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Başbakan Yardımcısı Nikolova, Türkiye Kültür 
Ve Turizm Bakanı Ersoy İle Telefonda Görüştü

Başbakan Yardımcısı Maria-
na Nikolova, Türkiye Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy 
ile telefon görüşmesi yaptı. 
Başbakan Yardımcısı, “Bulga-
ristan ve Türkiye geleneksel 
olarak turizm alanı da dahil 

olmak üzere siyasi ve uzman 
düzeyinde mükemmel ikili iliş-
kilere sahip” diye belirterek 
Türkiye'nin öncelikli turizm 
pazarı ve Bulgaristan'ın ortağı 
olduğunu vurguladı.
Turizm Bakanı, şu anda Sağ-

lık Bakanlığı ile birlikte Bulga-
ristan ve Türkiye vatandaşları 
için Türkiye'den Bulgaristan'a 
giriş kısıtlamalarının kaldırıl-
masına yönelik imkânları araş-
tırıldığını da belirtti. Bu yönde-
ki çalışmaların yakın gelecekte 

olumlu sonuç almasını bekle-
diğini sözlerine ekleyen Niko-
lova, “Turist akışının yeniden 
başlamasının iki ülkenin turizm 
endüstrisi üzerinde son dere-
ce olumlu bir etkisi olacak” ifa-
desini kullandı.
Bakan Ersoy, seyahat kısıtla-

malarının kaldırılması için aktif 
çalışma fikrini destekleyerek, 

bunun her iki ülke de turizm 
sektörünün gelişimini destek-
leyeceğini söyledi. Başbakan 
Yardımcısı, bu yönde adım-
lar atıldığını ve bu görüşme-
den haberdar edilen Sağlık 
Bakanlığı'nın bundan sonra 
yapılacak faaliyetlere ilişkin 
karar alması gerektiğini söy-
ledi. KH

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye ile 
ikili işbirliğini aktifleştiriyor 
Ekonomi Bakanı Lıçezar Borisov ile Türkiye’nin Sofya Bü-

yükelçisi Aylin Sekizkök arasında yapılan görüşmede iki ülke 
arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve 
koronavirüs (COVID-19)  salgınının yarattığı ekonomik so-
nuçların hafifletilmesi ele alındı. Görüşmede Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Stamen Yanev de hazır bulundu. 

İki taraf, Bulgaristan-Türkiye Hükümetler Arası Karma 
Komisyonu’nun salgın koşullarının elvermesi halinde sonba-

harın başlarında bir iş forumunun da eşlik edebileceği bir otu-
rum gerçekleştirmesi konusunda anlaştı. Ekonomi Bakanı ve 
Türkiye Büyükelçisi, yılın ilk ve ikinci yarısında ticari ilişkilerde 
yaşanan düşüşe rağmen verilerin endişe verici olmadığı ve 
Bulgaristan ile Türkiye'nin aktif bir şekilde ekonomik işbirli-
ğini sürdürmeye devam ettiği konusunda hemfikir oldu. Se-
kizkök, salgın sırasında üretimi azaltmak yerine birçok Türk 
firmasının faaliyetini genişlettiğine dikkat çekti. Büyükelçi, bir 
Türk şirketinin 400'e kadar yeni istihdam yaratması beklenen 
Bulgaristan'a yeni yatırım yapacağını bildirdi. 

Bakan Borisov ve Aylin Sekizkök, gelecek yıl ekonominin 
tamamen toparlanmasını dileyerek, birlikte çalışacakları ti-
caret alanında daha fazla hedefler belirlediler. 

Bulgaristan göçmeni Reyhan Öztürk, Türkiye'nin 
New York Başkonsolosu olarak atandı

ABD'nin New York (NY) eyale-
tinde bir süredir boş kalan baş-
konsolosluk görevine atanan 
Reyhan Özgür görev yerine 
ulaştı.

Geçen ay imzalanan kararna-
me ile daha önce başkonsolos 
yardımcısı olarak görev yaptığı 
New York’a başkonsolos olarak 
atanan Reyhan Özgür, NY John 
F. Kennedy Havalimanı'na geldi.

Eski New York Başkonsolo-
su Alper Aktaş'ın mart ayında 
Ankara'ya çağrılmasının ardın-
dan yaklaşık 4 aydır boş kalan 
makama atanan Özgür, daha 
önce de New York'ta başkon-
solos yardımcısı olarak 5 yıl 
görev yapmış, ABD'deki Türk 
toplumuyla yakın ilişki içinde 
bulunmuştu.

1978 Kırcaali doğumlu Rey-
han Özgür, lisans öğrenimini 
2003 yılında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bi-

limler Fakültesi, Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde 
tamamladı.

Dışişleri Bakanlığı'na 2004 
yılında giren yeni Başkonsolos, 
bakanlığın merkez teşkilatında, 

Müsteşar Özel 
Müşavirliği biri-
mi ile Protokol 
ve Enformasyon 
Dairelerinin yanı 
sıra, NATO Si-
yasi İşler Daire 
Başkanlığı ve 
Bakan Yardım-
cısı Özel Kalem 
Müdürlüğü gö-
revlerini yürüttü.

Ayrıca, Türki-
ye Cumhuriye-
t i  Bağdat Bü-
yüke lç i l iğ inde 
Üçüncü Katip, 
N ATO  D a i m i 
Temsilciliği’nde 

İkinci Katip ve Başkatiplik gö-
revlerinde bulunan evli ve iki 
çocuk babası Özgür, pazartesi 
gününden itibaren yeni görevine 
başladı. AA
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Bulgaristan’da Türk Azınlığıyla 
Çalışan Halk Kültürevleri

I.Bulgaristan’da Türk 
Kültür Ocaklarının Ta-
rihçesi

Osmanlı’dan bağımsızlı-
ğını ilân eden Bulgaristan 
devletinde vakıf kütüpha-
nelerinin sayısında ciddi 

bir azalma olmuştur. 
Onların yerini günümüz-

de Halk Kültürevi olarak 
adlandırdığımız bir za-
manki Kıraathaneler, yani 
daha sonraki Okumaevle-
ri almıştır. 

Krallık döneminde ilk 
Bulgar Kıraathanesi 30 
Ocak 1856 tar ihinde 
Sviştov’da, Türk nüfüsa 
hizmet veren ilk Kıraat-
hane ise 1898 yılında 
Şumnu’da Türkçe mual-
limleri tarafından açılmış-
tır. 

Kendileri açtığı kıraat-
haneye kendi kitaplıkla-
rından kitaplar bağışla-
mışlardır. 

Bu girişimi Rusçuk’ta 
aç ı l an  S adaka t  ve 
Âlemdar kıraathaneleri 
izlemiştir. 

Daha sonra Filibe’de 
Selâmet ve Pravadı’da 
İstikbal kıraathaneleri de 
açılmıştır. 

Kıraathaneler Kırcaali, 
Varna, Vidin, Kızanlık, 
Hacıoğlu Pazarcık ve bü-
yük nüfuslu köylerde de 
faaliyete geçmiş ve Türk 
nüfusun eğitim ve kültür 
merkezleri haline gelmiş-
tir. 

O zamanlar kıraathane-
ler sadece çay veya kah-
ve içilen yerler değil, aynı 
zamanda kütüphanesi 
olan, gazete ve mecmua 
okunan, toplumda çeşitli 
konuların ateşli sohbet-
lerinin yapıldığı yerler ol-
muştur. 

Kıraathanelerin en güzel 

örneği Vidin’de Halil ve İb-
rahim kardeşlerin kurduğu 
Şefkat Kıraathanesi’dir. 

Onların mali yardım ve 
desteği ile çok sayıda 
Vidinli genç Türkiye’de 
ve Avrupa’da eğitim gör-

müştür. 
Bu kıraathaneler yarım 

asırdan fazla kültür ve 
eğitim ocağı görevini yü-
rütmüştür.

Sosyalist rejim zama-
nında dayatılan sosyalist 
ideoloji ve kültürü yayma 
göreviyle kıraathanelerin 
işlevi sınırlanmış ve hayli 
değişmiştir. 

20. yüzyılın ikinci yarı-
sında tescil edilme ve be-
lediyelere rapor verme, 
giderek faaliyet program-
larının onay alma şartıyla 
tamamen devletin kontro-
lüne geçmiştir. 

1960’lı ve 1970’li yılların 
ilk yarısında azınlıkların, 
bu arada Türk topluluğu-
nun bütün kültür ocakları 
kapatılmış ve Türkçe ki-
taplar imha edilmiştir. 

Sözüm ona ‘Soya Dö-
nüş’ sürecinde Türkçe 
kitap fonlarından başka, 
Türk asıllı aydınların, ya-
zar, şair ve öğretmenlerin 
evlerindeki kitaplar da 
toplatılıp imha edilmiştir.

Demokratik toplum sis-
temine geçiş sürecinde, 
Türk azınlığına yönelik 
kültür ve sanat kuruluşları 
da kurulmaya başlamıştır. 

1996 yılında kabul edi-
len özel bir yasa ile Halk 
Kültürevleri diğer sivil 
toplum kuruluşlarından 
ayrılmış ve devlet destek-
li STK statüsünü kazan-
mışlardır. Halk Kültürev-
leri Yasası’nda ayrıca bu 
kuruluşların Bulgaristana 
özgü kültür ve eğitim ku-

ruluşu olduğu belirtilmiş-
tir. Bugün her Halk Kültü-
revinde birim olarak Halk 
Kütüphanesi de mevcut-
tur.

Kırcaali’de Ömer Lütfi, 
Varna’da Sabahattin Ali, 
Şumnu’da Nâzım Hikmet 
kültür evleri aktif faaliyet 
yürüten kuruluşlar olarak 
ön plana çıkmışlardır. 

2000’li yılların başın-
da Rusçuk’ta Güneş, 
Hezargrad’ ta Del ior-
man, Hasköy’de Kad-
riye Lâtifova, Hacıoğlu 
Pazarcık ’ta Mevlânâ, 
Filibe’de Mustafa Ke-
mal Atatürk, Osman 
Pazarı’nda Şafak Halk 
Kültürevleri kurulmuş ve 
faaliyete geçmişlerdir. 

Bulgaristan’da Türk azın-
lığın yaşadığı bölgelerde 
bulunan bu kültür-sanat 
kuruluşlarına geçmişte 
kıraathanelerin olduğu 
gibi, bugün de, devletin 
sağladığı yardım yetersiz 
ve sınırlı olduğundan, çok 
zor şartlar altında faaliyet 
göstermektedir. 

Bunlardan bazıları me-
kan eksikliği, bina onarım 
ihtiyacı, Türkçe kitap ve 
süreli yayınların ulaşma-
ması, dans ve müzik eğit-
menlerinin bulunmaması, 
donanım ve envanterin 
kısıtlı ve yetersiz olması 
gibi sebeplerle, faaliyet 
programlarını tam olarak 
uygulayamamaktadır.

II.Halk Kültürevleri Ne 
Tür STK’dır?

Bulgaristan Türkleri tari-
hinin akışı esnasında söz 
konusu olan, Osmanlı 
döneminde Vakıf Kütüp-
haneleri, Prenslik döne-
minde Kıraathane, komu-
nizm döneminde Okuma-
evi, demokratik dönemde 
ise Halk Kültürevi olarak 
adlandırılan kuruluşlardır. 
Bunun Bulgarca karşılığı 

– Narodno Çitalişte’dir  
Bulgaristan’da kabûl 

görmüş yaygın bir görüşe 
göre, bugünkü kültürev-
leri sadece Bulgaristan’a 
özgü bir kuruluştur ve hat-
ta sivil toplum kuruluşla-

rının kökeni ve başlıca 
kaynağı, bu halk kültürev-
leridir.

Günümüzde Halk Kültü-
revleri ve Bulgaristan’da 
faaliyet gösteren diğer 
sivil toplum kuruluşları 
arasında hem toplumsal 
bakış açısından, hem de 
yasal olarak fark vardır.

Halk Kültürevleri yasası, 
halk kültürevleri için özel 

olarak çıkarılan bir yasa-
dır. Orada bu kuruluşların 
Bulgaristan’a özgü, kendi 
bağımsızlığı olan, devletin 
kültür alanında politikala-
rını yerel düzeyde uygula-
yan, belediyelerle ve yerel 
yönetimlerle ilişkileri olan 
bir geleneksel bulgar sivil 
toplum kuruluşları olduk-
ları belirtiliyor.

Bağımsızlık statüsü
Bu kuruluşlar pek çok 

işlerde özgür ve bağım-
sız karar almaktalar. Halk 
Kültürevlerinin kendi yö-
netimini seçme, faaliyet 
ve etkinliklerini belirleme 
ve yürütme, kendi kendini 
denetleme mekanizma-

larını oluşturma, kendi 
bütçelerini yönetimlerinin 
uygun gördüğü şekilde 
uygulama, çalışanlarını 
ve hizmet alanını kendi-
leri seçme ve belirleme 
gibi önemli bağımsızlıkları 
vardır.

Kültür Bakanlığı ile 
ilişkileri

Halk Kültürevleri devletin 
yerel düzeyde bazı kültür 

politikalarını uygulayan 
kuruluşlar olduğu ilkesin-
den kaynaklanan görev 
ve idarî ilişkileri doğuyor. 
Bunlardan bazıları: Kültür 
Bakalığı Halk Kültürevle-
rini tescil edip kayıt altı-
na alıyor, finanse ediyor, 
Bölgesel Kültürevleri Mü-
fettişlikleri aracılığı ile on-
ların çalışmalarını gözetli-
yor ve teknik destek sağ-
lıyor olmasıdır. Kültürevle-

rinde birim olarak bulunan 
Halk Kütüphanelerini ayrı 
bir yasa gereğince kayıt 
altına alıyor, ihtiyaçlarına 
göre bazı büyük etkinlik-
lerini, meselâ festivalleri 
finanse edebiliyor. 

Yerel yönetimler ve be-
lediyelerle ilişkileri

Halk Kültürevleri Kanu-
nu gereğince, belediye-
ler Kültür Bakanlığından 
tescil alan ve bir yıl kendi 
imkânlarıyla faaliyet gös-
teren her Halk Kültürevine 
bina tahsis etmek zorun-
dalar.

Halk Kültürevleri binala-
rı tahsis edildikten sonra 
da belediyeler tarafın-
dan onarılabiliyor, yıllık 
tadilâtları yapılabiliyor. 
Fakat kanuna göne, bunu 
yapmak zorunda değildir.

Diğer halk kültürevleri 
ile ilişkileri

Yine Halk Kültürevleri 
Kanunu hükümlerine göre 
her Halk Kültürevi başka 
bir veya birkaç Halk Kültü-
revi ile ilişki ve hatta Kül-
türevleri Birliği kurabilir. 

Halk Kültürevleri Birlikle-
ri Sivil Toplum Kuruluşları 
kanununa göre çalışma 
yürütüyor.

En az 7 Halk Kültürevi-
nin isteği ile bir Halk Kül-
türevi Birliği kurulabilir.

Diğer STK’larla ilişkileri:
Halk Kültürevleri kültür, 

sanat, eğitim ve kütüp-
hanecilik alanlarında fa-
aliyetler yürüten başka 
STK’larla ilişkiler kura-
bilir, ortaklaşa etkinlikler 
düzenleyebilir, projeler 
yürütebilir ve kapasite art-
tırma adına beraber tüzel 
ilişkilerde bulunabilirler.

Halk Kültürevleri yurt-
dışı konumlu STK, Va-
kıf, Kütüphane ve Der-

Devamı sayfa 3’te

İBRAM AHMED
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nek gibi kuruluşlar la 
Bulgaristan’da Sivil Top-
lum Kuruluşları kanunun 
hükümlerine göre işbirliği 
ilişkileri kurabilirler, fakat 
yurtdışında bulunan STK 
federasyonlarına veya 
konfederasyonlara üye 
olamazlar.

III.Halk Kültürevlerinin 
Faaliyet Alanları

- Kütüphane hizmetleri, 
- Dans eğitimi ve kore-

ografisi,
- Müzik eğitimi,
- Dil kursları düzenleme-

leri, (Türkçe anadili kurs-
ları dahil)

- Çeşitli atölye çalışma-
ları,

- Edebiyat kulüpleri ça-
lışmaları,

- Her türlü yazılı, görsel 
ve işitsel ürünlerinin ba-
sımı, yayını ve dağıtımını 
yapmak,

- Sinema projeksiyonları 
ve konserler düzenlemek,

- Bayramlar, kutlamalar, 
anma törenleri düzenle-
mek,

- Arşiv ve arşiv birimleri 
oluşturmak,

- Seminer, paneller, kon-
feranslar düzenlemek,

- Gençlere yönelik spor 
ve sosyal aktiviteler dü-
zenlemek,

- Çeşitli eğitim ve kültür-
sanat faaliyetlerinde bu-
lunmak vs.

IV.Halk kütüphaneleri
Bugün hemen hemen 

her Halk kültürevinde bi-
rim olarak Halk kütüpha-
nesi mevcuttur.

Bu Halk kütüphaneleri 
Kamu Kütüphaneleri ka-
nunu gereğince faaliyet 
yürütmektedir.

Halk kütüphanelerini 
Kültür Bakanlığı tescil 
ediyor ve Bölge kütüp-
haneleri de çalışmalarını 
destekliyor ve denetliyor.

Kültürevlerinde bir im 
olarak faaliyet gösterme-
leri için bu kütüphanelerin 
fonlarında asgari olarak 3 
bin adet kitap barındır-
maları şarttır. Çoğu Halk 
kütüphanelerinde çalışan 
kütüphane görevlisi yok-
tur. Bu görevi kültürevi 
sekreterleri üstelenmek-
tedir. Yoğunlukla Türk 
azınlığı ile çalışan Halk 
kültürevlerinde Türkçe ki-
tapların ve süreli yayınla-
rın sayısı oldukça az.

V.Halk Kültürevlerinin 
Sorunları

Bulgaristan’da faaliyet 
gösteren yaklaşık 3600 
Halk Kültürevi’nden he-
men hemen 60’ı Türkle-

rin yoğun yaşadığı bölge-
lerde bulunuyor ve Türk 
kültürüne yönelik faaliyet 
gösteriyorlar. Bunların 
yarısı kuzey ve doğu Bul-
garistan’dadır, diğer yarı-
sı ise yoğunlukla Kırcaali 
bölgesinde olmak üzere 

Güney Bulgaristan’da bu-
lunmaktadır.

Bulgar istan’da Türk 
azınlığa hizmet veren 
STK niteliğini taşıyan sivil 
toplum örgütlerinin büyük 
bir kısmını Halk Kültürev-
leri oluşturmakta.

Bu Halk Kültürevleri ba-
zen toplumdan, bazen 
kendilerini yurtsever diye 
adlandıran aşırı milleytçi 
siyasetçilerden ve bazen 
belediye yöneticileri tara-
fından ötekileştiriliyor, et-
kinlik ve faalitetleri kabûl 
görmüyor, binaları ona-
rılmıyor, hatta bazılarına 
yasa gereğince belediye-
lerin bina tahisis etmeleri 
zorunluluğu olduğu halde, 
bina tahsis edilmiyor.  

Böylece tescil edilmiş, 
fakat binaları olmadığın-
dan dolayı  faaliyet gös-
teremedikleri için devlet 
yardımı (sübvansyonu) da 
alamıyorlar. 

Bunun en iyi örneği 2012 
yılında kurulan Rusçuk 
konumlu Güneş Halk Kül-
türevidir.

Bazı Halk Kültürevlerine 
belediyeler binbir zorlukla 
bina tahsis etmiş ve Kül-
türevi faaliyet gösterme-
ye başlamış, fakat bu kez 
Kültür Bakanlığı o Kültü-
revini finanse etmemekte. 

Örneğin 2014 yılında 
kurulan Razgrad konumlu 
Deliorman Halk Kültürevi.

1949 yı l ında kuru -
lan, 1962’de yasaklanıp 
1999’da yeniden tescil 
edilen ve 2016 yılına ka-
dar yaklaşık 15 bin kişiye 

hizmet veren Varna Saba-
hattin Ali Halk Kültürevine 
ise, Varna belediyesi 10 
yıllığına tahsis ettiği bina-
nın sözleşmesini yenile-
memiştir. Böylece Saba-
hattin Ali Halk Kültürevi 
mekânsız kalmıştır. 

Bu durumda 2016’dan 
beri faaliyet imkanları 
yoktur!

Bu örnekler devletin 
Türk kültürüne hizmet 
eden Halk Kültürevlerine 
yönelik çifte standartını 
gösteriyor. 

Bu Kültürevlerinin yöne-
ticileri geleceğe umutla 
bakmakta zorlanıyor.

Ender rastlanan bir olay 
ise bazı ilçelerde beledi-
yelerin Kültürevleri bina-
larını onarması ve tadilât 
yapmalarıdır. 

Kanunî mecburiyetleri 
olmadığı için, bu bele-
diyelerin yapmış olduğu 
girişimler Belediye Baş-
kanlarının kişisel görüşü-
ne ve siyasî statükonun 
isteklerine kalmış bir iyi 
niyet olayıdır.

VI.Halk Kültürevlerinin 
Finanse Edilmesi

1996 yılında kabûl edilen 
Halk Kültürevleri yasa-
sı ile Bulgaristan devleti 
adına Bulgaristan Kültür 
Bakanlığı bu kuruluşlara 
yönelik kültür alanında 
bazı görevler üstlemiş ol-
duğu için, ülke genelinde 
hemen hemen her Kültü-
revini yıllık sübvansyon-
larla desteklemektedir.

Bulgaristan Kültür Ba-
kanlığı, her Kültürevi için 
belirlediği yıllık destek 
(sübvansyon)  miktarını, o 
kültürevinin faaliyet yürüt-
tüğü ilçenin Belediyesine 
ve Belediye Başkanının 
görevlendirdiği Kültürev-
leri Komisyonunun  iste-
diği şekilde paylaşması 

için sunuluyor. Böylece 
ortaya bazı istenmeyen 
olaylar çıkabiliyor. 

Örneğin, Kültür Bakan-
lığı bir kültürevine fazla 
sübvansyon sağlamış 
olsa da, belediye başkanı-
nın kurduğu komisyonun 

bu sübvansyon miktarını 
yarıya indirmesi veya bazı 
kültürevleri için fazla mik-
tar verilmesini kararlaştır-
ması gibi. 

Kültür Bakanlığı ve ilçe 
belediyeleri arasında bu 
uyumsuzluk ve çifte stan-
dart uygulaması inşallah 
bir gün halledilir!

Sübvansyon miktarını 
her belediyeye ayrı ola-
rak Kültür Bakalığı kendi 
bütçesinden sağlıyor ve 
böylece belediyelerin yıl-
lık bütçesine dahil olan 
desteği, belediyeler Halk 
Kültürevlerinin banka he-
saplarına düzenli olarak 
her ay veya üç ayda bir 
yatırıyor. Ancak burada 
da kimi aksamalar oluyor.

Her yıl yürüttüğü faali-
yetlere göre belirlenmiş 
olması gereken devlet 
sübvansyonu miktarı, 
çoğu zaman belediye yö-
neticilerinin kişisel, taraflı 
ve siyasî çıkarlarına göre 
paylaşılmakta. 

Ne yazık ki, devlet süb-
vansyonları Kültürevle-
rinin ihtiyaçlarını karşı-
lamamakta ve faaliyet 
yürütebilmeleri için son 
derece yetersiz kalmak-
tadır.

2019 yılı için Kültür Ba-
kanlığı bütçesinde Halk 
Kültürevleri için ayrılan 1 
sübvansiyon miktarı 9500 
Bulgar Levası’dır. 

Bu miktar 12 aya payla-
şıldığında, ayda yaklaşık 
800 leva gibi bir hibe des-
teğini oluşturuyor.
Bazı Halk Kültürevleri, 

Bulgaristan’da Türk Azınlığıyla 
Çalışan Halk Kültürevleri

Bakanlığın sübvansyon 
miktarının yarısını alıyor 
ve çok zor şartlarda faa-
liyet yürütebiliyor.
Genellikle herbir Halk 

Kültürevinde en az bir 
çalışanın (genellikle sek-
reter) vardır. 
Tüm Halk Kültürevle-

rinde sözleşmeli ola-
rak çalışan personel ilk 
önce ve genellikle Kül-
türevi Sekreteridir. Sek-
reter Yönetim Kurulunun 
onayı ile Halk Kültürevi 
tarafından sözleşmeli 
olarak atanır. Sekreter, 
Kültürevinin bütün iadarî 
işlerinden sorumlu olan 
kişidir. Yeni yasaya göre, 
Başkanın yanı sıra, Sek-
reter de Halk Kültürevi’ni 
temsil hakkına sahiptir.
Bütçelerinde başka ele-

man için ayrılacak maaş 
parası olmayan Halk 
Kültürevlerinde sekreter-
ler temizlik işlerini, bina 
bakımını, kütüphane iş-
lerini, muhasebe işlerini, 
eğitim ve koreoğrafi ve 
görevi dışında daha bir 
çok işi üstlenmektedir.
Devlet sübvansyonu-

nun büyük bir bölümü 
sekreterin asgarî aylık 
maaşı ve sigorta kesin-
tilerinin yanı sıra, bina 
bakımı, elektrik ücreti, su 
ve kanalizasyon ücretle-
ri, aylık internet ücreti, 
kırtasiye malzemeleri 
vs. harcamalar yapıldık-
tan sonra, eğer bütçesin-
de para kalırsa, o kalan 
para da kültürel etkinlik-
ler için kullanılabiliyor.
Bu şartlarda ekipman 

ve malzeme almak, bina 
tadilâtı yapmak, gazete 
ve dergilere abone ol-
mak, kitap satın almak, 
folklor kıyafetleri ve mü-
zik enstrumanları almak 
ise neredeyse düşünüle-
mez oluyor.
Koreoğraf, Eğitmen, 

Kütüphane görevlisi, Te-
mizlikçi gibi eleman alımı 
ise çoğu halk kültürevi-
mizde zaten imkânsız. 
Böylece Halk Kültü-

revlerimiz, kültür-sanat 
etkinliklerini çok zor 
şartlarda ve çoğu özel 
şirketlerden bağış alarak 
yapmak zorunda kalıyor. 
Halk Kültürevleri bu süb-
vansyondan ve son de-
rece düşük olan üyelik, 
yani aidat parasından 
başka gelirleri olmayan 
kuruluşlardır.
VII.Türk Kültürüne 

Hizmet Eden Halk Kül-
türevlerinin İhtiyaçları
Acilen halledilmesi 

gerekenler:
-Belediyeler tarafından 

binaların tahsis edilme-
si /Varna Sabahattin Ali 
Halk Kültürevi ve Rusçuk 
Güneş Halk Kültürevi/
-Her Halk Kültürevine 

ses donanımı temin et-
mek (örn. hoparlör seti, 
mikser, mikrofon)
-Her Halk Kültürevine 

en az 10 erkek ve 10 
kadın için Rumeli folklor 
kostümleri ve aksesuar-
ları alımı
-Her Halk Kültürevine 

müzik aletleri alımı (örn. 
saz, davul, zurna, gitar 
vs.)
  Temel ihtiyaçlar:
- Her Kültürevine dona-

nım ve envanter yardımı 
(örn. bilgisayar seti, ya-
zıcı-tarayıcı, masası ve 
sandalye, okul tahtası, 
kırtasiye malzemeleri 
vs.)
- Her Halk Kültürevinde 

birim olarak Halk Kütüp-
hanesi vardır. Türk kültü-
rüne hizmet eden Halk 
Kültürevlerinin isteği bu 
kütüphanelerde Türkçe 
kitapları ve süreli yayın-
ların sayısının artması. 
Kütüphane rafları alımı 
veya yenilenmesi.
-Yılda bir veya iki kültü-

rel etkinliğin desteklen-
mesi
- Her Kültürevinin ihti-

yacı çift dilli Türkçe ve 
Bulgarca yayın yapacak 
bir internet sitesinin ol-
ması
 Tavsiye nitelikte giri-

şimler
- Halk Kültürevlerinde 

çalışan sekreter, koreoğ-
raf, öğretmen ve yöneti-
cilere yönelik kapasite 
artırma ihtiyacı vardır
Türk kültürüne hizmet 

eden bu Halk Kültürev-
lerinin geleceği için bu 
sorunların ve ihtiyaçların 
giderilmesine bağlıdır. 
Diğer taraftan Kültürev-

leri çalışanlarının kapasi-
te artırmaları için, daha 
deneyimli ve birikim sa-
hibi olmaları için Türk 
kültürü hakkında eğitim 
kursları, bu konuda ça-
lıştaylar, seminerler ve 
gelişim kursları düzen-
lemek gereklidir. 
              İbram AHMED

2. sayfadan devam
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Ardino’da sokak ağını yenileme çalışmaları başladı
Ardino (Eğridere) Bele-

diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban ve Belediye Mec-
lis Başkanı Sezgin Bay-
ram, kasabadaki “Rodo-
pi”, “İvan Vazov”, “Şipka”, 
“Republikanska”, “Sofya”, 
“Orlovi Skali” sokakları-
nın ve Goriçevo semtinde 
bulunan sokağın onarımı 
için şantiyenin açılışını 
yaptı. Adı geçen sokaklar, 
“Ardino kasabasında yeni 
sokakların, kaldırımların 
ve onlara bitişik yerlerin 
inşası, yeniden inşası ve 
/ veya rehabilitasyonu” 
isimli proje kapsamında 
yenileniyor.

Şantiye açılışında Be-
lediye Başkan Yardımcı-
sı Necmi Mümünhocov, 
GERT Group Şirket i 
Müdürü Gürçay Süley-
man, Ecoengineer ing 
Şirketi’ni temsilen Taner 
Bekir, Transconsult-22 
Şirketi’nde görevli proje 

tasarımcısı Georgi Mitkov 
ve Ardino Belediyesi Baş 
Mimarı Rosen Haciev de 
hazır bulundu.

Proje kapsamında hem 

araçlar hem de insanlar 
için trafik güvenliği ko-
şullarını ve sokakların 
yağmur suyu drenajını 
sağlamak için sokak yol-

larının ulaşım ve kulla-
nım niteliklerini ve taşıma 
kapasitesini iyileştirmeyi 
amaçlayan faaliyetlerin 
uygulanması öngörülüyor. 

Proje, 2014 - 2020 Kırsal 
Kalkınma Programı kap-
samında finanse ediliyor.

İnşaat ve montaj işle-
ri GERT Group Şirketi, 
inşaat yapı denetimi ise 
Kırcaali Ecoengineering 
Şirketi tarafından gerçek-
leştirilecek.

Belediye Başkanı Müh. 
Şaban, Ardino kasabasını 

çalışmak ve yaşamak için 
cazip bir yer haline getir-
mek için çalışmalara de-
vam edileceğini kaydetti. 
Müh. Şaban, “Yerel yöne-
timin en önemli işlevi, ya-
şam ve iş için iyi koşullar 
yaratmak” dedi.

Projenin tutarı 1 172 571 
leva, proje uygulama sü-
resi 36 ay.

Zvezdel köyündeki sağlık ocağı 
binasının onarımı başladı

Momçilgrad (Mestan-
lı) Belediyesi, Zvezdel 
(Gökviran) köyünde sağlık 
ocağı binasının onarımına 
başladı. Binada bir pratis-
yen hekim muayenehane-
si ve bir diş hekimi mua-
yenehanesi bulunuyor. 
Tuvaletler onarılıyor, eski 
doğramalar değiştiriliyor, 
yeni çini fayans ve pişmiş 
toprak fayans döşeniyor, 
duvarlar yeniden boyanı-
yor.

Faaliyetler tamamen 
Momçilgrad Belediyesi 
bütçesinden finanse edi-
liyor. Binanın bu tür son 
onarımı yaklaşık 20 yıl 
önce yapıldı. Sağlık Oca-
ğı, 1000'den fazla insanın 
yaşadığı Zvezdel, Celeps-

ko (Celepler), Pazartsi 
(Pazarlar –Çukurdere-
köy), Austa (Bayramköy), 
Konçe (Atalan), Sedef-
çe (Saruhanlı), Sindeltsi 
(Sindelli), Karamfil (Kul-
falı), Çayka (Memüköy-

Göcenler) ve Kremenets 
(Çakmaklar) olmak üzere 
10 köyün sakinlerine hiz-
met veriyor.

Belediye Başkanı İlknur 
Kazim, “Sağlık, öncelik-
li politikalarımızdan biri. 

Momçilgrad Belediyesine 
bağlı yerleşim yerlerinin 
çoğu merkezden uzak 
mesafede bulunuyor ve 
kış aylarında onlara ulaş-
mak zor. Yerlilerin çoğu 
yaşlı insan ve sık sık sağ-
lık bakımına ihtiyaç du-
yuyor. Bu nedenle kaliteli 
sağlık hizmetlere erişimin 
olduğu iyi koşulları sağla-
mamız bizim için önemli” 
diye kaydetti.

Belediye Başkanı, Na-
novitsa (Alibeykonağı) 
köyünde bulunan ve çev-
redeki küçük yerleşim 
yerlerinin sakinlerine de 
veren sağlık ocağı bina-
sının da onarılacağını 
sözlerine ekledi.

              Kırcaali Haber

Öğretmenlere Ocak 
zammı müjdesi

Bulgaristan Öğretmenler Sendikası (SBU) Başkanı 
Yanka Takeva, “1 Ocak 2021 itibariyle öğretmen ma-
aşlarına % 16 oranında zam yapılması konusunda an-
laştık” diye açıklamada bulundu.

Takeva, “COVID-19 salgını ile ilgili birkaç şey daha 
var. Yönetmelikte belirtilen saatler dışında, özellikle 

uzaktan öğrenim gören veya okulda yüz yüze eğitim 
gören öğrencilere danışmanlık hizmeti veren her bir 
öğretmen saat başına 15 leva ücret alacak. Kendi kay-
naklarını kullandığı için kendi bilgi kaynakları ile çalışan 
bir öğretmene 30 leva ek ücret ödenecek. Ve bir dizi 
başka ek şeyler söz konusu” diye izah etti.

SBU Başkanı, sosyal ortakların, Eğitim ve Bilim 
Bakanı ile 1 Ocak 2021'den itibaren yeni politikaları 
belirleyen ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmen-
leri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalayacaklarını da 
sözlerine ekledi.

Üç dilde Yanbol ve Edirne 
mobil gezi rehberi

Turistlere Yanbol ve Edirne şehirlerinde turistik yerler 
ve gezilecek ilginç yerlere ait koordinat bilgisi sunan üç 
dilde hazırlanan bir mobil rehber hizmete sunulacak. 
Mobil uygulama, Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbir-
liği Programınca finanse edilen bir proje kapsamında 
geliştirildi.

Proje, “Euroclub Women” ismini taşıyan sivil toplum 
kuruluşu ile 
Türkiye Genç 
İ ş a d a m l a -
r ı  Derneğ i 
t a r a f ı n d a n 
ge l i ş t i r i ld i . 
Uygu lama, 
B u l g a r c a , 
Türkçe ve İn-
gilizce olmak 
üzere üç dil-

de olacak. Edirne'ye veya Yanbol’a gelen her turist bu 
uygulamayı indirebilecek ve kendisi için uygun olan 
dilde, uygulamayı kullanarak yakınlarda nereleri geze-
bileceğini görebilecek ve her bir turistik yer hakkında 
bilgi edinebilecek.

Proje kapsamında mobil uygulamadan başka iki 
ortak turizm rotası oluşturulacak ve eko girişimlerde 
bulunulması da planlanıyor. Bulgaristan-Türkiye Sınır 
Ötesi İşbirliği Programı kapsamında finanse edilen pro-
jenin tutarı 112 bin avro. Proje uygulama süresi Mayıs 
2021'de sona erecek.

Momçilgrad şehrinde sanayi 
bölgesinde ana sokak yenilendi

Momçilgrad (Mestan-
lı) Belediyesi, şehirdeki 
sanayi bölgesinde ana 
sokak olan Krayna soka-
ğını tamamen yeniledi. 
Proje kapsamında 470 
metre uzunluğundaki ve 
6 metre genişliğindeki 
sokağın tamamı yeniden 
asfaltlandı. Bundan önce 
Su ve Kanalizasyon Şir-
keti, sık sık arızalanan 
ve sokağın kötü durumda 
olmasına neden olan eski 
su borularını değiştirdi. 

Kaplamanın daha sağlam 
olması için iki tabaka ha-
linde asfalt beton kaplama 

döşendi.
Krayna sokağı, en işlek 

sokaklardan biri olup son 
derece önemli, çünkü 
ana işletmelerin çoğu ile 

şehrin merkez 
kısmı arasında 
bağ lant ı  ku -
ruyor. Onarım 
için gerekli mali 
kaynaklar, Ba-
kanlar Kurulu 
kararnamesi ve 
belediye bütçe-
sinden sağlan-
dı.

21 köy ve mahalledeki 
sokaklarda ve ilçe yolla-

rında da bakım onarım 
çalışmaları yapılıyor. Na-
novitsa (Alibeykonağı), 
Zvezden (Gökviran), Gru-
evo (Hayranlar), Sindeltsi 
(Sindelli), Austa (Bayram-
köy), Pazartsi (Pazarlar 
-Çukurdereköy), Çayka 
(Memüköy-Göcenler), 
Vryalo (Taşkınlar) ve 
başka yerleşim yerlerin-
de karayolu altyapısının 
iyileştirilmesi için finans-
man sağlandı.

              Kırcaali Haber
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Siyasi bilimci Ganev: Gelecek Mecliste 
daha farklı partiler yer alacak

Trend Sosyolojik Araş-
tırma Merkezi kurucula-
rından politika uzmanı 
Dimitır Ganev, Bulgaris-
tan Ulusal Radyosu'na 
(BNR) verdiği demeçte, 
“Bir sonraki Ulusal Mec-
liste, seçimler ne zaman 
yapılırsa yapılsın, daha 
farklı partiler yer alacak, 
ancak devrim derecede 
farklılık olmayacak” diye 
kaydetti.

Ganev, “Pek çok insan 
bu protestoyu evde kal-
malarına rağmen onaylı-
yor ve destekliyor, ancak 
bunun tüm siyasi ve parti 
sistemini alt üst edecek 
ve devrim gerçekleştire-
rek her şeyi değiştirecek 
muazzam bir siyasi hare-
kete dönüşeceğini hayal 
etmeyelim” dedi.

Siyasi bilimcinin ifadesi-
ne göre, protestoların ha-
rekete geçirdiği toplumsal 
enerji, özellikle protesto-
lardan en çok nasiplenen 
Slavi Trifonov’un partisi 
ve Demokratik Bulgaris-
tan Birliği İttifakı olmak 
üzere belirli yönlere doğru 
yönelecek.

Ganev, “Borisov'un istifa 
konusunda karşı karşıya 
olduğu büyük ikilem sade-
ce bu protestoyla ilgili de-

ğil. Borisov bir şeyin gayet 
iyi farkında - olağan seçim 
olasılığı sosyo-ekonomik 
nedenlerden dolayı kendi-
si için çok kötü bir ihtimal. 
Kasım, aralık, ocak, şubat 
aylarında koronavirüs sal-
gınının sonuçlarıyla yüzle-
şeceğiz” diye kaydetti.

Politika bilimcisi, ileride 
hissedilecek krizin boyu-
tunun 2008-2009'da ya-
şanan krizden daha bü-
yük olacağına işaret etti.

Ganev, “Şimdi kemer 
gevşetildi ve birkaç ay 

sonra doruk noktasına 
çıkabilecek sosyal ger-
ginlikleri dizginlemek için 
çok para dağıtılıyor” dedi.

Protestocuların kavşak-
ları değil, kurumları en-
gelleme protestosu, onun 
ifadesine göre, protestoya 
ilgiyi sürdürmek için pro-
testoların nabzını tutma-
ya, canlılığını korumaya, 
farklı bir şey göstermeye 
yönelik bir başka girişim.

Ganev, “Protestonun 
liderleri, 2013 yılında ya-
pılan protesto eylemleri 

gibi büyük kitlesel eylem-
lerden yavaş yavaş küçük 
çaplı eylemlere dönüşme-
sinden korkuyor” diye vur-
guladı.

Siyasi bilimci, “Bazı in-
sanlar her gün saat 7-8'de 
başkentin merkezine çıkı-
yor ve bir nevi sanat gös-
terileri yaparak yürüyor. 
2013’de yapılan protesto-
larla ilgili sorun buydu. Şu 
anda biraz ivme kazan-
dırmak, farklı bir şey yap-
mak, şaşırtmak, eğer is-
terseniz, bu protesto hak-

kında haberler yaratmak 
isteniyor. Borisov’un sağ-
lam duran seçmen kitlesi, 
protestocuların değerlere 
dayalı taleplerini anlama 
konusunda zorluk yaşıyor 
ve Başbakan’a Radev’e 
ve toplumsal cinsiyetçi-
lere boyun eğmeyeceğiz 
diye baskı yapıyor” diye 
belirtti.

Ganev, Borisov'un ileti-
şim yeteneğini kimsenin 
sorgulamadığına işaret 
etti.

Boyko Borisov'un ikti-
darda uzun süre kalması-
na neden olan hükümete 
güçlü ve net bir alternati-

fin bulunmaması faktörü-
ne dikkat çeken Ganev, 
"Borisov ve Korneliya 
Ninova arasında seçim 
yapmak zorunda kalan 
birçok kişinin seçimi ko-
laylaşıyor” dedi.

Siyasi bilimcinin ifade-
sine göre, şimdi böyle bir 
ikilem ile karşı karşıya 
olunmayacak, çünkü mü-
cadelenin GERB ile BSP 
arasında olduğu aşikar 
olan 2013 yılından farklı 
olarak bu defa mücadele 
canlılığını koruyan birçok 
siyasi güçler arasında ola-
cak.

               Kırcaali Haber

Krumovgrad bölgesinde nesli tükenmekte olan 
kaplumbağa türleri için korunan alanlar oluşturuluyor

Krumovgrad (Koşu -
k ava k)  ya k ın ın d a k i 
Adatepe’de altın madeni 
işletme tesisleri kuran 
Dundee Precious Metals 
Krumovgrad Şirketi Ruh-
sat ve Hukuki Faaliyetler 
Şube Müdürü İrena Tsa-
kova, basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada şirke-
tin bölgede nesli tüken-
mekte olan kaplumbağa 
türleri için korunan alanlar 
oluşturduğunu bildirdi.

Tsakova, “Şirketimiz, 
çevrecilerin yardımıyla 
çalılık ve sulama alanla-
rının bulunduğu habitat-
lar oluşturmaya yönelik 
bir proje uyguluyor. Proje 
kapsamında bir film de 
çekilecek. Maden saha-
sında tespit edilen mah-
muzlu Akdeniz kaplumba-
ğası ve Trakya tosbağası 
veya Hermann kaplum-
bağası olmak üzere iki 
tür kaplumbağa koruma 
altında bulunuyor” diye 
kaydetti. Tsakova, Ada-
tepe maden ocağının, 
koruma altında bulunan 
bir alanda yer aldığını ve 
şirketin, nesli tükenmek-

te olan türler için yaşam 
koşulları oluşturmak için 
gerekli tüm çabayı göster-
diğini vurguladı. Şirketin 
ayrıca yarasalar için ya-
şam alanları oluşturmaya 
yönelik büyük bir Avrupa 
Birliği (AB) projesi üzerin-
de de çalıştığı anlaşıldı.

Tsakova, şirketin önce-
likleri arasında kaplum-
bağaların yaşam alanının 
çitle çevrelenmesi ve ıs-
lah edilmesine yönelik bir 
projenin güncellenmesi 

yer aldığına ve ıslah çalış-
malarının aşamalı olarak 
gerçekleştirildiğine dikkat 
çekti.

Tsakova, “Hava, titreşim 
ve diğer göstergeler gün-
lük olarak izlenir. Bunlarla 
ilgili veriler Krumovgrad 
Belediyesi web sitesinde 
herkes tarafından gerçek 
zamanlı olarak görülebilir” 
diye belirtti. Şirketin suya 
özel önem verdiğini vur-
gulayan Tsakova, “Maden 
ocağının etrafındaki kuyu-

ların içme suyu kalite pa-
rametreleri bakımından 
inceleniyor.
Bundan başka şirketin, 

Çal (Çal Cedit) ve Bag-
riltsi (Alacalar) köylerinde 
yaptığı sondaj çalışmala-
rı sonucunda su kaynak-
ları bulundu. Su kaynak-
ları Belediye tarafından 
değer lendir i lecek ve 
yerel nüfusa içme suyu 
temin edilecek” dedi.
            Kırcaali Haber

Cebel kasabasının merkez 
kısmını iyileştirme projesi 

onaylandı
Cebel (Şeyhcuma) kasabasının merkez kısmının iyi-

leştirilmesi için 192 000 leva yatırım yapılacak. Cebel 
Belediyesinin bilişsel ve eğitim amaçlı hizmetlerin sağ-
lanması amacıyla ziyaretçiler için yerlerin bulunacağı 
kültürel etkinliklere yönelik bir sahne inşasına ilişkin 
projesi, Ardino-Cebel Yerel Gelişim Grubu (MİG) Der-
neği Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tara-
fından hibe desteği alması üzere onaylandı.

Projenin uygulanması, 19 Mayıs Meydanı'nın görün-
tüsünü tamamen değiştirecek.

Pergola tipi metal bir strüktür ile kaplanacak olan 500 
seyirci kapasiteli kültürel etkinliklerin düzenleneceği 

sahneye sahip bir amfi tiyatro yapılması planlanmakta. 
Sahne betonarme yapı olacak. Cephede ahşaba ben-
zeyen dekoratif etalbond asma tavan panelleri kullanı-
lacak. Binanın sütün kaidelerine ve zemin katına granit 
seramik döşenecek.

Çatı yapımında sahnenin doğal aydınlatması için 
bir cam piramit kurulması planlanıyor. Sahne, modern 
görsel-işitsel ekipmanla - akustik ses, projeksiyon ek-
ranı, projektör ve interaktif aydınlatma ile donatılacak. 
Sahne, Cebel ilçesinde ünlü turistik yerlerin tanıtımı 
ve tiyatro gösterileri, konserler, çocuk performansları 
gibi sahne kültür etkinlikleri için kullanılacak. Şu anda 
orada bulunan çocuk oyun alanı 20 metre kenara Halk 
Kültür Evi binası yakınına taşınacak. Çocuklara refakat 
edenler için banklar konularak bu alan iyileştirilecek.

Proje, Ardino-Cebel MİG Derneği Proje Değerlen-
dirme ve Seçim Komisyonu ve en üst yönetim organı 
tarafından hibe desteği alması üzere onaylandı. Ardi-
no-Cebel MİG Derneği, projeye verilecek hibe desteği 
tutarının 192 000 leva olmasını onayladı.

Proje değerlendirme raporu, dernek tarafından 2014 
– 2020 Dönemi Kırsal Kesimlerin Kalkınması Operas-
yonel Programı Yönetim Makamına ve Devlet Tarım 
Fonu’na 14 Ağustos 2020 tarihinde gönderildi. Proje 
değerlendirme raporunun Devlet Tarım Fonu tarafın-
dan görüşülmesi ve Cebel Belediyesi olmak üzere 
başvurusu onaylanan hibe yararlanıcısı ile üç taraflı 
sözleşme imzalanması bekleniyor.
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Yabancı Turist Sayısında % 70 Düşüş Bekleniyor
Birleşmiş Milletler Dün-

ya Turizm Örgütü (UNW-
TO), koronavirüs salgını-
nın sadece 2020'nin ilk 
yarısında uluslararası 
turizm sektöründe 320 
milyar dolarlık zarara 
neden olduğunu bildirdi. 
Seyahat kısıtlamaları ne-
deniyle turist sayısı 300 
milyon düştü.
Başbakan Yardımcısı ve 

Turizm Bakanı Mariana 
Nikolova, Trud gazetesi-
ne verdiği demeçte, “Ko-
nuştuğum tüm otelciler, 
yurttaşlarımızın isterse-
niz buna iltifat duymak 
deyin nazik bir tutum ser-
gilenmesini talep ettikle-
rinin ve beklediklerinin 
farkında. Tesislerimiz, 
güvenli ve uluslararası 
sağlık standartları çerçe-
vesinde kalitenin güven-
ce altına alındığı bir tatil 
için ihtiyacınız olan her 
şeyi sunuyor. Ziyaretçi-
ler rahat olmalı – sürekli 
kontrol yapılır, genellikle 
ani kontroller yapılır ve 
şu ana kadar sağlık yet-
kililerinin gereksinimleri 
neredeyse hiç ihlal edil-
memiştir. Gerçekten de 
daha önce ihmal edilen 
yerli turistler şimdi çok 
talepkar. Bu, enfeksiyo-
nun yayılma tehlikesini 
sınırlamak için sıhhi ve 
hijyen kurallarıyla ilgili 
olarak her Bulgaristan 

vatandaşı için geçerli ol-
malı” dedi.
Bakanın ifadesine göre, 

sektörde çalışanlar çok 
endişeli ve bu tamamen 
anlaşılabilir bir durum.
Nikolova, ”Binlerce kü-

çük şirket ve meslekte 
gelenekleri olan birçok 
aile bu sektörle bağlantı-
lı. Onlar için bu bir geçim 
kaynağından daha fazla 
bir şey - misafirperverlik 
bir duygu ve bir macera. 
Tamamen turizme bel 
bağlayan yerleşim yerle-
ri var. Turizm sektörüne 
yönelik 80:20 önlemini 
2021 baharına kadar 
sürdürme fikrim için şim-

diden destek aldım. Son 
günlerde Güney Karade-
niz sahiline yaptığım tur-
lardan Bulgarların, tatil 
yapmak için ülkelerini ter-
cih etmeleri çağrılarına 
kulak verdiklerini anladım 
ve turist akışında düşüş 
seviyesinin azalmasını 
bekliyoruz” dedi.
Bakanın ifadesine göre, 

ulusal tatil kompleksleri-
mizde canlılık yaşanmı-
yor, ancak hafta sonu 
turizmi tercih edilen bir 
turizm türü haline geldi.
Nikolova, ”Tatil köylerin-

de yerli turistlerin varlığı 
daha belirgin, deniz yakı-
nındaki otoyol kuşkusuz 

seyahatlerini kolaylaş-
tırıyor. Yurttaşlarımızın 
Güney Karadeniz kıyı-
sında tatil için yaptıkları 
7 günlük rezervasyonla-
rının arttığı dikkatimi çek-
ti. Şimdilik yaz aylarında 
yabancı turist sayısında 
% 70 düşüş öngörülür-
ken, Bulgar turistler için 
bu oranın % 30 olması 
bekleniyor. Bu aşamada 
yabancı turistler ağır-
lıklı olarak Romanya, 
Almanya, Polonya, Çek 
Cumhuriyeti'nden geli-
yor” diye kaydetti.
Bakanın ifadesine göre, 

Bulgaristan sadece göz-
de bir deniz değil, aynı 

zamanda birçok yabancı 
turist için tercih edilen bir 
kayak destinasyonu. Tu-
rizm Bakanlığının amacı, 
öncelikle İngiltere, Tür-
kiye, Romanya, İsrail, 
Ukrayna, Moldova, Bela-
rus, Balkan ülkeleri gibi 
pazarlara bel bağlayarak 
bu ilgiyi sürdürmek.
Bakan, ”Kalite ve fiyat 

açısından gerçekten re-
kabetçi bir ürün sunan 
Bansko, Smolyan (Paş-
maklı), Samokov, Çepe-
lare belediyelerinin de-
neyimine, geleneklerine 
ve pazarlama esnekliği-
ne güveniyorum. Şubat 
ayında Dünya Erkekler 
Kayak Kupası Şampi-
yonasının iki startının 
planlandığı Bansko'dan 
iş dünyası temsilcileri ile 
bir toplantı yaptım. Uma-

rım koronavirüs bu pla-
nı alt üst etmez, çünkü 
sadece spor alanındaki 
büyük isimleri değil, aynı 
zamanda birçok turist ve 
kış sporları hayranları-
nı bir araya getirmek ve 
Bulgaristan'ı yıl boyunca 
turistik destinasyon ola-
rak tanıtmak için harika 
bir fırsat. Kış aylarında 
charter uçuş programının 
yaz programından daha 
başarılı olacağını umuyo-
ruz” diye ifade etti.
Nikolova, yabancıların 

Bulgaristan'ı komünizm 
dönemindeki “Balkan 
Turist” adlı şirket döne-
minden beri popülarize 
edilen şopska salata ile 
ilişkilendirdiğini, ancak 
bu salatanın bu şirketten 
daha ünlü olduğunu dü-
şünüyor.

İşverenler ve sendikacılara göre, 
COVID-19’a karşı önlemler gecikti

NOVA TV’de yayınla-
nan Merhaba Bulgaris-
tan programına konuk 
olan iş dünyası ve sendi-
ka temsilcileri, hükümetin 
koronavirüs (COVID-19) 
krizinin sonuçlarının üs-
tesinden gelmek için 
sosyo-ekonomik önlem-
ler almakta geciktiğini 
kaydettiler.
Bulgar istan Sanayi 

Sermaye Derneği (AİKB) 
Başkanı ve Bulgaristan 
İşverenler Örgütleri Bir-
liği (AOBR) Üyesi Vasil 
Velev ve Bulgaristan 
Bağımsız Sendikalar 
Konfederasyonu (KNSB) 
Genel Sekreteri Ognyan 
Atanasov’un ifadesine 
göre, bu kararın gecik-
mesi ülkedeki hükümet 
karşıtı protestoların yo-
ğunlaşmasına neden 
oldu.
Velev, “Herkese devlet 

yardımı yapılmayacak, 
ancak zarar gören işlet-
melerin desteklenmesi 
önemli” dedi.
Ekonomi Bakanlığı, kü-

çük ve orta ölçekli işlet-
melerin COVID-19 krizi 
sonrasında toparlanması 
için daha fazla yardım 
etme sözü vermişti. Top-
lam 562 milyon leva tuta-
rında bir yardım söz ko-
nusu. Başvuru şartlarının 
belirlenmesi bekleniyor.
Velev, söz konusu mali 

destek için başvuru pro-
sedürünün kesinlikle ola-
bildiğince basitleştirilmesi 
gerektiğini söyledi. AİKB 
Başkanı, “Desteğin ihti-
yacı olanlara zamanında 
ulaşması önemli” dedi.
Velev, “Amacımız, yar-

dımın salgından etkile-
nen maksimum sayıda 
şirkete ulaşması. Kriter 
olarak geçen yıla göre 
düşüşün yarısı oranında 
bir tavan uygulanmasını 
öneriyoruz. Riskten ko-
runma araçlarına yönelik 
desteğin yanı sıra likidite 
desteği de olmalı.” diye 
ifade etti.
AİKB Başkanı, “Mali 

kriz daha şiddetli olacak, 
ancak alınan tedbirler ne-
deniyle iş kaybı daha az 
olacak” dedi.
KNSB Genel Sekrete-

ri Ognyan Atanasov’un 

ifadesine göre, hem eko-
nomik hem sosyal ön-
lemler gecikti. Atanasov, 
“Protestoların nedeni de 
bu. Maliye Bakanlığının 
tepki verebilmesi için gö-
rüşlerimizi yazılı olarak 
bildireceğiz. Önerilen ön-
lemlerin alınması önemli. 
Bunlar, COVID-19’a kar-
şı işletmelerde çalışan 
insanların korunmasına 
ilişkin tedbirler. Yardım 
paraları dağıtılmalı ve 
işçiler onları alacakla-
rından emin olmalı” diye 
kaydetti.
              Kırcaali Haber

Ev tadilatı yapan ev sahiplerinin 
daha az vergi ödemeleri önerildi

Maliye Bakanlığının Vergi ve Sosyal Güvenlik 
Usul Kanununda değişiklikler yapılmasına ilişkin 
kanun tasarısı kamuoyunda tartışmaya açıldı. Ka-
nun tasarısı, ev tadilat maliyetlerinin, evin sahibi 
olan bireylerin gelir vergisi tabanını daraltmasını 
öngörüyor. Vergi tabanının azami olarak 2 bin le-
vaya kadar azaltılması, ancak bu indirimin yalnız-

ca onarımı yapan ve ödeme belgeleri bulunduran 
şirket için geçerli belgeler sağlandığında geçerli 
olması önerildi.

Vergi indiriminden yararlanma şartlarından biri, 
tamir edilen gayrimenkulün Bulgaristan sınırları 
içerisinde bulunması. Ayrıca mülk iyileştirmeleri 
Bulgaristan'da kayıtlı tek tüccarlar veya şirketler 
tarafından yapılmalı. Bundan başka vergi müfet-
tişleri, onarılan mülkün, onarım işini yapan şirket-
le herhangi bir şekilde bağlantılı olup olmadığını 
kontrol edecekler. Yenilenen evin sahibi ile iyileş-
tirmeleri yapan firma arasında bir bağlantı olup 
olmadığı da kontrol edilecek.

Konutun birden fazla gerçek kişiye ait olması 
durumunda tüm ortak sahipler tarafından faydala-
nılan toplam yardım tutarının 2 bin levayı geçme-
mesi kaydıyla bu yardımdan her bir ortak sahibi 
faydalanabilir.

Vergi indirimi için önemli bir koşul, onarımın dü-
zenlenmiş bir maliye makbuzu, ödeme emri fişi, 
banka havalesi veya başka bir belge karşılığında 
ödeme ile yapılmış olması.

Devlet bu sayede ülkede inşaat sektöründe 
vergi kayıp ve kaçağını azaltmayı hedefliyor. Öte 
yandan devlet, insanları ruhsatlı inşaat hizmet-
lerinden faydalanmaya teşvik etmeye çalışacak, 
kaçak olanlardan değil.
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Genç modacı Fatih Osman “Wings of 
Freedom” tatil koleksiyonunu tanıttı
Faith in Fatih moda mar-

kası, yaz ortasında moda 
takipçilerine sürpriz yap-
maya karar verdi. Genç 
moda tasarımcısı Fatih 
Osman, “Wings of Free-
dom (Özgürlüğün Kanat-
ları)” temasıyla hazırladığı 
tatil (resort) koleksiyonu-
nu tanıttı. Koleksiyon, iki 
ana kısımdan oluşuyor. 
Birinci kısımda yer alan 
çok sayıda tülle elde edi-
len, hareket özgürlüğü ve 
hafiflik hissi veren kıyafet-
lerde son derece belirgin 
bir zarafet var. Koleksiyo-
nun ikinci kısmında ise 
markanın daha ilk kolek-
siyonlarında gözlemlenen 
ana unsur olan mevsimsel 
sınırlamaları ve zaman 
parametrelerinin getirdiği 
kısıtlamaları tanımayan 
kulüp modasına bel bağ-
lanmıştır. Geceleri, parti-
leri ve kutlamaları fethet-
meye hazır seksi akşam 
görüntüleri söz konusu.

“Wings of Freedom” ko-
leksiyonu, sınır tanımıyor 
ve belirli bir kadın kitlesini 
hedeflemekle sınırlı değil. 
Bu sefer eşsiz ve benzer-
siz oluşu bundan kaynak-

lanıyor ve bu koleksiyona 
"Özgürlüğün Kanatları" 
adı verilmesi tesadüf de-
ğil. Herhangi bir kadının 
günlük hayatında kullana-
bileceği kıyafetler: zarif, 

hafif gündüz elbiselerini, 
koleksiyonun ikinci kısmı-
nı oluşturan sade görü-
nüm elde edilen bol mik-
tarda kıyafetlerden daha 
abartılı kıyafetlere kadar 

gece kıyafetleri izliyor.
Resort koleksiyonunun 

çekimleri, Lozenets’de 
bulunan kült deniz kulübü 
Hacienda Beach’de ya-
pıldı. Yetenekli tasarımcı, 
koleksiyon çekimi konu-
sunda ünlü Bulgar ressam 
Stefan Bojkov'un "Wings" 
adlı sanat enstalasyonu 
çalışmasından esinlendi.

Fatih Osman, koleksiyon 
ilhamıyla ilgili, “Bu kolek-
siyon sadece özgürlüğe 
değil, yazın isyanına da 

bir aşk mektubu ve yeni 
kıyafetlerimizi taşıyan tüm 
bayanlara aktarılacak ka-
rizmayı taşıyor” diye ifade 
etti.

Faith in Fatih moda mar-
kasıyla ilgili bu yaz başka 
bir müjde de var. Moda 
markasının web sitesi 
olan faithinfatih.com gün-
cellendi ve hızlı bir şekilde 
siparişlerinizi verebilece-
ğiniz yepyeni çevrimiçi 
mağaza açıldı.

               Kırcaali Haber

Başbakan Borisov Yeni Anayasa Teklifinde Bulundu 
Başbakan Boyko Bori-

sov, Başbakanlık konu-
tunda halka hitaben yap-
tığı açıklamasında yeni bir 
anayasa kabul edilmesi 
için Büyük Halk Meclisi-
nin toplanmasını önerdi. 
Borisov, ima ettiği karar-
larını açıkladı. Başbakan, 
Ulusal Meclisin, Büyük 
Halk Meclisi seçimleri ya-
pılması kararı aldığı anda 
görevinden istifa etmeye 
hazır olduğunu söyledi.

Borisov, hükümetinin ve 
Başsavcı İvan Geşev’in 
istifası istemiyle ülke ça-
pında süren protestoların 
ardından bu açıklamayı 
yaptı. Protestocular er-
ken seçim talep ediyor. 
Olağan genel seçimlerin 
Mart 2021'de yapılması 
gerekir.

Borisov, Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin 
Vatandaşlar (GERB) par-
tisinin Meclise yeni Ana-
yasa tasarısı sunacağını 
ve ardından Büyük Halk 
Meclisi seçimleri yapılma-
sı kararı alınacağını kay-
detti. Başbakan, Anayasa 
tasarısının şu değişiklikle-
ri öngöreceğini belirtti:

- Milletvekili sayısının 
240'tan 120'ye düşürül-
mesi;

- Büyük Halk Meclisi’nde 
mi l letvek i l i  sayısının 
400’den 280’e düşürül-
mesi;

- Yüksek Yargı Kurulu-
nun faaliyetine son veril-
mesi ve Hakimler Kurulu 
ile Savcılar Kurulu’nun 

kurulması. İki kurul, bir 
yandan hakimler, diğer 
yandan savcılar ve tah-
kikat memurlarıyla ilgili 
personel meselelerini ayrı 
ayrı ele alacak.

- Yargıtay Başkanı, Yük-
sek İdare Mahkemesi 
Başkanı ve Başsavcının 
görev sürelerinin beş yıl 
olması.

Borisov, “Mevcut Ana-
yasa başka bir tarihsel 
dönemde, başka siya-
si koşullarda, ülkemizin 
uluslararası statüsünün 
başka olduğu bir zaman-
da, kanun koyma uygula-
masının başka bir düzey-
de olduğu bir sırada kabul 
edildi. Geçen süre, temel 
yasayı değiştirmeden zor-
lukların üstesinden gele-
meyeceğimizi gösterdi” 
diye izah etti.

Başbakan, ”Siyasi siste-
mi değiştirme ve devleti 
yeniden inşa etme zama-
nı geldi. Siyasal sistem 
modelini yenileme ihtiyacı 
artık ertelenemez” dedi.

Borisov, ayrıca şu deği-
şiklik önerilerinde bulun-
du:

- Adalet Bakanının yet-
kilerinin sadece ilgili ma-
kamların bütçe taslakla-
rını önerme ve yargı ma-
kamlarına ait gayrimen-
kulleri yönetmeye kadar 
sınırlandırılması;

-Hâkim ve savcı kurulla-
rına bağlı ayrı müfettişlik-
ler kurulması. Şu anda bir 
müfettişlik var;

- Bireysel Anayasa Şika-
yeti Kurumu kurulması;

- Başsavcının altı ayda 
bir Ulusal Meclis tarafın-
dan dinlenilmesi ve rapo-

runun kabul edilmesi.
- Ulusal Meclisin, belirli 

davalarla ilgili konularda, 
denetim yapan savcının 
izniyle Başsavcıyı dinle-
yebilmesi.

Başbakan ayrıca bir 
sonrak i  Büyük Halk 
Mecl is i 'nde yer ala -
cak 400 milletvekilinin 
200'ünün nispi temsil sis-
temine göre, kalan diğer 
200'ün de çoğunluk sis-
temine göre seçilmesini 
öneriyor. 1990'da ilk çok 
partili genel seçimler de 
böyle yapılmıştı.

Borisov, Ulusal Meclisin 
Anayasa’nın 60.madde-
sine göre, Büyük Halk 
Meclisi seçimleri yapılma-
sı kararı aldığı gün Baş-
bakan görevinden istifa 
edeceğini söyledi.

             Kırcaali Haber

Bulgar bilim insanlarının 
koronavirüsü öldüren 

maske buluşu
Bulgar bilim insanlarından oluşan bir ekip, ko-

ronavirüse karşı yalnızca koruyan değil, aynı za-
manda bu virüsü öldüren eşsiz benzersiz bir mas-
ke geliştirdi. Buluşu yapan Rusçuk Üniversitesi, 
Sofya Teknik Üniversite ve Sofya Üniversitesi’nde 
görevli bilim insanlarının ifadesine göre, maskenin 
güçlü yönü gümüş kaplaması. Maske dört ayda 
geliştirildi.

Rusçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hristo 
Beloev, NOVA TV’ye verdiği röportajda, “Rusçuk 
Üniversitesi, her zaman günümüzün ve etrafımız-

da yaşanan sorunlarla ilgileniyor. Mart ayından 
itibaren yüz koruyucu siper üretmeye başladık. 
Sağlık kurumlarına, hekimlere ve diş hekimlerine 
3 000'den fazla yüz koruyucu siper bağışladık. 
Sonra yeni bir fikir ortaya çıktı - bir solunum ciha-
zı üretmemize yönelik bir fikir. Çeşitli üniversiteler 
ve şirketlerin temsilcilerinin yer aldığı karma bir 
ekip bu fikir üzerinde çalışıyor. Maske geliştirmek 
üçüncü fikrimiz. Beyaz kumaşın bir tarafı pürüz-
süz, diğer tarafı kabarık. Önce onu kanserojenlik 
açısından test etmemiz gerekiyordu” diye izah etti.

Aynı üniversitede görevli asistan Yankov, “Mas-
kenin dış katmanını kaplayan gümüşün genel ola-
rak virüsleri öldürdüğü uzun zamandır bilinen bir 
şey. Bu malzeme tıpta ve krem yapımında kulla-
nılır” dedi.

Maske, şu anda patentleniyor. Patent hakkı 
Rusçuk Üniversitesi'ne verildi, ancak patent tescil 
işlemleri muhtemelen 15-16 ay içinde tamamla-
nacak.

Bununla birlikte buluş şimdiden büyük ilgi görü-
yor. Amerika Birleşik Devletleri’nden birkaç şirket, 
buluşu yapan ekiple irtibata geçti. Bilim insanları, 
ürünün nihai fiyatının filtre tipi maskelerden daha 
yüksek olmayacağı konusunda kararlılar.
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Ardino (Eğridere) ilçesinin Lübino (Ömerler) köyünde bulunan, 
bölgedeki en eski camide restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Caminin onarımı için Girişim Komitesi Başkanı Salih Bahtiyar, 

“Yerel sakinler, Türkiye'den gelen göçmenler ve ülke dışında ça-
lışanlar tarafından yapılan bağışlarla caminin çatısı, minaresi ve 
dış cephesi tamamen yenilendi. Caminin otantik görünümünün 
bozulmasına yol açmadan halihazırda caminin iç mekanında 
tadilat çalışmaları sürüyor. Restorasyonu tamamlamak için daha 
fazla bağış yapılmasını bekliyoruz” diye bildirdi.
Bahtiyar’ın ifadesine göre, caminin restore edilmesi yerli halk 

için kültür ve dini merkez haline gelmesine yönelik bir adım. Gi-

rişim Komitesi Başkanı, şahsı ve yerel sakinlerin adına cami 
restorasyonu projesinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmasın-
dan dolayı Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban’ın şahsında Ar-
dino Belediye yönetimine ve bağışçılara en içten şükranlarını 
dile getirdi.
Lübino camisi, Kırcaali ilinde en eski camilerden biri olup güzel 

bir mimari eser. İki asır önce (1808 yılına doğru) Rodoplu inşaat 
ustaları tarafından inşa edilen cami, Doğu Rodoplar’da namaz 
kılınan mekanın altında bodrum katı bulunan tek cami.
Bağışlar İçin IBAN: BG88STSA93000024707607
BIC: STSABGSF
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200 yıllık Lübino Camisinin 
Restorasyonu Devam Ediyor

Başbakan Yardımcısı Nikolova Tez Tour 
Bulgaristan temsilcileriyle görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Tu-
rizm Bakanı Mariana Nikolova, 
Tez Tour Bulgaristan Seyahat 
Acentesi temsilcileriyle çalışma 

toplantısını yaptı. Tur operatörü 
adına görüşmeye şirket temsil-
cileri Beyzat Tunalı, Stefka An-
tonova ve Desislava Prangova 
katıldı. Bakan, “Bulgaristan’da 
turizm sektörü, ağırlıklı olarak 
yabancı turistlere dayanmak-
ta ve ayın başında 14 günlük 
karantina veya PCR testi uy-
gulanmaksızın neredeyse tüm 
Avrupa ülkeleri ile sınırları turist 
ziyaretleri için açtık” diye bil-
dirdi. Nikolova, koronavirüsün 
yayılmasından en çok etkilenen 
sektörü desteklemek için hükü-

metin aldığı tedbirler hakkında 
konukları bilgilendirdi.

Başbakan Yardımcısı, “Turizm 
Bakanlığı, AB dışındaki üçüncü 

ülkelerden yapılan seyahatlere 
getirilen kısıtlamaları kaldırmak 
ve an itibariyle Ukrayna, İsrail ve 
Moldova'dan turist ziyaretlerinin 
mümkün olması için büyük çaba 
gösterdi” diye belirtti ve şu anda 
Türkiye ve Beyaz Rusya'dan ül-
kemize seyahat olanaklarının 
tartışıldığını açıkladı.

Bakan ayrıca Sağlık Bakan-
lığı ile sürekli temas halinde 
çalıştıklarını ve tatil beldele-
rinin dışında bulunan büyük 
şehirlerde münferit vakalar 
bildirildiği için kendi görüşüne 

göre Bulgaristan'ın Karadeniz 
kıyılarında koronavirüs yayılı-
mının sınırlı ve kontrol altında 
olduğunu açıkladı. Nikolova, 
“Gerek Bulgaristan'ın Karade-
niz kıyısındaki gerekse ülkenin 
iç kesimlerindeki tüm otellerde, 
restoranlarda ve diğer mekan-
larda Sağlık Bakanlığı'nın tüm 
anti-salgın önlemlerine kesin-
likle uyulmakta” diye vurguladı. 
Bakan, bu bakımdan kontrol ko-
nusunda taviz verilmeyeceğini 
belirtti.

Nikolova, “Devam eden koro-
navirüs salgınına rağmen Tu-
rizm Bakanlığı 2020 kış turizm 
sezonunu ve önümüzdeki 2021 
yaz turizm sezonunu başarıyla 
geçirmeye yönelik çalışmalar 
yürütüyor” diye ifade etti.

Tur operatörü temsilcileri, şu 
anda 2021’de charter uçuşların-
da uçak koltuk kapasitesi konu-
sunu görüştüklerini belirterek, 
önümüzdeki yıl için hazırlıkla-
ra başlanması gerektiği fikrini 
desteklediler. Şirket temsilcileri 
ayrıca turistlerin ilgisini, sayısı-
nı ve bu ülkelerden seyahatleri 
artırmak için Belarus, Estonya, 
Letonya ve Litvanya olmak üze-
re Baltık ülkelerini hedefleyen 
bir reklam kampanyası yapılma-
sı düşünülmesinin iyi olacağını 
söyledi.

                         Kırcaali Haber

Kirkovo Belediyesi ,  köyler in 
altyapısının iyileştirilmesine yönelik 
büyük bir projeye hazırlanıyor
Kirkovo (Kızılağaç) Beledi-

yesi, FLAG Fonundan uzun 
vadeli bir borç alarak “Kirko-
vo ilçesinde sürdürülebilir ve 
ekolojik bir çevre sağlamak 
için entegre proje” isimli yatı-
rım projesini hayata geçirme 
niyetinde olduğunu açıkladı.
Proje, Benkovski (Killi) kö-

yünde sokak ağının onarımı ve 
yeniden inşasını, Çakalarovo 
(Çakalköy) ve Fotinovo (Çakır-
lı)köylerinde kamusal alanların 
yenilenmesini, Çorbaciysko 
(Çorbacılar) köyünde sokak-
ların, kaldırımların ve onlara 
bitişik yerlerin yeniden inşasını 
ve rehabilitasyonunu içeriyor. 
Amaç altyapıyı yenilemek, yer-
leşim yerlerini iyileştirmek ve 
yaşam ortamını iyileştirmek. 
Azami uzun vadeli borç tuta-

rının 3 900 000 levaya kadar 
çıkması öngörülüyor. FLAG 
Fonu’ndan sağlanacak yatırım 
desteği, belediye tarafından 
kredi borcu olarak alınacak.
Belediye, yatırım projesinin 

uygulanması için uzun vadeli 
borç alınması önerisiyle bağ-
lantılı olarak 23 Eylül 2020’de 
saat 14.00'te Belediye Borç-

lar ı  Kanunu 
uyarınca borç 
alınması öne-
risinin kamu-
oyunda tartı-
şılması üzere 
tüm anti-salgın 
önlemlere uyu-
larak toplantı 
düzenliyor.
Kirkovo Bele-

diye Başkanı 
Şinasi Süley-

man, 21 Eylül'e kadar tüm ilgili 
tarafları görüş, fikir ve önerile-
rini açıklamaya ve elektronik 
ortamda soru sormaya davet 
etti. Uzun vadeli borçla finanse 
edilecek projelerin parametre-
lerinin sunumuna ilişkin mater-
yaller belediyenin kurumsal si-
tesinde yayınlanmış bulunuyor.
                    Kırcaali Haber


