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RUSÇUK İMAM HATİP LİSESİ BİNASI RESTORE EDİLDİ
Rusçuk İmam Hatip Lisesi 

yeni öğretim yılına yenilenmiş 
binasında modern araç gereç-
ler ile eğitime başlayacak.
Günümüzde Rusçuk İmam 

Hatip Lisesi olarak hizmet 
veren bina, zamanın Silistre 
Valisi Mirza Seyit Paşa tara-
fından vakfedilen arsa üzerine 
1905 senesinde başlanıp 1914 
senesinde tamamlanmış ve 
İslam Türk Kız Mektebi ola-
rak faliyetine başlamıştır. Bu 
durum 1945 yılına kadar de-
vam etmiştir. Komunist rejim 
zamanı okul kapatılarak bina 
devletleştirildikten sonra gene 
bir dönem Nazım Hikmet Türk 
Okulu olarak kullanılmaya de-
vam etmiştir. Bulgaristanın 
tekrardan demokrasiye geç-
mesiyle birlikte 1991-1992 yı-
lında Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftülüğü bünyesine 
geçerek İmam Hatip Lisesine 
dönüştürülmüştür.
Rusçuk ilindeki nadide eser-

lerden biri olan bina zaman 
içerisinde çok yıpranmasına 
rağmen Başmüftülüğün gay-
retleri ile ufak tefek tadilatlar 

yapılarak günümüze kadar 
sağlam olarak ulaştırılmıştır. 
Bu süreçte çok yıpranan bina 

2020 senesinde yine  Bulga-
ristan Cumhuriyeti Başmüf-
tülük kurumu tarafından  yar-

dımsever müslümanların ba-
ğışlarıyla oluşturduğu bütçe 
ile genel bir restarasyon ça-
lışmalarına başlayarak bina-
nın tekrardan eski ihtişamına 
ulaşmasına vesile olmuştur.
Restarasyonda öncelikle çü-

rümüş olan alt yapı tekrardan 
elden geçirilerek yenilenmiş-
tir. Bölgenin zemini gözönüne 
alınarak binanın temeline 170 
tane çelik kazık çakılmak sü-
retiyle 150 tona yakın beton 
enjekte edilerek temeli sağ-
lamlaştırılmıştır.  Tüm elekt-
rik, ısınma ve su tesisatları 

modern gereçler kullanılarak 
tekrardan yapılmıştır. İç ve 
dış duvarlardaki sıva katmanı 
sökülerek aslına uygun halde 
yenilenmiştir. Çatı bölümü ta-
mamen değiştirilerek sağlam-
laştırılmıştır.  Dış cephe sıva-
sı ve sanatsal eserleri aslına 
uygun olarak horasan sıva ile 
restore edilmiştir. Doğrama ve 
kapılarda masiv meşe ağacı 
kullanılarak yenilenmiştir. Bi-
nanın iç kısımda öğrencilerin 
eğitim göreceği alanlar mo-
dern mobilya ve araç gereçler 
ile donatılarak kaliteli bir eğiti-
min sunulacağı ortam haline 
dönüştürülmüştür. Okulda, 
sınıflar,   akıllı tahta, fen labo-
ratuvarı, kütüphane ve bilgisa-
yar sınıfı, öğrencilerin rahat ve 
huzurlu bir eğitim alabilmeleri 
düşünülerek düzenlenmiştir.
Rusçuklu sosyal medya kul-

lanıcılarının şehirdeki en ba-
şarılı işçilik olarak ilan ettikleri 
Restarasyon işleri  Kırcaali 
merkezli ARTİSMA EOOD 
şirketi tarafından üstlenilmiştir. 
Aynı şirket Bulgaristanda res-
tarayon yetkisi olan az sayıda 
firmalardan biridir. Konusunda 
uzman olan firma daha önce 
2015 yılında  Rusçukta gene 
okul ile aynı avluda bulunan 
1836 yılında yapılan Seyit 

Mirza Paşa Camisininde res-
tarasyon işlerini tamamlamış-
tır.  Firmanın tamaladığı bazı 
restarasyon  işleri içerisinde 
Sofya Kadı Seyfullah Cami 
(Banyabaşı), Hasköy Eski 
Cami  ve Çakırlı Cami  (Kırca-
ali – Kirkovo/Fotinovo) bulun-
maktadır.

Elmalı Baba Tekkesi Mayesi, 
yüzlerce kişiyi bir araya getirdi

Momçilgrad (Mestanlı) Bivol-
yane (Mandacı) köyünde bulu-
nan Elmalı Baba Tekkesi'nde 
her yıl geleneksel olarak Alevi 
büyüklerinden Elmalı Baba'nın 
anısına düzenlenen büyük maye 
Bivolyane ve civar köylerin sa-
kinleri olmak üzere yüzlerce ki-
şiyi bir araya getirdi. Türkiye'de-
ki göçmenler ve Avrupa'nın her 

yerinden çok sayıda gurbetçi de 
geleneği sürdürmek ve eş dost 
ve akraba ile bir araya gelmek 
için buraya geldi.

Mayeye katılan resmi konuklar 
arasında Momçilgrad Belediye 
Başkanı İlknur Kazim, Momçilg-
rad ve Kırcaali Belediye Meclis 
başkanları Ersin Ömer ve Hü-
seyin Ahmet, Momçilgrad Bele-

diye Başkan yardımcıları Ayhan 
Osman, Aliye İbrahim ve Gülü-
zar İsmail ve Belediye Meclis 
üyeleri yer aldılar.

Belediye Başkanı, yaptığı 
selamlama konuşmasında, 
“Bivolyane'nin yaşlı sakinlerine 
saygı gösterme geleneğine uy-
duk. Bölgenin birçok sakini ve 
misafiri ile tanıştık ve sohbet 
ettik. Sonbahar mayeleri gibi 
merasimler bizi köklerimize geri 
götürür ve hepimizin karşılaştığı 
zorluklar ve krizlerle başa çıkma 
gücü verir” diye kaydetti.

Mayeye katılan herkese kur-
ban eti ile hazırlanan pilav ikram 
edildi. Geleneğe göre, Alevile-
rin tekkeye bağışladıkları kur-
ban hayvanlarının hayır amaçla 
satışa sunulduğu açık arttırma 
yapılır. Açık artırmadan elde 
edilen gelirler ise Elmalı Baba 
Tekkesi’nin bakımı ve onarımı 
için kullanılır.
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Kırcaali Yeni Camii’de Bölgesel Temel Dini Bilgiler Yarışması Yapıldı
Kırcaali Bölge Müf-

tülüğü, Kırcaali Yeni 
Camii’de bölgedeki Ku-
ran Kursu öğrencilerine 
yönelik Bölgesel Temel 
Dini Bilgiler Yarışması 
düzenledi.
Tüm Kuran kursların-

dan çocuklar yarışmak 
ve izlemek üzere Kır-
caali Yeni Cami’ye akın 
ettiler. Yarışmaya farklı 
farklı kurslardan, dört 
seviyeden toplam 60 
çocuk katıldı.
Yarışmanın en önem-

li görevini yürüten jüri 
üyeleri: Eski Başmüftü 
ve Mestanlı İmam Hatip 
Yetiştirme Kursu Müdü-
rü Selim Mehmed (Jüri 
başkanı), Kırcaali Müf-
tü Vekili Suray Mustafa, 
Kırcaali Müftülüğü İrşad 
Uzmanı Sezer Sadulov 
ve bayan hocaşarımız-
dan İlnar Durmuş, Bah-
riye Mümün bu görevi 
adaletli bir şekilde yeri-
ne getirdiler.
Program Kur’an-ı Ke-

rim tilaveti ile başladı. 

Hemen ardından yarış-
manın test bölümüne 
geçildi. Yarışmacılar 25 
dk. süre zarfında dini 
bilgiler testi çözdüler 
ve ardından 2.ci tura 
geçildi.
İkinci turda dini konu-

lara dair soru-cevap 
(mülakat) şeklinde geç-
ti.
Daha sonra 3.cü ve 

son tura geçildi. Üçün-
cü turda da ezberden 
dualar ve sureler oku-
ma vardı. Çocuklar her 
turda çok üstün gayret 
sergilediler. Turların 
arasında da seyirciye 
yönelik sorular oldu. 
Doğru cevap verenler 
hediyeler kazandı.
Yarışmanın sonunda 

ise dereceye girenler 

belirlendi. Hediye takdi-
mine geçilmeden önce, 
Kırcaali Bölge Müftüsü 
Basri Eminefendi bir 
konuşma yaptı. Dere-
ceye girenlere maddi 
ödülün yanında bir de 
takdir belgesi verirdi. 
Tüm yarışmacılara da 
hediyeler sunuldu.
Jüri üyelerine ve su-

nucuya da üstün gay-

retlerinden dolayı plaket 
takdim edildi.
Yarışmada dereceye 

girenler şöyle sıralandı:
Birinci seviye:
1. Dilek Mustafa – Kır-

caali Yeni camii kuran 
kursu
2. Burak Şerif – Çor-

baciysko (Çorbacılar) 
köyü kuran kursu
3. Eylem Mustafa – 

Çorbaciysko (Çorba-
cılar) köyü 2.ci kuran 
kursu
İkinci seviye:
1. Azra Eminefendi – 

Buk (Almalıdere) köyü 
kuran kursu
2. Ahmed Genca – 

Gruevo (Hayranlar) 
köyü kuran kursu
3. Meliha Ahmed -  

Krumovgrad (Koşuka-

vak) kuran kursu
Üçüncü seviye:
1. Yunus Cemil – Mı-

jentsi köyü kuran kursu
2. Ali Salif – Kırcaa-

li Merkez Camii kuran 
kursu
3. Mustafa İsmail – 

Krumovgrad (Koşuka-
vak) kuran kursu
 Dördüncü seviye:
1. Hasan Kaya – Kır-

caali Merkez Camii ku-
ran kursu
2. Bilal Kaşmer – Ben-

kovski (Killi) kuran kur-
su
3. İsmail Tefik – Rani 

List (Işıklar) köyü kuran 
kursu
Böylece yarışma son-

lanmış oldu. Program-
dan sonra tüm katılan-
lara yemek ikram edildi.

Tuna Nehri'nde su seviyesinin 
düşmesi ticaret ve turizmi 

etkiliyor
Bulgaristan'ın kuzey komşusu Romanya ile or-

tak sınırının önemli bir bölümünü oluşturan Tuna 
Nehri'nde su seviyesinin düşmesi, nehir trafiğini, 
ticareti ve turizmi olumsuz etkiliyor.

Avrupa'da kuraklığın görüldüğü dönemde Tuna 
Nehri'nin Bulgaristan girişinde Vidin Limanı'nda 
su seviyesi kritik derecede düştü.

Tuna Nehri Araştırma ve Bakım Ajansından 
alınan veriye göre, nehrin 833 kilometrede Novo 
Selo limanı yakınındaki su seviyesi, günde or-
talama 26 santimetre düşmeye devam ediyor. 
Gelecek günlerde bu eğilimin devam etmesi 
bekleniyor.

Su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle Roman-

ya tarafına geçmek isteyen yüzlerce ticari gemi 
Bulgaristan'daki limanlarda bekliyor.

Rusçuk bölgesindeki son durum
Bulgaristan'da Tuna Nehri'nin doğu güzerga-

hında bulunan Rusçuk Nehir Denetleme Müdürü 
İvan Jekov da nehrin Bulgaristan-Romanya sını-
rında su seviyesinin çok düşük olması nedeniyle 
burada yüzlerce geminin beklediğini söyledi.

Tuna Nehri'nin su seviyesinde 2003 ve 
2018'de de benzer bir düşüş yaşandığını anım-
satan Jekov, "Bu yıl kuraklık çok erken geldi. 
Muhtemelen nakliye, ticaret ve turizm açısından 
2022, en elverişsiz yıl olacak." dedi.

Jekov, nehrin Bulgaristan-Romanya sınırın-
daki kesiminde yakın bir zamanda su seviyesi-
nin yükselmesinin beklenmediğini, ulaşımdaki 
sorunların artarak devam edeceğini sözlerine 
ekledi.

Bulgaristan ve Sırbistan, enerji kaynaklarını 
garanti altına almak için birlikte çalışacak

Ekonomi Politikala-
rından Sorumlu Geçici 
Başbakan Yardımcısı 
ve Geçici Ulaştırma ve 
Haberleşme Bakanı 
Hristo Aleкsiev, Sırbis-
tan İnşaat, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Tomislav 
Momiroviç ile yaptıkları 
görüşmenin ardından 
düzenlenen ortak ba-
sın toplantısında Bakan 
Aleksiev yaptığı konuş-
mada, “Bulgaristan ve 
Sırbistan, yaklaşan 
kış mevsimi nedeniyle 
enerji kaynaklarını ga-
ranti altına almak için 
birlikte çalışacak” diye 
açıkladı.
Aleksiev, “Ülkemiz için 

sorunlar doğal gazla 
ilgiliyken Sırbistan'ın 
yeterli elektrik üretebil-
mesi için kömüre ihtiya-
cı var. Bu nedenle, ana 
konulardan biri kömür 
sağlanması ve demir-
yolu araçlarıyla Tuna 
Nehri üzerinden taşın-
masıydı” diye sözlerine 
ekledi.
Sırbistan’a kömür tes-

limatları 1 Temmuz'da 
başladı. Şu ana kadar 
62 bin tonun üzerinde 
kömür taşıyan 62 tren 
sınırı geçti.
Sırp Bakan, Tuna 

Nehri'nin derinleştiril-
mesine yardımcı olmak 

için Bulgaristan'a ekip-
man sağlamayı teklif 
etti. İki ülkenin yetkili 
makamları, gemi taşı-
macılığını kolaylaştır-
mak için henüz ortak 
eylemler belirlemedi. 
Nehrin Bulgaristan bö-
lümünde 14 kritik kesi-
mi var. Romanya tara-
fıyla birlikte Bulgaristan, 
içlerinden en kritik olan 
kesimlerde tarama ça-
lışmalarına başladı.
Başbakan Yardımcısı, 

“Sırbistan’ın Dimitrovg-
rad şehri yakınlarında 
bir İntermodal Termina-
li inşasına yönelik ortak 
çalışma, iki ülke arasın-
daki ulaşım bağlantısı-
nı geliştirme yolunda 

çok iyi bir adım olacak” 
dedi. Bulgaristan'ın 
Plovdiv (Filibe) şehrinde 
kombine yük taşımacı-
lığı için inşa edilmiş bir 
altyapının mevcut oldu-
ğunu bildiren Aleksiev, 
bu altyapının inşaat sı-
rasında tahmin edilen 
hacimlerden 3,5 kat 
daha fazla trafik oluş-
turduğunu belirtti.
İki bakan, gelecekte-

ki İntermodal Terminali 
projesi için ortak finans-
man imkanı arama ola-
sılığını tartıştı.
Hristo Aleksiev ve To-

mislav Momiroviç, sı-
nır kapılarından geçiş 
koşullarını iyileştirme 
konusunda anlaştılar. 

Sofya'dan Belgrad'a 
yüksek hızlı tren sefer-
lerinin yeniden başla-
ması da öncelik olarak 
sıralandı.
G ö r ü ş m e ,  1 4 

Ağustos'ta bir Sırp oto-
büsünün yaptığı trafik 
kazasında yaralananla-
ra Bulgar kurumları  ve 
Bulgaristan vatandaş-
larının sağladığı yar-
dımlardan dolayı Sırp 
Bakanın teşekkürleriyle 
başladı. Aleksiev, “Ciddi 
bir kazaydı, ama yaralı 
çocukları kurtarmak için 
birlikte yaptıklarımız, iki 
ülke ve insanlar arasın-
daki ilişkilerin ne kadar 
iyi olduğunu gösterdi” 
dedi.
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM İÇİN YENİ 
ÖĞRENCİ KAYITLARI 29 AĞUSTOS TARİHİNDE BAŞLADI

Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Sistemi, 
dünyanın her yerinden 
öğrencilere açık ve 
uzaktan eğitim imka-
nı sağlamaktadır. Açı-
köğretim sistemimizde 
derslere ve ders kay-
naklarına erişim sadece 
bir tık uzağınızda. Öğ-
renciye özel hazırlanan 
öğrenci sayfaları ile tüm 
kitaplara, ders malze-
melerine ve vidyolara 
bulunduğunuz yerden 
ulaşama ve çalışma il-
kanı sağlanmaktadır.
Açıköğretim sistemi-

miz her yaş grubunda 
ve farklı/özel durumda 
olan öğrencilerimize 
açıktır. Farklı ihtiyaçla-
ra sahip engelli öğren-
cilermize özel hizmet 
sunmaktadır.
Anadolu Üniversitesi 

Türkiye’de (Eskişehir) 
bulunan bir devlet üni-
versitesidir ve Avrupa 
Üniversiteler Birliği üye-
sidir. Üniversitemiz tüm 
mezunlarına Avrupa 
genelinde geçerli olan 
Europass (Diploma 
Supplement) diploma 
eki vermektedir.
Üniversitemiz 3 mil-

yondan fazla mezun ve 
1 milyondan fazla aktif 

öğrencisiyle dünyanın 
3. büyük üniversitesidir. 
Üniversitemiz, Avrupa, 
Balkanlar, Kuzey Ame-
rika, Ortadoğu, Afrika, 
Orta Asya ve Azerbay-
can olmak üzere 30’dan 
fazla ülkede faaliyet yü-
rütmektedir.
Bu büyük aileye sende 

katılabilir, evinden çalı-
şarak Üniversite Mezu-
nu olabilirsin.
Bilgi ve tüm sorularınız 

için aşağıda yer alan 
mail adresinden ve tele-
fon numarasından bize 
ulaşabilirsiniz.

 BÖLÜMLERİMİZ

ÖNLİSANS PROG-
RAMLARI  /2 YILLIK/
1.Acil Durum ve Afet 

Yönetimi
2.Aşçılık
3.Bankacılık ve Sigor-

tacılık

4.Bilgisayar Program-
cılığı
5.Büro Yönetimi ve 

Yönetici Asistanlığı
6.Coğrafi Bilgi Sistem-

leri
7.Çağrı Merkezi Hiz-

metleri
8.Dış Ticaret
9.Emlak Yönetimi
10.Engelli Bakımı ve 

Rehabilitasyon
11.Ev İdaresi
12.Fotoğrafçılık ve Ka-

meramanlık
13.Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım
14.İlahiyat (Arapça)
15.İlahiyat
16.İnsan Kaynakları 

Yönetimi
17.İşletme Yönetimi
18.İş Sağlığı ve Gü-

venliği
19.Kültürel Miras ve 

Turizm
20.Laborant ve Veteri-

ner Sağlığı

21.Lojistik
22.Marka İletişimi
23.Medya ve İletişim
24.Menkul Kıymetler 

ve Sermaye Piyasası
25.Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları
26.Perakende Satış ve 

Mağaza Yönetimi
27.Radyo ve Televiz-

yon Programcılığı
28.Sağlık Kurumları 

İşletmeciliği
29.Sivil Hava Ulaştır-

ma İşletmeciliği
30.Sosyal Hizmetler
31.Sosyal Medya Yö-

neticiliği
32.Spor Yönetimi
33.Tarım Teknolojisi
34. ıbbi Dokümantas-

yon ve Sekreterlik
35.Turizm ve Otel İş-

letmeciliği
36.Turizm ve Seyahat 

Hizmetleri
37.Yaşlı Bakımı
38.Yerel Yönetimler

39.Web Tasarımı ve 
Kodlama
 
 LİSANS PROGRAM-

LARI /4 YILLIK/
Açıköğretim Fakültesi 

Lisans Bölümleri
1.Görsel İletişim Tasa-

rımı
2. Felsefe
3. Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık
4.Sağlık Yönetimi
5.Sosyoloji
6.Tarih
7.Türk Dili ve Edebiyatı
8.Yönetim Bilişim Sis-

temleri
 
İktisat Fakültesi Li-

sans Bölümleri

1.Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri
2.İktisat
3.İktisat (İngilizce)*
4.Maliye
5.Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi
6.Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi (İngiliz-
ce)*
7. Uluslararası İlişkiler
8.Uluslararası İlişkiler 

(İngilizce)*

İşletme Fakültesi Li-
sans Bölümler

1.İşletme
2.İşletme (İngilizce)*
3.Turizm İşletmeciliği
4.Uluslararası Ticaret 

ve Lojistik Yönetimi
5.Havacılık Yönetimi
 * Bu programların öğ-

retim dili İngilizcedir.
 
KAYIT  İÇİN GEREK-

Lİ BELGELER:

- Lise diploması;
 - BG kimlik kartı veya 

Bulgaristan için ikamet 
izni
 
KAYIT TARİHLERİ
 29 AĞUSTOS – 21 

EKİM 2022 tarihleri 
arası
 
Bulgaristan Progranla-

rı için İrtibat Bilgileri:
 
Telefon: 0878 40 00 

43
ePosta:  bulgaristan@

anadolu.edu.tr
Facebook sayfası: 

Anadolu Üniversitesi 
Bulgaristan
https://globalcampus.

anadolu.edu.tr/bulga-
ria/tr
https://www.anadolu.

edu.tr/

Şair Habibe Ahmedova, ölümünden 
sonra Sanat Nişanı ile onurlandırıldı
Almanya’nın Ham-

burg şehrindeki Bulga-
ristan vatandaşlarına 
yönelik yazınsal ustalık 
için her yıl önemli bir 
kamusal öneme sahip 
bir edebiyat yarışması 
düzenleyen Hamburg 
e.V Kadınlar ve Ai-
leleri Kulübü, Bulgar 
Dili’nde yazdığı eser-
leri için Kırcaali'nin 
Kobilyane (Maşkılı) 
köyünden şair Habibe 
Ahmedova'yı ölümün-
den sonra Sanat Nişa-
nı ile onurlandırdı.
Kulüpten yapılan 

açık lamada,  “Ha -
b i b e  A h m e d ova , 
Hamburg'da kamu-
oyunda tartışılması 
sırasında eserlerinin 
olumlu değerlendiril-
mesi ve ülke dışındaki 
önde gelen edebi şah-

siyetlerle fikir alışveri-
şinde bulunmasının 
ardından kulüp Baş-
kanı Emilia Yuker'in 
önerisiyle yüksek ödü-
le layık görüldü. Ne 
yazık ki, zaman, yük-
sek ödülün ölümünden 
sonra şaire verilmesini 
gerektirdi” denildi.
Ödül belgesinde, 

“Habibe Ahmedova'ya 

en içten şükranlarımı-
zı, büyük saygılarımızı 
sunuyoruz ve ailesine 
başsağlığı diliyoruz” 
yazıyor.
Belgede ayrıca, “Şai-

rin eserlerindeki konu-
lar ve kullandığı edebi 
Bulgarcanın gücü ve 
son on yılda kulüp 
üyelerinin edebi faali-
yetlerine aktif desteği, 

Hamburg'da-
ki Bulgarların 
kimliklerini ko-
ruma faaliye-
tine yardımcı 
oldu” diye vur-
gulanıyor.
Hamburg e.V 

Bulgar Kadın-
ları ve Aileleri 
Kulübü, 4 Ara-
lık 2005’de ku-
ruldu. Edebi-
yat yarışması 

düzenleme ka-
rarı ise 3 Mart 2006'da 
alındı.
Habibe Ahmedova-

nın 2001’de “Gönül 
Yaprağı”, 2003’de Bul-
garca “Nad Predela” 
(Sınırın Ötesinde) ve 
2005’de “Şafakla Gü-
lebilsem” isimli üç şiir 
kitabı çıktı.
        Kırcaali Haber

Başbakan Donev: Görevimiz, 
adil ve özgür seçimlerin 

yapılmasını sağlamaktır
Başbakan Gılıb Donev, kabine toplantısının başın-

da yaptığı konuşmasında, “Seçim kampanyası resmi 
başlangıcından çok önce başladı. Ne yazık ki, geçici 

hükümet i 
bu kam -
p a nya d a 
b i r  düş -
man ola-
rak algıla-
yan, daha 
d o ğ r u s u 
bizim sır-
t ımızdan 
ş a i b e l i 
siyasi çı-

karlar elde etmek isteyen unsurlar var” diye kaydetti. 
Başbakan, geçici hükümetin seçimlere katılmayaca-
ğını, bu nedenle partilerin ve ittifakların başka yer-
lerde rakip aramasının mantıklı olduğunu hatırlattı. 
Bu bağlamda Donev, sükunet ve soğukkanlılık çağ-
rısında bulunarak, yönettiği ekibin genellikle yanlış 
veya saldırgan ifadelere yanıt vermek için nedenleri 
olduğunu da sözlerine ekledi.

Başbakan, “Öncelikli görevimiz, milyonlarca Bulga-
ristan vatandaşının sorunlarını çözmek, onları eylem 
ve eylemsizlikleriyle yaratanlarla tartışmaya girmek 
değildir. Hayali değil, gerçek zorlukları aşarak, orga-
nize ve ısrarlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” 
dedi. Donev, adil ve özgür seçimlerin düzenlenmesi 
ve gerçekleştirilmesinin Anayasa ve vicdana göre ge-
çici kabinenin sorumluluğunda olduğuna dikkat çekti. 
Başbakan, “Bizler de bunu yapıyoruz ve tavizsiz bir 
şekilde yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban: Borovitsa'da 
turist akışını artırmak için yeni fikirlerimiz var

Ardino (Eğridere) Beledi-
ye Başkanı Müh. İzzet Şa-
ban, Borovitsa (Çamdere) 
köyünde düzenlenen şen-
likte köy sakinleri ve çok 
sayıda misafirlere hitaben 
selamlama konuşmasın-
da, “Son üç yılda daha 
önce hiç olmadığı kadar 
tutarda belediye bütçe-
sinden sağlanan fonlar, 
Borovitsa için harcandı. 
Bu, sizin aranızdaki birlik, 
beraberlik ve kaynaşma-
dan kaynaklanmaktadır. 
Belediye bütçesinden 
başka devlet bütçesinden 
sağlanacak fonların yanı 
sıra Avrupa Birliği (AB) 
programlarınca sağlanan 
fonlar da buraya yönlendi-
rilecek. Borovitsa'yı daha 
çok güzel günler bekliyor" 
diye kaydetti. Borovitsa ve 
bölgenin büyük bir turizm 
potansiyeline sahip ol-
duğunu vurgulayan Müh. 
Şaban, “Suhovo (Susuz-
burun) yakınlarındaki 
Kırcaali Barajı’nın güzel 
mendereslerinin fotoğ-
raflarını çekmek için kaç 
turistin geldiğini kendiniz 
görebilirsiniz. Turist akı-
şını artırmak için bölgeye 
yönelik yeni projeler için 
fikirlerimiz var” dedi.

B e led i ye  Ba ş kan ı , 
2021'de yaşanan pande-
mi durumuna rağmen 4 

kez sandık başına giden 
ve Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) partisi-
nin 9 Nolu Kırcaali Seçim 
Bölgesi milletvekili aday-
larına oy veren bölgedeki 
tüm seçmenlere teşekkür-
lerini sundu.

Müh. Şaban, “Deste-
ğinizle HÖH ülkedeki 
üçüncü siyasi parti oldu. 
Kalbimin derinliklerin-
den teşekkür ederim! 2 
Ekim'de çok önemli er-
ken parlamento seçimleri 
yapılacak. 13 yıldır kötü 
yönetimler Bulgaristan'ın 
ilerlemesini engelledi. 

Ülke ilerlemek yerine 
geriye doğru adımlar atı-
yor. HÖH, iktidara gelene 
kadar bu böyle olacak. 
İçimde bu sefer ülke hü-
kümetinin bir parçası ola-
cağımıza dair bir hissim 
var. Hepimizi sandığa git-
meye ve oyumuzu tekrar 
HÖH’ün milletvekili aday-
larına oy vermeye motive 
etmesi gereken şey bu-
dur. Bu harika bir şans! 
HÖH’ün ülkeyi içinde bu-
lunduğu kriz durumundan 
çıkaracağına inanıyorum. 
İnanıyorum ki 2 Ekim bi-
zim için birlikte kutlayaca-

ğımız yeni bir zafer vesile-
si olacak” diye belirtti.

Hafta sonu Ardino’nun 
Borovitsa köyünde yakın-
dan uzaktan gelen köy 
sakinleri ve misafirleri bir 
araya getiren geleneksel 
köy şenliği gerçekleştiril-
di.

Şenlik programına katı-
lan resmi konuklar arasın-
da Ardino Belediye Baş-
kanı Müh. İzzet Şaban, 
Belediye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram, 47. Dö-
nem Halk Meclisi Millet-
vekili Adlen Şevket, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 

(HÖH) Gençlik Kolları Ar-
dino İlçe Başkanı Recep 
Şakirov, bölgeki köylerde 
görev yapan muhtarlar, İz-
mir Manisa Balkanlar Kül-
tür ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Altan Hafızismai-
loğlu yer aldı.

Programın açılış konuş-
masını yapan Borovitsa 
köyü muhtarı Aysel Meh-
met, “Gelenekler bizim 
kültürümüzdür. Onları ya-
şatmak bizim görevimiz-
dir. Bu etkinlikler bizim 
birlik ve beraberliğimizi 
sağlıyor ve bize ataları-
mızdan kalan bir miras 
olarak onları gelecek ne-
sillere aktarmalıyız” diye 
kaydetti. Muhtar, mevlit 
ve şenlik düzenlenmesi 
ve gerçekleştirilmesinde 

emeği geçen herkese en 
içten teşekkürlerini dile 
getirdi.

Borovitsa köyü şenliği, 
bol eğlenceli ve neşeli 
geçti. Programda sahne 
alan Borovitsa’dan müzis-
yen Günay Sakib, köyün 
misafirleri ve sakinlerine 
keyifli anlar yaşattı.  Köy 
merkezinde kıvrak ha-
laylar çelildi. Şenlik kap-
samında satranç ve briç 
turnuvaları düzenlendi. 
Dereceye girenlere para 
ödülleri ve başarı belge-
leri verildi.

Etkinlik, köy muhtarlığı, 
Borovitsa Kliment Ohrids-
ki Halk Kültür Evi tarafın-
dan yerlilerin desteğiyle 
organize edildi.

             Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan'ın ihracatı 2021'de 68 milyar levayı aştı
Geçici Ekonomi ve Sa-

nayi Bakanı Nikola Sto-
yanov, Bulgaristan Ti-
caret ve Sanayi Odası 
(BTPP) tarafından gele-
neksel olarak düzenlenen 
Bulgaristan'ın dünyanın 
dört bir yanındaki tüm 
diplomatik misyonlarının 
nezdindeki ticari ve eko-
nomik ilişkiler ofislerinde 
(STİV) görev yapan tica-
ret müşavirleri için Yıllık 
Ödül Töreni’ne katıldı. 
Bakan, törende yaptığı 
konuşmada, “2021'de 
Bulgaristan'ın ihracatı 68 
milyar levayı aştı” diye 
kaydetti ve bu rakamın 
yurt dışındaki ticari ata-
şelerimizin yaptığı ça-
lışmaların da göstergesi 
olduğunu belirtti.

Stoyanov, 2021 Yılının 
En Başarılı Ticaret Mü-
şaviri Ödülü'nü Roman-
ya'daki Ticari ve Ekono-
mik İşler Ofisi nezdindeki 
Ticaret Müşaviri İvaylo 
Marinov'a sundu. Bakan, 
“Ülkemizdeki Romanya 
yatırımları 2021'de %37'lik 
bir büyüme kaydetti. Bu 
artış, 2020’de pandemi 
durumuna rağmen olsa 
da Bulgaristan'daki yatı-

rım fırsatlarını teşvik et-
meye yönelik aktif çalış-
maların bir göstergesidir” 
diye belirtti. Toplam değe-
ri 6,8 milyar levayı aşan 
ihracatımızda da yaklaşık 
%40'lık ciddi bir büyüme 
kaydedildiğini söyleyen 
Stoyanov, kuzey komşu-
muzdaki bakanlık temsil-
cisinin üstesinden gelmek 
için yardım ettiği göçmen 
kriziyle ilgili tüm zorlukla-
ra da dikkat çekti.

İ k i n c i l i k  Ö d ü l ü , 
Avusturya’da görev yapan 
Ticaret Müşaviri Emilian 
Abadjiev’e, Üçüncülük 
Ödülü ise Polonya’da gö-
rev yapan Ticaret Müşa-
viri Yordan Dragançev’e 

verildi.
Bakan, “Avusturya'ya 

ihracatımızın 2021'de 
%50'den fazla artması 
olumlu bir trend ve bu da 
Avrupa'nın önde gelen 
üreticilerine yönelik ihra-
cat da dahil olmak üzere 
Covid-19 pandemisinden 
sonra trendlerin tersine 
döndüğüne işaret ediyor” 
dedi ve bu rakamın bu yıl 
artırılacağını umduğunu 
ifade etti. Stoyanov, tica-
ret hacminde önemli bir 
artışın olduğu Polonya'ya 
yapılan ihracat rakamları-
na da dikkat etti. Bulga-
ristan bu ülkeye yaklaşık 
%30'luk bir artış kayde-
derek 1,7 milyar levanın 

üzerinde bir değerde mal 
ihraç etti.

Lüksemburg, Sırbistan 
ve Türkiye’de görev yapan 
ticaret müşavirleri Bojidar 
Patinov, Aleksandır Ange-
lov ve Toşko Tomov’a ise 
birer teşvik ödülü verildi.

Bakan, “Ödül kazananla-
rı belirlemeye yönelik her-
hangi bir metodoloji, belli 
bir ölçüde öznellik taşır. 
Bu nedenle, her birinizin 
çalışmalarını takdir ettiği-
mi vurgulamak istiyorum. 
Bu, ekip olarak elde ettiği-
niz tüm başarılar için bir-
birimizi tebrik etmek için 
sadece bir vesiledir” diye 
vurguladı.

En başarılı ticaret mü-
şavirlerinin ödüllendirildi-
ği törenin bu yıl 11’incisi 
yapıldı. BTPP’nin ödül 
sıralaması, Ekonomi Ba-
kanlığı ile ortaklaşa ola-
rak Bulgaristan'ın ilgili 
ülkeye ihracatındaki artış 
ve Bulgaristan'a yabancı 
yatırım çekilmesi temelin-
de hazırlandı. BTPP üye-
lerinin çeşitli ülkelerdeki 
ticaret müşavirlerinin ça-
lışmalarından memnuni-
yetlerine ilişkin anket so-
nuçları da dikkate alındı.

Irkçılığa ağır cezalar geliyor
Adalet Bakanlığı, Ceza Kanununda (NK) Değişik-

likler ve İlaveler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
taslağını kamuoyunda tartışılması üzere yayınladı. 
Değişikliklerin amacı, 28 Kasım 2008 tarihli Avrupa 
Birliği (AB) Konseyi’nin ceza hukuku yoluyla ırkçılık 
ve yabancı düşmanlığının belirli biçimleri ve teza-
hürleriyle mücadele edilmesine ilişkin bir Çerçeve 
Kararı’nın belirli hükümlerinin Bulgaristan Cumhu-
riyeti tarafından ulusal mevzuata yanlış aktarılması 
nedeniyle Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan 
bir ihlal davası prosedürüne yanıt vermektir.

Çerçeve Kararı, nefreti kışkırtan ırkçı veya yaban-

cı düşmanlığı söylemleri ve ırkçılık veya yabancı 
düşmanlığından kaynaklanan önyargılara dayanan 
nefret suçları olmak üzere özellikle iki tür suçla ilgili 
olarak, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının belirli teza-
hürlerine yönelik ortak bir ceza hukuku yaklaşımını 
ortaya koymaktadır.

Irkçılık veya yabancı düşmanlığı saikiyle işlendi-
ğinde cinayet ve bedensel zarar (yaralama) dışında-
ki insan kaçırma, yasa dışı tutuklama, cebir, tehdit, 
izleme, hakaret etme, ibadethane veya mezar anıtı-
na saygısızlık, bir kimsenin malını imha veya tahrip 
etme, suç işlemeye tahrik ve kundaklama gibi suçlar 
için de daha ağır cezalar getiriliyor.

Ceza Kanunu’nun 14. Barışa ve İnsanlığa Karşı 
Suçlar Bölümü’nün 419a. maddesinin ırk, ten ren-
gi, din, köken, milliyet ya da etnik köken temelinde 
birleşmiş bireylere veya insan gruplarına karşı şid-
det kullanmak veya nefret oluşturmak için tehlike 
oluşturabilecek şekilde işlenen bu tür suçları ale-
nen meşrulaştırma, reddetme veya büyük ölçüde 
önemsizleştirme için cezai sorumluluk öngörecek 
şekilde değiştirilmesi önerildi. Nasyonal sosyalist 
totaliter rejim sırasında ve onunla bağlantılı olarak 
işlenen suçların alenen meşrulaştırılması, inkar edil-
mesi veya büyük ölçüde önemsizleştirilmesi için de 
cezai sorumluluk getirilecek.
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Enerji Kriz Masası, 1 Ekim itibariyle doğal 
gaz garantisi olmadığına dair uyardı
Başbakanlık Enerji Kriz 

Masası toplantısının ar-
dından basın mensupla-
rına açıklamada bulunan 
Ekonomi Politikalarından 
Sorumlu Geçici Başba-
kan Yardımcısı ve Geçici 
Ulaştırma ve Haberleş-
me Bakanı Hristo Alek-
siev, “Enerji Kriz Masası 
yaklaşık üç haftadır aktif 
olarak çalışıyor. Birikmiş 
sorunlar gerçekten çok-
tur. Başlangıçta gerçek 
adımlara ve kararlara 
geçebilmemiz için kriz 
masasının bilgi toplama-
sı gerekiyordu. İlk olarak 
Yunanistan ile doğal gaz 
bağlantısının tamamlan-
ması  konusunda çalış-
malara başladık. Ne ya-
zık ki, aslında hiçbir şey 
yapılmayan çok zaman 
kaybedilmiştir. Ama so-
run artık çözüldü” diye 
kaydetti.
Aleksiev, “İkinci konu, 

Bulgargaz Şirketinin mali 
istikrara kavuşturulması 
- temin etmek istediği-
miz doğal gaz nereden 
olursa olsun, bu miktar-
ların ödenmesi ve avans 
verilmesi gerekiyor. Şu 
andan itibaren bir son-
raki adım olarak iyi ve 

uygun fiyatlarla yeterli 
miktarda gaz sağlamak 
için çalışmamız gereki-
yor. Gaz, eylül ayı için 
temin edilmişken ekim 
ayı ve sonrası için ise 
temin edilmiş değildir” 
diye belirtti. Başbakan 
Yardımcısının ifadesine 
göre, amaç, tüketiciler 
için uygun fiyatlı gaz 
sağlamaktır.
Enerji Bakanı Rosen 

Hristov, gaz miktarları-
nın eylül ayı için kısmen 
güvence altına alındığını 
ve ekim için yetersiz ol-

duğunu, bu nedenle ge-
çici hükümetin, ülkedeki 
enflasyonu yükselten fi-
yatlar yerine miktarlara 
odaklanmak için acil bir 
eylem planı üzerinde ça-
lıştığını açıkladı. Bakan, 
Bulgargaz Şirketinin 
bütçe açığının yüz mil-
yonlarca leva olup, kar 
elde etmesine rağmen 
gaz tedariki için ödeme 
yapabilmesi için kesin-
likle normal ticari faali-
yetlerde bulunamadığını 
söyledi.
Hristov, “Bulgargaz"ın 

diğer sorunları arasında 
en büyüğü olan Toplo-
fikatsia-Sofya Şirketine 
olan borcu da yer alıyor” 
diye belirtti.
Bakan, “Gaz, her ne 

fiyata olursa olsun bol 
bol var, ancak fiyatlar 
öyle ki işletmeler kapa-
nacak. Şu anda odak 
noktamız, en iyi fiyatla 
düzenli teslimatlar yapıl-
masıdır. Yunanistan ile 
ara bağlantı boru hattını  
manuel kontrole aldık. 
Müteahhitten belge sağ-
lama ve inşaatı tamam-

lama taahhütlerini içeren 
doğrusal bir çalışma pla-
nı aldık” dedi.
Hristov, boru hattının 1 

Ekim’de devreye alınabi-
leceği yönünde güvence 
verildiğini tekrar yineledi.
Bakan, gaz teminine 

gelince, Bulgaristan'ın 
ABD’den 7 sıvılaştırılmış 
doğal gaz (LNG) kargo 
gemisini ithal etmesine 
ilişkin teklifle ilgili olarak 
1 LNG kargo gemisinin 
ithal etmeyi kabul ettiğini 
hatırlatarak, asıl sorunun 
boş bir slot olmaması ol-
duğunu açıkladı.
Bulgar istan Sana -

yi Sermayesi Derneği 
(AİKB) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Vasil Velev, 

megavatsaat başına 
200 levanın kabul edi-
lebilir bir fiyat olduğunu 
ve tıpkı haneler için me-
gavatsaat başına 120 
levanın üzerinde bir fiyat 
için tazminat talep edi-
leceği gibi megavatsaat 
başına 250 levanın ise 
tazminat talep edilmesi 
gereken sınır olduğunu 
belirtti. Velev, “Ancak bu 
Gazprom Şirketi ile yapı-
lan sözleşmenin yeniden 
etkinleştirilmesi koşuluy-
la gerçekleşecek” dedi.
AİKB Başkanı, “Fiyat 

açısından Gazprom ile 
doğal gaz tedarik söz-
leşmesine alternatifimiz 
yok” diye ifade etti.
           Kırcaali Haber

Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı 
kapsamında ilk fonlar sonbaharda alınacak

Bulgaristan Devlet Te-
levizyonu BNT’nin “Gün 
Başlıyor ” programına 
konuk olan Avrupa Birliği 
(AB) Fonları Yönetimin-
den Sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Atanas Peka-
nov, Bulgaristan’ın Ulusal 
Toparlanma ve Sürdürü-
lebilirlik Planı kapsamın-
da ilk fonları sonbaharda 
alacağını bildirdi. Yaklaşık 
1,3 milyar leva tutarında 
finansman desteği söz 
konusudur.

Bulgaristan, fonlarla 
hangi projelerin finan-
se edileceğine dair bilgi 
gönderdi, geri bildirim 
bekleniyor ve yapılacak 
ödemenin Avrupa Kon-
seyi tarafından onaylan-
ması gerekiyor. 700 mil-
yon leva tutarındaki ikinci 
dilimin ödenmesine ilişkin 
talebin hazırlanması da 
ileri bir aşamadadır.

Pekanov, Bulgaristan'ın 
planda öngörülen tüm 
fonları alabilmesi için yeni 
parlamentonun Kamu 
İhale Kanunu’nu değiştir-
mesi, Kişisel İflas Kanu-
nu kabul etmesi ve çeşitli 

enerjiyle ilgili kanunları 
güncellemesi gerektiği-
ne dikkat çekti. Son gün-
cellemeden sonra 2026 
yılına kadar reformlar ve 
projelerin uygulanması 
yoluyla ülkenin toparlan-
ması için 5,69 milyar avro 
destek tahsis edilmesi 
bekleniyor.

Başbakan Yardımcısı-
nın ifadesine göre, doğru 
yaklaşım, devletin ilk pro-
jeleri bütçe ödeneği ayrıl-
masıyla uygulamaya baş-
laması ve daha sonra AB 
fonlarıyla telafi edilmesi-
dir. Pekanov, bir soruya 

yanıt olarak, planın 2019 
yılına göre 2026 yılına ka-
dar sera gazı emisyonla-
rında %40'lık bir azalma 
öngören kısmının mü-
zakereye açık olduğunu 
söyledi. Başbakan Yar-
dımcısı, “Bu kısmın yeni-
den değerlendirilmesi için 
çağrı yapacağız” dedi.

Pekanov, plandaki ye-
şil enerji alanındaki pro-
jelerin uygulanmasının 
Bulgaristan'a Rusya'dan 
gaz konusunda çok arzu 
edilen bağımsızlığı sağla-
yacağına dikkat çekti.

Son meclis tarafından 

kabul edilen işlet-
meler için enerji 
sübvans iyon lar ı 
hakkında yorum 
yapan Pekanov, 
o ldukça cömer t 
davranıldığını, her 
işletmeye destek 
vermenin hata ol-
duğunu ifade etti. 
Pekanov, “Bütün 
ülkeler enerji tasar-
rufunu teşvik etme-
ye çalışıyor. Herke-
se %100 tazminat 
ödersek, onların 

tasarruf etme teşvikleri 
kalmaz. Para sadece ih-
tiyacı olanlara verilmesi 
gerekirdi” diye özetledi.

Başbakan Yardımcısı, 
ancak geçici hükümetin 
meclis tarafından ka-
bul edildiği için tazminat 
programı kapsamındaki 
taahhütleri yerine getire-
ceğini açıkladı. Pekanov, 
enerji yoksulluğu kav-
ramının bir tanımı yapıl-
masına ihtiyaç olduğunu 
vurguladı.

               Kırcaali Haber

Bulgaristan’da enflasyon, Mayıs 
1998'den bu yana en yüksek seviyede

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine göre, 
enflasyon oranı temmuz ayında yıllık bazda %17,3 
artarak yükselmeye devam ediyor. Bu, enflasyon 
oranının %18 olduğu Mayıs 1998'den bu yana en 
yüksek oranda pahalılaşmadır.

Fiyatlar ekonominin tüm sektörlerinde arttı. En 
dikkat çekici artış, geçen yıl temmuz ayına göre 
%31'in üzerinde artış görülen ulaşım sektöründe 
kaydedildi. Hane halkı giderlerinin büyük bir kıs-
mını oluşturan gıda fiyatları da bir yılda %24 ora-
nında keskin bir şekilde arttı. Kamu hizmetleri (su, 

elektrik, gaz gibi konutla ilgili giderler) açısından 
da enflasyon yüksektir. Orada fiyat artışı %21'in 
üzerinde seyrediyor.

Aylık bazda artış, normal seviyelerin üzerinde 
%1,1 oldu, ancak mart ve nisan aylarında %2'yi 
aştıktan sonra yine de yavaşladı. NSİ verilerine 
göre, gıda fiyatları haziran ayına göre %0,1 ora-
nında, tahıl ürünleri fiyatları ise %4,3 oranında az 
bir düşüş kaydetti.

Bu yıl ilk kez akaryakıt fiyatları haziran ayına 
göre %4.1 düştü. Propan bütan gazı %21, dizel 
yakıt ve 95 oktan kurşunsuz  benzin fiyatları sıra-
sıyla %2.2 ve %3.1 oranında düştü.

Kapital gazetesinin belirttiğine göre, Bulgaris-
tan'daki fiyat artışı, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ara-
sında en yüksek fiyat artışları arasında yer alıyor. 
Ön verilere göre Avro Bölgesi'nde enflasyon yük-
selmeye devam ederek %8,9'a çıkıyor. Bu oran, 
Bulgaristan'daki karşılaştırılabilir endekse göre, 
%14,9'dur ve AB'deki en yüksek endekslerden bi-
ridir. Tüm AB ülkelere ilişkin veri mevcut olan hazi-
ran ayında enflasyon oranı, yalnızca Baltık ülkeleri 
ve Çek Cumhuriyeti’nde daha yüksekti.



  Kırcaali Haber 607 Eylül 2022 HABERLER

Bulgaristan, yıl sonuna kadar 
Schengen Bölgesi’ne girmeyi umuyor

Dış iş ler i  Bakanlı -
ğı Konutu’nda basın 
mensuplarına açıkla-
malarda bulunan Dışiş-
leri Bakan Yardımcısı 
Kostadin Kocabaşev, 
“Schengen Bölgesi’ne 
katılımımız konusu on 
yılı aşkın bir süredir 
gündemdedir. Ülkemiz 
katılım kriterlerini daha 
2011 yılında yerine ge-
tirmiştir. Katılımın teknik 
bir konu olmaktan çok 
siyasi bir mesele oldu-
ğu ortaya çıktı, çünkü 
Schengen'e tam üye 
olabilmemiz için tam bir 
fikir birliği gerekiyordu. 
Bulgaristan, tüm şüp-
heci üye ülkelerle aktif 
bir diyalog sürdürmekte 
ve proaktif davranmak-
tadır” diye kaydetti.
Ülkemizin yıl sonu-

na kadar Schengen'e 

girmesini sağlamak 
için aktif olarak çalı-
şacaklarını açıklayan 
Kocabaşev, “Bunun 
bir örneği, Bulgaristan 
ve Romanya'nın her iki 

ülkenin de Schengen 
mevzuatını nasıl uygu-
ladığını yerinde öğren-
mek için Avrupa Birliği 
(AB) Komisyonu’ndan 
(AK) bir uzmanlar eki-

bini davet etmesidir. 
İnisiyatif bizim ülkemiz 
tarafından alındı” diye 
ifade etti.
Bakan Yardımcısı, yıl 

sonuna kadar AB Kon-

seyi tarafından siyasi 
bir kararın alınıp ülke-
mizin sınırlarında kont-
rolün kaldırılması üzere 
şüpheci tutumların de-
ğiştirilmesi için gerekli 
adımların atıldığını vur-
guladı.
Kocabaşev,  daha 

önce şüpheci olan bazı 
üye devletlerin olumlu 
tutumlar sergilemeye 
başladığını açıkladı. 
Onların arasında yer 
alan Danimarka’nın 
ülkemizin Schengen 
Bölgesi’ne katılımını 
destekleyeceği anlaşıl-
dı.
Önümüzdeki aylarda 

somut adımlar atılaca-
ğını belirten Bakan Yar-

dımcısı, Bulgaristan ve 
Romanya'nın Schengen 
Sınırlar Kanunu’nun uy-
gulanma derecesi ko-
nusunda sunumlar ha-
zırladığını söyledi. Ko-
cabaşev, “Önümüzdeki 
ayın başında üye ülke-
lere sunulacak ve ay 
sonunda Uzmanlar Ko-
mitesi gelecek. Komite 
üyeleri bir teftiş yapa-
caklar ve onu yayımla-
yacak olan AK'ye rapor 
verecekler. Bulgaristan 
ve Romanya'nın su-
numlarına dayanarak, 
iki ülkenin Schengen'e 
katılımı meselesi aralık 
ayında AB’nin günde-
mine girecek” diye kay-
detti.

Bulgaristan'da hükümet doğal gaz krizine çare arıyor
Bulgaristan'da geçici 

hükümetin ülkedeki do-
ğal gaz sıkıntısına ilişkin 
oluşturduğu kriz masa-
sı, ülkenin yeniden Rus 
Gazprom şirketi ile itha-
lat müzakerelerini yeni-
lemeyi amaçlıyor.
Masanın başkanlığını 

yapan Başbakan Yar-
dımcısı ve Ulaştırma Ba-
kanı Hristo Aleksiev, ba-
sına yaptığı açıklamada, 
"Durum o kadar kötü ki 
artık Gazprom ile görüş-
me masasına dönmek 
kaçınılmaz oldu." dedi.
Rusya yanlısı Cum-

hurbaşkanı  Rumen 
Radev'in kurduğu Baş-
bakan Gılıb Donev'in 
hükümeti, eski hüküme-
tin ABD'den sipariş ettiği 
LPG taşıyan 7 tankerin 
sadece birinin alınma-
sını onaylamıştı. Bu du-
rumda, Azerbaycan'dan 
yapılan ithalatla bu kay-
nakların ülkedeki ihti-
yacın sadece 3'te 2'sini 
karşılayacağını ifade 
eden Aleksiev, geri ka-
lan miktar için Gazprom 
ile görüşmelere gidilme-
sinin şart olduğunu söy-
ledi.
Ülkedeki büyük işlet-

meleri temsil eden Sa-
nayi Sermaye Birliği 
Başkanı Vasil Velev de 
Gazprom alternatifi ko-
nusunda hükümetin dü-
şüncesine destek verdi.
Bulgaristan'daki do-

ğal gaz krizinin boyut-
ları
6 Haziran'da ist i fa 

eden eski Başbakan 
Kiril Petkov'un sağcı ve 
AB yanlısı hükümetinin 
Rusya'nın Ukrayna'ya 
karşı savaş açması son-
rası koyduğu sert tepkisi 
nedeniyle Bulgaristan-
Rusya ilişkileri gergin bir 
döneme girmişti.
Rusya, Gazprom'a 

ruble ile ödemeleri red-
deden Bulgaristan'ı da 
"düşman ülkeler" liste-
sine eklemesinin ardın-
dan 27 Nisan'da doğal 
gaz aktarımını kesmişti. 
Ardından Bulgaristan, ül-
kede "casusluk" yaptık-
ları iddiasıyla Rusya'nın 
Sofya Büyükelçiliğinde 
görevli 70 personelini 
"istenmeyen kişi" ilan 
etmişti.
Kiril Petkov hüküme-

ti, Gazprom’a alternatif 
kaynaklar arayışı çer-

çevesinde Azerbaycan 
ve Katar ile görüşmeler 
yaparak, ABD’den LPG 
taşıyan 7 tankerin gel-
mesini ayarlamıştı.
Rusya'nın Sofya Büyü-

kelçisi Eleonora Mitrofa-
nova, Petkov'dan sonra 
iktidara gelen Gılıb Do-
nev hükümetinin niyetine 
ilişkin, "Bulgaristan'ın iyi 
irade göstermesi du-
rumunda Gazprom ile 
(Aralık 2022'ye kadar 
geçerli) eski anlaşma 
feshedilir ve yeni bir an-
laşmaya gidilebilir." dedi.
Gılıb Donev hükümeti, 

görevinin 4. gününde 
ülkenin siyasi dümenini 
Rusya'ya doğru çevirip, 
Gazprom ile yakınlaş-
maya yüz tutan politikası 
yüzünden sokak protes-
toları ile karşılaşmıştı.
Uzmanların görüşü
Ener j i  uzman la r ı , 

Gazprom'a geri dönme-
yi planlayan geçici hükü-

metin kararını eleştirdi.
Enerji kaynaklar uz-

manı Vasko Naçev, 
basına açıklamasında, 
Bulgaristan'ın tek taraflı 
olarak doğal gaz teda-
rikini kesen Gazprom'a 
açtığı tahkim davasını 
kaybedebileceği konu-
sunda uyardı.
Naçev, "Kısacası, Bul-

garistan yeniden Gazp-
rom ile görüşmelere 
girerse, yüz milyonlar-
ca avroluk tazminatın-
dan vazgeçer. Ülkemiz 
Gazprom'a para öde-
meye başlarsa bu para, 
Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin rejiminin 
Ukrayna'ya karşı sava-
şına finansman olur." 
değerlendirmesinde bu-
lundu.
Bulgaristan'da elektrik 

üretiminin sadece yüzde 
6'sını oluşturan doğal 
gazın azalan kullanım 
miktarının ülke için kritik 
olmadığını savunan eski 
Enerji Bakanı Miroslav 
Sevlievski de basına şu 
yorumu yaptı:
"Rusya'dan doğal gaz 

almak ne güvenilir ne de 
ucuz olur. Eski Sovyet-
ler Birliği'nin (SSCB) 16. 
Cumhuriyeti olsaydık, 
ikinci bir Kırım olsaydık 
bile, Bulgarların çoğu 
böyle bir dönüş istemez-
di. Gazprom'un ikmalle-
rine güvenilemez."
            Kırcaali Haber

AK, çiftçilere 426 milyon leva 
destek verilmesini onayladı
Tarım ve Gıda Bakanlığından yapılan açıkla-

maya göre, Avrupa Komisyonu (AK), Rusya'nın 
Ukrayna'ya karşı saldırganlığının olumsuz eko-
nomik etkisinin üstesinden gelmek için çiftçilerin 
likiditesini desteklemeye yönelik yardım programı 
kapsamında çiftçileri desteklemek için 426 mil-
yon leva (218 milyon avro) tutarında devlet des-
teği verilmesini onayladı.

Destek programı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 
bağlamında ekonomiyi desteklemek için Devlet 
Yardımı Geçici Kriz Çerçevesi kapsamında onay-
landı.

Bu şekilde birincil tarımsal üretim yapan veya 
büyükbaş ve küçükbaş geviş getiren hayvan, at, 

arı kolonileri, meyve, sebze, gül yağı, pirinç, şa-
raplık üzüm, sert kabuklu yemiş (ceviz, badem ve 
fındık), salata, marul, bamya, kabak ve tütün ye-
tiştiriciliği yapan çiftçilere destek sağlanmaktadır.

Çiftçiler, artan üretim maliyetlerinin bir kısmı-
nı telafi etmek için doğrudan hibe şeklinde yar-
dım almaya hak kazanacaklar. Her bir çiftçi için 
yardım miktarı, hayvan sayısı ve tarımsal arazi 
büyüklüğüne göre hesaplanacak ve tavan tuta-
rı, tarımsal ürünlerin birincil üretiminde faaliyet 
gösteren işletme başına 121 261 levaya (62 000 
avro) kadar çıkacak.

Devlet Tarım Fonu’nun yardım programının uy-
gulanmasına ilişkin talimatları verip son başvuru 
tarihini belirlemesi bekleniyor.
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Geçici hükümet akaryakıt fiyatlarını 
düşürmek için önlemler hazırlıyor

Ekonomi ve Sanayi 
Bakanı Nikola Stoyanov 
ile Enerji Bakanı Rosen 
Hristov, ortak bir basın 
toplantısı düzenleye-
rek, geçici hükümetin 
akaryakıt fiyatlarını dü-
şürmek için önlemler 
hazırladığını duyurdu. 
“Luĸoil Heftohim" ve 
"Luĸoil Bulgaristan" fir-
malarının temsilcileri ile 
görüşmeler yaptıklarını 
açıklayan bakanlar, iler-
leyen günlerde konuyla 
ilgili uzmanlardan olu-
şan bir çalışma grubu-
nun çalışmalara baş-
layacağını bildirdiler. 
Amacın, nihai tüketiciler 
için maksimum düşük 
fiyata ulaşmak için üre-
tim ve lojistik süreçleri-
ni mümkün olduğunca 
optimize etmek olduğu 
belirtildi.
Stoyanov, “Akaryakıt 

fiyatlarının düşürülmesi 

hükümetin görevinin ilk 
gününden beri üzerinde 
çalıştığımız bir konu-
dur” diye kaydetti.
Hristov, “İş dünyası 

ve sendikalarla yapı-
lan tüm görüşmelerde 
rekabetin önündeki 

ana sorun olarak artan 
akaryakıt f iyatlarının 
düşürülmesi gündeme 
getirildi” diye altını çizdi.
B a k a n l a r , 

“Bulgaristan'da yılın ilk 
yarısında enflasyon % 
17,2 oldu ve bu göster-

geye göre, bizi Avrupa 
Birliği (AB) sıralamasın-
da ilk sıralardan birine 
yerleştirdi. Devlet yar-
dımlarıyla aşılabilir bir 
eğilim söz konusu değil, 
çünkü bu yalnızca enf-
lasyonist süreçleri hız-

landırıyor. Bu yüzden 
hükümet olarak yakla-
şım şeklimizi değiştiri-
yoruz - nihai fiyatı tüke-
ticiler için daha iyi hale 
getirmeye çalışıyoruz” 
dediler. Basın toplan-
tısında ayrı kişiler için 
1 litre benzin ve dizel 
başına 25 stotinka taz-
minat uygulanırken iş 
dünyasına yönelik her-
hangi bir yardım yapıl-
madığına dikkat çekildi.

Akaryakıt fiyatları, tüm 
malların nihai fiyatlarını 
oluşturan ana faktör, 
çünkü lojistik bunun 
ana bileşenidir. Haneler 
her gün yüksek fiyatla-
rı doğrudan ve dolaylı 
olarak öderler. Bu ne-
denle, en kısa sürede 
akaryakıt fiyatlarını dü-
şürmeye yönelik çaba-
larda somut sonuçlar 
elde etmek için tüm me-
kanizmalar aranacak.

Bulgaristan, “Gazprom" ile ısınma sezonun 
sonuna kadar gaz tedariğini müzakere edecek

NOVA TV’nin “Merhaba 
Bulgaristan” programına 
konuk olan Enerji Baka-
nı Rosen Hristov, “Rusya 
tarafının ekonomik çıkar-
larının üstün geleceğine 
ve Gazprom Şirketinin 
Bulgaristan'a gaz sata-
cağına inanıyoruz” diye 
kaydetti. Bakan, “Siyasi 
sebepler ağır basar da 
Rusya bize gaz satmayı 
reddederse, bu olası bir 
tahkim davasını kazan-
ma şansımızı artıracak” 
diye savundu.
Hristov’un ifadesine 

göre, özel tüccarlar ta-
rafından rezerve edilen 
ve gazı satılamaz hale 
getiren yüksek fiyat ne-

deniyle hükümet, Petkov 
kabinesi tarafından karar-
laştırılan ABD’den sıvılaş-
tırılmış doğal gaz (LNG) 
tankerleri için teslimat 
yeri ayırmadı.
Bakan, “Gazprom" ile 

teslimatların yeniden 
başlamasına ilişkin gö-
rüşmeler için ilk adımlar 
atıldı” diye açıkladı. Bul-
garistan tarafı, mevcut 
sözleşmeye göre banka 
teminatı sunarak ve tes-

lim edilen miktardan son-
ra ödeme yaparak avans 
ödemesinde değişiklik 
talep edecek.
Hristov, uzun vadeli bir 

sözleşme imzalanmak 
istenmediğini, ancak 
mevcut sözleşmedeki 
bir maddeye göre ısıtma 
sezonunun sonuna kadar 
tedarik müzakerelerinin 
yapılacağını belirtti.
Bakan, “Gazprom ile 

yapılan sözleşmenin eki 
muhtemelen gerekli ola-
cak” dedi ve Rusya’dan 
doğal gaz tedariğinin şu 
anda enerji ihtiyacımızı 
karşılamak için en ucuz 
ve en karlı olduğu görü-
şünü yineledi.

Bulgaristan’da ortalama maaş 1730 levaya ulaştı
Çalışma ve Sosyal Po-

l i t ikalar Bakanlığı'nın 
Nisan-Haziran 2022 dö-
nemi için yaşam stan-
dardı ve gelirler alanına 
ilişkin basın bültenin-
de yer alan Ulusal İs-
tat ist ik Enstitüsü'nün 
(NSİ) verilerine göre, 
Bulgaristan'da ortalama 
maaş yıllık bazda %13,4 
artarak 2022'nin ikinci 
çeyreğinde 1730 levaya 
ulaştı.
En yüksek ortalama ma-

aşlar şu ekonomik faali-

yetlerdedir: Bilgi ve yara-
tıcı ürünlerin yaratılması 
ve dağıtılması, teleko-
münikasyon" - 4216 leva, 
finans ve sigorta faali-

yetleri - 2739 
leva, maden-
cilik sektörü 
- 2544 leva. 
Geçen yılla 
karşılaştırıldı-
ğında ücretler 
%16,5 ile en 
çok Sofya'da 
ve %15 i le 
Gabrovo’da 

ve en az %2,5 i le 
Kırcaali'de arttı.
En düşük ortalama ma-

aşlar şu ekonomik faali-
yetlerdedir: Otel ve res-

toran endüstrisi - 1058 
leva, diğer faaliyetler 
- 1185 leva, su temini, 
kanalizasyon hizmetleri, 
atık yönetimi ve geri ka-
zanım – 1262 leva.
İstatistikler, 2022 Hazi-

ran sonu itibariyle istih-
dam edilen kişi sayısının 
34 400 artarak 2.31 mil-
yona ulaştığını gösteriyor. 
Haziran sonu itibarıyla 
152 200 olan işsiz sayısı 
2021'in ikinci çeyreğine 
göre 30 700 veya %16,8 
azaldı.

İşsizlere ve işverenlere 
istihdam desteği

İstihdam Ajansı, istihdam bürosu müdürlükleri 
aracılığıyla işverenlere ve kayıtlı işsizlere mali 
destek sunmaktadır. Bu, önceki hafta Geçi-
ci Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Lazar 
Lazarov'un 2022 Yılı Ulusal İstihdam Eylem Pla-
nı kapsamında yer alan istihdamı teşvik etmeye 
ilişkin programlar ve önlemler arasında fonların 
yeniden dağıtılmasını onaylamasının ardından 
mümkün oldu.

Yönlendirilen fonlar, kapsamına ve hedef gru-
buna dahil oldukları programa veya tedbire bağlı 
olarak 3 ile 24 aylık bir süre için yaklaşık 450 
kalıcı engelli işsiz, 840 uzun süreli işsiz, 50 yaş 
üstü 430 işsiz, 300 genç dahil olmak üzere yak-
laşık 3 100 işsizin istihdamını sübvanse edebilir.

Fonların bir kısmı, istihdam bürolarında boş po-
zisyon ilan eden işverenlere yöneliktir. Onlar, is-

tihdam bürosunun yeni bir sözleşme imzalamak 
için gerekli finansmana sahip olduğu bir program 
veya önlem kapsamında hedeflenen kayıtlı işsiz-
ler arasından bir kişiyi (bir hedef grubun temsilci-
si) onayladıkları takdirde destek alabilir.

İstihdam Ajansı, ayrıca işsiz kişilerin hareket-
liliğini veya girişimciliğini teşvik etmek için de 
mali destek sağlar. Onlar, iş yerine gitmek ve 
işyerinden eve dönmek için şehirlerarası ulaşım 
için yapılan günlük harcamaların yanı sıra ika-
met yerlerinden 50 km'den daha uzak bir yer-
leşim yerinde çalışmaya başlarken barınma ve 
diğer harcamalar için destek alabilirler. İşsizlik 
durumunda ödenmesi gereken nakit yardımları 
bir kerede alarak veya işe başlamak için 4000 
levaya kadar yapılan masrafların geri ödenme-
siyle onaylanmış bir iş projesi temelinde kendi 
işini kurmak isteyenler desteklenebilir. Her iki 
önlemde de işin başlatılmasına eşlik eden diğer 
hizmetler de sağlanmaktadır.
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Kırcaali Bölge Müftülüğü, 400 çocuk için piknik etkinliği düzenledi

Kırcaali Bölge Müftülüğünden 
yapılan açıklamaya göre Müftü-
lük, bünyesindeki Kur’an Kursu 
öğrencilerine yönelik Kirkovo 
(Kızılağaç) ilçesine bağlı Pod-
kova (Nalbantlar) köyündeki 
Yedi Kızlar Camiinde büyük bir 

piknik düzenledi.
Piknik etkinliğine Kırcaali böl-

gesindeki muhtelif Kur’an kurs-
larına giden yaklaşık 400 çocuk 
katıldı.
Çocukların sevincini paylaş-

mak için Kırcaali Bölge Müftüsü 

Basri Eminefendi, Müftü Vekili 
Suray Mustafa ve Kur’an Kur-
su hocaları da pikniğe iştirak 
ettiler.
Programın başında Kırcaali 

Yeni Camii İmam-Hatibi Nurul-
lah Taşkın Kur’an tilaveti sundu. 

Ardından Kırcaali Din görevlisi 
Metin Uluocak ve Bölge Müf-
tüsü Basri Eminefendi birer 
selamlama konuşması yaptılar.  
Daha sonra çocuklar için 

özel olarak hazırlanan eğlence 
programı başladı.
Bölgenin muhtelif Kuran kurs-

larından çocuklar çuval atlama, 
halat çekme ve dev ayak oyun-
larında hem oynayıp eğlendiler 
hem de hünerlerini sergilediler. 
Yedi Kızlar Camii bahçesi tam 
bir şölen alanına dönüştü.  
Oyunlardan sonra pikniğe 

katılan herkese yemek ikram 

edildi.
Açıklamada, “Allah katkıda 

bulunan, emeği geçen herkes-
ten razı olsun!” denildi.
Bulgaristan Başmüftülüğü’nün 

temmuz ayı başında başlayan 
yaz Kur’an kursları ağustos ayı 
sonuna kadar devam etti.
Yaz Kur’an kursları, gelenek-

sel olarak Bölge Temel İslami 
Bilgiler Yarışması ve Ulusal Te-
mel İslami Bilgiler Yarışması ile 
sona ermektedir. Yarışmalarda 
dereceye girenler yine özel 
ödüller ile ödüllendirildi.
                          Kırcaali Haber

Küçük Ukrayna’da: Ülkenin toprak bütünlüğüne 
ve Avrupa perspektifine tam destek

Hak ve Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH) partisinden Avrupa 
Birliği (AB) Parlamentosu 
Milletvekili ve adını “Renew 
Europe (Avrupa’yı Yenile)” 
olarak değiştiren Avrupa 
İçin Liberaller ve Demokrat-
lar İttifakı (ALDE Partisi) Eş 
Başkanı İlhan Küçük, ALDE 
heyeti eşliğinde Ukrayna'ya 
iki günlük bir ziyarette bulun-
du. AP Milletvekili, Kiev’de, 
özellikle birkaç gündür bom-
bardımanın devam ettiği 
Avrupa'nın en büyük nükleer 

santrali olan Zaporijya Nükle-
er Santrali’ndeki endişe verici 
durum bağlamında, savaşın 
gelişimini ve Ukrayna'yı des-
teklemek için uluslararası iş 
birliğini tartıştıkları savunma 
ve dışişleri bakanlarıyla bir 
araya geldi.
Küçük,  “21.  yüzyı lda, 

Avrupa'nın göbeğinde so-
runların askeri harekâtla çö-
zülmesine izin vermemeliyiz. 
Avrupa'daki liberaller adına 
Ukrayna'nın egemenliği ve 
toprak bütünlüğünün yanı 

sıra ülkenin Avrupa 
perspektif ine tam 
desteğimi ifade edi-
yorum” diye kaydetti.
AP Mi l letveki l i , 

2 Ekim'den sonra 
Bulgaristan'ın net 
bir Avrupa-Atlantik 
yanlısı hükümete sa-
hip olup, Ukrayna'yı 
destekleme yönün-
de sağlam bir pozis-
yon almasını umdu-
ğunu ifade etti.
Görüşmeler, ALDE 

Eş Başkanı ve baş-
kanlık ettiği heyetin 
Ukrayna ziyaretinin 
bir parçasıdır. Heyet, 

Kiev'de ayrıca Ukrayna Verk-
hovna Rada (Parlamentosu) 
temsilcileri, Ukrayna Om-
budsmanı ve Devlet Başkanı 
Volodimir Zelenskiy'nin Hal-
kın Hizmetkarı partisinden 
liberal ortaklarla üst düzey 
toplantılar yaptı.
ALDE heyeti, Ukrayna'nın 

başkenti Kiev'e yönelik Rus 
saldırılarının yükünü taşıdığı-
na inanılan Hostomel ve İrpin 
şehirlerini de ziyaret etti.
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Seçime katılacak parti ve ittifakların 
oy pusula numaraları belli oldu

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), 2 Ekim’de yapılacak erken 
genel seçimlere katılacak parti ve ittifakların oy pusulasında 
yer alan numaralarının yanı sıra onların milletvekili adaylarının 
devlet televizyonu BNT ve devlet radyosu BNR’de çeşitli seçim 
programlarında tanıtılma sırasını belirlemek için kura düzenle-
di. Kura çekiminde seçime katılacak partilerin 1’er, ittifakların 
ise 2’er temsilcisi hazır bulundular.

Üyelerinin çoğunluğunu ülkedeki Türk ve Müslümanların 

oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 1 numaralı 
oy pusulası ile seçim yarışına katılacak. 47. Dönem Halk Mec-
lisinde temsil edilen diğer parti ve ittifakların pusula numara-
ları şöyledir: Değişime Devam (PP) Partisi-9, Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin Yurttaşlar (GERB)-Birleşik Demok-
ratik Güçler (SDS) İttifakı-24, Bulgaristan İçin Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) İttifakı-28, Demokratik Bulgaristan 
Birliği (DB) İttifakı-25, Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisi-19 ve 
Vızrajdane Partisi-14.

Halka açık olarak yapılan kura çekimi, BNT’de ve MSK’nın 
web sitesi üzerinden canlı yayınlandı.


