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Filibe Kenti, 2019 Avrupa Kültür Başkenti
Oluşunu Görkemli Şovla Kutladı
yana, iç içe, kardeşçe yaşadıklarına dikkati çekerek, "Onların
arasında hatıra sayılır büyüklükte bir Türk toplumu vardır.
Roman toplumu vardır, aynı zamanda Musevi ve Ermeni toplumları, Rus ve İtalya toplumlarından da bahsedebiliriz. Filibe,
2019 Avrupa Kültür Başkenti
olmayı hak etmiş bir şehir." diye
konuştu.
Türkiye'nin zenginlik katacağı
kültürel programlar kapsamında Trakya Üniversitesi Senfoni
Orkestrasının konser vereceğini, sema gösterisi yapılacağını
aktaran Ergani, Filibe beledi-

Avrupa'nın 2019 Kültür Başkenti seçilen Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe'de çeşitli
kutlama etkinlikleri düzenlendi.
Başkent Sofya'dan sonra ülkenin ikinci büyük şehri olan
Filibe'nin Belediye Başkanı İvan
Totev, kutlama töreninde bir konuşma yaptı.
Totev, "Binlerce yıllık geçmişe
sahip şehrimizin tarihine önemli
bir değer katıyoruz. Farklı etnik
grupları ve dinleri barındıran
Filibe'de farklı dillerde konuşuyoruz, ancak sloganımız birliktelik." dedi.
Turizm Bakanı Nikolina Angelkova da 2019'da kenti 2 milyonu
aşkın turistin ziyaret etmesinin
beklendiğini belirterek, düzenlenecek 500'ü aşkın kültürel

etkinliğe binlerce sanatçının
katılacağını söyledi.
Özel olarak kurulan 30 metrelik ışıklı kulenin etrafında yapılan etkinliğe Parlamento Başkanı Tsveta Karayançeva, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana
Yotova ve Avrupa Birliği'nin
Dijital Ekonomi ve Toplumdan
Sorumlu Komiseri Mariya Gabriel de katıldı.
"Tüm Renkler Bir Arada" başlığıyla düzenlenen etkinlikte,
havai fişek gösterisinin yanı
sıra kentteki tüm etnik grupların kültürel özelliklerini taşıyan
şovlar yapıldı. Ayrıca Mevlana
Celaleddin Rumi'nin şiirlerinden
dizeler okundu.
- "Bu şehir kültür başkenti
olmayı gerçekten hakkedi-

yor"
Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Türkiye'nin Filibe'nin kültür
başkenti olması münasebetiyle
yapılacak çok sayıda etkinliğe
katılacağını söyledi.
"Bu şehir kültür başkenti olmayı gerçekten hakkediyor." ifadesini kullanan Ergani, "Uzunca
bir süre Osmanlı yönetiminde
kalmış olan Filibe'de Osmanlı döneminden kalma pek çok
eser var. Muradiye Camisi,
İmaret Camisi, Taşköprü Camisi, Çifte Hamam, ve yurt dışında kalan mevlevihanelerden biri
Filibe'de." şeklinde konuştu.
Ergani, şehirde farklı etnik ve
dini unsurların asırlardır yan

yesinin takviminde yer alan ve
Türk Edebiyat Kulübü tarafından geçen yıl gerçekleştirilen
21 Şubat Anadil Gününün bu
yıl ikinci kez kutlanacağını da
aktardı.
Ergani, "yeni mahalle" olarak
bilinen Avrupa'nın en Büyük
Roman mahallesinin Filibe'de
olduğunu anımsatarak, burada yaşayan Türk, Roman ve
Bulgar toplumuna yönelik Hıdırellez-Kakava ve Hıristiyan
geleneğindeki Hazreti Georgi
günü dolayısıyla bir etkinliğin
düzenlenmesinin planlandığını
kaydetti. AA

21 Şubat Uluslararası Anadil
Günü münasebetiyle kompozisyon
yarışması düzenleniyor
Sofya’da faaliyet gören Kültürel Etkileşim Derneği tarafından
21 Şubat Uluslararası Anadil Günü (UNESCO) münasebetiyle
bir kompozisyon yarışması düzenlenmektedir.
Yarışmanın teması “Anadilde okuma ve yazma sizce neden
önemlidir? Kompozisyon dili Türkçe veya Bulgarca olup, yarışma
Bulgaristan’da eğitim gören ortaokul (10-14 yaş) ve Lise (14-19 yaş)
çağındaki öğrencilere açıktır.
Kompozisyonların arkalı önlü bir
A4 sayfasını geçmemelidir.
Eserlerin 11 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar Dernek
e-posta adresine (kultureletkilesim@gmail.com) kompozisyonu yazan öğrencinin adı ve soyadı, doğum tarihi, okulunun adı,
adresi ve telefon numarası bilgileriyle birlikte ulaşmalıdır.
21 Şubat 2019 tarihinde Sofya’da Derneğimizce düzenlenecek
olan, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi’nin de katılacağı “Uluslararası Anadil Günü” etkinliğinde, yarışmada dereceye giren
öğrencilere, Ortaokul ve Lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere,
çeşitli ödüller verilecektir.”

Haskovo Bölge Müftülüğü
2019’da Bulgaristan’da DEB Partisi’nin Yeni
adlı kitabın tanıtım
açılması beklenen
Başkanı Çiğdem Asafoğlu etkinliğine yoğun ilgi
fabrikalar
Oldu
Sayfa 3’te

Sayfa 2’de

Sayfa 8’de

Kırcaali Haber 2

HABERLER

23 Ocak 2019

DİN VE TOPLUM
DEB Partisi’nin yeni başkanı
Allah’a iman ve Tevekkül
Çiğdem Asafoğlu oldu
Batı Trakya Türklerinin ilk ve tek partisi olan
Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi 5. Olağan
Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel Kurul sonunda yapılan oylamada
DEB Partisi’nin yeni genel
başkanı Çiğdem Asafoğlu
oldu.
Asafoğlu, 5. olağan
kongresinde tek aday
olarak girdiği başkanlık
seçimlerinde 302 delegenin oyunu alarak DEB’nin
7. genel başkanı seçildi.
DEB Partisi’nin Gümülcine’deki Merkez binasında
5 Ocak Cumartesi günü
gerçekleştirilen kongreye
başta eski DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş olmak üzere, merhum DEB Partisi
Kurucu üyesi ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık
Ahmet’in Ailesi adına eşi
DEB Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet ve
oğlu Levent Sadık Ahmet
katıldı. Ayrıca kongreye
katılanlar arasında Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, Kozlukebir

larını kaydeden Ali Çavuş,
“Bir gün ne yaptığımızı
tarih yazacaktır. Öncelikle başta Sadık Ahmet
Ailesi olmak üzere, ekibime ve Batı Trakya Türk
Azınlığı’na çok teşekkür
ediyorum. Bundan sonra
da başkan seçilecek olan
Çiğdem Asafoğlu’na destek olmaya devam edeceğim. İnanıyorum ki, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın
s o r u n l a r ı A t i n a ’d a ,
Brüksel’de daha güçlü bir
şekilde dile getirilecektir.
DEB Partisi’nin tabandan
ve halktan gelen büyük
desteği var. Bundan sonra
seçilecek olan yönetime
başarılar diliyorum” diye
konuştu.
Sadık Ahmet Ailesi adına DEB Partisi Onursal
Başkanı Işık Sadık Ahmet,
slayt gösterimini izlediği
sırada 24 Temmuz 1995
tarihinde yaşadıkları feci
trafik kazasını hatırladığını ve o gün eşi Dr. Sadık
Ahmet’in kaybettiklerini
belirtti. O acı dolu günler
içerisinde DEB Partisi’nin
başına geçtiğini anlatan

Belediyesi’nden ‘Gelecek’
Listesi Başkanı İbrahim
Şerif ve ‘Güven’ Listesi Başkanı Adnan Salih,
Trakya Tütün Üreticileri
Başkanı Hüseyin Esat,
Gümülcine Türk Gençler
Birliği Başkanı Necat Ahmet, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı
Aydın Ahmet ve parti üyeleri yer aldı.
Genel kurulda Kongre
Başkanlığı’na Mehmet
Emin, sekreterlik görevlerine Merve Ali ve Özcan
Aliosman getirildi. Kongre bugüne kadar hayatını
kaybeden DEB Partisi
kurucu ve üyeleri anısına
bir dakikalık saygı duruşu
ile başladı. Daha sonra
kongre üyelerine, DEB
Partisi’nin bugüne kadar
çalışmalarını içeren bir
slayt gösterimi sunuldu.
Ardından protokol konuşmalarına geçilerek
ilk sözü eski DEB Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş aldı. Yaklaşık 9 yıldan
beri başkanlık görevinde
bulunduğunu hatırlatan
Ali Çavuş, başkanlığı süresi boyunca hayatının en
onurlu ve en şerefli günlerini burada yaşadığını
belirtti. Görev süresi boyunca başta DEB Partisi
olmak üzere, Batı Trakya
Türk Azınlığı için çalıştık-

Sadık Ahmet, diğer parti üyeleriyle birlikte DEB
Partisi’ni bugüne kadar
taşımayı başardıklarını
söyledi. Işık Sadık Ahmet
konuşmasında, “Partiler
yaşamalı. Azınlıklarda
yaşayan insanların siyasi
verecek mesajlar kurmuş
oldukları partiler üzerinden verilir. Bu mesajlar
ve kararlar siyasi parti
aracılığıyla alınır. Yunanlıların nasıl ki siyasi partileri varsa, bizim de Batı
Trakya Türk insanlarının
tek çatı altında toplanmaları ve bir siyasi parti
altında toplanmaları o kadar doğaldır. Biz buraya
işçi olarak gelmedik. Batı
Trakya Türkleri burada ve
haklarını talep etmeleri en
doğal haklarıdır. Güçlü olmamız gerekir. Atatürk’ün
de dediği gibi, ‘Kuvvet ve
kudretten mahrum olanlara itibar edilmez.’ Bu
yüzden güçlü, birlik ve
beraberlik içinde olmamız gerekir” görüşlerine
yer verdi.
Daha sonra görüş ve düşünceler bölümüne geçildi. Bu bölümde sırasıyla
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı, GTGB
Başkanı Necat Ahmet,
İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet söz aldılar. Konuşmacılar DEB
Partisi’ni çalışmalarından

dolayı tebrik ederek, seçilecek olan yeni yönetime
başarı dileklerinde bulundular.
Ardından DEB Partisi
Genel Başkanlığına aday
olan Çiğdem Asafoğlu
söz aldı. Asafoğlu sözlerine, “Bugüne kadar bu kutsal davaya hizmet etmiş
ve aramızdan ayrılarak
Allah’ın rahmetine kavuşmuş olan başta kurucu
liderimiz Sadık Ahmet olmak üzere tüm dava arkadaşlarına Allah’tan rahmet
ve hayatta olanlara esenlik diliyorum. Kendilerini
bir kez daha özlemle ve
minnetle yad ediyorum”
diyerek başladı.
“DEB Partisi bir dava
partisidir” diyen Asafoğlu sözlerine şöyle devam
etti: “Azınlığımızın uğradığı haksızlıkları haykırmak,
kamuoyu oluşturarak
bunu dünyaya duyurmak
ve azınlık insanını haksızlıklara karşı örgütlemek ve inslanlarımızın
haksızlıklara karşı koyma
refleksini diri tutmak gibi
bir misyonu vardır. Bu
hususta halkımızla birlikte bir dayanışma içinde
bu tarihi misyonu yerine
getirmek adına, bugün
bu mukaddes bayrağı ve
davayı üstlenmek üzere
Başkan adayı olduğumu
sizlerle paylaşıyorum.
Öncelikle 2010 yılından
bugüne DEB Par tisini
tekrardan canlandırmak,
büyütmek için büyük çaba
harcayan Başkan Mustafa
Ali Çavuş’a ve onun dava
arkadaşlarına sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Üstlendiğim bu ağır sorumluluğun
farkındayım. Daha çok
çalışarak,bu davaya omuz
verecek arkadaşlarımla
ve en önemlisi halkımızın
desteği ile bu sorumluluğun üstesinden geleceğime gönülden inanıyorum.”
Son olarak kongre üyeleri tarafından DEB Partisi Merkez Yürütme Kurulu
üyeleri ve başkan adayı
seçilmek üzere oylamaya gidildi. Kongrede 302
üye oy kullanarak, DEB
Par tisi’nin yeni Genel
Başkanı Çiğdem Asafoğlu
ve diğer Merkez Yürütme
Kurulu üyeleri seçildi.
Çiğdem Asafoğlu, 17
Kasım 1987'de İskeçe'ye
bağlı Kireçciler köyünde
doğdu. Selanik Aristotelyos Üniversitesinde Felsefe Pedagoji Fakültesini
bitiren Asafoğlu, evli ve
bir çocuk annesi.
Batı Trakya’da, merhum
Doktor Sadık Ahmet tarafından 1991’de kurulan
DEB, Avrupa Hür İttifakı
(EFA) ve Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN)
üyesi. DEB, 2014'te yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde,
Gümülcine ve İskeçe bölgelerinde oyların büyük
bölümünü alarak birinci
parti olmuştu.
Kırcaali Haber

Bismillahirrahmanirrahıym
Sonsuz Rahmet, Nihayetsiz Merhamet sahibi Yüce Allah’a Hamd
eder, Habibi Ekreme salatü selam ederek söze
Başlarım.
Değerli Müslümanlar!
Yüce Rabbimiz, biz
kullarına “Nerede olursanız olunuz, Allah
sizinledir.” müjdesini
verir. Biz kullarını kimi

Rahmân ve Rahîm
olan Allah’ın adıyla. Allah ki, O’ndan başka
ilah yoktur. O hayydır,
kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de
uyuklama. Göklerde
ve yerdekilerin hepsi
O’nundur. O’nun izni
olmadan katında kim
şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir
şey O’na gizli kalmaz.)

Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

zaman varlıkla ve sıhhatle, kimi zaman da
yokluk ve hastalıkla imtihan eder. Afiyet ve nimette iken şükrümüzü,
fakru zaruret ve dert halinde de sabrımızı sınar.
Sevgilerin en büyüğü,
şüphesiz ki Allah Sevgisidir. Yüreğimize sevgiyi
bahşeden, yaratıklarına
karşı merhameti ihsan
eden Allah’tır. Bütün
insanlık bizi tanısa ve
sevse, Allah sevgisinden mahrum kalsak, ne
büyük hüsrandır. Allah
sevince sevdirir kulunu.
Müslüman da sevdiğini
Allah için sever ve Allah
için buğuz eder.
Kardeşlerim! Rotamız
her daim Allah’a ve rahmetine doğru olmalıdır.
O’nun rıza ve sevgisi istikametinde emin adımlar ile dünya ve ahiret
saadetine yürümeliyiz.
İmanın merkezi kalptir.
Aynı zamanda duyguların sürekli değiştiği ve
de kanın pompalandığı
yerdir. Bundan dolayıdır
ki Peygamber Efendimiz
(s.a.s) “Ey kalpleri bir
halden bir hale çeviren
Rabbim, benim kalbimi
dinin üzerine sabit kıl”
duasını okumuş, biz ümmetine de tavsiye etmişlerdir. Kalpten Şüphelerin giderilmesi için ve
güçlü bir iman oluşması
için de Ayetü’l Kürsüyü
de vird (sürekli okunmasını) haline getirmeyi
tavsiye etmişlerdir. Manasını tefekkür ederek
(düşünerek) okuyalım
değerli mü’minler.

O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir
şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek
kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.
Kıymetli Müslümanlar!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) İbn-i Abbas
(r.a)’ın şahsında bizlere
çok önemli tavsiyelerde bulunmuşlardır. Ashaptan İbn-i Abbas (r.a)
peygamberimizden şu
rivayeti paylaşıyor.
“Bir gün Resullullah
(s.a.v.)’ın arkasında yürüyordum. Bana dedi ki;
“Ey delikanlı, sana bazı
sözler öğreteceğim. Onları koru ki, Allah seni
korusun. Koru ki, Allah’ı
yanında bulursun. İstediğin zaman, Allah’tan
iste. Yardım dilediğin
zaman, Allah’tan dile.
Şunu bil ki, şayet bütün ümmet, sana bir
yarar dokundurmak için
bir araya gelseler de,
Allah’ın senin için yazdığının dışında bir yarar
dokunduramazlar. Aynı
şekilde, sana bir zarar
dokundurmak için toplansalar Allah’ın senin
için yazdığından başka
bir şey dokunduramazlar. Kalemler kaldırılmış,
sayfalar durulmuştur. “
Yüce Allah’ı tanımak
ve O’na kul olmak
üzere yaratıldık. O’nu
esmasıyla öğreniriz.
Peygamber efendimiz
(s.a.s) “Allah’ın 99 ismi
vardır. Bu isimleri bir

kimse ezberlerse Cennete girer. O tektir, teki
sever.” buyurmuşlardır.
Hadis-i şerifte geçen
ezberlemekten maksat;
Allah’ı güzel isimleriyle
tanımak, inanmak, itaat
etmek ve ibadet etmektir.
Bir başka müjde içerikli bir Hadis-i şeriflerinde Sevgili Peygamberimiz (s.a.s): “Allah,
arz ve semayı yarattığı
gün, yüz rahmet yarattı.
Her bir rahmet göklerle
yer arasını dolduracak
kadardır. Ondan yeryüzüne tek bir rahmet indirmiştir. İşte anne, yavrusuna bununla şefkat
eder. Vahşi hayvanlar
ve kuşlar birbirlerine
bununla mer hamet
ederler. Kıyamet günü
geldiği vakit Allah, rahmetine bunu da ilâve
ederek (tekrar yüze)
tamamlayacaktır.”
Dinimizin temel ilkelerinden biri şüphesiz
ki denge ve ölçüdür.
Dünya sevgisi ve helal
dairede rızık arzusuyla
birlikte ahiret kaygısı ve
hazırlığı gereklidir.
“Helal dairede kazananları Allah Sever”,
çalışır çabalarız, dünyadaki nasibimizi ararız,
yalnız takdir Allah’ındır.
Bazen yürü kulum der,
bazen de vermez kulunu imtihan eder.
Çalışır çabalarız, yalnız dua etmeyi ve de
Tevekkül etmeyi unutmamalıyız. Zira sevgili
Peygamberimiz “Eğer
siz Allah’a gereği gibi
tevekkül etseydiniz
(güvenseydiniz), Allah kuşları doyurduğu
gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları
kursakları boş olarak
çıktıkları halde akşam
dolu kursaklarla dönerler.” buyururlar.
Gönülden iman ederiz
ve de Tevekkül ederiz
Allah Birdir, O’nun
Kulu ve Resulü Muhammed Mustafa’dır.
Kur’an-ı Kerimden bir
dua ile noktalıyorum,
siz duyarlı kardeşlerime esenlikler diliyorum.
“Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten
sonra kalplerimizi
eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok
bahşedensin.” Âmin!
Beyhan Mehmed
Kırcaali Müftüsü
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2019’da Bulgaristan’da açılması beklenen fabrikalar
Geçen yıl bir dizi önemli
yatırımlar yapıldı, 2019'da
birkaç büyük üretim tesisin de faaliyete başlaması bekleniyor. Beklendiği
gibi yatırımların büyük bir
bölümü otomotiv endüstrisine yöneliktir. Yalnızca
bu sektörde yeni tesislere yapılan yatırımlar 170
milyon levanın üzerine
çıkıyor. Onlardan başka
endüstrilerde de birkaç
kapsamlı üretim tesisi
projesi uygulandı. Yeni
tesislerin toplam maliyeti
300 milyon levayı aşıyor.
Üretim tesislerin genişletilmesi
Volkswagen ve BMW
Witte gibi otomotiv devler
için yedek parça tedarik
eden WİTTE Automotiv,
Rusçuk’ta bulunan üretim
tesisini genişleteceğini
açıkladı. WİTTE Automotiv Bulgaria, ağustos
ayında proje sonucunda
gelecek 5 yıl zarfında
mevcut 700 iş pozisyonun 500 pozisyon artırılacağını duyurdu.
Bulgar üretim şirketi
Lavena, Şumnu’da bulunan depolama ve üretim
tesislerinin genişletilmesine yönelik projeye 5
milyon leva yatırım yapacağını açıkladı. Projenin
2019 yılının ilk yarısına
kadar bitmesi bekleniyor.
2019’da ne tür fabrikalar kurulacak?
2018 yılında açıklanan
en önemli yatırımlardan
biri yedek parka tedarik
şirketi olan Alman VOSS
Automotive tarafından
gerçekleştirilecek. Mayıs
2019’da Loveç (Lofça)
şehrinde bulunan Litex
Motors Şirketi’nin eski
fabrikasının yeniden faaliyete açılması bekleniyor.
Fabrika, ilk başta 15 milyon leva yatırımla VOSS
Automotive tarafından
yeniden faaliyete açılacak. Bu miktarın büyük
bir kısmı yeni makineler
ve teknik donanım satın
alınması için harcanacak.
Şirket, fabrikada çalışacak 400 ile 500 arasında kişi işe alacak, uzun
vadede çalışan sayısının
1000’e ulaşması planlanıyor.
Diğer büyük yatırımı,
Türk şirketler grubu olan
Bayraktarlar Grubu’na ait
Odelo Şirketi yapacak.
Şirket, merkezi Filibe
kentinde bulunan Trakya
Ekonomik Bölgesi’nde
Mercedes marka araçlar
için farlar üretimi yapacak
bir fabrika inşa edecek.
Projenin toplam yatırım
maliyeti, 40,6 milyon avroya veya yaklaşık 80
milyon levaya ulaşacak.
Şirket, daha geçen yıl

fabrikada çalışacak ilk 40
eleman alımı için duyuru
yaptı.
Yine bu bölgede oto yedek parça üretimi yapacak bir fabrika inşa edilecek. Çin şirketi Cenntro
Automotive Corporation,
birkaç ay önce 10 milyon
avro veya 19,5 milyon
leva yatırım yapacağını
ve 250 ile 300 arasında
kişiye iş sağlayacağını
açıkladı. Yatırım projesinin gelecek 3 yıl içinde
hayata geçirilmesi bekleniyor.
Otomotiv endüstrisine başka önemli yatırım
Rusçuk şehrinde yapılacak. Orada otomobil
bileşenleri üreten Alman
şirketi BADER’in 2019 yılının ikinci yarısında üretime başlaması bekleniyor.
Şirket, 700 kişiye istihdam sağlayacak. Tesiste
otomobil koltukları ve ıstampa ürünler üretilecek.
Şimdiye kadar şirket,
Tuna Nehri kıyısındaki
şehirde gerçekleştireceği
projeye ne kadar yatırım
yapacağını açıklamadı.
Yılın ikinci yarısında
Plevne şehrinde Alman
Leoni Şirketi de üretim
tesisi açacak. Bu tesise
32 milyon avro veya 60
milyon levanın üzerinde
yatırım yapılacak. Fabrika 30 000 metrekare alan
üzerine kurulacak ve orada önümüzdeki 2 yıl içinde 2000 iş pozisyonu açılacak. Fabrikada Alman
Daimler Holding için oto
yedek parça üretilecek.
Bulgaristan’da 1996 yılından beri faaliyet sürdüren İsveç ve İsviçre’de
elektrik iletimi alanında
lider konumundaki ABB,
ülkede beşinci tesisini
açacağını duyurdu. Şirket, bu tesisini de Petriç
kasabasında kuracak.
Şirket, Petriç’te bir tesis
sahibidir. Bu tesise 7
milyon leva yatırım yapılacak ve 420 kişinin
işe alınması planlanıyor.

ABB’nin daha Rakovski,
Sevlievo, Varna’da üretim tesisleri ve başkent
Sofya’da İş Geliştirme
Merkezi var.

Geçen yaz mikroçip
üretimi yapan Belçika
Melex Şirketi, Sofya’nın
Gorublyane semtinde
yeni bir tesisin inşasına

başladı. Üretim tesisi
genişletme projesine 17
milyon leva civarında yatırım yapan şirket, uzun
vadede yatırımın 75 milyon avroya çıkmasını
planlıyor. 2000 yılından
beri Bulgaristan’da faaliyet yürüten şirketin ülkemizdeki çalışan sayısı
470’in üzerindedir.
Sonbaharda Burgaz
şehrinde uçak motorları üretimi, tamiri ve geri
dönüşümü için bileşen
üretimi yapacak bir fabrikanın temel atma töreni yapıldı. Sigmatex
Şirketi’ne ait projeye yapılan yatırım 30 milyon
dolar veya 51,7 milyon
levadan fazladır. Fabrikada üretimin 2019 yılının
sonuna kadar başlaması
bekleniyor.
Endüstriyel mineraller

üretiminde ülkede lider
konumundaki Kaolin Şirketi, Dulovo (Akkadınlar)
kasabasında yeni bir işletme kuracak. Orada
kaolin ve kuvars taşları
işlenecek. Projenin maliyeti 25 ile 30 milyon avro
arasında veya yaklaşık
58 milyon levadır. Fabrikada 120 kişinin çalıştırılması planlanıyor.
Birkaç ay önce ev ve
bina sektöründe kapı
ve pencere otomasyonunda dünya lideri olan
Somfy’nin, bizde ilk fabrikasını açmaya hazırlandığı açıklandı. Bu fabrikanın Varna ilinde kurulması bekleniyor. Orada
1200 kişinin istihdam
edilmesi planlanıyor. Ne
kadar yatırım yapılacağı
henüz belli değil.
Kırcaali Haber

Dünya Bankası: Bulgaristan ekonomisinin
büyümesi gelecek üç yılda yavaşlayacak
Dünya Bankası, 2019’da
ticaret ilişkilerinde yaşanan gerginlikler ve uluslararası ticaretin azalması
nedeniyle dünya ekonomisinin daha yavaş büyüyeceğini kaydettiği 2019

ülke arasındaki yaptırımlara ve karşı yaptırımlara yol açan ticaret
özgürlüğü, korumacılık
ve telif hakkı koruma
hizmeti konusunda ciddi
bir anlaşmazlık yaşayan

büyüyecek, 1980-2010
dönemindeki gibi yılda
ortalama %10 büyüme olmasa da, bu da iyi bir hız
seviyesidir. Bu sonucun
son yıllardaki Pekin’in
daha düşük, fakat daha

Ocak ayı raporunda,
Bulgaristan ekonomisinin
önümüzdeki üç yıl içinde
büyümesini yavaşlatmaya devam edeceğini ve
2021 yılına kadar 2016'da
yükseliş hızının dörtte
birinden fazlasını kaybedeceğini belirtti. Beş yılın
hiçbirinde Bulgaristan’ın
bu eğilimi tersine çeviremediği ve çeviremeyeceği kaydedildi. Ekonomik
büyüme oranının 2018'de
%3'ten yeni yılda %2,9'a
ve 2020'de %2,8'e gerileceği tahmin edilmektedir.
Bu aynı zamanda iki

ABD ve Çin için de geçerlidir. ABD ekonomisi,
%2,9'dan 2020 seçimlerinden önceki yılda
%2,5'e gerileyecek, Çin
ekonomisi ise %6,5'den
%6,2 'ye gerileyecek.
Devlet Başkanı Donald
Trump’ın vergi reformunun etkisinin 2021’de
tükenmesi ile ABD ekonomisinin büyüme oranı
hızla %1,6’ya düşecek,
yani bu yıl beklenen yükseliş hızının neredeyse
yarısı kadar düşecek.
Bu zaman içinde Çin
ekonomisi %6 oranında

istikrarlı bir büyüme seviyesine geçmeye yönelik
özel politikası sayesinde
elde edilmesi bekleniyor.
1 Şubat 2019 itibariyle geçici olarak Dünya
Bankası Başkanı görevini üstlenecek olan Dünya
Bankası İcra Kurulu Başkanı Kristalina Georgieva
yaptığı resmi açıklamada,
“2018'in başında dünya
ekonomisi tam kapasite
çalışıyordu, ancak onu izleyen aylarda kapasitesini düşürdü ve önümüzdeki yıl durum daha da kötüleşebilir” dedi. “Karanlık

Bulutlar” başlığını taşıyan
ocak ayı raporunda ilk net
sinyallerin geçen yılın ortasında ortaya çıktığı dünya ekonomisinin yumuşak
bir inişine dair uyarılar
içermektedir.
Banka, haziran ayında
yayımladığı önceki Küresel Ekonomi Görünümü
Raporu’ndaki Bulgaristan
için gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) değerinde
yüzde 0,5-0,6 düşüşle
düzeltme yaptı. Yarım
yıl sonra Dünya Bankası
2018'de ekonomik büyümenin %3,8 değil, %3,3
olmasını bekliyor. Bu
demektir ki, analistelere
göre 6 ayda Bulgaristan
ekonomisi yükseliş hızının sekizde birini kaybetmiştir.
Bu yıl ve gelecek yıl için
de ekonomik büyüme
beklentileri düşük. 2019
yılında gecikme %3,1 seviyesine devam edecek,
gelecek yıl %3 olacak ve
2021'de %2,8'e düşecek.
Bir karşılaştırma yapacak
olursak Dünya Bankası
verilerine göre 2016 yılında ekonomik büyüme
oranı %3,9 arttı.
Banka, bunun ana nedenlerinin Bulgaristan'ın
ana ticaret ortağı olan
Euro Bölgesi’nin ekonomik büyümesinin yavaşlamasının yanı sıra finansal
sektördeki büyümeyi teşvik edici etkilerin zayıflaması ve işgücü eksikliğinin artması olduğuna
işaret ediyor.
Kırcaali Haber

HABERLER

23 Ocak 2019

Kırcaali Haber 4

Hasan Azis: Küçük belediyeler, yol
kullanım ücretini üstlenemez durumda
Bulgaristan Ulusal
Televizyonu’nun (BNT)
“Bugün Olup Bitenlerin
Bazıları Hakkında" programına konuk olan Bulgaristan Ulusal Belediyeler
Birliği (NSORB) Başkan
Yardımcısı ve Kırcaali
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, Başbakan
Boyko Borisov’un geçen
hafta NSORB temsilcileri
ile ulusal karayolu ağının
bazı bölümlerine yol ücreti ödenmemesine ilişkin
çalıştay toplantısı hakkında şöyle bir yorumda bulundu: “Seçim vaatlerinin
havası Bakanlar Kurulundan dışarıya çıktı ve
yaklaşmakta olan Avrupa
Birliği (AB) Parlamentosu
ve yerel seçimlerin siyasi
pazarı resmen açıldı”.
Müh. Azis’in ifadesine
göre belediye başkanlarından birkaçı derhal bu
öneri hakkında yorum
yapmaya başladı ve hepsi
vatandaşların hizmetinde
olması fikriyle yolların bir
kısmı için de ücret ödenmemesini istedi.

göre yolların bir bölümünün ücretsiz kullanılması
iddiasında bulunacak bir
belediye varsa bu Kırcaali
olmalıdır, çünkü Kırcaali,
94 muhtarlığa bağlı 117
olmak üzere en fazla köy
olan belediyedir.
Kırcaali Belediye Başkanı,” Şehir merkezine
3-4-5 km mesafede yakın köyler var. Ve sonra
şunu söyleyebilirim: Sayın
Başbakan, şehrin 5 veya
7 km yarıçapındaki yolların ücretsiz kullanılmasını
istiyorum, çünkü insanlar

NSORB Başkan Yardımcısı Müh. Hasan Azis,
şu ifadeleri kullandı:”
NSROB yönetimi olarak
Başbakan ile toplantıda
ülkedeki belediyelerin
çok küçük bir bölümünün,
ulusal karayolu ağının bir
bölümünün bakım ve onarımını üstlenebileceğini
söyledik. 265 belediye-

den sadece 4-5'i ulusal
karayolu ağının belediyelere devredilmesini talep
edebilir ve ilçe sakinlerine bu bölümlerin ücretsiz
kullanılacağına dair söz
verebilir. Ve bunlar Sofya,
Varna, Burgaz ve Filibe,
yani büyük belediyelerdir.
Çağrımız ister küçük ister
büyük belediye sınırları

içinde yaşasın yaşamasın
tüm vatandaşların eşit düzeyde olmalarıdır. Çünkü
eğer büyük bir belediye
ilçe sakinlerine ulusal yol
ağının bir parçasının kullanım ücretini üstlenme
sözü verebiliyorsa, diğer
260 belediye böyle bir söz
veremiyor”.
Müh. Azis’in ifadesine

Anayasası olan Tırnovo
Anayasası'nın kabulünün
140. yıldönümünün kutlanacağını söyledi.
Daha sonra partiler yeni
oturum döneminde vizyonlarını ve önceliklerini

hip olmayı hedefliyor”
diye sözlerine ekledi.
Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) Meclis Grubu Başkanı Korneliya
Ninova, partisinin erken
Parlamento seçimleri ya-

Birliği olması gerektiğini
söyledi. Siderov,” Girdiğimiz yıl Avrupa için tarihi
olacak. Bu, katmanları
değiştiren bir yıl olacak.
AB’nin nasıl bir toplum
olacağına karar vermesi
gerekiyor” diye vurguladı.
Bulgaristan'da üyelerinin çoğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
partisi Meclis Grubu Başkanı Mustafa Karadayı,
2018’de ülkenin yönetimini üç kelimeyle nitelendirdi- skandallar ve kaybedilen zaman. Karadayı,”
Skandallarla başlayan yıl
skandallarla bitti. Siyasi
skandallar-koalisyon hükümetini oluşturan partiler
arasında ve hükümet ortağı olan koalisyon içinde
ülkede ve yurt dışında yaşanan skandallar. Siyasi
olsun, ahlaki olsun, örnek
çok” dedi.
Volya (İrade) Partisi Genel Başkanı Veselin Mareşki, 2019 yılının Bulgaristan ve Avrupa için çok
önemli bir yıl olacağını
söyledi. Mareşki,” 12 yıldır üye olduğumuz Avrupa
Birliği’nin dağılıp dağılmayacağı veya radikal bir şekilde farklı olarak varlığını
sürdürmeye devam edip
etmeyeceği anlaşılacak”
diye vurguladı.
Kırcaali Haber

Meclis, kış dönemi çalışmalarına başladı
Bulgaristan Meclisinin
yeni yılda ilk oturumu geleneksel olarak Bulgaristan ve Avrupa Birliği (AB)
marşlarıyla açıldı. Meclisin kış oturum döneminin
başında siyasi parti grubu
başkanları birer konuşma
yaptı.
Meclis Başkanı Tsveta
Karayançeva, milletvekillerine ülke ve vatandaşlarının refahını sağlama
çabalarının bir parçası
olan çok derin ve verimli
faaliyetlerde bulunmalarını diledi. Karayançeva,”
Yılın verimli ve başarılı
geçmesini, tüm çabalarımızın ve eylemlerimizin
inşa edici ve yapıcı olmasını dileyelim” diye belirtti.
Meclis Başkanı, Avrupa
Birliği (AB) Parlamentosu
seçimleri yapılacağını ve
bundan dolayı siyasi parti
temsilcilerin propaganda
konuşmaları yapmasını
ve partilerin birbirine karşı
çıkmalarının beklendiğine vurgu yaptı. Karayançeva, “Seçimleri rakibi
karalamak için bir vesile
kılmayıp net ve güçlü siyasi mesajlıların verildiği
tartışmaların yaşandığı
sportif bir rekabete dönüştürmemiz bize bağlı
bir şey” dedi.
Karayançeva, bu yıl
Halk Meclisi kuruluş toplantısının ve ilk Bulgar

açıkladı.
Avrupa’nın Geleceği
İçin Vatandaşlar Partisi
(GERB) Meclis Grubu
Başkanı Tsvetan Tsvetanov, Meclis kürsüsünden
okuduğu bildiride, “Genel
Kurul salonunda pragmatizmin popülizmi bastırmasını isterdim. GERB
par tisi, Bulgaristan'da
Avrupa yanlısı birinci parti
olarak algılanmaktan gurur duyuyor” diye kaydetti.
Tsvetanov,” 23-26 Mayıs
arasında yaklaşık 500 milyon AB vatandaşı AB Parlamentosu milletvekilleri
seçecek. GERB sonraki
AP’de 6 veya daha fazla
milletvekili koltuğuna sa-

pılmasında ısrar ettiğini
kaydetti. Ninova, parti
adına okuduğu deklarasyonda,” Bizim için 2019
yılı, statükoya son verilen
ve Bulgaristan ve Avrupa'daki değişimin başlayacağı bir yıl olacak.
İstikrarsızlık, güvensizlik,
yoksulluğun artması, yolsuzluk, iktidarın iç ve dış
politikada yetersizliği- ve
bu sadece 2019'un ilk 10
gününde görülen birşey”
diye kaydetti.
Irkçı ve aşırı milliyetçi
sözde “Birleşik Vatanseverler” koalisyonu Meclis
Grubu Başkanı Volen Siderov, AB’nin yanlış yapılandırıldığını ve Ülkeler

çocuklarını anaokullarına
getiriyor, sosyal hizmet
kurumlarına geliyor, mezarlıklara gidiyor ve başka
işleri için şehre geliyorlar”
dedi.
Hasan Azis,” Belediyeler
bu lüksü karşılayamıyor.
Bu Kırcaali Belediyesi’ne
kar temizleme ve yolların bakım ve onarımlarını
yapmak için yaklaşık 600
bin levaya mal olabilir, Kırcaali Belediyesi için ise
yarım milyon leva büyük
bir miktar” diye ifade etti.
Kırcaali Haber

Bulgaristan, AB’nin en
büyük şifalı bitki üreticisi
Bulgaristan, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük bitki ve
baharat üreticisidir. Eurostat verilerine göre 2017 yılında ülkemizde 81 000 ton aromatik ve tıbbi bitki ve baharat yetiştirildi. Bulgaristan, 44 000 tonla AB’nin ikinci
büyük şifalı bitki üreticisi olan Polonya’dan neredeyse
iki kat fazla şifalı bitki ve baharat üretmiştir. İspanya 32
000 tonla üçüncü sırada yer almaktadır.
Bulgaristan, aynı zamanda en büyük ayçiçeği tohumu üreticilerinden biridir. Ülkemiz 2,1 milyon tona yakın
üretimle ikinci sırada ve Macaristan'ın önünde bulunuyor. Birinci sırada 2,9 milyon tonla Romanya yer alıyor.
2017'de 7,5 bin ton ahududu üretimi, Bulgaristan'ı
AB'de dördüncü sıraya yerleştirdi. En büyük ahududu üretimi 104 000 tonla Polonya’da gerçekleşmiştir.
İspanya ve İngiltere sırasıyla 43,5 bin ton ve 15, 5 bin
ton olmak üzere ikinci ve üçüncü sıradalar.
Bulgaristan, kiraz yetiştiriciliğinde dördüncü sırada
yer almaktadır. Meyve verimi 48 000 ton olup, ülkemizin önünde sadece İtalya, İspanya ve Yunanistan
bulunuyor.
Bulgaristan, 2017'de AB’de beşinci büyük tütün üreticisidir. Ülkede toplam 13 000 ton tütün yetiştirilmiştir.
İtalya ve Polonya, 48 000 ve 32 000 tonla lider konumundadır.
Eurostat verilerine göre Bulgaristan, pirinç, yonca,
karpuz, şeftali ve kayısı üretiminde AB’de altıncı sırada
yer almaktadır.

Elektronik vinyetler, benzin
istasyonlarında da satılıyor
Sürücüler, ülkedeki büyük benzin istasyonlarından,
perakende mağazalarından ve ayrıca EasyPay şirketi
kasalarından elektronik vinyet satın alabilir.
Bir hafta öncesine kadar
elektronik vinyetler, BGTOLL
m o b i l u yg u laması aracılığıyla bgtoll.
bg sitesi üzerinden ve aynı
zamanda mobil
operatörlerinden birine ait ticari mekanlarda ve birkaç
sınır geçiş noktalarında satıldı.
Ancak sistemde birçok hata oluştu ve birçok sürücü
vinyet alamadı.
Ay sonuna kadar tüm kontrol noktalarında elektronik vinyet satın alma makinelerinin olması bekleniyor.
Karayolu Altyapı Ajansı, vinyet olmayan sürücülere
15 Ocak 2019 tarihinden sonra kadar ceza kesileceğini duyurdu. Kâğıt vinyetler, geçerlilik süresi sona
erinceye kadar geçerlidir.

HABERLER

23 Ocak 2019

Kırcaali Haber 5

Demokratik Bulgaristan Birliği: Karakaçanov’un
etnik nefreti körüklemesi kabul edilemez
Sağ görüşlü Güçlü Bulgaristan İçin Demokratlar
(DSB), Evet, Bulgaristan
ve Yeşiller Partisi’nin yer
aldığı Demokratik Bulgaristan Birliği’nin Filibe iline
bağlı Maritsa ilçesi Voyvodinovo köyünde Roman
asıllı iki gencin komando
onbaşı Valentin Dimov’u
dövdüğü olay nedeniyle
Bulgarlar ve Romanlar
arasında çıkan etnik gerginlikle ilgili yaptığı açıklamada “Savunma Bakanı
Krasimir Karakaçanov’un
etnik nefreti körüklemesi
kesinlikle kabul edilemez
bir şey” denildi.
Koalisyon, Bakan’ın kullandığı “Çingeneler son
derece küstahlaşmış” ifadeleriyle iktidardakilerin
Çingene gettolarında yaşanan sorunlara karşı sorumsuzluğunu gizlediğini
düşünüyor.
Bu söylemlerin gettolarda işlenen suçlar ve
yoksulluktan kaynaklanan sorunun bir parçası
olup, çözümünü bir parçası olmadığını kaydeden
Demokratik Bulgaristan
Birliği, İç Makedon Devrimci Örgütü (VMRO) Genel Başkanı’nın çıkan her
bir etnik gerginliği seçim
öncesi oy toplama taktiği
olarak kullandığını zaman
içerisinde kanıtladığını
belirtti.

şarısız olduklarını kaydetti.
Bu nedenle koalisyon
risk alanlarında görevli
güvenlik ekiplerinin artırılması da dahil olmak
üzere hükümete birkaç
teklifte bulundu.
Açıklamada, “Kişi başına düşen polis sayısına
göre ülkeler sıralamasında ön sıralarda yer alıyoruz, ama bazı bölgelerde
polisin varlığı hissedilmiyor” denildi. Koalisyon,
küçük suçlar için verilen
cezaların asgari ücret
tutarında olmasında ısrar
ediyor.
Demokratik Bulgaris-

Demokratik Bulgaristan
Birliği, şu ifadeleri kullandı: “Mahkumlar da dahil
olmak üzere yabancı uyruklu vatandaşlara 5000
dolar karşılığında Bulgaristan pasaportu satan bir
partinin, Bulgaristan’daki
suç olaylarının düzeyi konusunda endişeli bir tavır
takınması ironidir”.
Koalisyon, Karakaçanov gibi siyasetçilerin
asıl amacının siyasetten
emekli olması olduğunu
söyledi.
Demokratik Bulgaristan
Birliği, her bir şiddetin kesinle kabul edilemez bir
şey olduğunu ve suçlular

hakkında cezai kovuşturma yapılması gerektiğini
belirterek, Voyvodinovo
köyünden saldırganların
cezasını bulacağına dair
umudunu dile getirdi.
Ancak koalisyon, bir kişinin yaptığı kötülüğün tüm
etnik azınlığa mal edilememesi gerektiğinin bir
Başbakan Yardımcısı’na
izah edilmesine ihtiyaç
duyulmasından dolayı
şaşkınlık içinde olduklarını
vurguladı.
Açıklamada,” Sorumluluk, eylemin failleri olmak
üzere her zaman şahsidir.
Diğeri Hitler önderliğindeki Nazi Almanya’sı ya da

Bosna Savaşı gibi her şeyin, Savunma Bakanı’nın
yaptığına benzer bir propagandayla başladığı
ateşle oynamadır” diye
belirtildi.
Demokratik Bulgaristan
Birliği, sorunların patça
parça çözümünden ziyade uzun vadeli başarıyı
garantileyen bir şekilde
çözülmesinde ısrar ederek, Romanların işgücü piyasasına çok daha yeterli
bir şekilde katılabileceğini
belirtti.
Koalisyon, bununla birlikte şimdiye kadar hükümetlerin onların entegrasyonu
konusunda tamamen ba-

tan Birliği, işverenlerin
ihtiyaçları ile bağlantılı
olarak mesleki yeterlilik
eğitimi verilmesine yönelik Avrupa Birliği fonları oluşturulmasını talep
etti.
Açıklamada şunlar kaydedildi: “Şimdi verilen
hibe desteği büyük ölçüde anlamsız ve gereksiz,
sadece biraz para çalmak için kaynaklar israf
ediliyor. Fonların daha
az olması, ancak pazarın ihtiyaçlarına göre
daha verimli kullanılması
ekonomiye daha faydalı
olacaktır”.
Kırcaali Haber

Sendikalardan uyarı: Temel mal
ve gıdalara şok zam geliyor!

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu
(KNSB), ülkemizde geçen yıl aralık ayından bu yana
elektrik piyasasındaki durumla ilgili bildiri yayımladı.
Bildiride KNSB, kış mevsiminde Bulgaristan’da enerji
ve sanayi sisteminde gerginliği önlemek için acil ve
somut adımlar atılması çağrısında bulundu. KNSB,
Ulusal Üçlü İşbirliği Konseyinin olağanüstü toplantı
yapmasında ısrar etti.
KNSB’nin enerji sisteminin geleceğine çözüm arama isteğine cevap olarak sendika, işveren, hükümet
ve Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu (KEVR) tem-

Belediyeler, e-toll otoyol ücret gelirlerinin, ilçe
yolların bakımı için harcanmasını istiyor
Dimitrovgrad (Kayacak)
Belediye Başkanı olan
Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği (NSORB)
Başkan Yardımcısı İvo
Dimov, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR)
verdiği demeçte, “Belediyelerin karayolu ağının
bakım onarımlarını yapmak için çok sınırlı mali
olanakları var” dedi.
Dimov, şunları belirtti:”
Ulusal karayolu ağının
ve ilçe karayolu ağının
toplam uzunluğu aynıdır-yaklaşık 20 000 kilometre. Aynı zamanda
maliyetler 1’e karşı 9’dur.
Ulusal karayolu ağı için 9
kat daha fazla fon biriktiriliyor ve harcanıyor, bu
da dengesizliğe neden
oluyor. Başbakan ile toplantıda dile getirdiğimiz
konulardan bazıları da
bu bağlamdaydı. Belediyeler, yol ücretleri tahsil
edilmesine ilişkin E-TOLL
sisteminin uygulanmaya
başlanmasından sonra

elde edilecek gelirlerin bir
kısmının, dördüncü sınıf
yol bakım ve onarım işleri için belediyelere tahsis

dan sonra elde edilecek
gelirlerin tümünün, ulusal
karayolu ağının bakım
onarımlarını yapmak için

edilmesinde ısrar etmektedir”. NSORB Başkan
Yardımcısı, bu yönde
diyalogun yenileneceği umduğunu ifade etti.
Dimov’un ifadesine göre,
eğer bu kabul edilmezse,
başka bir seçenek daha
var. Dimov, yol ücretleri
tahsil edilmesine ilişkin
E-TOLL sisteminin uygulanmaya başlanmasın-

harcanmasını, şimdiye
kadar ulusal karayolu
ağının bakım onarımlarını yapmak için ayrılan
miktarın ise belediyelere
yönlendirilmesini önerdi.
Dimov, dördüncü sınıf
yollardan başka belediyelerin şehir ve köylerde
toplam 57 000’in üzerinde sokak ağının bakım
onarımlarını yaptıklarını

vurguladı.
NSORB Başkan Yardımcısı,” 2019 yılı için
sermaye harcamaları
için devlet yardımı 15
milyon arttı ve şu anda
tüm belediyeler için 179
milyon leva miktarındadır” diye kaydetti. Ancak
Dimov, bu kaynakların
yeterli olmadığını belirtti.
Dimov,” Son yıllarda
belediye başkanlarının
ve belediyelerin sorumluluğu, mali karşılığı
olmayan birtakım yükümlülüklerle büyüdü”
dedi. NSORB Başkan
Yardımcısı’nın ifadelerine göre her belediyenin
hesabını yapması ve
belirli bir yol bölümü için
yol ücreti ödenmemesini
isterse bakım ve onarımlarını ve yapılan giderleri
üstlenmesi gerekir. Ancak Dimov, bu maliyetleri ancak 4-5 belediyenin
karşılayabileceğini düşünüyor.
Kırcaali Haber

silcileri Başbakanlık konutunda bir araya geldi.
KNSB, halkı kış mevsiminde temel mal ve gıdalarda spekülatif fiyat artışlarından korumak için acil bir
önlem paketi kabul edilmesini tavsiye etti. Sendika,
Bulgaristan’da iş dünyasının açıkça enerji piyasasında gerginlikler yaratan bir sorun olduğuna dair
kaygılarını paylaşıyor.
KNSB, elektrik fiyatındaki artışın sadece iş dünyasını etkilemekle kalmayıp aynı zamanda gıda ve
mal fiyatlarında da artışa neden olacağını ve bu da
doğrudan Bulgaristan vatandaşlarının gelirlerini etkileyeceğini kaydetti.
KNSB, KEVR’in üç ayda bir yaptığı enerji sektöründe fiyatları düzenleme yönünden incelemesinin
toplumsal görev ödeneğini de kapsamasını istedi.
Örgüt, bunun nihai fiyat seviyelerinin düzenlenmesini
sağlayabileceğini düşünüyor.
KNSB bildirisinde endüstriyel kullanıcılar için uzun
vadeli sözleşmeler de dahil olmak üzere tüm enerji
piyasası anlaşmalarının dahil edilmesini istediğini
belirtti. Konfederasyon, bir yıldan uzun süreli endüstriyel kullanıcılarla yapılan sözleşmeleri kapsayan öngörülebilir, uzun vadeli bir mekanizma yaratılmasını
istedi.
KNSB, toplumda ve ülkedeki yapı belirleyici şirketler arasında gerginliğin arttığını kaydetti ve ilgili
kurumlar tarafından acil ve yeterli önlem alınmasının
tüm enerji sistemi ve bir bütün olarak Bulgaristan
ekonomisi için öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı.
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Alpha Research Ajansı: GERB ile
BSP arasındaki oy farkı azalmakta
Alpha Research Sosyolojik Araştırma Ajansı’nın
14 ile 19 Àralık 2018 tarihleri arasında yaptığı anket
sonuçlarına göre bu yıl
mayıs ayında yapılacak
Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu seçimlerinde
seçmenlerin %48,2'si oy
kullanmaya hazır olduğunu bildirdi. Her ikinci
seçmen ya oy kullanmayacağını ya da kullanıp
kullanmama arasında
tereddüt içinde olduğunu
söyledi. Seçimlere düşük
katılım, birinci parti konumdaki Avrupa’nın Geleceği İçin Vatandaşlar
Partisi (GERB) ve ikinci
parti konumdaki Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin
(BSP) arasındaki oy farkının büyük oranda azalmasına yol açıyor. Anket
sonuçlarına göre bugün
seçim olsaydı ilk iki partiden GERB yüzde 32-34
arasında, BSP ise yüzde
30-32 arasında değişen
oranlarda oy alırdı.
A n a l i s t l e r, ve r i l e r i n
önceki ajansın yaptığı
parlamento seçimlerine
ilişkin anketleriyle karşılaştırılamaz olduğunu
kaydetti. Bunun üç ana
nedeni AB Parlamentosu
seçimlerine daha düşük
katılım, Bulgaristan için
17 olmak üzere az sayıda

milletvekilliği koltuğu ayrılması ve dolayısıyla Ulusal
Paralmento seçimlerinde
% 4'lük barajla karşılaştırıldığında milletvekilliği
kazanmada daha yüksek
bir baraj (% 5.88) oluşturmasının yanı sıra AB
Parlamentosu seçimlerine
hangi partilerin ne şekilde
katılacağının bilinmemesidir.
Sosyologlar,”Bunlar göz
önünde bulundurulduğunda GERB partisinin
ana rakibi BSP’nin az bir
farkla önünde bulunduğunu gösteriyor. Ancak ülkemizdeki ekonomik duru-

mun yanı sıra aralarında
AB konusunda iyimser ve
kötümser olanları da bulunan her çeşit seçmenlerin
motivasyonu, nihai sonuç
için kilit rol oynayacak.
BSP de taraftarlarının
mobilizasyonu konusunda çok ikna edici değil,
ancak seçimleri hükümete karşı evet- hayır testine
dönüştürerek sadık seçmen kitlesini elinde tutmayı başardı” diye belirtti.
Anket sonuçlarına göre
Bulgaristan'da üyelerinin
çoğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) partisi,

artış olduğunu belirtti.
2017’de 252, geçen yıl
ise 263 nikah kıyıldığı
anlaşıldı.
Düğünün organizatörü

Genç çiftten yılın sonuna kadar başka kutlama
vesilesi de yaratmasını
bekliyoruz” diye ifade
etti.

Avrupa Parlamentosu’na
temsilci gönderecek
üçüncü par ti olac ak.
HÖH, AB Parlamentosu
seçimlerinde yüzde 10-13
arasında değişen oranda
oy alacak. Partinin güçlü
bir seçim seferberliği kapasitesine sahip olduğu
göz önüne alındığında
önünde giden GERB ve
BSP ile aralarındaki oy
farkı büyük oranda azalabilir ve böylece iktidar
ortağı olma fırsatını yakalayabilir.
Skandal üstüne skandala imza atan ırkçı ve aşırı
milliyetçi sözde “Birleşik

Vatanseverler” koalisyonuna destek ankette hızla düşünüyor. Hala resmi
olarak üç parti birliği devam etse de onlar eski
seçmenlerinin ancak üçte
birini seferber etmeyi başarıyor. Koalisyonun oy
oranı yüzde 2,9’a kadar
düştü.
Demokratik Bulgaristan Birliği de aynı oranda
oy alıyor, ancak seçmen
desteğini artırma eğilimi
gözleniyor. Seçmenlerin
yüzde 2,7’si veya AB Parlamentosu seçimlerinde
oy kullanacak olanların
yüzde 5,5-5,8 arasında
değişen orandaki kesimi
oyunu bu koalisyona vereceğini söylüyor. Ancak
Demokratik Bulgaristan

Birliği taraftarları, Birleşik
Vatanseverler koalisyonu
taraftarlarından farklı olarak AB Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmaya
daha fazla ilgi duyuyor ve
bu durum, koalisyonun
temsilci gönderme şansını artırıyor.
Analistler, halkın memnuniyetsizliğinden dolayı
yeni siyasi partilerin milletvekilliği koltukları kazanabileceğini düşünüyor.
Onların ifadelerine göre
en ilginç olanı bu yeni
siyasi güçlerin popülist
ve sistem karşıtı partiler
mi, yoksa başka siyasi
alternatif partiler mi olup
olmayacağıdır.
Kırcaali Haber

Mineralni Bani kaplıcalarında
geniş çaplı tadilat yapılacak
Haskovo’ya (Hasköy) bağlı kaplıcalarıyla ünlü Mineralni Bani (Meriçler) Belediyesi, tam adı Mineral Yollar –
Tatil ve Doğa Bir Arada” olan “Mineral Paths” projesine
ortak olacak. Proje lideri, Yunanistan’ın İskeçe ilindeki
tek azınlık belediyesi olan Mustafçova Belediyesi’dir.
INTERREG Yunanistan- Bulgaristan 2014-2020 Sınır
Ötesi İşbirliği Programı Öncelik Ekseni “Doğal ve Kültürel Mirasın Saklanması, Korunması, Tanıtılması ve

Kırcaali’de yeni yılın ilk düğünü
Kırcaali Belediyesi’nde
yılın ilk nikahı, belediyenin nikah salonunda gerçekleştirilen törenle kıyıldı. Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
bizzat kendisi Sevcan ve
Mesut Cafer çiftinin nikahını kıydı. Bulgaristan
Kısa Boylu İnsanlar Derneği üyelerinden Sevcan
ve Mesut, kızın köyü olan
Çernooçene’nin (Yenipazar) Lyaskovo (Pındıcak)
köyünde tanıştılar. Cafer,
kızın köyünü görev icabı
birkaç kez ziyaret etti.
Gelinin babası Nurittin,
Çernooçene Engelliler
Derneği Başkanı görevinde bulunuyor.
Ritüel Faaliyetler Belediye Şirketi Müdürü Monika Atanasova, “Sevcan
ve Mesut Cafer çiftinin
düğünü, 2019 yılının ilk
düğünü olup, Kırcaali
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis’in bizzat kendisinin kıydığı ilk nikahtır”
diye kaydetti. Atanasova,
son yıllarda Kırcaali’de
kıyılan nikah sayısında

Bulgaristan Engelliler
Birliği Kırcaali İl Şubesi
Başkanı Şenay Bekir,
törenin Bulgaristan Engelliler Birliği’nin kuruluşunun 30.yılı münasebetiyle Kırcaali’de düzenlenen ilk etkinlik olduğunu
vurguladı. Şenay Bekir,”
Bu nikah töreninin bizim
için simgesel anlamı var.
Yıl boyunca kutlama etkinlikleri olmasını isteriz.

Şenay Bekir, düğün
organizasyonuna büyük
katkıda bulunan Şenay
Mehmedali’nin genç çift
için düğün çiçeği, bardaklar, şampanya, şeker,
poğaça ve hediyeler sağladığını söyledi.
Düğün fotoğrafları ve
video görüntüleri ücretsiz
olarak Video R Şirketi tarafından çekildi.
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis,
nikah töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün
inanç ve umutla karşıladığımız bir bayram günüdür. Bundan sonra sizler,
el ele verip yeni bir hayat
kuracaksınız” dedi. Törene katılan herkesin gençlerin aile kurmaya karar
vermelerinden büyük
sevinç duyduğunu ifade
eden Müh. Azis, “Nikah
yüzükleri, aranızdaki
bağlılığın bir işareti, kucaklamanın sembolüdür”
dedi. Belediye Başkanı,
ortak yaşamın temelini
gücün, dürüstlüğün ve
iyiliğin oluşturacağına
duyduğu güveni dile getirdi. Ebeveynlerin evlilik
deneyimlerini genç çifte
aktarmaya çağıran Müh.
Azis, genç çifti ve nikah
şahitlerini tebrik etti. Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, çifte
nikah cüzdanını bizzat
kendisi verdi.
Kırcaali Haber

Geliştirilmesi” çerçevesinde hayata geçirilecek olan
projenin maliyeti 241 bin 574 avrodur. Proje kapsamında ilçe merkezindeki termal kaplıcalarında geniş çaplı tadilat yapılacak ve faaliyetini iyileştirmek için yeni
ekipman alınacak. Mineralni Bani Belediye Meclisi,
belediyenin projeye katılımını kelimenin tam anlamıyla
2018’in son günlerinde onayladı.

E-ticaret yapanlar, gelir
beyannamesi vermek zorunda

Ulusal Gelirler Ajansı’nın (NAP) internet sitesinde
yayınlanan açıklamada “Satış yapmak için kendine ait
veya kiraladıkları elektronik mağazalarını veya halka
açık çevrimiçi satış platformlarını kullanan tüccarların
29 Mart 2019 tarihine kadar Ulusal Gelir Ajansı’na gelir
beyannamesi vermelidirler” denildi.
Bu gereksinim, şu anda e-ticaretle uğraşanlar için
geçerlidir ve e-mağaza kullanmaya başlayacak tüccarlar işlerine başlamadan önce buna dair bilgi vermelidir.
Bilgi sadece elektronik olarak NAP’ın üzerinden sağlanmakta ve bunun için elektronik imza gerekmektedir. Gereksinim, internet üzerinden satış gerçekleştiren
gerçek ve tüzel kişiler için geçerlidir, yani internet üzerinden kendi eşyalarını satan vatandaşları kapsamamaktadır.
Bu elektronik hizmet, 28 Aralık 2018'den bu yana
uygulanmaktadır ve şimdiye kadar on e-mağazadan
elde edilen gelirin beyannamesi yapıldı.
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1 Ocak’ta yürürlüğe giren önemli değişiklikler
1 Ocak 2019’dan itibaren asgari işçi ücreti ve
prim tutarlarını kendileri
ödeyen kişiler için prime
esas kazanç alt sınırı 510
levadan 560 levaya yükseltildi. 1 Ocak 2019'dan
itibaren asgari saatlik çalışma ücreti, 3.07 levadan
3, 37 levaya yükseltildi.
Prime esas kazanç üst
sınırı, tüm sigortalı çalışanlar için 2 600 levadan
3000 levaya yükseltildi.
Asgari işçi ücretinin idari
yoldan 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 610 levaya
ve 1 Ocak 2021 itibariyle
650 levaya yükseltilmesi
öngörülüyor. İşsizlik için
verilen asgari tazminat
ödeneği, gün başına 9
leva olarak geçen yılki
seviyesinde olacak.
Yaş ve emeklilik gün
sayısı, artmaya devam
ediyor – 2019 yılında
kadınlar 61 yaş 4 ay doldurduğunda 35 yıl 8 ay
sigortalılık süresine sahip
olduklarında, erkekler ise
64 yaş 2 ay doldurduğunda 38 yıl 8 ay sigortalılık
süresine sahip olduğunda emekli olabilecekler.
Emekli maaş formülüne
göre hesaplanan bir yıllık
sigortalılık süresine ilişkin
yüzde 1,169’dan 1,2’ye
artacak.
Bulgaristan'ın yoksulluk
sınırı 27 leva arttı. 2018
yılında yoksulluk sınırı
321 iken, 2019’dan itibaren 348 leva oldu.
Doğalgaz ve su fiyatına
zam geldi. Doğalgaz fiyatı
yüzde 3,51 oranında arttı, fakat bunun sıcak su
ısıtma ve merkezi sistem
ısıtmanın nihai fiyatını etkilemesi beklenmiyor. 26
yerleşim yerinde suyun
fiyatı % 10'a kadar artacaktır. İlk hesaplamalara
göre, su temini hizmetleri ücretlerinde en büyük artış Burgaz (% 27)
ve Sofya'da (yaklaşık %
20) olacak. En pahalı su
Şumnu’da olacak ve yeni
yıldan itibaren bu şehirde bir metre küp suyun
fiyatı 3,40 leva olacak.
Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık), Silistre, Varna ve
Vratsa'da su fiyatı 3 levadan fazla olacak. Sadece
Kırcaali'de su fiyatı % 1,5
ucuzlayacak.
Öğretmenlerin maaşları 2019’dan itibaren en
az % 20 arttırıldı. Okul,
anaokulu ve hizmet birimi müdürlerinin taban
ücreti alt sınırı 1140 leva,
müdür yardımcılarının taban ücreti alt sınırı 1065
leva, öğretmenlerin, Bilgi
ve İletişim Teknolojileri
Şube Müdürlerinin, konuşma terapistlerinin,
psikologların, pedagojik
danışmanların, akompa-

nistlerin, koreografların,
özel eğitim uzmanlarının,
pedagogların, eğitmenlerin, işitme ve konuşma
rehabilitasyonu hizmeti uzmanlarının ve spor
antrenmanlarının taban
ücreti alt sınırı 920 leva,
kıdemli öğretmen ve eğitmenlerin taban ücreti alt
sınırı 955 leva, baş öğretmenlerin ve baş eğitmenlerin taban ücreti alt sınırı
1005 leva oldu. Okullarda çalışan yardımcı personelin taban ücreti alt
sınırının yükseltilmesi ve
sigorta primlerinin ödenmesi için yapılan harcamaların işveren hesabına
artırılması için 39 milyon
leva öngörülmektedir.
18 yaş üstü yetişkin engellilerin yeni bir aylık mali
destek almaya hakkı olacak. Maddi destek miktarı engellilik derecesine
bağlı olacak ve yoksulluk
sınırına göre belirlenecek
ve güncellenecektir. Beklentilere göre, bu tür mali
destek 600 000'den fazla
kişi alacak. Bu sayı, 2018
yılına kadar aylık sosyal
entegrasyon ödenekleri
alan engelli sayısından
yaklaşık 100 000 daha
yüksektir.
Yüzde 50 ile yüzde
70,99'u arasında engelli
olanlara yoksulluk sınırının yüzde 7'si miktarında
veya 24,36 leva destek
ödenecek. Yüzde 71 ile
yüzde 90 arasında engelli olanlara yoksulluk
sınırının yüzde 15’i miktarında veya 52,20 leva,
yüzde 90'dan fazla engelli
olanlara yoksulluk sınırının yüzde 25'i miktarında veya 87 leva destek
ödenecek. Refakatçi bulundurma hakkına sahip
yüzde 90’dan fazla engelli
olup hastalık maaşı veya
iş kazasından dolayı ücret
alanların yoksulluk sınırının yüzde 30’u miktarında
veya 104,40 leva destek
alma hakkı olacak. Refakatçi bulundurma hakkına

sahip yüzde 90’dan fazla
engelli olup engelli maaşı
alanlar, en yüksek miktarda, yani yoksulluk sınırının yüzde 57’i miktarında
veya 198,36 leva destek
alacak.
1 Ocak 2019 tarihinden itibaren devlet, vefat
eden ebeveyninin veya
ebeveynlerinin emekli
maaşlarını alma hakkına
sahip olmayan yetim veya
öksüz çocuklara yardım
ödeneği verecek. Bu para
çocuğa bakan diğer ebeveynine veya vasisine verilecek. Ebeveynin veya
vasisin sürekli olarak ülkede ikamet etmeleri şartı var. Yeni aile yardımını
alabilmek için çocukların
düzenli bir şekilde anaokuluna veya okula gitmeleri gerekir. Ödenek, eğitim süresine bağlı olarak
18 veya 20 yaşına kadar
verilecek.
Hesaplamalara göre
sosyal yardımdan 5600
çocuk faydalanabilecek.
Onların 2900'ü bu yardımı kesin olarak alacak.
Kalan diğer 2700 çocuk,
vefat eden ebeveyninin
emekli maaşı ile yeni
sosyal yardım arasında
seçim yapacak. Bu yardım ödeneği kalan diğer
aile yardımlarıyla birlikte
alınabilecek, ancak Sosyal Sigortalar Kanunu
kapsamında verilen yetim maaşıyla birlikte alınamayacak. 2018 sonuna
kadar bağlanan yetim aylıkları ödenmeye devam
edecek.
1 Ocak 2019 tarihi itibariyle otomobiller için
elektronik vinyet uygulanmasına başlandı ve
bununla kağıt vinyet pullarının basılmasına ilişkin
hükümler iptal edildi. Ayrıca farklı kategorilerdeki
otomobiller için karma
elektronik ücret toplama
sistemi devreye girdi ve
bu sistem yol şebekesinin
kullanım süresi ve gidilen
mesafeye bağlı olarak

bir ücret belirleyecek.
Ücretli yolların kullanımı
için vinyet ücreti azami yüklü ağırlığı 3,5 ton
veya fazla olan araçların
sahipleri veya sürücüleri
ödeyecek. Bu gidilen bir

mesafe için ödenecek
bir ücrettir. Azami yük
ağırlığı 3,5 ton altı olan
motorlu taşıt aracı sürücüleri, Cuma günü saat
12.00 ile Pazar günü saat
23.59 arasında geçerli
olacak 10 leva miktarındaki hafta sonu vinyeti
uygulanmasından faydalanacak.
Eski araç sahipleri, bundan böyle daha yüksek
vergi ödeyecek. Kütlesi
3.5'ü geçmeyen binek
ve hafif ticari araçlara
uygulanan vergi iki unsurlu özel bir formülle
belirlenecektir- mülkiyet
ve çevre. Mülkiyet unsuru, aracın gücü ve üretim
yılını ve çevresel olanı
otomobilin çevreyi ne derece kirleteceğini belirler.
Kütlesi 3.5 ile 12 ton arasında olan kamyonlar için
vergi, her kullanılan 750
kg yük taşıma kapasitesi

başına 10 ile 30 leva arasında olacaktır.
Ulusal Meteorolo ji ve Hidroloji Enstitüsü (NİMH), Bulgaristan
Bilimler Akademisi’nin
(BAN) bünyesinden ayrıldı. BAN’ın bünyesinde
57 yıllık geçmişten sonra NİMH, Eğitim ve Bilim Bakanlığı bütçesine
bağlı bağımsız bir tüzel
kişi olarak faaliyetine
devam edecek. NİMH,
Bulgaristan'ın ulusal hidrometeoroloji servisi olmaya devam edecek.
1 Ocak 2019’dan itibaren Organ Nakli İcra
Ajansı ve Tıbbi Denetim
İcra Ajansı, Tıbbi Gözetim Ajansı adı altında
birleştirildi. Bu kurum,
Sağlık Bakanlığı bütçesine bağlı tıbbi faaliyetleri
düzenleyecek ve kontrol
edecek ikincil bir bütçe
harcama birimi olacak.

Ek engelli maaşı alan emekliler, ocak
ayında daha düşük maaş alacak

BTV’nin “Bu Sabah”
programına konuk olan
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Biser
Petkov, “Ek engelli maaşı alan emekliler, ocak
ayında daha düşük bir
maaş alacak, çünkü bu

başlanacak. Ancak bu
gecikmeye yol açacak,
çünkü Sosyal Yardımlar
Ajansı, NOİ’den farklı
olarak bir sonraki ay içinde ödeme yapmaktadır.
Ocak ayı engelli aylığı,
15 Şubat'a kadar ödene-

yıldan itibaren engelli
aylığının yerine Sosyal
Yardımlar Ajansı’ndan
yeni bir tür yardım almaya başlayacaklar. Bu
para şubat ortasına kadar ödenecek ve daha
yüksek bir miktarda olacak” diye kanaat getirdi.
Değişiklik, şimdiye kadar ek engelli maaşı alan
yaklaşık 340 000 emekliyi kapsıyor. Yaklaşık
30 leva tutarındaki bu
parayı engelli sağlık kurulu raporuna sahip yaşlı
insanlar alıyordu. Şimdiye kadar bu para Ulusal
Sigorta Enstitüsü (NOİ)
tarafından ödeniyordu,
ancak ocak’tan itibaren
Sosyal Yardımlar Ajansı tarafından ödenmeye

cek.
Bakan,” Değişiklik, 1
Ocak’ta yürürlüğe giren
18 yaş üzerinde tüm
engelli bireyler için yeni
aylık maddi destek verilmesini öngören Engelliler Kanunu’nda değişikliklerden kaynaklanıyor.
Bu para daha yüksek
miktarda olacak ve yoksulluk sınırına bağlı olduğu için her yıl güncellenecek. Değişimin amacı
engelli emeklilerin, daha
fazla destek almasıdır.
Bu eksik miktardaki engelli aylıkları 2014 yılının
sonuna kadar bağlandı
ve ondan sonra böyle bir
aylık bağlanmadı, ancak
aynı miktarda ödenmeye
devam etti. Şimdi yüzde

71 ile 90 arasında engellilerin alacağı asgari
destek miktarı 52,20 leva
olacak” diye kaydetti.
Bakan’ın ifadesine göre
rahatsızlık verecek şey,
NOİ ile Sosyal Yardımlar
Ajansı’nın ödeme süresinin farklı olmasıdır. NOİ, engelli
emekli maaşlarını aynı ay için
öderken Sosyal
Yardımlar Ajansı,
bir önceki ay için
ödemektedir.
Petkov,” Bu 340
000 emeklinin büyük bir bölümü,
Sosyal Yardımlar
Ajansı’ndan her
ay entegrasyon
desteği de almaktadır. Sosyal
Yardımlar Ajansı’nın verilerine göre 290 000 kişi
söz konusudur. Onlar,
ocak ayında aralık ayı
entegrasyon desteğini
alacaklar ve dolayısıyla
herhangi bir başvuruda bulunmaksızın idari
yoldan yeni aylık destek
miktarı onlara ödenecektir” diye belirtti.
S o s y a l Ya r d ı m l a r
Ajansı’ndan aylık entegrasyon desteği almayan
yaklaşık 50 000 emeklinin, yeni aylık destek
miktarını alabilmesi için
onların mevcut ikamet
adreslerine göre Sosyal
Yardımlar Müdürlüklerine
başvurmaları gerekecek.
Kırcaali Haber
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Haskovo Bölge Müftülüğü adlı kitabın
tanıtım etkinliğine yoğun ilgi
Geçen hafta Mineralni Bani
İlçesinde, Haskovo Bölge
Müftülüğü adlı kitabın tanıtımı yapıldı.
Haskovo Bölge Müftülüğü tarafından organize edilen tanıtıma çok sayıda davetli katıldı.
Etkinliğe başta Bulgaristan
Müslümanları Başmüftü Yardımcısı Ahmed Hasan Bahadır, Başmüftülük Genel Sekreteri Celâl Faik, Aytos, Sliven,
Filibe, Kırcaali ve Tırgovişte
Bölge Müftüleri, Mineralni
Bani Belediye Başkanı Mümün İskender, Sofya Yüksek
İslam Enstitüsü temsilcileri,
Mestanlı İlahiyat Lisesi idarecileri, STK temsilcileri, kanaat
önderleri ve çok sayıda misafir katıldı.
Proğramın moderatörlüğünü yapan Başmüftülük Genel
Sekreteri Celal Faik tüm katılımcıları selamladı, etkinliğe
duyulan büyük ilgiden dolayı
salonu tıklım tıklım dolduran
konuklara teşekkür etti. Haskovo Bölge Müftüsü Basri
Eminefendi'nin öncülüğünde
ekibinin çalışmaları sonucunda yayımlanan çok değerli
bir eserin tanıtım etkinliğne
katılmaktan onur duyduğunu
söyledi. Faik, Osmanlı dönemine ait camiler, medereseler,
mezar taşları, çeşmeler, Türk

okulu, saat kulesi gibi tarihi
eserlerin yer aldığı böyle bir
kitabın Bulgaristan genelindeki bölge müftülüklerinde ilk
kez Haskovo Müftülüğü tarafından yayınlandığının altını
çizdi.
Selamlama konuşması yapan Haskovo Bölge Müftüsü
Basri Eminefendi, tüm misafirleri ve katılımcıları selamladı, etkinliğe düydukları ilgiden
dolayı teşekkürlerini sundu.

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

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

Eminefendi konuşmasında
şunları söyledi: “Bu gün bizim
için önemli bir gün. Bu anlam

ifade eden günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize cani gönülden teşekkür

ediyorum. Haskovo Bölge
Müftülüğü, tarihinde ilk kez bir
kitap yayınlamış oldu. Aynı zamanda Başmüftülük tarihinde
bölge müftülüklerinde böyle
bir kitap ilk defa yayınlanmaktadır. Bu kitabı yayınlamakta
tek bir amacımız vardı. O da
genç nesillere faydalı tarihi
bilgileri aktarmaktı. Haskovo
Cami Encümenliği Sekreteri
İsa Aguşev'in tarihi eserlere olan ilgisinden dolayı, zamanla oluşturduğu arşivinden
yararlanarak, oradaki tarihi
fotoğrafları derleyerek bu güzel esereri meydana getirdik.
Kitapta ayrıca kısmen de olsa
Bölge Müftülüğümüzün faaliyetleri ile ilgili bilgiler de yer almakta. Kitabın yayınlanmasında katkısı olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki
yıllarda tüm Haskovo bölgesini
kapsayacak daha geniş bilgiler içerecek yeni bir kitabın
da yayınlanacağını buradan
bildirmek istiyorum.”
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed ve Tırgovişte
Bölge Müftüsü Nazif Rasimov
kitap hakkında birer konuşma
yaptı.
Mineralni Bani Belediye Başkanı Mümün İskender kitabın
ilk tanıtım etkinliğinin Mineralni Bani'de yapılmasından büyük onur duyduğunu belirtti.
Haskovo Bölge Müftüsü Basri Eminefendi ile her zaman
yakın ilişkilerin sürdüğünü
belirtti. Başkan İskender yeni
hazırlanacak olan kitapta ilçedeki köylerin tarihlerinin de
yar almasını önerdi.
Etkinliğin sonunda sözü alan
Başmüftü Yardımcısı Ahmed
Hasan Bahadır, bir çok etkinlikte yer aldığını ancak ilk kez
böyle gönülden bir kitap tanıtımında bulunduğunu söyledi.
Mineralni Bani'deki salonu
tıklım tıklım dolduran katılımcılar ile tarihi bir gün yaşadıklarının altını çizen Bahadır,
Haskovo Bölge Müftüsü Basri
Eminefendi'yi bu güzel eserden dolayı tebrik etti. Kitabın
basım aşamasında eşi ile birlikte verdikleri katkıdan dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Kitabın hayırlara vesile olması
için dua okudu.
Kırcaali Haber
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