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Tombul Camii, Restorasyondan 
Sonra Eski İhtişamını Geri Kazandı 

Bulgaristan’da en büyük cami 
olan Şumnu şehrindeki halk 
arasında Tombul Camii ola-
rak da bilinen Şerif Halil Paşa 
Camii’nin restorasyon projesinin 
bir bölümü tamamlandı.15 yıl sü-
ren restorasyon çalışmalarından 
sonra caminin iç bölümündeki 
süslemeler, 1744 yılında inşa 
edildiği zamandaki ihtişamını 
geri kazandı. Çok ilginçtir ki, 
çoğunlukla koyu sarı, kırmızı ve 
siyah renkte olmak üzere sade-
ce doğal boyalar kullanılmıştır. 

Restorasyon projesini uy-
gulayan EUROREST 2002 
Şirketi’nde restorasyon uzmanı 
Borislav Vodeniçarov, ”İhtişam 
veren dekorasyon figürleri, plas-
tik dekoratif figürleri çok akıllı-
ca bir araya getirilmiştir. Ahşap 
ile dekore edilmiş ve çok daha 
geniş bir ürün yelpazesi kullanıl-
mış ve bu süslemenin zarif tarz-
da bir modelleme olduğunu, çok 
ince, çok zarif, sadece el yapımı 
süsleme olduğunu söyleyebili-
rim” dedi. 

Restore edilen minber ve kür-
sü de 275 yıl önce eşsiz bir şe-
kilde yapılmıştır. 

Vodeniçarov, ”2-3 tür ahşaptan 
oluşan bir konstrüksiyon üzeri-

ne gümüş boya ile ince deko-
rasyonla birleştirilmiştir” diye 
izah etti.

Restorasyon çalışmaları baş-

ladığında uzmanlar, yıllar içinde 
kullanılan yağlı boya katmanları-

nın altında ortaya çıkan mükem-
mel resimlere hayran kaldılar. 
Cami binası ağır hasarlıydı. 25 
metre yüksek caminin iç bölüm-

lerinde çalışmalar zor yapıldı. 
Proje kapsamında eğilmeye 

başlayan 45 metre uzunluğun-
daki minare de restore edildi. 

Restorasyon uzmanı, ”Uzman 
tasarımcılar tarafından yapılan 
uzman incelemesi ve minarenin 
durumu tespit edildikten sonra 
yapıyı çağdaş bir şekilde özel 
malzemelerle güçlendirmek 
için harekete geçildi. Ondan 
sonra aşınmış ve detayları ek-
sik olan plastik taşlar da restore 
edildi. Restorasyon işinde bina-

nın yapımında kullanılmayan 
malzemelerin kullanılmasına 
izin verilmez. Genel olarak res-
torasyonun tamamı, caminin 
yapımında kullanılan malzeme 
türlerinin aynısı veya benzerleri 
ile yapıldı” diye sözlerine ekledi. 

Caminin bahçesinde şadırva-
nın, medrese binası ve ikinci 
katında bulunan kütüphanenin 
de restorasyonu yapılacak. Bi-
nanın dış cephesindeki 175 yıl 
önce usta tarafından yapılan 22 
kuş evi de restore edilecektir.

Malmö'de Turkuaz Festivali 
Gerçekleştirildi

İsveç'in Malmö kentinde gerçekleştirilen Turkuaz Festivali 
renkli görüntülere sahne oldu.

Balgöc Derneği ile Malmö Belediyesinin ortaklaşa Folkes 
Park'ta gerçekleştirdiği programa yüzlerce insan katıldı.

Programda çocukların oluşturduğu halk dansları gösterisinin 
yanı sıra yerel sanatçıların söylediği şarkılar alanı dolduranlar 
tarafından alkışlarla seyredildi. 

Sunuculuğunu Eliz Vatansever'in yaptığı programın onur ko-
nuğu Türkiye'nin İsveç Fahri Konsolosu Hakkı Uludağ ve Bultürk 
İstanbul Derneği Başkanı Fafet Ulutürk'tü. 

İlk defa böyle bir program düzenlediklerini söyleyen İsveç 
Balgöc Derneği Başkanı Kaya Vatansefer, kendilerine destek 
veren Malmö Belediyesi, Malmö Türk Kadınlar Demokrasi ve 
Gençlik Derneği, Malmö Kültür ve Eğitim Derneği, Malmö Irak 
Türkmenler Derneği teşekkür etti. Vatansever, programa binden 
fazla kişinin katıldığını belirtirken, kalabalığın büyük çoğunluğu-
nun Bulgaristan Türkleri olduğunu sözlerine ekledi. 
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Ardino Belediyesi’nin yılın ilk yarısı 
bütçe gerçekleşme raporu onaylandı

Ardino (Eğridere) Beledi-
ye Meclisi, yılın ilk yarısı-
na ilişkin belediyenin büt-
çe gerçekleşme raporunu 
onayladı. Rapor, 5 çekim-
ser oya karşı 15 kabul oyu 
ile kabul edildi. 

Belediyenin bu yılki büt-
çesi başlangıçta 12 121 
643 leva idi. Bütçe, yı-
lın ilk yarısında Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu 
kapsamında güncellendi. 
30 Haziran 2019 itibariy-
le belirlenmiş yıllık bütçe 
mali plan çerçevesi 12 
697 321 levadır. Bu kay-
naklardan devlet tarafın-
dan delege edilen faali-
yetler için 6 024 303 leva, 
devlet tarafından delege 
edilen faaliyetlerin mali-
yetini tamamlamak için 
110 000 leva, yerel faali-
yetler için ise 6 563 018 
leva öngörülüyor. 2019 
yılının ilk yarısında elde 
edilen bütçe gelirleri 5 
297 656 leva ve dönemin 
başında ve sonunda mev-
cut olan gelirler 2 295 213 
levadır. Yılın ilk yarısında 
vergi dışı gelirler 641 000 

leva olup bütçe mali plan 
çerçevesinde öngörülenin 
yüzde 53’ünü oluşturuyor. 

Haziran ayının sonunda 
belediye ücretlerinden 
elde edilen gelirler 362 
000 levadır. Evsel katı 
atık vergisinden 297 000 
leva, ceza ücretlerinden, 
yaptırımlardan ve ceza 

faizlerinden 12 000 leva 
gelir elde edildi. Yılın ilk 
yarısında belediyenin 
mülkiyetinde bulunan ta-
şınmazların satışından 
elde edilen gelirler 128 
000 levadır. 

Toplantının gündeminde 
19 madde yer aldı. 

Meclis üyeleri, belediye 

başkanının 2014-2020 
dönemi için İnsan Kay-
naklarının Geliştirilme-
si Programınca finanse 
edi len “Ardino-Cebel 
Yerel Gir iş im Grubu 
Derneği’nin Aracılığıyla 
Ardino İlçesinde Deza-
vantajlı Gruplara Ait Kişi-
lere Evde Bakım Hizmeti” 

projesinin uygulanması 
için avans ödeme yapıl-
masına ilişkin emirname 
çıkartmasını onayladı. 

Belediye Meclis’in otu-
rumunda alınan kararla 
ilçedeki merkez okulların 
listesi de güncellendi. 
Bu meclis toplantısında 
da belediye mülkiyetinde 

bulunan mallara ilişkin 
takas işlemleri yapılması, 
belediyeye ait konut olma-
yan mekanlara ilişkin kira 
sözleşmelerinin süresinin 
uzatılması ve belediye 
arazi fonunda yer alan 
arazilerin kiraya verilmesi 
onaylandı.

           Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediyesi’den, eğitim 
altyapısına 1 milyon leva yatırım 
Momçilgrad (Mestanlı) 

ilçesinde en büyük okul 
olan Nikola Yonkov Vapt-
sarov Lisesi’ne 1 milyon 
leva üzerinde yatırım 
yapılacak. Bu, Belediye 
Başkanı Sunay Hasan’ın, 
Kırsal Kesimlerin Kal-
kınması Programı kap-
samında finanse edilen 
sıradaki projenin sözleş-
mesini imzalaması so-
nucunda mümkün oldu. 
Projenin maliyeti KDV 
dahil 1 094 661 levadır. 
Fonlar, okulun yeniden 
yapılandırılması ve ekip-
man ve teçhizatla dona-
tılması için kullanılacak.
Derslikler, koridorlar, 

merdivenler, sıhhi tesisat 
üniteleri, yemekhane, 
kazan dairesinden son-
ra okul binası tamamen 
yenilenecek. Kapılar ve 
zemin döşemeler değiş-
tirilecektir. Spor alanı da 
yenilenecek. Proje, kal-
dırımların ve çitlerin yanı 
sıra yeni voleybol, futbol 
ve basketbol tesisleri ya-
pılması öngörüyor. Zemin 
döşemeleri, aydınlatma 
ve ısıtma sistemlerinin, 
soyunma odalarının ve 
sıhhi tesisatın onarımı 

dahil olmak üzere spor 
salonunun tamiratı yapı-
lacak.
Onaylanan proje kap-

samında sağlanacak 
f inansmandan çeyrek 
milyon leva ekipman ve 
teçhizat alımı için kul-
lanılacak. Öğrenciler 
ve öğretmenler yepyeni 
masalar, sandalyeler, 
askılıklar, okuma yazma 
masaları, yardımcı ma-
salar ve başka mobilya-
lar kullanacaklar. Kimya 
dersliği için ekipmanın 
yanı sıra ayrıca çeşitli 
spor aletleri satın alın-

ması öngörülmektedir. 
Proje kapsamında bilgi-
sayar, klima, ses sistemi 
ve başka teçhizat tedarik 
edilecek. 
Proje fonlarıyla okul 

bahçesinin tamamen yeni 
bir görünüme kavuşturul-
ması öngörülüyor. Bahçe 
yolları, çardaklar kurula-
cak, çöp kutuları, banklar 
konulacak vb. işler yapı-
lacak. 
Belediye Başkanı Sunay 

Hasan,” Nikola Yonkov 
Vaptsarov Lisesi’ne ya-
pılacak yatırım, yıllarca 
eğitim altyapısına yapı-

lan yatırımların en 
büyüğü olacak. 
Ben ve ekibim, 
her zaman eği-
timle özel olarak 
ilgilendik. Proje-
nin gerçekleştiril-
mesinden sonra 
Momçilgrad’daki 
okul, Avrupai bir 
görünüme kavu-
şacak. Bunu ço-
cuklar için yapıyo-
ruz, onlar ise ger-
çekten bunu hak 
ediyor lar ” diye 
kaydetti. Belediye 
Başkanı, projenin 

Kırsal Kesimlerin Kalkın-
ması Programı kapsa-
mında mevcut program 
döneminde belediyenin 
hibe almaya hak kaza-
nan ikinci projesi olduğu-
nu sözlerine ekledi. Diğer 
proje, kasabada sokak ve 
kaldırım onarımı projesi-
dir. Proje kapsamında 11 
Nolu semtteki sokaklar 
yeniden asfaltlanacak ve 
kaldırım, bordürler yenile-
necek. Ayrıca Gümülcine 
sokağındaki kaldırım ve 
bordürler de yenilenecek.
             Kırcaali Haber

Altı Balkan ülkesinde 
roaming ücretleri ucuzladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Bulgaristan Tem-
silciliği Basın ve Halkla İlişkiler Merkezinden ya-
pılan yazılı açıklamada, AB Komisyonu’nun Dijital 
Ekonomi ve Dijital Toplumdan Sorumlu Üyesi Ma-
riya Gabriel’in, “ Arnavutluk, Bosna Hersek, Ko-
sova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan 
olmak üzere altı Balkan ülkesinin vatandaşları ve 
bu ülkelerde faaliyet gösteren şirketler, Batı Bal-
kanlar bölgesinde dolaşırken daha az mobil dola-
şım ücreti ödeyecekler” dediği açıklandı.

Tüketiciler, bölgedeki dolaşım ücret tarifelerinde 
önemli bir indirimden faydalanacak ve giden ara-
malarda ortalama % 65 ve gelenlerde % 62'lik bir 
düşüş yaşanacak. Bir SMS göndermek için % 58 
daha düşük ücret ödenecek. En ciddi azalma % 
78 olmak üzere veri iletim ücretinde oldu. Böyle-
ce bir megabayt veri iletimi şimdi maksimum 20 
Euro cente mal olacak. Tarifelerde ilave azalmalar 
yapılması 1 Ocak 2020'den itibaren bekleniyor.

Bölgesel anlaşma, altı ülke arasındaki ve Bul-
garistan dahil AB üyeleri arasındaki fiyatları kap-
samıyor.

Fiyatlar hala çok yüksek, ancak son aylarda 
Bulgaristan’da mobil operatörleri seyahatçıla-
ra ek paketler sunarak sıradan tüketicilerin Batı 
Balkanlar'da seyahat ederken yakınlarıyla iletişim 
halinde olmalarına yardımcı oldu.

Belediyeler, kamu hizmetlerine 
standartlaştır ı lmış başvuru 

formları kullanacak
Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev’in gi-

rişimiyle İdari Hizmetler Hakkında Yönetmelikte 
değişiklik yapıldı. Değişikliklere göre ülkemizdeki 
bütün belediyeler, en çok kullanılan 16 kamu hiz-
metine ilişkin tek tip, standartlaştırılmış başvuru 
formları kullanmakla yükümlüdür.

Standartlaştırılmış başvuru formları arasında 
emlak haritası ve inşaat ruhsatlarının çıkarılma-
sı, ayrıntılı bir çevre düzeni planının onaylanması, 
yurtdışında medeni durum belgelerinin onaylan-
ması ve çok dilli bir medeni durum belgesi gibi 
hizmetlere ilişkin başvuru formları yer almaktadır.

Bu, 2018 il idareleri tarafından sağlanan hizmet-
lerin standardizasyonundan sonra idari hizmetlere 
yönelik standardizasyon sürecindeki bir sonraki 
adımdır. Bu sayede vatandaşlar ve işletmeler ra-
hatlayacak, gereksiz evraklar ortadan kaldırılma-
sıyla idari yük azaltılacak ve sunulan hizmetten 
sonuç elde edilmesinde zaman kazanılacak. 

Tüm standardize edilmiş belgeler, idari kayıt sis-
temi kapsamındaki idari hizmetler kayıt sistemine 
kayıt edilecek.
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TİKA desteği ile Razgrad’da Aziz Çar Boris 
Mihail Kilisesi’nin inşaatı yeniden başladı
Razgrad (Hazargrat) Va-

lisi Günay Hüsmen, Vali 
Yardımcısı Nuriye Tsrın-
galova ve Razgrad Valili-
ği Genel Sekreteri Mihail 
Todorov, Razgrad şehrin-
deki Aziz Çar Boris Mi-
hail Kilisesi’nin inşaatını 
yeniden başlatma töreni-
ne katıldılar. Törende yer 
alan Piskopos Yardımcısı 
Peder George tarafından 
kutsanarak kilisenin inşa-
atı yeniden başlatıldı.

Törende selamlama ko-
nuşması yapan Vali Hüs-
men, Razgrad halkına 
hizmet etme imkanı ver-
diği için Başbakan Boyko 
Borisov’a, şimdiye kadar 
yapılan inşaat işlerinin 
maliyetini karşılamak için 
bağış yapan 271 kişiye, 
Peder George’ye ve kili-
senin inşa edilmesi için 
girişim başlatanlardan 
biri olan iş insanı Boyko 
Obretenov’a aktif olarak 
çalışmalarından dolayı 
teşekkür etti.

Vali, Başbakan Borisov 
ve Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdo-
ğan arasındaki dostluk 
ilişkileri sayesinde kilise 
inşaatının tamamlanması 
için kaynak sağlanmasına 

nasıl yardımcı olduğunu 
anlattı.

Günay Hüsmen, yılın ba-
şında halihazırda Kültür 
Bakan Yardımcısı göre-
vinde de bulunan Türkiye 
Başbakanlığı Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı 
(TİKA) Başkanı Serdar 
Çam ile TİKA’da gerçek-
leştirdiği görüşmede büt-
çesi yüksek olan TİKA’nın 
Deliorman için önemli bir-
kaç projenin finanse edil-
mesine yardımcı olması 

için rica ettiğini bildirdi. 
Vali’nin verdiği bilgiye 
göre, gerçekleştirilen bi-
rinci proje, Razgrad Raz-
vitie 1869 Halk Toplum 
Merkezi binasının doğ-
ramalarını değiştirmeye 
yönelikti. Kilise inşaatının 
tamamlanması ikinci pro-
jedir. TİKA temsilcileri, ey-
lül ayında kiliseyi ziyaret 
edecekler ve sağladıkları 
finansmanın tam miktarını 
açıklayacaklar. Türkiye’de 
Kurban Bayramı tatil gün-

lerinden dolayı törene ka-
tılma imkanları yoktu.

Günay Hüsmen,” Bu tür 
tapınaklara ihtiyacımız 
olduğuna inanıyorum. 
Gittikçe daha fazla insan 
yüzünü ve kalbini dine 
çeviriyor, çocuklarımıza 
da dine göre terbiye ver-
meliyiz. Dini inancı olan 
kötü bir insan değildir” 
diye kaydetti.

Peder George, kilise-
nin inşaatını kutsayarak, 
yakında yeni Ortodoks 

kilisesini kutsama fırsatı-
na sahip olacağına olan 
inancını dile getirdi. Pe-
der George, bağışçılara 
ve kaynak sağlanmasına 
yardımcı olan Vali’ye te-
şekkür etti.

Boyko Obretenov,”Aziz 
Ç a r  B o r i s  M i h a i l 
Kilisesi’nin inşaatına 2013 
yılında temel atma töreni-
ne bizzat katılan Bulgar 
Patriği Neofit'in duasıyla 
başlandı. Kilisenin inşa 
edilen kısmı 4 metre yük-
sekliğe ulaştı, projeye 
göre ise 12 metre yüksek 
olacak. Bağış hesabında 
bulunan para 90 bin leva 
olup, tapınağın iç deko-
rasyonu ve döşenmesi 
için harcanacak, TİKA ta-
rafından sağlanan finans-

man projenin tamamlan-
ması için yeterlidir” diye 
izah etti. Kaynak sağlan-
masına yardımcı olan Vali 
Hüsmen’e teşekkür eden 
Obretenov, Vali olarak yü-
rüttüğü çalışmalarından 
dolayı kendisini tebrik etti. 
Obretenov, daha önceki 
valilerin yaptığı hizmetle-
rin tamamı kadar bölge 
halkına hizmet ettiğini 
belirterek Hüsmen’in şim-
diye kadar en iyi Razgrad 
Valisi olduğunu ifade etti.

Kilisenin müteahhidi, 
Osman Osmanov’a ait 
Razgrad merkezli Stro-
maks 1 Şirketi’dir. Kilise 
projesinin ilk aşamasını 
da Stromaks 1 Şirketi uy-
guladı.

            Kırcaali Haber

2017-2018 akademik yılında Bulgaristan üni-
versitelerinde 14 bin yabancı öğrenci okudu
Avrupa Birliği (AB) İsta-

tistik Ofisi’nin (Eurostat) 
AB ülkelerinde yüksek 
öğrenim hareketliliğinin 
analizinden elde edilen 
sonuçlarına göre, 115'e 
yakın ülkeden gelen ya-
bancı öğrenciler, 2017-
2018 akademik yılında ül-
kemizde yüksek öğrenim 
görmüştür.

Söz konusu dönemde 
toplam yabancı öğrenci 
sayısı 14 bin olup Bulga-
ristanlı öğrenci sayısı ise 
207 bin idi. Bizdeki yük-
sek okullarda okuyan ya-
bancı uyruklu öğrencilerin 
oranı yüzde 6 seviyesin-
dedir. Üniversitelerde 
okuyan yabancıların ora-
nı yıllar içerisinde önemli 
ölçüde artmıştır ve onların 
sayısı 2015-2016 akade-
mik yılına göre yüzde 10, 
2013-2014 eğitim öğretim 
yılına göre ise yüzde 33 
artmıştır.

Bulgaristan’da eğitim 
gören yabancı uyruklu 
öğrenciler arasında en 
yüksek pay yüzde 26 
veya yaklaşık 3 600 öğ-
renci ile Yunanistan’ın-

dır. Yunanistan’ı yüzde 
14 veya yaklaşık 2000 
öğrenci ile Birleşik Kral-
lık, yüzde 14 veya 1 400 
öğrenci ile Türkiye, yüzde 
8 veya 1 120 öğrenci ile 
Almanya ve yüzde 5 veya 
700 öğrenci ile Ukrayna 
izledi.

Söz konusu dönemde 
toplam 6 546 doktora öğ-
rencisinden 529’u yaban-
cı uyrukluydu. Onların 
arasında en yüksek pay 
138 kişi ile Yunanistan, 75 
kişi ile Türkiye ve 50 kişi 
ile Kazakistan aldı.

Seyşel ler,  Meksika, 
Küba, Angola, Kenya, 
Eritre ve Tacikistan gibi 
egzotik ülkelerden 1’er 
öğrenci vardı. 

1,7 milyon kişi, yükse-
köğretimde öğrenci hare-
ketliliği çerçevesinde AB 
ülkelerinde eğitim gördü

2017/2018 akademik 
yılında yükseköğretimde 
öğrenci hareketliliği çer-
çevesinde AB ülkelerin-
den olduğu gibi tüm dün-
yadan yaklaşık 1,7 milyon 
öğrenci eğitim aldı. Söz 
konusu dönemde yükse-

köğretimde öğrenci ha-
reketliliği çerçevesinde 
eğitim görenlerin payı, 
AB ülkelerinde kayıtlı tüm 
üniversite öğrencilerinin 
yüzde 8’ini oluşturdu.

Yükseköğretimde öğren-
ci hareketliliği çerçevesin-
de eğitim görenler arasın-
da en yüksek payı ülkede-
ki üniversite öğrencilerinin 
yüzde 47’sini oluşturan 
Lüksemburglu öğrenciler 
aldı. Lüksemburg’u, yüzde 
23’lik pay ile Kıbris, yüzde 
17’lik pay ile Avusturya, 
yüzde13’lük pay ile Çek-
ya, yüzde 11’erlik pay ile 
Danimarka ve Hollanda 
izledi.

Öte yandan yükseköğ-
retimde öğrenci hareket-
liliği çerçevesinde eğitim 
görenlerin payı en düşük 
olan ülkeler arasında 
yüzde 3’er oran ile Hır-
vaistan, İspanya ve Yu-
nanistan, yüzde 4’er oran 
ile Slovenya, Polonya ve 
Litvanya yer aldı.

Söz konusu dönemde 
öğrenci öğrenim hareket-
liliği programı Erasmus+ 
kapsamında yaklaşık 193 

bin öğrenci AB ülkelerin-
de lisans ve lisans üstü 
eğitimini tamamladı.

Erasmus+ kapsamında 
eğitim görenler arasında 
en yüksek payı 21 bin 
öğrenci ile İspanya aldı. 
İspanya’yı eğitimini ta-
mamlayan 18 400 öğren-
ci ile Almanya, 12 400 öğ-
renci ile Birleşik Krallık, 11 
500 öğrenci ile İtalya ve 
11 000 öğrenci ile Hollan-
da izledi. Bu beş ülke söz 
konusu dönemde Eras-
mus+ kapsamında lisans 
eğitimini tamamlayan tüm 
öğrencilerin yaklaşık üçte 
ikisinin en çok tercih ettiği 
destinasyonlardı. 

Erasmus+ kapsamında 
lisans üstü eğitimini ta-
mamlayan tüm öğrenci-
lerin 20 500’ünün en çok 
tercih ettiği ülke Fransa 
olurken 15 000’i İtalya’yı, 
14 600’ü ise Almanya’yı 
tercih etti. Bu üç ülke söz 
konusu dönemde Eras-
mus+ kapsamında lisans 
üstü eğitimini tamamlayan 
tüm öğrencilerin neredey-
se üçte ikisinin en çok ter-
cih ettiği destinasyonlardı.

Besicilere 23, 651 milyon le-
valık devlet desteği ödendi

Devlet Tarım Fonu, AB 1408/2013 sayılı düzenleme 
doğrultusunda de minimis adı verilen devlet yardımı 
alma hakkı olan çiftlik sahiplerine 23, 651 milyon leva 
ödeme yaptı. Fonu’n Yönetim Kurulu, haziran ayında 
de minimis kapsamında hayvan üreticilerine 26, 300 

milyon leva 
devlet yardı-
mı yapılması 
kararı aldı. 

T e m m u z 
ayının so -
nunda 13 743 
çiftlik sahibi-
ne 23 milyon 
leva devlet 
yardımı ya-
pıldı Tarım 

Fonu tarafından yapılan ek idari kontrollerden sonra 
200 hayvan üreticisine daha yardım verildi. Böylece 
yardım tutarı inek, düve, manda, damızlık koyun ve 
damızlık keçi yetiştiren yaklaşık 14 bin besici arasında 
paylaştırıldı. 

Yardım hakkına sahip olanlar, 2019 yılı için doğrudan 
gelir desteği başvurusu yapan kayıtlı çiftlik sahipleridir. 
Onların desteği alma hakkına sahip olması 2018 yılı 
için hayvan üretim desteği almış olmaları gerekir. 

Bulgaristan’da milyoner sayısı 
bir yılda 90 kişiyle arttı

Bulgaristan’da milyonerler bir yılda 90 kişiyle art-
tı. BNB- Bulgar Merkez Bankası’nın verilerine göre, 
geçen yıl tam 90 kişi banka mevduatlarına 1 milyon 

levadan fazla para topladı. 
İstatistikler Bulgaristan’da 

916 milyonerin bulunduğu-
nu gösteriyor. Onların top-
lam parası 2 milyar leva 
(1.22 milyar avro) olarak 
açıklandı. 

Haberde ülkede ortalama 
maaşın 1247 leva (638 avro) olduğu hatırlatıldı. En 
düşük ortalama maaş Blagoevgrad’da- 787 leva (402 
avro), en yüksek aylık maaş ise Sofya’da kaydedildi. 

Başkentte ortalama 1724 leva (881 avro) şeklinde 
bildirildi.
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İşverenler, büyük işletmelere şantaj yapılmasına 
son verecek kanun değişikliği istiyor
NOVA TV’de yayınla-

nan Merhaba Bulgaristan 
programına konuk olan 
Bulgaristan İşverenler ve 
Sanayiciler Konfederas-
yonu (KRİB) İcra Müdürü 
Evgeniy İvanov, Milli Ge-
lirler Ajansı’nın (NAP) bil-
gi sistemine yapılan siber 
saldırı ile ilgili, ”Şirketlerin 
mali sorunlarını, büyük 
işletmelere şantaj yapı-
larak çözme girişimlerine 
son verecek bir mevzuat 
düzenlemesi gerekiyor. 
Yasa koruyucunun bu ko-
nuda gereğini yapmasını 
istiyoruz” diye kaydetti. 

İvanov, “Bu tür suçluların 
büyük işletmelere saldır-
madan önce çok düşün-
melerini sağlayacak mev-
zuat istiyoruz ”dedi. 

Onun ifadesine göre iş-
letmelere şantaj meselesi 
çok büyük bir sorundur. 

KRİB İcra Müdürü, 
”NAP’ın bilgi sistemini çö-
kerten hackerleri ”Naglite 
2” suç grubu olarak adlan-
dırıyoruz. ”Naglite” orga-
nize suç örgütünün işledi-
ği fidye için insan kaçırma 
suçları da bizim üyeleri-

mize yönelikti. Yöntemler 
oldukça benzer, ancak 
büyük fark saldırıların bo-
yutu ve etkilenen kişilerin 
sayısı bazındadır. Bir iş 
insanının ailesi ve onun 
şirketine yönelik saldırı 
ile büyük bir finans kuru-
muna yönelik saldırı aynı 
şey değil. Ne yazık ki biz 
kendimizi korumak için 
birlikte çabalıyoruz, ama 

"TAD Group" adlı sanal 
güvenlik şirketinin siber 
saldırı gerçekleştirdiği bu 
olay sorunun acil çözüm 
beklediğini ortaya çıkardı” 
diye izah etti.

İvanov, savcılık işini bitir-
diğini, ama başka vakala-
rın da yaşanacağını ifade 
etti. KRİB İcra Müdürü, 
şirketlerin mali sorunla-
rını, büyük işletmelere 

şantaj yapılarak çözme 
girişimlerine son verecek 
bir mevzuat düzenlemesi 
gerektiğini düşünüyor. 

İvanov, finans kurumları-
na karşı siber saldırıların 
kesinlikle ülkemizin itiba-
rını zedelediğini söyledi. 

” Bu lga r i s t an ,  Av ro 
Bölgesi’nin bekleme oda-
sı olarak bilinen ERM II 
mekanizmasına katılma-

nın eşiğinde bulunuyor. 
Bunun olmasını isteme-
yen insanlar var ve bu 
yüzden kamuoyuna bilgi 
sağlama konusunda son 
derece dikkatli olmak zo-
rundayız” diye konuştu.

İvanov, işyerinde kul-
landığı bilgisayarın siber 
saldırıya uğradığını anlat-
tı. Onun ifadesine göre bu 
bir terördür. 

İvanov, KRİB üyelerinin 
siber güvenlik sistemle-
rini geliştirme yönünde 
çalışmaya devam ettikle-

rini söyledi. “Mevzuat ça-
lışmaları sürerken yetkili 
makamlara giden en hızlı 
yol olacak bir mekanizma 
arıyoruz, böylece sorun-
ları herhangi bir kurumun 
sistemi çökertilmeden çö-
zebiliriz” dedi.

KRİB İcra Müdürü, üye-
leri arasında bizdeki çok 
sayıda bankanın da bu-
lunduğunu kaydetti. Onun 
ifadesine göre onlar artık 
büyük güvenlik önlemleri 
almış durumdadır.

            Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediyesi, 
sanayi bölgesindeki ana 

sokağı yenileyecek
Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi, kasabanın sanayi 

bölgesindeki ana sokak olan Krayna sokağını tama-
men yenileyecek. Proje, 205 metre uzunluğundaki 
sokağın asfalt kaplamasının yenilenmesini öngörü-
yor. Bundan önce sık sık arızalanan ve sokağın kötü 
durumda olmasına neden olan eski eternit su boru-
larının değiştirilmesi konusunda Su ve Kanalizasyon 
Şirketi ile anlaşmaya varıldı. Tamiratlar başlamadan 
önce halihazırda birimler arası koordinasyon işlemleri 
sürüyor.

Momçilgrad Belediye Başkanı Sunay Hasan, “Yeral-
tı kabloları döşemek isteyen tüm ilgili tarafları tadilat 
işlerine başlamadan önce bunu yapmaları konusunda 
uyardık” diye kaydetti.

Sunay Hasan ve Yardımcısı Aliye İbrahim, Krayna 
sokağında inceleme yaptı. Sözü geçen sokak son 
derece önemli. Çünkü kasabadaki ana işletmeler ile 
merkez kısım arasında bağlantı görevi görüyor. 

Sunay Hasan,” Altyapının yenilenmesi Momçilgrad 
Belediyesi’nin iş dünyasına yatırım koşulları yaratma 
politikasının bir parçasıdır” dedi.

Kırcaalili çocuklar, İstanbul’da 
Uluslararası İzci Kampı’na katıldı

Kırcaali ilçesinden 5-8.sınıfları bitiren 40 öğrenci, 
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in desteği 
ile 19 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 
Uluslararası İzci Kampı’na katıldı. Kırcaali Beledi-
yesi, 2005 yılından beri İstanbul’da Uluslararası İzci 

Kampı’na öğrenci göndermektedir. Şimdiye kadar bu 
kampa katılan öğrencilerin sayısı 1100’u buldu.

Bir haftalık çadır kampı eğitimi, izci dinlenme kampı 
ve turizme yönelik eğitim programlarına uygun olarak 
yürütülür. Genç izciler, saha koşullarında yapılan ya-
bancı ortamlarda yön bulma, turizm, yeşillendirme, 
yüzme, kürek çekme, ok atma, ata binme gibi aktivi-
teleri içeren eğitim programlarına katıldı. 

Programa ayrıca günlük kültürel ve eğlenceli akti-
viteler de dahildir. Uluslararası İzci Kampı programı 
kapsamında çocuklar için mega kent İstanbul içinde 
gezi turu da düzenlenmektedir.

ABD merkezli TAD Group Şirketi, Bulgaristan’a 
tahkim davası açmaya hazırlanıyor

BTV’de yayınlanan “Bu 
Sabah” programına ko-
nuk olan 5 milyon Bulga-
ristan vatandaşının kişisel 
verilerinin çalındığı Milli 
Gelirler Ajansı’nın (NAP) 
bilgi sistemine karşı ya-
pılan siber saldırısı so-
ruşturması kapsamında 
tutuklanan "TAD Group" 
adlı sanal güvenlik şirketi-
nin sahibi İvan Todorov’un 
a v u k a t ı  G e o r g i 
Stefanov,”Bulgaristan’da 
faaliyet gösteren ABD 
merkezl i  TAD Group 
Şi rket i ’n in  Bulgar is -
tan şubesi aracılığıyla 
Washington'da Uluslara-
rası Yatırım Uyuşmazlık-
larının Çözüm Merkezi’ne 
başvurarak Bulgaristan’a 
tahkim davası açmaya 
hazırlandığını bildirdi. 
Avukat, dava sebebinin, 
savcılığın soruşturmayı 
yürütme biçiminden ve 
soruşturma kapsamında 
elde edilen bilgilerin seçil-
miş bir kısmının internette 
yayınlamasından dolayı 
markanın itibarının zede-
lenmesi olduğunu söyledi.

Onun ifadesine göre şir-
ket, Bulgaristan devletin-
den yedi rakamlı miktar 
talep edecek.

Todorov’un avukatı,” Ne-
den tutuklandığını anlamı-

yoruz, çünkü soruşturma 
çerçevesinde en az onun 
hakkında bilgi edinilmiştir. 

Adı ne tanıkların ifade-
sinde geçiyor ne de başka 
bir delil var. 

Onun neden tutuklu yar-
gılanmasına karar verildi-
ğini anlamış değilim. Bu, 
sanıkları eşitsiz bir po-
zisyona sokuyor. Büyük 
olasılıkla tutuksuz yargı-
lanması için mücadele 
edeceğiz” dedi.

Onun ifadesine göre To-
dorov, ya rakip bir şirket 
ya da TAD Group’un ka-
patılmasından çıkarı olan 
biri tarafından ele verildi.

Avukat, mahkemeye ka-
nıt olarak sunulan ve ka-
muoyuna açıklanan şirket 
yazışmalarının “iftira” ve 
“birer resimler” olduğunu 
söyledi. Yazışmalara göre 
Todorov, şirket görevlisi 
Kristiyan Boykov’a kurum-
sal web sitelerini hackle-
mesini ve ondan sonra da 
TAD Group’un müşterileri 
olmasını önerme talimat-
ları veriyor.

S a v c ı l ı k  a y r ı c a 
Todorov’un hükümeti de-
vireceğini söylediği sözle-
rine atıfta bulundu.

Avukat, ”O böyle birşey 
söylediğini veya yazdığını 

hatırlamıyor. Ortaya atılan 
bu resimlerle ilgili şüphe-
lerim var” diye kaydetti.

Stefanov,  Kr is t iyan 
Boykov’un ve diğer sanık-
ların avukatları da hazır 
bulunabilmeleri için hakim 
huzurunda dinlenmesi 
için Özel Yetkili Savcılığa 
başvurduğunu açıkladı. 
Avukat, Kristiyan’ın anla-
tacaklarından endişe et-
mediklerini ifade etti.

Avukat Stefanov, kesin-
likler sanıkların çıkarları 
konusunda bir anlaşmaz-
lık olmadığını söyledi.

               Kırcaali Haber
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Başsavcı Tsatsarov, faşist eylemlerde 
bulunanlara daha ağır cezalar istedi
Başsavcılıktan yapılan 

açıklamaya göre Başsav-
cı Sotir Tsatsarov, Bul-
garistan Şalom Derneği 
Başkanı Doç. Dr. Alexan-
der Oscar, İçişleri Bakanı 
Mladen Marinov ve Dı-
şişleri Bakan Yardımcısı 
Geor Georgiev, Ulusal 
Meclis Başkanlığı’na parti 
gruplarına nefrete dayalı 
suçlara daha ağır cezalar 
verilmesine yönelik öneri-
de bulundukları mektuplar 
sundu. 

Teklif, Ceza Kanunu'nda 
değişiklik yapılmasına 
ilişkin olup faşist ya da 
diğer antidemokratik ide-
olojilerin yayılması ya 
da Anayasa ile kurulan 
kamu ve devlet düzeninin 
zorla değiştirilmesi, Bul-
garistan Cumhuriyeti'nin 
resmi devlet sembolle-
ri olan arması, bayrağı 
veya milli marşına veya 
Avrupa Birliği’nin bayra-
ğı ve marşına saygısızlık 
gösterilmesi gibi olayları 
kapsamaktadır. Teklifin 
nedeni, son günlerde çe-

şitli şekillerde faşist ideo-
lojinin yayılmasıdır. 

Şu anda bu tür suçlar 
için 3 yıla kadar hapis 
cezası veya 5 bin levaya 
kadar para cezası uy-
gulanıyor. Fakat Ceza 
Kanunu’na göre suçun 
faili 18 yaşından küçük 
olup daha önce sabıka-

sı bulunmazsa, koşulsuz 
olarak cezai sorumluluk-
tan muaf tutulmakta ve 
sadece para cezasına 
çarptırılmaktadır.

Teklifi sunanlar, gerekçe 
olarak bu tür suçların ce-
zasız kalmaması gerekti-
ğini belirterek, suç failleri 
için 5 yıla kadar hapis 

cezası olmak üzere daha 
ağır cezalar talep etmek-
tedir. Öneri mektubunda 
şu ifadeler yer aldı: “Bu 
tür suçlar, devlet yetkili-
lerinden yeterli tepki gös-
terilmediği takdirde yavaş 
yavaş, fakat emin adım-
larla ilerleyecek tehlikeli 
bir eğilimin göstergesidir”.

İşveren örgütleri, tüm devlet kurumlarında 
bilgi güvenliğinin denetlenmesini istedi
Bulgaristan Sanayi Ser-

maye Derneği (AİKB), 
e-devlet uygulamasına 
geçilirken tüm devlet ku-
rumlarında bilişim tekno-
loji güvenliğinin derhal 
denetlenmesi konusun-
da ısrar etti. 
AİKB tarafından yapılan 

yazılı açıklamada Bul-
gar medya kuruluşuna 
kişisel ve tüzel kişilere 
ait kişisel veriler içeren 
dosyaların gönderildiği 
Milli Gelirler Ajansı’nın 
(NAP) bilgi sistemine 
karşı hacker saldırısının 
bir felaket olarak tanım-
lanabileceği vurgulandı. 
Örgüt, bağımsız dış uz-
manlar tarafından hacker 
saldırısının tam olarak 
araştırılması ve sorum-
luların cezalandırılması 
konusunda ısrarlı.
Açıklamada şu ifadeler 

yer aldı: “NAP, verilerinin 
yasadışı bir şekilde su-
nucularından alındığını 
rapor etmeyip kaydetme-
miştir ve bilgi hırsızlığı 
sadece bilgilerin bir kıs-
mının yayınlanmasından 
sonra tespit edildi. Bütün 
bunlar, ulusal güvenlik 

ve devlet örgütünün iş-
leyişini riske sokan, veri 
koruma ve güvenliğin dü-
şük seviyede olduğunu, 
sorumlu kişilerin yetersiz 
ve ihmalkar davrandıkla-
rını gösteriyor”. 
AİKB’nin ifadesine göre 

devletin Bulgaristan va-
tandaşlarının ve Bulgar 
şirketlerine ait elektronik 
verilerle çalışma biçi-
minde acil bir değişiklik 
olmazsa, benzer felaket-
ler gelecekte de devam 

edecektir.
Milli Gelirler Ajansı’nın 

(NAP) bilgi sistemine kar-
şı hacker saldırısı ile ilgili 
Kristiyan Boykov adında 
bir şüphelinin yakalandı-
ğı bildirildi. Bir siber gü-
venlik şirketinde çalıştığı 
sırada yakalanan şüphe-
li, görevleri çerçevesinde 
farklı şirketlerin siber gü-
venlik kırılganlıklarını test 
etmektedir. Boykov’un 
çalıştığı şirkete ait ofis-
lerde ve evinde yapılan 

aramalarda bir sürü ci-
haz ve bilgi taşıyıcısına 
el konuldu. 
Kısa bir süre sonra Baş-

bakan Boyko Borisov, gö-
zaltına alınan şüpheliyi 
“eşsiz zeka ve inanılmaz 
yeteneklere sahip bir si-
hirbaz" olarak nitelendir-
di. Borisov’un ifadesine 
göre bu olay ülkedeki 
öğrencilerin bilgisayar 
kullanma becerilerinin 
uluslararası standartlarda 
olduğunu sergilemiştir. 

Bulgaristan’da ilk akciğer 
nakli 2021 yılında yapılacak

BTV’de yayınlanan “Bu Sabah” programına 
konuk olan Sofya Sveta Ekaterina Üniversite 
Hastanesi İcra Müdürü Prof. Dr. Genço Naçev, 
“Sağlık Bakanlığı ve Avusturya’nın başkenti 
Viyana’daki Tıp Üniversitesi Hastanesi Göğüs 
Cerrahisi Kliniği arasında imzalanan üç yıllık 
Bulgar Tıp Uzmanlarının Hizmet İçi Eğitimlerine 
İlişkin Anlaşmayı uygulamaya devam edersek 
Bulgaristan’da ilk akciğer nakli ameliyatını 2021 
yılında yapacağız” diye kaydetti. 

Prof. Dr. Naçev, bunun gerçekleşmesi için 

gerekli donanıma sahip olduğumuzu vurguladı. 
Onun ifadesine göre cerrahi açıdan bakıldığında 
da sorun olmamalıdır.

Prof. Dr. Naçev, böyle bir akciğer nakli yaptık-
larını, ancak bunu kadavra üzerinde uyguladık-
larını açıkladı.

Prof. Dr. Naçev, Viyana’daki Tıp Üniversitesi 
Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nin yabancı 
uyruklu vatandaşlara akciğer nakli yapılmasını 
durdurma kararının, İstanbul’da düzenlenen kon-
feransta organ nakli turizmi ve organ kaçakçılığı 
nedeniyle ciddi önlemler alınmasına karar veril-
mesinden dolayı beklendiğini kaydetti. 

Viyana’daki hastanenin aldığı kararın sadece 
Bulgaristan’a yönelik olmayıp tüm Avrupa ülke-
lerine yöneliktir. 

Prof. Dr. Naçev,”Bu önleyici bir önlemdir. Üzgü-
nüm, ama şaşırtıcı bir karar değil” diye konuştu. 

Prof. Dr. Naçev, üç ayın bir ekibin akciğer nakli 
yapmaya hazırlanması için yeterli bir süre oldu-
ğunu belirtti.

Akciğer nakli için sıra bekleyen hastaların 
şansı bulunup bulunmadığına ilişkin soru üze-
rine Sveta Ekaterina Üniversite Hastanesi İcra 
Müdürü, Avrupa'da hastalarımıza akciğer nakli 
yapmayı kabul edecek bir hastane bulacağımız 
konusunda karamsar olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Naçev, Viyana’daki Tıp Üniversitesi 
Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nin yabancı 
uyruklu vatandaşlara akciğer nakli yapılmasını 
durdurma kararına rağmen, Bulgaristan’dan uz-
man doktorların orada eğitim görmeye devam 
edeceğine kanaat getirdi. 

Ayrıca Bulgaristan, organ bağışı konusunda 
Avrupa Birliği ülkeleri arasında son sıralarda yer 
aldığını kaydetti. Onun ifadesine göre, bu yıl ül-
kede sadece iki kalp nakli yapıldı, bir yılda ise 
ortalama 5 organ nakli yapılmaktadır.
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Devlet Tarım Fonu, genç çiftçilerin 
880 proje teklifini onayladı
D e v l e t  T a r ı m 

Fonu’ndan yapı lan 
açıklamada, 2014-2020 
Kırsal Kesimlerin Kal-
kınma Programı 3-Çift-
liklerin ve İşletmelerin 
Gelişimi Tedbiri 6.1-
Genç Çiftçilere Başlan-
gıç Yardımı Alt Tedbiri 
2.Proje Teklif Çağrısı 
kapsamında sunulan 
880 proje teklifini onay-
ladığı bildirildi. Progra-
mın 6.1- Genç Çiftçilere 
Başlangıç Yardımı Alt 
Tedbiri için 22 milyon 
avro ayrıldı. Onaylanan 
projelere 25 bin avroya 
kadar hibe desteği ve-
rilecek. 
Devlet Tarım Fonu, 

projesi onaylanan 880 
başvuru sahibine proje 
sözleşmesi imzalama-
ya davet ettiği mektup 
gönderdi. 
Gençlerin, sürdürüle-

bilir çiftliklerin oluştu-
rulması veya moderni-
zasyonu için finansal 

destek tedbirine olan 
ilgileri çok büyüktü. 
Proje Teklif Çağrısı 
kapsamında 1 837 tek-
lif sunuldu. Toplam 45 
milyon 925  avro yardım 
talep edildi. Bunlardan, 
yararlanıcıların tekrar 
edilmesi nedeniyle 178 

proje reddedildi. 
Görevlendirilen bir ko-

misyon kalan diğer 41 
475 000 avro maliyet-
li 1 659 proje teklifini 
değerlendirdi. Ön de-
ğerlendirmeden sonra 
bunlardan 1 146 proje 
kaldı. İdari uygunluk ve 

kabul edilebilirlik değer-
lendirme prosedürünün 
bir parçası olarak proje-
lerle ilgili yerinde kont-
roller yapıldı. Bu pro-
jeler için talep edilen 
toplam yardım miktarı 
28 milyon 650 avroya 
ulaşıyor. Bu miktar, tek-

lif çağrısı kapsamında 
tahsis edilen hibe tuta-
rının %130’unu oluştu-
ruyor. 
Son aşama olan tek-

nik ve finansal değer-
lendirmeye alınan 1001 
projeden 994’ü onay-
landı. 6.1-Genç Çiftçi-
lere Başlangıç Yardımı 
Alt Tedbiri 2.Proje Tek-
lif Çağrısı kapsamında 
880 proje finanse edi-
lecek. 
Kalan diğer 114 proje 

teklifine 16 puan altın-
da bir puan verildi. Bu 
projelere hibe verilip 
ver i lmeyeceği daha 
sonraki bir aşamada 
kararlaştırılacaktır. Ta-
rım Gıda ve Orman Ba-
kanlığı ve Devlet Tarım 

Fonu ekipleri, şu anda 
onlara hibe desteği ve-
rilmesi için eylül ayında 
gereken ek kaynakların 
sağlanması için tebligat 
hazırlanması üzerinde 
çalışıyor. 
2014-2020 Kırsal Ke-

simlerin Kalkınması 
Programı 3-Çiftliklerin 
ve İşletmelerin Gelişimi 
Tedbiri 6.1-Genç Çiftçi-
lere Başlangıç Yardımı 
Alt Tedbiri 2.Proje Tek-
lif Çağrısı kapsamında 
genç çiftçilerle imza-
lanacak proje sözleş-
melerinin tümü, Devlet 
Tarım Fonu’nun kamuo-
yuna tanıtım ve şeffaflık 
politikası doğrultusunda 
kurumun internet site-
sinde yayınlanacak.

Satovça Belediyesi, ilçede bulunan 1 000 çeşme 
ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi bekliyor

Satovça ilçesi, yerel halk 
tarafından inşa edilmiş 1 
000 çeşme ile Guinness 
Rekorlar Kitabı'na girme-
yi bekliyor. Asırlık çeşme 
geleneğinin yaşatılması 
ile dünya rekorunun kı-
rılması amaçlanmıyor, 
ancak çeşmelerin sayısı 
etkileyicidir. Rodop Dağ-
ları eteklerinde yer alan 
küçük ilçede çeşme yap-
mayan aile yok ve son 
yıllarda inşa edilen çeş-
meler rekreasyon ve tatil 
mekanları haline geliyor, 
çünkü çeşmelerin yanın-
da çardaklar, barbeküler 
ve çiçek bahçeleri var.

Birkaç yıl önce Satovça 
ilçesi halkı ve yerel yöne-
tim, Guinness Rekorlar 
Kitabı'na aday oldukları 
sırada berrak doğal kay-
nak suyu akan çeşme 
sayısı 800 idi. Şimdi çeş-
melerin sayısı 1000’i aştı. 

Guinness Rekorlar Ki-
tabı ekibi, yerinde araş-
tırma, fotoğraf ve video 
çekimleri yaparak bu ka-
dar çok çeşmenin olduğu 
başka bir yer olmadığını 
teyit etti. Şimdi belediyeye 
yaklaşık 3 bin pounda mal 
olacak ikinci prosedür de 
tamamlanmak üzeredir. 

Satovça Belediye Baş-
kanı Arben Mimenov, 

”Gu inness  Rekor la r 
Kitabı'na girmeyi başarır-
sak, Satovça’ya dünyada 
ilgi artacak” dedi. 

Belediye Başkanı, ”Bu 
çeşme çokluğu ile neden 
gurur duymayalım? Çeş-
melerin tümü, ailelerin 
kendi kaynaklarıyla ve 
emeğiyle inşa edilmiştir. 
Onların yapımı için yar-
dım kampanyaları yapıl-
madı, proje başvuruları 
yapılmadı, belediye prog-
ramları hazırlanmadı” diye 
kaydetti. 

Mimenov, ”Bir aile çeş-
me inşa etmek istediğinde 
doğal bir su kaynağı ara-
nıyor, kimyasal su analizi 
yapılıyor, kaptaj yapılıyor 

ve her bir çeşmenin etra-
fına drenaj yapılıyor” diye 
belirtti. 

Satovça ilçesinin Guin-
ness Rekorlar Kitabı'na 
girme şansı olması, ye-
rel halkı etkiledi ve son 
yıllarda bu rekreasyon 
alanlarının yapımında bir 
patlama oldu. Yeni çeş-
melerin çevresine ayrıca 
çardaklar, barbekü man-
gal, oyun alanları, çiçek 
bahçeleri yapılıyor. İlçede 
kalan ve gurbetten tatile 
gelen yaşlısı da genci de 
çeşme yapıyor. 

Bu yerlerden biri orman 
parkına dönüştürülmüş-
tür. Pletena'dan aile he-
kimliği yapan Dr. İskren 

Kalyonev’in ailesi 
ve başka köylerin 
sakinleri tarafın-
dan yaptırılmıştır. 
Dr. Kalyonev, par-
kın bakımını yap-
mak için çok çaba 
ve emek sarf edi-
yor, ancak bu işi 
sevgi ile yaptığını 
ve ziyaretçilere 
sevindiğini söylü-
yor.

Dr. Kalyonev, 
“Bunların hepsi 
ailemin anısına 

yaptığım şeyler. Böylece 
sürekli onlara bağlı ol-
duğumu düşünüyorum, 
buraya geldiğimde sanki 
onlarla beraberim. Boş 
zamanlarımda evde kal-
mak yerine, meyhanelere 
gitmek yerine insanları 
rahatlatan bu yere, doğa 
ile baş başa kalmak için 
buraya geliyorum. Doğa, 
temiz hava, su ruhu rahat-
latıyor, gerginliği gideriyor. 
Bazen buraya gelen has-
talar, yağmur yağmadı-
ğı zaman sulama işinde 
yardımcı oluyorlar” diye 
anlattı.               Offnews

Kırcaali’de yeni mezarlık alanının 
seçimine ilişkin fikirler tartışıldı
Kırcaali Biznes İnkubator salonunda düzenlenen 

toplantıda Kırcaali şehrinde yeni mezarlık alanı 
seçimine ilişkin fikirler tartışıldı.

Üç seçenek sunuldu: Sedlovina (Ercili) köyü 
arazilerinde bulunan 165 dekar alan, Sipey (Dur-
hanlar) köyü topraklarında bulunan yaklaşık 65 
dekar alan ve Kırcaali’nin Gorna Gledka semtinin 

Keller Mahallesi yakınındaki mezarlık yanındaki 
75 dekarlık alan.

Kırcaali şehrinde yeni mezarlık alanının seçi-
mine yönelik tartışma toplantısı, yeni Hristiyan 
ve Müslüman mezarlık alanları ihtiyacının sürek-
li artması ve 160 dekar büyüklüğündeki mevcut 
Mezarlık Parkı’ndaki boş mezar yerlerinin giderek 
azalmasından dolayı gerekti.

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, 
birkaç hafta içinde görüş bildirecek bir uzmanlar 
komisyonunun kurulmasını önerdi. Uzmanlar, yeni 
bir mezarlık alanı oluşturmanın mümkün olduğu 
alanı belirleyecek, haritalarda çevre yolunun gü-
zergahını, arazinin mülkiyetini ve bitişik arazileri 
gösterecek.

Uzmanların yeni bir mezarlık alanının seçimine 
ilişkin önerisi, tüm yasal gerekliliklere uygun ola-
caktır. Onların görüşü bazında yeni bir tartışma 
toplantısı yapılacak.
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Yeni tarih ders kitaplarında komünist 
rejim ile ilgili düzeltmeler yapıldı

Eğitim ve Bilim Bakanı 
Krasimir Vılçev, “Yeni 
eğitim ve öğretim yılın-
dan itibaren öğrencilerin 
okuyacağı 10.sınıf tarih 
ders kitaplarının hep-
sinde Bulgaristan'daki 
Komünist Rejimin Suçlu 
Beyan Edilmesi Hakkın-
da Kanun'dan alıntı ya-
pılmıştır” diye bildirdi. 
“Prosveta”, “Bulvest 

2000”, “Anubis”, “Domi-
no” ve “Riva” adındaki 
yayınevleri tarafından 
hazırlanan tarih ders 
kitabı taslakları söz ko-
nusudur. Bu taslak ders 
kitaplarının bazılarında 
1944-1989 döneminde 
hüküm süren rejimin acı-
masız uygulamalarının 
yansıtılmadığı ortaya çı-
kınca haziran ayının ba-
şında düzeltme için geri 
gönderilmişti. Dersler-
deki eksiklikler giderildi, 
taslak ders kitapları Ba-
kan tarafından onaylandı 
ve bastırılacak. 10. sınıf 

öğrencileri, 2019-2020 
eğitim ve öğretim yılın-

dan itibaren yeni tarih 
dersi müfredatla eğitim 

görecekler. Yeni eğitim 
müfredatı, üç yıldır sü-
ren eğitim reformunun 
bir parçasıdır.
Vılçev, ”Ders kitapların-

da komünist rejime kar-
şı net bir tutum ortaya 
konulmuştur. Bu kitap-
larda Bulgaristan’daki 
Komünist Rejimin Suçlu 
Beyan Edilmesi Hakkın-
da Kanunu ve Ulusal 
Meclis tarafından kabul 
edilen sözüm ona “Soya 
Dönüş Süreci” olarak ad-
landırılan Bulgaristan’da-
ki Türk ve Müslümanlara 
Yönelik Girişilen Zorun-
lu Asimilasyonu Kınama 
Bildirisi’nden alıntılar ya-
pılmıştır” diye izah etti. 
2000 yılında kabul 

edilen Bulgaristan'daki 
Komünist Rejimin Suçlu 
Beyan Edilmesi Hakkın-
da Kanun'un dört mad-
desinde ülkenin ulusal 
felaketine yol açan, te-
mel insan hak ve özgür-
lüklerinin ihlal edilmesi, 

sisteme karşı çıkanlara 
terör vb. uygulamaların 
komünist rejimin suçlu 
ilan etmesine zemin ha-
zırladığı belirtiliyor.
Geçen yılki ders yılının 

başında onaylanan yeni 
10.sınıf tarih dersi müf-
redatı ve ders içerikle-
rine “komünizm”, “siyasi 
baskı”, “Bulgaristan Halk 
Mahkemesi”, sözüm ona 
“Soya Dönüş Süreci”, 
“terör”, “saldırı”, “sov-

yetleştirme”, “kamulaş-
tırma”, “tek partili rejim” 
ve “eğitim kampları” (top-
lama kampları) gibi yeni 
kavramlar dahil edildi. 
Yeni tarih ders kitap-

larında ayrıca komünist 
rejim sırasında baskıcı 
politikalar ve ekonomik 
zorluklar hakkında bil-
gilere de yer verilmiştir. 
Toplama kampları ve 
ülke iflasları buna örnek 
gösterilmiştir. 

Bulgaristan’daki otomobillerin 
neredeyse tamamı ikinci el

Bulgaristan halkı haya-
tını otomobilsiz düşüne-
mez. Nüfüsa oranla kişi 
başına düşen otomobil 
sayısından bu gerçek 
or taya çıkıyor. Traf ik 
Polisi’ne göre, nüfusu 7 
milyonun altında olan ül-
kede, yaklaşık 4 milyon 
otomobil kayıtlı.

Bundan daha da ente-
resan olanı ise, Bulgaris-
tan vatandaşlarının nasıl 
otomobiller kullandıkları 
sorusudur. Kısaca cevap 
şu: Bulgarlar genel ola-
rak Almanya’dan ikinci el 
dizel araçları kullanıyor. 
Almanya’da ise bu araç-
lar piyasadan kaldırılmak 
üzere.

Eurostat verilerine göre, 
Bulgaristan’da 5 yılın al-
tındaki araçlar sadece 
yüzde 5 veya rakamla 
verecek olursak 400 bin, 
10 ile 20 yıllık araçlar ise 
yüzde 60 veya 2, 4 mil-
yon. 20 yılın üstünde olan 
en eski araçlar yaklaşık 1 
milyon, otoparkın yaklaşık 
yüzde 25’ini oluşturuyor.

Vatandaşlar düşük satın 
alma gücüne sahip oldu-
ğu için, tercihini ikinci el 
arabalardan yana kulla-
nıyor.Sıradan bir marka 
ikinci el bir otomobilin or-
talama fiyatı 2 bin ile 3 bin 

avro arasında seyrediyor.
Yeni araçların fiyatları 10 

bin avrodan başlıyor. Or-
talama maaşın 644 avro 
olduğu ülkemizde yeni 
otomobil alımının neden 
sadece yıllık 35 bin araç 
olduğunu anlamak kolay.

Ancak Bulgaristan’daki 
otomobil sektörü sadece 
sokaklardaki, otoyollar ve 
otobanlardaki araçlardan 
oluşmuyor. Bulgaristan, 
neredeyse bütün otomo-
bil markaları için oto par-
ça üretimi sıralamasında 
dünyada birinci sıralarda 
yer alıyor. Ülkemizde bu 
branşta çalışan 250’nin 
üzerinde şirket bulunuyor 
ve bunlar yaklaşık 65 bin-
kişiye iş sağlıyor.

Ancak hükümetin he-

defleri çok daha yüksek 
ve şu anda dünyada en 
büyük markalardan biri 
olan Alman bir şirketin 
Bulgaristan’da da fabri-
ka açması için kıyasıya 
yarış sürüyor. Bu yatırım 
için Türkiye’nin de büyük 
şansları var, ancak Bulga-
ristan da Alman sanayici-
lerini yeni fabrikaları için 
en uygun yer olduğuna 
ikna etmek için elinden 
geleni yapıyor.

Alman basınında çıkan 
haberlere göre, şimdilik 
tercihler Türkiye yönünde. 
Bir ay içerisinde nihai ka-
rarın alınması bekleniyor.

Buna paralel olarak, 
Güney Koreli büyük bir 
otomobil üretici ve elekt-
romobiller için akü üre-

timinde dünya lideri 
olan Asyalı bir otomo-
bil şirketi ile ülkemiz-
de fabrikası açmaları 
ile ilgili görüşmeler 
yapılıyor.

E l e k t r i k t e n 
s öz  aç ı lm ı ş ke n , 
Bulgaristan’da hib-
rit otomobillerin ve 
genel olarak elektro-
mobillerin henüz çok 
popüler olmadığını 
itiraf etmek gerekir.

Son verilere göre, 
ülkede 800 elektro-
mobil ve 2000’in üs-

tünde de hibrit otomobil-
leri bulunuyor. Şu anda iç 
piyasada fiyatları 30 bin 
ile 40 bin avro arasında 
değişen alternatif yakıt-
lı 18 farklı araç markası 
mevcut.

Sektördeki uzmanlara 
göre, yüksek fiyatın dışın-
da ülkemizde “geleceğin 
ulaşım araçları” olan bu 
araçların gelişmesine en-
gel olan bir başka şey de 
ülkemizde elektrikli araç-
lar ve hibrit varyantlar için 
yeterli sayıda dolum istas-
yonlarının bulunmaması 
ve Avrupa'nın gelişmiş 
ülkelerinde olduğu gibi, 
elektromobil sahiplerine 
bir dizi imtiyaz ve indiri-
min olmamasıdır. BNR

Hükümet, 2019 Yılı Demografik 
Gelişim Planı kabul etti

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre hükümet, 
2012-2030 dönemine ilişkin Bulgaristan Ulusal De-
mografik Gelişim Stratejisi 2019 Yılı Uygulama Planı’nı 
kabul etti. Planda öncelikler arasında olumsuz demog-
rafik süreçlerin ve nüfusun azalmasının yavaşlaması, 
nüfus yaşlanmasının olumsuz sonuçlarının üstesinden 
gelinmesi ve bölgesel dağılımındaki uyumsuzlukların 
sınırlandırılması yer alıyor.

Planda üreme sağlığını iyileştirmek, gençler arasın-
da istihdam sağlamak, yoksulluğu azaltmak, okul ön-
cesi eğitim ve okul eğitimine kaliteli erişimi sağlamak 
için önlemler ve faaliyetler öngörülüyor. Tüm önlemler, 
doğum oranı, ölüm oranı ve göç, insan kaynaklarının 
kalitesini artırmak ve sektörel politikaların demografik 
değişime uyarlanması gibi temel demografik gösterge-
leri olumlu yönde etkilemeyi amaçlamaktadır.

Kısa ve uzun vadede demografik gelişim üzerinde 
etki yaratan belirlenmiş kompleks ve sektörel tedbir-
lerin sistematize edilmesi öngörülüyor. Tedbirler 2019 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi giderleri çerçevesinde 
onaylanan yetkili kurumların bütçelerinden finanse edi-
lecek. Ayrıca İnsan Kaynaklarının Gelişimi Operasyo-
nel Programı, başka operasyonel programlar, Avrupa 
ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen projeler kap-
samında finanse edilecek.

Asgar i  ücret ,  2020 
yılında 610 leva olacak
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşam Kalite 

Seviyesi ve Demografi Politikası Daire Başkanı Teme-
nujka Zlatanova, basına yaptığı açıklamada,” Devlet, 
iş dünyası ve sendikalar bu yıl asgari işçi ücretinin 
artırılması için bir mekanizma üzerinde anlaşmaya 
çalışmayacak, bu da 2020 yılında öngörülen 610 leva 

tutarındaki asgari ücretin yürürlüğe gireceği anlamına 
geliyor” dedi. Zlatanova, ayrıca asgari ücretin ortalama 
ücretten biraz daha hızlı arttığına işaret etti, ancak bu-
nun olumlu bir eğilim olduğuna dikkat çekti. 

Zlatanova,”Tahmini bütçe raporumuzda gelecek yıl 
çerçevesinde hareket edeceğimiz bir parametremiz 
var. Asgari ücret 610 leva olarak belirlenmiştir, bu 
yüzden ilgili taraflar arasında müzakere yapılmazsa, 
hükümete gelecek yıl için önerebileceğimiz referans 
tutar var” diye kaydetti.
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

1989 Göçü Tüm Yönleriyle Tartışılacak
Marmara Belediyeler Birliği 

ve Kocaeli Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Doç. Dr. Tahir Bü-

yükakın, Balkan Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği Genel 
Başkan Vekili Şükrü Ar ve yö-
netim kurulu üyeleriyle bir ara-
ya geldi. Birliktelikte Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’nin pay-
daş olduğu 21-22 Eylül 2019 
tarihlerinde Kocaeli’de yapıla-
cak “1989 Bulgaristan’dan Zo-
runlu Göçün 30. Yıl Etkinlikle-

ri” hakkında görüş alışverişi de 
yapıldı. Bu kadim coğrafyada 
yaklaşık bin yıldır, İstanbul’u 

da 566 yıldır yöneten bir mil-
let olarak üzerlerine düşen 
sorumluluğu bildiklerini dile 
getiren Başkan Büyükakın, 
“İnsanlık vicdanının merkezi 
olmuş Anadolu başta olmak 
üzere gönül coğrafyamıza, 
Kocaeli’nden hep birlikte sahip 
çıkacağız” dedi.
Göç hikayeleri bölümü ola-

cak

21-22 Eylül 2019 tarihlerinde 
Kocaeli’de yapılacak olan et-
kinlik Yurtdışı Türkler ve Ak-

raba Topluluklar Başkanlığı 
tarafından desteklenen “1989 
Bulgaristan’dan Zorunlu Gö-
çün 30. Yıl Etkinlikleri” aynı 
zamanda Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde yapıldığının ifade 
edildiği görüşmede, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’nin bu 
projede çok önemli bir paydaş 
olduğu da vurgulandı. İki gün-
lük etkinliğin ilk günü açılış ve 

öğleden sonra yurtdışından 
gelecek akademisyenlerin 
1989 Bulgaristan göçünü farklı 
yönleriyle tartışacağı bir açık 
oturum olacağı bilgisi alan 
Başkan Büyükakın’a, ikinci 
gün film ve belgesel gösterimi-
nin yanı sıra resim ve fotoğraf 
sergisiyle birlikte göç hikaye-
leri bölümlerinin olacağı hatır-
latıldı.
“Balkanların huzursuz ol-

mamasi için çok çalışaca-
ğız”
Dr. Bayram Çolakoğlu, Doç. 

Dr. Ayhan Orhan, Balkan Türk-
leri Kültür ve Dayanışma Der-
neği Genel Başkan Yardımcı-

sı Selahattin Aydın ve Genel 
Sekreter Yardımcısı Yeşim Ar-
mağan Aslan’ın da yer aldığı 
ziyarette ” Balkanlar’la tarihi ve 
kültürel bağlarımız var” diyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Sa-
raybosna sevinirse, biz sevini-
riz. Filibe gülerse, biz güleriz. 
Priştine, Üsküp mutluysa biz 
de mutlu oluruz. Balkanların 
huzursuz, yalnız ve mutsuz 
olmaması için biz burada çok 
çalışacağız” diye konuştu. Zi-
yaret karşılıklı yapılan görüş 
alışverişinin ardından sona 
erdi.                Kırcaali Haber

Yerel seçimlerle ilgili önemli tarihler
27 Ekim 2019 tarihinde yapı-

lacak seçimlerde belediye baş-
kanları, belediye meclis üyeleri 
ve köy muhtarları için mevcut 
ikamet adresine göre oy kul-
lanmak isteyen seçmenlerin, 
12 Ekim’e kadar ilgili idareye 
dilekçe verm       esi gerekir. 
Ancak bunu yapabilmeleri için 
seçmenlerin, seçim günü 27 
Ekim’den 6 ay öncesinden, 
yani 27 Nisan’dan itibaren 
mevcut adres kaydı olması 
gerekir.
Merkez Seçim Kurulu (MSK) 

tarafından açıklanan belediye 
başkanlığı, belediye meclis 
üyeliği ve köy muhtarlığı se-
çimleri ile ilgili Seçim Yasası 
hükümlerine göre belirlenen 
önemli tarihler bunlardır.
Gelecek seçimlerle ilgili diğer 

tarihler şunlardır:
6 Eylül - belediye başkanla-

rının çağırdığı toplantılarda si-
yasi güçler arasında ilçe seçim 
kurullarının teşekkülü konu-
sunda anlaşma sağlanamadığı 
takdirde onlar MSK tarafından 
atanacak;
11 Eylül - parti ve ittifaklar 

yerel seçimlere katılmak için 
Merkez Seçim Kurulu’na baş-
vurmaya başlayacak, kurul da 
onların kayıt işlemlerini yapa-
cak;
16 Eylül - partiler, ittifaklar, 

yerel ittifaklar ve girişim komi-
teleri yerel seçimlere katılmak 
için ilçe seçim kurullarına baş-
vurmaya başlayacak, ilçe se-
çim kurulları da onların kayıt 
işlemlerini yapacak;
24 Eylül - ilçe seçim kurulları, 

partiler, ittifaklar, yerel ittifaklar 
ve girişim komiteleri tarafından 
önerilen aday ve aday listele-
rinin kayıt işlemlerini yapacak;
25 Eylül - ilçe seçim kurulla-

rı, kayıt edilen aday listelerini 
MSK’ya gönderecek; yerel se-
çimlerde kullanılacak oy pusu-
lasında partilerin ve ittifakların 
yerleri kura ile belirlenecek, 
yerek ittifakların ve girişim 
komitelerinin yerleri ise kayıt 
sırasına bağlı olacak;
26 Eylül - MSK, seçimler-

de kullanılacak oy pusulasını 
onaylayacak;
27 Eylül - seçim kampanyası 

başlayacak;

30 Eylül - ilçe seçim kurulları, 
partiler arası konsültasyonlar-
dan sonra sandık kurullarını 
atayacak;
12 Ekim - mevcut ikamet ad-

resine göre oy kullanmak iste-
yen seçmenlerin dilekçe verme 
süresi dolacak; engelli kişilerin 
eve seyyar seçim sandığı gö-
türme uygulaması kapsamın-
da oy kullanmaları için dilekçe 
verme süresi başlayacak;
16 Ekim - belediye başkan-

ları, görünür ve erişilebilir bir 
yerde ve belediyelerin web si-
tesinde seçmen listelerinden 
isimleri silinen kişilerin listele-
rini ilan edecekler;
19 Ekim - her bir seçmen, 

seçmen listelerinde kendisiyle 
ilgili eksik bilgilerin tamamlan-
ması ve hataların düzeltilmesi 
için belediye başkanına, muh-
tara veya muhtar vekiline dilek-
çe verebilecek;
25 Ekim - seçim kampanya-

sının son günü;
27 Ekim - seçim gününde 

saat 7.00 - 20.00 arasında oy 
kullanılabilir; sadece kağıt pu-
sula ile oy kullanılacak.


