril-
mesine yönelik teklifler 
vardı. Tedbir şu anda 
hazırlanıyor ve bir kriz 
karşıtı, geçici bir tedbir 
olacak. Tedbire ilişkin 
kararın yazılıp Turizm 
Bakanlığının internet 
sitesine yüklenmesi bir-
kaç gün içinde olacak. 
Tedbir geriye dönük uy-
gulanacak, geriye dönük 
bir etkisi olacak, şimdiye 
kadar barındırılan mülte-
ciler için ödeme yapıla-
cak” diye açıkladı.
Tedbir, tam pansiyon, 

yemek sunmayan konak-
lama yerleri ve mülteci 

kabul eden özel evlere 
yönelik geçerli olacak, 
geriye dönük olarak da 
geçerli olacak. Yaklaşık 
3 ay süreyle uygulanma-
sı planlanan tedbir, mül-
tecilerin kalma şekliyle 
bağlantılı olacak.
Dimitrov, “Bir mülteci-

nin turist olarak kaydedil-
mesi durumunda turizm 
vergisinin kaldırılması 
gerektiği yorumu yapı-
lıyor. Bir organizasyon 
oluşturuldu, bu tedbire 
katılmak isteyen otel iş-
letmeleri Turizm Bakan-
lığının internet sitesine 
veri ekliyor. Tedbir, sek-
törde doğrudan çalışan 
160 000 kişi ve dolaylı 

olarak çalışan 250 000 
kişiyi destekleyecek. 
Denetimler yoğunlaştı-
rılmamalı, düzenleme 
açık seçik olmalı, amaç 
suiistimallerin önüne ge-
çilmesidir. Öncelik devle-
te ait konaklama tesisleri 
dolduktan sonra iş dün-
yasına başvurmamızdır” 
diye sözlerine ekledi.
Turizm Komisyonu Baş-

kanının ifadesine göre, 
tedbir açıkça belirtilecek 
belirli kurallar ve bir kont-
rol mekanizması doğrul-
tusunda uygulanacak.
Milletvekili, “Mülteciler 

çalışmak isterlerse bir-
kaç yönde konaklama 
imkanı sağlanacak- 3 

aya kadar mevsimlik işçi 
alımı başvurusu, ulusla-
rarası koruma başvuru-
sunda bulunan kişi sta-
tüsünü elde etmek için 
hızlandırılmış prosedür 
başvurusu yapabilirler. 
Bu durumda 1 yıl çalı-
şabilecekler, dilerlerse 
bu süreyi 1 yıl daha ar-
tırabilecekler. Üçüncü 
seçenek ise kabul edil-
dikleri ülkede 3 yıl sü-
reyle işgücü piyasasına 
erişim imkanına sahip 
olmalarıdır. Mültecilerin 
yüzde 90'ı kadın ve ço-
cuklar, yüzde 10'u yaşlı 
erkeklerdir” dedi.
             Kırcaali Haber

ABD, Ukrayna'ya yardım ettiği 
için Bulgaristan’a teşekkür etti

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Baş-
bakan Kiril Petkov, Amerika Birleşik Devletleri’nin 

(ABD) girişimi üzerine ABD Başkan Yardımcısı 
Kamala Harris ile telefon görüşmesi yaptı.

Harris, Bulgaristan hükümetine ülkemizin 
Ukrayna'ya yaptığı insani yardımların yanı sıra 
savaştan kaçanları kabul ettiği için teşekkür etti.
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Momçilglad ilçesinden geçen doğal gaz boru hattı 
inşaat çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı

Momçilglad (Mestan-
lı) ilçesinden geçen 
Yunanistan-Bulgaris-
tan doğal gaz boru 
hattının ana güzer-
gahının tamamlan-
masıyla ilgili olarak 
Momçilgrad Belediye 
Meclis salonunda pro-
jenin yüklenicisi olan 
ICGB Şirketler Birliği 
temsilcileri, belediye 
uzmanları, köy muh-
tarları ve vatandaşların 
katılımıyla düzenlenen 
toplantıda boru hattı-
nın ana güzergahının 
inşasına yönelik çalış-
maların yüzde 90'ının 
tamamlandığı netlik 
kazandı.

Doğal gaz boru hattı 
Momçilgrad’ın Sedla-
ri, Vırhari, Sadovitsa, 

Ptiçar, Zagorsko ve 
Balabanovo köylerinin 
topraklarından geç-

mektedir. Yerin 1,5 m 
altında olan borunun 
güzergahında herhan-

gi bir değişiklik olmadı.  
Toplantıda köy muh-
tarları ve vatandaşlar, 
inşaat faaliyetleri ve 
geçen kamyonlar ne-
deniyle etkilenen tarım 
arazilerinin ıslahı ve 
ilçe yollarının onarımı 
konusunu gündeme 
getirdiler.
Konsorsiyum, Mom-

çilgrad Belediyesi yö-
netimine onları orijinal 
hallerine tam olarak 
geri getirmeyi taah-

hüt etti. Önceliklerinin 
etkilenen bölgeleri ta-
mamen iyileştirmek ol-
duğunu ve bu nedenle 
faaliyetlerin tamamlan-
masından sonra kap-
samlı bir incelemeden 
sonra ekipman ve mal-
zemeleri sağlayacağı-
na dair güvence ver-
di. Projenin Temmuz 
2022'nin sonunda ta-
mamlanması bekleni-
yor.
         Kırcaali Haber

Bulgar transgaz Müdürü 
Malinov: Şu anda doğal gaz 
arzını durdurma tehlikesi yok

NOVA TV’de yayınlanan bir programa konuk 
olan Bulgartransgaz Şirketi İcra Müdürü Vladimir 
Malinov, “Şu anda doğal gaz arzını durdurma 
tehlikesi yoktur. Potansiyel bir risk var, ancak acil 
durum söz konusu değil. İnsanlara gaz stoklama-
mız gerekmediğine dair güvence vermeyi umu-
yorum” diye kaydetti.

Bulgartransgaz Müdürü, “Bulgartransgaz, Top-
lofikatsia Şirketi de dahil olmak üzere tüm hane 

halkı ve endüstriyel tüketicilere doğal gaz iletimi-
ni sağlamakla yükümlüdür” diye belirtti.

Malinov’un ifadesine göre, herhangi bir olağa-
nüstü hal, gaz piyasaları açısından oyunun ku-
rallarında bir değişikliğe yol açar. Bulgartransgaz 
Müdürü, “Son haftalarda gaz fiyatlarında büyük 
dalgalanmalar gözlemlendi. Gazın fiyatının %70 
arttığı, ertesi gün ise yüzde 30 düştüğü günleri-
miz var, bu piyasa kurallarına aykırı bir davranış” 
diye açıklık getirerek Enerji Bakanlığı ile birlikte 
maksimum ölçüde arz güvenliğini sağlamak için 
önlemler hazırladıklarını da sözlerine ekledi.

Malinov, “Bulgaristan, Rus doğal gazına yak-
laşık %85 bağımlıdır. Mutabık kalınan tüm yü-
kümlülükler şu anda tam olarak yerine getiriliyor” 
dedi.

Bulgartransgaz Müdürünün ifadesine göre, en 
önemlisi hane halklarına verilen doğal gazın ga-
ranti altına alınmasıdır.

Malinov, “Şu anda Çiren Doğal Gaz Depolama 
Tesisinin doluluk oranı %20 seviyesindedir. Ekim 
ayına kadar yüzde 90'a kadar ulaşacağını içten-
likle umuyorum” dedi.

Bulgartransgaz Müdürü, “Bu ekonomik ve 
enflasyonist anormallik bize Bulgaristan'ın daha 
fazla miktarda gaz depolayabilmesinin önemli 
olduğunu gösterdi” diye belirtti.

Dr. Müh. Azis: Belediyelere elektrik desteği 
vermek için 110 milyon levaya ihtiyaç var

BTV’nin “Litse v litse” 
(Yüz Yüze) programına 
konuk olan Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Genel Başkan Yardımcısı 
ve Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan Azis, 
“Kırcaali'de sekiz çocuğu 
ile birlikte dört Ukraynalı 
aile bulunuyor. Mülteciler 
yerel bir kiliseye bağlı bir 
misafirhanede barınıyor” 
diye kaydetti.

Kırcaali Belediye Başka-
nı, yasalara göre sığınma 
hakkı verme hakkına sa-
hip kurumun Başbakanlık 
olduğunu hatırlattı.

Aynı zamanda Bulga-
ristan Ulusal Belediyeler 
Birliği (NSORB) Başkan 
Yardımcısı da olan HÖH 
Başkan Yardımcısı, “Be-
lediyeler olarak bizi bunu 
yapmaya zorlayacak bir 
yasal düzenleme yok. 72 
belediye kendi binalarını 
sağlama imkanına sa-
hiptir. 42 belediyenin ise 

bunun için kendi binaları 
bulunmamakta. Ancak ya-
pılan organizelere destek 
olabilirler. Mültecilerin ba-
rınma masrafları belediye 
bütçesinden karşılanıyor” 
diye sözlerine ekledi.

Dr. Müh. Azis’in ifade-
sine göre, 2021'de siyasi 
bir çalkantı içindeydik. 
Ülkemizde hala yüksek 
elektrik fiyatları için telafi 
edici bir önlem alınmadı-
ğını kaydetti.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı, “İnşaat malzemeleri 
için net bir endeksleme 
mekanizmamız yok - fi-
yatlarda artış var. Avrupa 
Birliği (AB) fonları tarafın-
dan desteklenen projelere 
başlamaya hazır değiliz. 
Ulusal Toparlanma ve 
Sürdürebilirlik Planı’nda 
gecikmeden dolayı yerel 
yetkililer olarak hibe söz-
leşmelerine ilişkin tutarın 
%13'ünü avans olarak 

alma imkanını kaçırdık. 
Yerel yönetimler bundan 
zarar gördü” dedi.

Dr. Müh. Azis, Ekim 
2021'den Haziran 2022’ye 
kadar belediyelere elekt-
rik desteği vermek için 
110 milyon levaya ihtiyaç 
duyulduğunu açıkladı.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı, “Günlük bazda 
yaklaşık 367 000 leva 
kaybedeceğiz. Asıl soru 
bu para kimin cebinden 
çıkacak. Tabii ki bu zarar-
lar, yerel yönetimler tara-
fından karşılanacak, yani 
halkın cebinden çıkacak. 
Yol yapılmayacak, tami-
rat yapılmayacak, sosyal 
hizmetler olmayacak” diye 
sözlerine ekledi.

Dr. Müh. Azis, “Hükü-
metin çalışmaları olumlu 
olarak değerlendirilemez. 
Kendilerine sorduğumuz 
soruların cevabı yok. On-
lar, her Bulgaristan vatan-
daşı için geçerlidir” dedi.

Bulgaristan'ın hava sahasının egemenliğinin garanti altına alınması tartışıldı
Bulgaristan Cumhur-

başkanı Rumen Ra-
dev, Cumhurbaşkanlığı 
konutunda Savunma 
Bakanı Dragomir Za-
kov, Bulgaristan Silahlı 
Kuvvetleri Genelkur-
may Başkanı Orgeneral 
Emil Eftimov ve Hava 
Kuvvetleri Komutanı 
Tümgeneral Dimitır Pet-
rov ile gerçekleştirdiği 
çalışma toplantısında 
Bulgaristan'ın hava sa-
hasının egemenliğini 
garanti altına almanın 

önündeki zorlukları tar-
tıştı.

Cumhurbaşkanı, hava 
sahamızın Bulgar mü-

rettebatlı Bulgar uçak-
ları tarafından korun-
masını sağlamak için 
acil önlemler alınması 
konusunu gündeme 
getirdi. Toplantıda Sa-
vunma Bakanlığının 
bu yönde önerdiği ola-
nakların derinlemesine 
analiz gerektirdiği ve 
karmaşık bir jeopolitik 
durumda zamanında 
ve yeterli çözümlere 
ihtiyaç duyulduğu vur-
gulandı.
           Kırcaali Haber
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Bakan Prodanov: Turizmin çekiciliğini geri kazanmalıyız
Turizm Bakanı Hristo 

Prodanov’un Borovets 
dağ tatil köyünde turizm 
sektörü temsilcileriyle 
bir araya geldiği toplan-
tıda Bulgaristan Kalkın-
ma Bankası (BBR) otel 
ve restoran işletmecile-
rini destekleyen ürünler 
tanıttı. Bakan, toplantıda 
yaptığı konuşmada, “Tu-
rizmi desteklemek için 
fırsatların aranabileceği 
bu tür toplantılar yapıl-
masına seviniyorum. 
BBR’nin yeni yönetimi, 
bankayı Bulgaristan'da-
ki küçük ve orta ölçekli 
işletmeleri (KOBİ) des-
tekleme yönündeki hak 
ettiği yere oturtmaya 
başladı” diye kaydet-
ti. BBR’nin sektöre fon 
sağlamak için sunduğu 
fırsatlardan daha fazla 
otelci ve turizm örgüt-
lerinin yararlanmasını 
umduğunu da sözlerine 
ekledi.
Sektör temsilc i ler i, 

güçlü bir kış turizm se-

zonu yaşamakla övün-
düler. Bu yıl Birleşik 
Krallık'tan ve birçok yer-
li turistin tatil beldesine 
büyük ilgi gösterdiğini 
belirttiler. Ancak turizm 
sektörü ve devlet tara-
fından ortaklaşa çözül-
mesi gereken asıl sorun 

olarak personel sıkıntısı 
sorununu ortaya koydu-
lar. Üçüncü ülkelerden 
işçi alınmasına yönelik 
kısıtlayıcı politikaların 
mümkün olduğu kadar 
gevşetilmesi gerektiğini 
belirten otelciler, bunun 
Covid-19 pandemi sü-

recinin ekonomik etki-
lerinin ardından işlerini 
yeniden inşa etmek için 
bir fırsat olduğuna dik-
kat çektiler.
Bakan, “Göreve baş-

ladığımdan beri turizm 
sektörünün çeşitli tem-
silcileriyle görüştüm. 

Personel sorunu herkes 
yaşıyor. Covid-19 ön-
lemleri sonrası turizm 
sektörü çalışmak için 
cazip olmaktan çıktı. Bu 
durumu değiştirmemiz 
lazım” dedi. Bulgaristan 
vatandaşlarının iş sahibi 
olmasının kendisi için bir 
öncelik olduğunu, ancak 
gerektiğinde diğer ülke-
lerden personel işe alma 
sürecini ve idari prose-
dürleri kolaylaştırmaya 
yardımcı olmayı taahhüt 
ettiğini de sözlerine ek-
ledi.
Prodanov’un ifadesine 

göre, turizm işletmeleri-
ne personel yetiştirme-
nin imkânlarından biri 
de ikili eğitim modelinin 

sektöre aktif olarak dahil 
edilmesi ve turizm mes-
lek liseleri ile ortaklık ya-
pılması için çalışmaktır.
Samokov Belediye 

Başkanı Vladimir Geor-
giev, tatilciler için kış tatil 
beldesindeki koşulların 
mükemmel olduğunu 
ifade etti. Borovets tatil 
köyünün tamamına do-
ğal gaz iletim ve dağıtım 
hattı döşendiğini, tu-
ristler için eko yollar ve 
turistik yerler hazırlan-
dığını söyleyen Belediye 
Başkanı, devletin, tatil 
köyüne giden altyapıyı 
ve yol ağını iyileştirmesi 
için belediyeye yardım 
etmesi gerektiğini kay-
detti.

Bulgaristan'a göre savaşın en büyük 
riski nükleer santrallerin güvenliği
Savaşla ilgili gelişmeleri 

bTV adlı özel televizyon 
kanalına değerlendiren 
Bulgaristan Başbakanı 
Kiril Petkov, "Şu aşama-
da Bulgaristan toprakla-
rında savaş tehlikesi yok, 
ancak Ukrayna’daki sa-
vaşın getirdiği en büyük 
risk bu ülkenin nükleer 
santrallerinin güvenliğiyle 
ilgilidir. En büyük tehlikeyi 
Ukrayna’nın nükleer enerji 
santrali yanarken gördük. 
Benim için bu yangın milli 
güvenliğimize yönelik en 
büyük tehlike oldu." dedi.

Bulgaristan Bakanlar 
Kuruluna bağlı ek kriz 
masasının kurulduğunu 
anlatan Petkov, bu masa-
nın iyot ilaçları stokların-
dan savaş alarm sistem-
lerinin durumunun gözden 
geçirilmesine kadar sivil 
savunmanın sahip olma-
sı gereken her şeyi ele 
alacağını açıkladı.

Bulgar istan’ın savaş 
risklerini küçümsemediği-
ni, ülkenin Avrupalı ortak-
larının da gelişmelerden 
dolayı şoke olduklarını 
belirten Petkov, “Gerekli 
tüm önlemleri alıyoruz. 
Ekmek fiyatlarında olası 
artışların engellenmesi 
için devlet rezervlerinde 
muazzam buğday stok-
ları tutulacak. En az 2023 
yılına dek yetecek buğday 
stoklarımız olacak.” diye 
konuştu.

Petkov, devletin gerek-
tiğinde olası zamları en-
gellemek üzere akaryakıt 

ve buğday fiyatlarına da 
müdahale edeceğini du-
yurdu.

Rusya büyükelçisinin 
özür dilemesi

P e t k o v,  O s m a n l ı -
Rus savaşının bitişi ve 
Bulgar istan’ın bağım-
sızlığının kutlandığı 3 
Mar t Ulusal Bayramı 
dolayısıyla ülkesiyle ilgi-
li hakaret içerikli payla-
şımlarda bulunan Rusya 
Federasyonu'nun Sofya 
Büyükelç isi Eleonora 
Mitrofanova’nın kendisin-
den özür dilediğini anlattı.

Petkov, "Bağımsızlık mü-
cadelemizdeki Rus halkı-
nın katkısına saygımız, 
bugün Ukrayna’da karde-
şin kardeşi öldürdüğü sa-
vaşla kıyaslanamaz.” diye 
konuştu.

M i t r o f an ova ,  Rus -
ya İmparator luğu’nun 
Bulgaristan’ın bağımsız-

lık mücadelesine katkısını 
Rusya Federasyonu’nun 
Ukrayna’ya açtığı savaşa 
benzetmişti. Mitrofanova, 
savaşın ilk günlerinde 
Rusya Büyükelçiliği’nin 
resmi internet sayfasında 
Bulgaristan ile ilgili “NATO 
sürtüğü” ifadesini de kul-
lanmıştı.

Ukrayna’ya Rus yapımı 
savaş uçakları yollan-
mayacak

Ukrayna'ya askeri yar-
dımlara da değinen Pet-
kov, Bulgaristan’ın yapa-
bileceği askeri-lojistik yar-
dımda ülkenin Hava Kuv-
vetlerinin elinde bulunan 
az sayıdaki MiG tipi Rus 
yapımı savaş uçaklarının 
yer almayacağını anlattı.

Petkov, “Bilindiği üzere 
elimizde havalanabilecek 
az sayıda uçak var. On-
ların sayısı bizim için de 
yetersizdir. Böyle bir anda 

onları başkasına verme-
miz söz konusu olamaz.” 
dedi.

Bulgaristan’ın filosu 15 
MiG-29, 12 MiG-29A ve 
eğitim amaçlı kullanılan 
3 MiG savaş uçağından 
oluşuyor. Basında yayım-
lanan çeşitli değerlendir-
melere göre teknolojik 
ömrünün sonunda olan 
bu uçakların sadece 8-9’u 
kullanılabilir durumda.

Tamamı profesyonel 
personelden oluşan or-
dusunun kadrosu 30 bin 
civarında olan ülke, Rus-
ya-Ukrayna savaşı ile ilgili 
1500 kişilik askeri birimi 
hazır duruma getirdiğini 
bildirmişti.

Öte yandan, aday eksik-
liği nedeniyle Bulgaristan 
Silahlı Kuvvetleri, yüzler-
ce kişilik kadro boşluğunu 
dolduramıyor.

                Kırcaali Haber

Bulgaristan, Rusya’dan akaryakıt 
ithalatına yönelik olası bir yasaktan 

muafiyet talep edebilir
Reuters haberine göre, Başbakan Kiril Pet-

kov, “Bulgaristan, bu teklifin sunulması halinde 
Rusya’dan doğal gaz ve petrol ithalatına yönelik 
olası bir yasaktan muafiyet talep edebilir” diye 
açıkladı.

Ajans, AB ve NATO üyesi olmasına rağmen 
Bulgaristan'ın neredeyse tamamen Rus enerji şir-
keti Gazprom'dan gelen gaz kaynaklarına bağımlı 
olduğunu, buna karşın Rus Lukoil Grubu’na ait tek 
petrol rafinerisinin ülkenin yakıtının %60'ından faz-

lasını sağladığını hatırlattı.
ABD ve Avrupa Birliği arasında Rusya'dan doğal 

yakıt ithalatına ambargo uygulanması fikri tartışılı-
yor ve ABD, Avrupa'daki müttefiklerinin katılımı ol-
madan da böyle bir önlem almaya hazır. Rusya'nın 
en büyük ham petrol alıcısı olan Almanya, böyle 
bir yasağa karşı çıktı. Petkov da Almanya’nın bu 
konudaki pozisyonunu destekliyor. 

Bulgaristan Başbakanı Petkov, Reuters'e verdiği 
röportajda şunları söyledi: “Bulgaristan her türlü 
önlemi destekler, çünkü biz gerçekten savaşa kar-
şıyız, ancak bu ikisi (petrol ve gaz) için bir istisna 
isteyebiliriz. Şu anda mevcut alternatifimiz yok, 
çok bağımlıyız”.

Petkov, “Ukrayna halkını tam olarak destekliyo-
ruz. İlk yaptırım paketini destekledik, diğer yaptı-
rımlara bile açığız, sadece bu iki yaptırımı ekono-
mi ve devlet olarak kabul etmemiz çok zor olacak” 
diye sözlerine ekledi.

Başbakan, Bulgaristan'ın arzı çeşitlendirmek için 
çalıştığını, Azerbaycan’dan daha büyük miktarlar-
da doğal gaz ithalatını müzakere ettiğini ve Yunan 
limanlarından teslim edilen sıvılaştırılmış doğal 
gazı ithal etme seçeneklerini araştırdığını söyledi.
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Rusya lehine casusluk yapan Rus 
diplomat ve Bulgar general yakalandı

Başsavcı İvan Geşev, 
sosyal medya hesabın-
dan yaptığı açıklamada 
Özel Yetkili Savcılık ve 
Devlet Milli Güvenlik 
Ajansı (DANS) tarafın-
dan Rusya Federasyonu 
lehine casusluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin soruş-
turma yürütüldüğünü 
duyurdu.
Başsavcı, “Bulgaristan 

Cumhuriyeti'nin ulusal 
çıkarlarını tehdit eden 
Rusya Federasyonu le-
hine bir sonraki casus-
luk soruşturması için 
özel Yetkili Savcılığı ve 
DANS’ı tebrik ediyorum” 
diye ifade etti. Geşev, 
özel yetkili yapılanmaları 
kapatmaya yönelik siya-
si fikirlerin bu başarıların 
sonucu olmayacağını 
umduğunu da sözlerine 
ekledi.
En son yürütülen sim-

gesel bir anlam taşıyan 
Rusya lehine casusluk 

davası, Ulusal Rusofiller 
Hareketi Başkanı Niko-
lay Malinov'a karşıydı.
Bulgaristan Cumhuri-

yet Başsavcılığı tarafın-
dan yapılan açıklamaya 
göre, Başsavcı Geşev, 
Dışişleri Bakanı Teodora 

Gençovska'ya diplomatik 
dokunulmazlığa sahip bir 
Rusya Federasyonu va-
tandaşı tarafından yürü-
tülen istihbarat faaliyetle-
rine ilişkin toplanan delil-
ler hakkında bilgi verdi.
Rus diplomatın, Bul-

garistan vatandaşı olan 
Bulgaristan dışındaki 
misyonlara katılan ye-
dek Bulgaristan silahlı 
kuvvetlerinden emekli bir 
general ile iş birliği yap-
tığı kaydedildi. Savunma 
Bakanlığı memuru olan 

emekli generalin, Avrupa 
Birliği (AB) ve NATO ile 
ilgili gizli bilgilere erişimi 
olduğu belirtildi. Koordi-
nasyon ve bilgi aktarımı 
faaliyetlerinin ise Sof-
ya'daki Rusya Federas-
yonu Büyükelçiliğinde 
müşavir olarak diploma-
tik dokunulmazlığa sahip 
bir Rus vatandaşı tara-
fından gerçekleştirildiği 
anlaşıldı.
Zanlının, 2016'dan bu 

yana devlet sırrı niteli-
ğindeki bilgilerin aktarı-
mı amacıyla yabancı bir 

devlete hizmet ettiğinin 
tespit edildiği açıklandı.
Generalin, gizli toplan-

tılar yapma, taşınabilir 
hafıza kartları, şifreleme 
cihazları ve birbirleriyle 
iletişimi şifreleme kul-
lanma olmak üzere yasa 
dışı faaliyetleri örtbas et-
tiği gerekçesiyle hakkın-
da soruşturma başlatıldı.
Zanlının iki ikametgah 

adresinde arama ve ken-
disine ait otomobillere 
yönelik el koyma işlem-
leri yürütüldüğü bildirildi.
            Kırcaali Haber

Bakan İvanov: AB düzeyinde ortak önlemlerle 
gıda egemenliğimizi garanti altına almalıyız

Tarım Bakanı Dr. İvan 
İvanov, Avrupa Birliği 
(AB) Tarım ve Balıkçılık 
Konseyi toplantısında 
yaptığı konuşmada, “Uk-

rayna'daki askeri çatış-
ma, nispeten yüksek üre-
tim maliyetlerini koruma 
eğilimiyle birleştiğinde 
Bulgaristan’da tarım ve 
balıkçılık sektörlerinin 
önünde ciddi zorluklar 
oluşturuyor. Bunların üs-
tesinden gelmek AB dü-
zeyinde acil, kararlı ve 
koordineli eylem gerek-
tirecektir” diye kaydetti. 
Bakan, modern Avrupa 
için benzeri görülmemiş 
bu savaş durumunda 
AB’de tarım sektöründe 
yaşanan sorunlara çö-

zümler bulmak amacıyla 
toplantının zamanında 
düzenlenmesinden dola-
yı Fransa’nın AB Konse-
yi Dönem Başkanlığına 

şükranlarını dile getirdi. 
İvanov, Ukrayna halkının 
acılarına karşı duyarlılığı-
nı ifade etti.

Bakan, “Avrupa'nın ta-
rımsal ürünlere yönelik 
üretim kapasitesini artır-
mak ve gıda egemenliği-
mizi sağlamak için uygun 
olduğunda Ortak Tarım 
Politikası ve diğer AB po-
litikalarında düzenleme 
enstrümanları belirleme 
ve etkinleştirme ihtiyacı 
konusunda Fransa Dö-
nem Başkanlığı destekli-
yoruz” dedi.

İvanov, Ukrayna'da-
ki durumun kaçınılmaz 
olarak Bulgaristan pa-
zarını ve AB ortak pa-
zarını etkileyeceğini be-

lirtti. Rusya'nın Türkiye 
ve Mısır'ın başlıca tahıl 
ve yağlı tohum tedarik-
çisi olduğunu açıkladı. 
Bakanın ifadesine göre, 
Mısır, Cezayir, Türkiye, 
Suudi Arabistan ve diğer 
ülkeler tarafından her ay 
açıklanan kamu ihale-
lerine Rusya'dan başka 
Ukrayna'nın da katılama-
ması ve/veya katılmama-
sı, kuşkusuz, AB’nin he-
def pazarlarında mevcut 
ürünlere yönelik talebin 
artmasına ve ilginin art-

masına neden olacaktır.
İvanov, AB genelinde 

gıda güvenliğinin sağlan-
ması için piyasa durumu-
na ilişkin en karamsar se-
naryonun gerçekleşmesi 
durumunda ülkemizin, AP 
ve Konsey'in ihracat için 
ortak kurallar hakkında 
2015 tarihli ve 479 sayı-
lı Yönetmeliğin Koruma 
Tedbirleri Bölümünün 5. 
maddesinde belirtildiği 
gibi AB'den üçüncü ülke-
lere (Ukrayna hariç) bazı 
temel gıda hammaddele-
rinin ihracatını belirli bir 
süreliğine askıya almak 
için önlemler alınması 
gerektiğine inandığını 
vurguladı.
Bakan, “Olayların mut-

lak öngörülemezliği dik-
kate alındığında piyasa 
durumunun aşırı derece-
de elverişsiz gelişmesi 
durumunda AB'nin İşleyi-
şi Hakkında Antlaşma'da 
öngörülen diğer meka-
nizmaları etkinleştirme-
sini önerebiliriz. Antlaş-
manın 36. maddesini göz 
önünde bulundurarak Av-
rupa Komisyonu ve üye 
devletler, savaş için tipik 
olan tarım ürünleri, gıda, 
gübre ve müstahzarlarla 
ilgili spekülasyonları ön-
lemek için her türlü ça-
bayı göstermelidir” diye 
kaydetti.

Akaryakıt fiyatları zamlandı
Bulgaristan Petrol ve Doğal Gaz Derneği Mü-

dürü Andrey Delçev, BNT'ye verdiği demeçte, 
“Hükümet ve Petrol Doğal Gaz Birliği, depolarda 
yakıt olduğunu kanıtlasa da, insanlar yine onlara 
yalan söylenildiğini düşündüler. Neyse ki, akarya-
kıt istasyonlarındaki kuyruklar bir gece sürdü ve 
gerçekte ertesi gün her şey sakindi” diye kaydetti.

Delçev, akaryakıt fiyatlarının en yüksek olduğu 
yerlerde 2,70-2,80 leva, küçük yerleşim yerlerinde 
ise normal mantığa aykırı olarak 2,99-3,05 leva 
civarında olduğunu açıkladı. Dernek müdürü, “Ta-
şıma mesafeleri yakıtların fiyatını etkiler ve fiyatı 

oluşturan ana unsur arz ve talep olmakla birlikte 
aynı zamanda ham petrol fiyatıdır” diye açıklık 
getirdi.

Delçev, “Akaryakıt istasyonlarında en popüler 
benzin ve dizel yakıtın fiyatları 10-15 stotinka ara-
sı arttı. Çoğu akaryakıt istasyonunda fiyatlar A95 
benzin ve dizel yakıtın litresi başına 3 levanın al-
tındaydı. Toptan fiyatlar piyasa ve talebi, rafineri-
ler ve tüccarlar ise ham petrol fiyatları üzerinden 
piyasayı takip etmektedir. Buna göre fiyatlandır-
ma politikası yapılır, ancak ham petrole ne olduğu 
mantığı izlenir. 23 Şubat'tan 4 Mart'a kadar ham 
petrol fiyatı yaklaşık 20 dolar yükseldi” diye belirtti.

Uzman, “10 gün için 20 dolar çok saçma sapan 
bir zam. Petrol fiyatı yükseliyor, çünkü talebin arzı 
aşması yönünde çok fazla küresel baskı var” diye 
yorum yaptı.

Delçev, alternatif olarak petrolün başka kaynak-
lardan satın alınabileceğini, ancak bunun bir lojis-
tik ve fiyat meselesi olduğunu açıklığa kavuştur-
du. Her zaman akaryakıt fiyatlarındaki zirvelerden 
sonra düşüş yaşandığını kaydeden uzman, sakin 
ve normal bir akaryakıt piyasasında fiyatların ham 
petrol fiyatlarını izleyeceğini sözlerine ekledi.

Geçen hafta akaryakıt fiyatlarının yükseleceği 
söylentileri nedeniyle ülkemizde akaryakıt istas-
yonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.
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Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ile dini 
önderler geleneksel hoşgörü kahvesi içti

Kırcaali Belediye Başkanı Dr. 
Müh. Hasan Azis, sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada, 
“Bulgaristan'ın milli bayramının 
kutlandığı 3 Mart’ta 18’inci kez 
Kırcaali Bölgesi Hıristiyan Ce-
maati Başkanı Peder Petır Ga-
rena ve Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi ile geçen yıllarda 
hoşgörü kahvesi olarak anılan 
kahveyi içtik.

Bununla dini ve milliyeti ne 
olursa olsun, insanlar arasında 
barış ve uzlaşma mesajı verdik.

Bugünkü gün, geçmişte ara-

dığımız birçok soruyla ilişkilen-
diriliyor. Geçmişte bu soruların 
cevaplarını ararken en önemli 
şeyi, bir arada olmayı, birlik ol-
mayı, hoşgörülü olmayı unutu-
yor gibiyiz.

Milli bayramda papaz ve müftü 
ile birlikte içtiğimiz kahve hoş-
görünün bir simgesi, bu yıl bir 
de barışı simgeleyen bir kahve 
olsun.

Bugün verdiğimiz ortak mesaj, 
bir barış, bir uzlaşma mesajıdır.

Bu, geçmişte yaşanan olaylar-
dan kaynaklanan bir mesajdır.

Hiç kimse, herhangi bir neden-
le başka bir anlam aramamalı-
dır.

Barış, birlik ve hoşgörü, her 
gün mücadele etmemiz ve tutu-
mumuzla da göstermemiz ge-
reken şeylerdir. Onlar ebediyen 
verilmiş değil ve her gün korun-
malıdır” diye kaydetti.

Papaz ve Müftüden barış ve 
kurtuluş için kilisede ve camide 
ortak bir dua yapılması rica-
sında bulunduğunu ifade eden 
Belediye Başkanı, daha sonra 
camide duanın Cuma namazı 

sırasında, Sveti George Pobe-
donosets Kilisesinde ise pazar 
ayini sırasında yapılacağının 
anlaşıldığını aktardı.

Dr. Müh. Azis’in bildirdiğine 
göre, Peder Petır Garena, hem 
Müslümanları hem de Hıris-
tiyanları kendi deyişiyle, kim 
hangi dili konuşursa konuşsun 
ve hangi Tanrı’ya dua ederse 
etsin, aynı devlet içinde kaynaş-
maya çağırdı. Peder Garena, 
“Ne yazık ki savaş artık tarih-
te, edebiyatta var olan bir şey 
değil, halihazırda Bulgaristan 
sınırlarımızın yakın çevresinde 
bir savaş yürütülüyor. Bu yüz-

den bugün üçümüz arasındaki 
bu görüşme kesinlikle gerekli-
dir” dedi.

B ö l g e  M ü f t ü s ü  B a s r i 
Eminefendi’nin ifadesine göre, 
Müslümanlar ve Hıristiyanlar 
yüzyıllardan beri karşılıklı anla-
yış ve hoşgörü ruhu içerisinde 
yaşamaya devam etmektedirler. 
Müftü, ”Ne yazık ki bir pandemi 
ve insanların öldüğü savaşlar 
gibi zor bir durumdayız. Bunun 
için dünyanın her yerinde ba-
rış, uzlaşma ve refahın hakim 
olmasını Yüce Allah'tan niyaz 
ederim” dedi.

                       Kırcaali Haber

Kırcaali Bölge Müftüsü, belediye ile ortak 
sosyal projelerin uygulanmasını görüştü

Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan Azis, Belediye Bilgi Hizmetleri Daire Başkanı 
Müh. Erdinç Halimov ve Kırcaali Bölgesi Hıristiyan Cemaati Baş-
kanı Peder Petır Garena ile bir araya geldi.

Bölgede farklı dini toplulukların önderleri ve belediye temsilci-
leri ortak sosyal projelerin uygulanmasını görüştüler. Görüşmeye 
katılanlar, 2022 yılı Nisan ayı başlarında başlayan Ramazan ayı 

boyunca iftar organizasyonu yapılmasına destek verdiler.
Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, bölgedeki Müslüman topluluğa 

gösterilen ilgi için teşekkür etti. Basri Eminefendi, konuklarına kent-
te yeni yapılan cami ve kültür merkezinin de yer aldığı külliyesini 
gezdirdi.

Görüşmenin sonunda Dr. Müh. Hasan Azis, Bölge Müftüsüne bir 
laptop hediye ederek, başarılı çalışmalara imza atmasını temenni 
etti. Basri Eminefendi ise bu güzel jestin karşısında Belediye Baş-
kanını Yeni Camii maketiyle sevindirdi.

Ramazan’da verilecek zekat için 
nisab ve fitre miktarı belli oldu

Bulgaristan Müslümanlar Di-
yaneti Başmüftülüğü tarafından 
yapılan açıklamada 8 Mart 2022 
tarihinde video konferans yönte-
miyle gerçekleştirilen toplantıda 
şu kararların alındığı bildirildi:

1. Ramazan ayında verilecek 
2022 yılı için zekat için nisab 
miktarı 7700,00 (yedi bin yedi 
yüz) leva.

2. Fitre sadakası (sadaka-i fı-
tır) 2022 yılı için kişi başına en 
az 8,00 (sekiz) leva.

3. Avrupa veya diğer ülkelerde 
yaşayan veya çalışan Bulgaris-
tan vatandaşları olan Müslü-
manların, vermesi gereken fit-
re ve zekat için nisab miktarı, 
bulundukları ülkelerdeki yetkili 
dini kurumlar veya kuruluşlar ta-
rafından belirlenmektedir. Ken-
dileri veya vekil kıldıkları kişiler 
tarafından Bulgaristan'da fitre 

sadakası veya zekat verilmesi 
halinde bile buna uyulması ge-
rekir.

Yukarıdaki hesaplamalar 15 
Ağustos 2009 tarihinde Fetva 
Komisyonu tarafından alınan 
kararlar üzerine yapıldı. Bu 
kararlarla zekat nisabı ve fitre 
miktarının nasıl belirleneceği 
belirtilir.

Başmüftülük, Bulgaristan’daki 
Müslümanlara 2 Nisan 2022 ta-
rihinde başlayacak olan müba-
rek Ramazan ayını layıkıyla kar-
şılamalarını ve hayırlara vesile 
olmasını temenni eder. Açıkla-
mada, “Mübarek Ramazan ayı-
nın Allah'ın lütfu ve bereketiyle 
dolu geçmesini dileriz” denildi.

                       Kırcaali Haber


