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Resmiye MÜMÜN

Devamı 5’te

Büyükelçisi Sekizkök, Kırcaali’ye 
İlk Resmi Ziyarette Bulundu

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 
Aylin Sekizkök, göreve başla-
dığından beri ilk kez Kırcaali 
bölgesine gerçekleştireceği iki 
günlük resmi ziyaret için be-
raberinde Filbe Başkonsolo-
su Hüseyin Ergani ve ekibiyle 
birlikte 3Eylül 2020 tarihinde 
şehre geldi. Büyükelçi, ilk önce 
Vali Yardımcısı Leman Ali ile 
yaptığı görüşmenin ardından 
Kırcaali Belediye Başkanı Dr. 
Müh. Hasan Azis ile makamın-
da bir araya geldi. Görüşmenin 
ardından Sekizkök ve Dr. Müh. 
Azis, belediyenin önünde ortak 
basın açıklamasında bulundu.
Belediye Başkanı, açıklama-

sında şunları kaydetti: “Biraz 
önce Türkiye’nin Sofya Büyü-
kelçisi Ekselansları Sayın Aylin 
Sekizkök ile görüşmemiz oldu. 
Bu ziyaret bizim için büyük 
önem arz ediyor ve özel bir 
anlam taşıyor, çünkü ilk defa 
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 
Kırcaali bölgesine tüm ekibiyle 
birlikte geliyor. Görüşmemizde 

ele alınan konular, belediye ve 
bölgede gerçekleştirilen ya-
tırım projeleri düzeyinde Bul-

garistan-Türkiye arasındaki 
ilişkiler ve bölgenin ekonomik 
gelişmesi ve yatırımların yanı 
sıra belediyeler arası işbirliği-
ne yönelik planlarımızla ilgiliydi. 
Sayın Büyükelçiye Türk şirket-

leri tarafından bölgeye yapılan 
yatırımlar hakkında bilgi ver-
dim. Bu yatırımların sadece 

bölgenin kalkınması açısından 
değil ulusal ekonomiye olumlu 
etkisi olduğunu belirttim. Bu-
nunla birlikte tekrar Kırcaali’nin 
B u l g a r i s t a n ’d a n  b a ş k a 
Avrupa’ya da bir giriş kapısı ol-

duğunu vurguladım. Türkiye’nin 
Kırcaali’ye yatırım yapması çok 
doğal ve bir sonraki görüşme-

lerimizde olası yatırımcıların da 
yer almasını bekliyoruz. Çünkü 
gerekli altyapıya ve insan gücü 

potansiyeline sahibiz. Bu yönde 
görüşmelerimiz devam ediyor”.
B ü y ü k e l ç i  S e k i z k ö k , 

Kırcaali’ye ilk ziyaretiyle ilgili 
şunları söyledi: “Ocak ayında 
Sofya’da görevime başladım. 
Ocak ayından bu yana karşı 
karşıya kaldığımız COVID-19 
krizi nedeniyle Sofya’nın dı-
şına çıkmaya imkânımız pek 
olamadı malum sebeplerden 
ötürü. COVID-19 ile mücade-
lede normalleşme sürecine 
geçilmesiyle beraber, ilk ziya-
ret etmeyi arzuladığımız ille-
rin başında Kırcaali geliyordu. 
Kırcaali’ye çok büyük önem at-
fediyoruz. Çok gönülden bağı-
mız var Kırcaali’ye. Kırcaali’yi, 
Türkiye ve Bulgaristan arasın-
da özellikle ekonomik ve ticari 
ilişkiler bakımından önemli bir 
kapı, önemli bir merkez ola-
rak görüyoruz. Sayın Belediye 
Başkanına misafirperliği için 
çok teşekkür ediyorum. Be-

Büyükelçi Sekizkök Kırcaali 
Haber Gazetesini Ziyaret Etti

Türkiyenin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök Kırcaali ziya-
reti sırasında Bulgaristan’da tek Türkçe gazete olan Kırcaali 
Haber gazetesi ofisini ziyaret etti. Gazetenin Genel Yayın 
Yönetmeni Müzekki Ahmet, Büyükelçiye gazetenin yayın ha-
yatıyla ilgili bilgiler sundu. KH
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Savcılık, Bulgarlaştırma süreci davasını sonuçlandırmadığı 
için bir mağdura daha tazminat ödeyecek

Segabg.com’un haberi-
ne göre, Bulgarlaştırma 
süreci davasının sonuç-
landırılmaması bir kez 
daha savcılığın ağır bir 
tazminat ödemeye mah-
kum edilmesine neden 
oldu. H.İ.D., kendisinin 
de mağdur olduğu Bul-
garlaştırma süreci ile ilgili 
soruşturmanın neredeyse 
30 yıldır tamamlanama-
masının yarattığı stres ne-

deniyle 100 bin leva taz-
minat ödenmesinde ısrar 
ediyor. Sofya Şehir Mah-
kemesi hakimi Bogdana 
Jelyavska, mağdurun 
savcılığa karşı dava aç-
masını haklı buldu, ancak 
kendisine 70 bin leva mik-
tarında tazminat ödenme-
si gerektiğine karar verdi. 
Karar, nihai değil ve İsti-
naf Mahkemesi’ne itiraz 
edilebilir.

Öğretmenlikten Bele-
ne Toplama Kampı’na

H.İ.D., Bulgarlaştırma 
süreci davasının makul 
bir süre içinde görülmesi 
ve sonuçlanmasına ilişkin 
hakkının ihlal edilmesin-
den dolayı meydana ge-
len manevi zararların taz-
min edilmesini talep etti.

H.İ.D., dava dilekçesin-
de Bulgarlaştırma süre-
cinin mağdurlarından biri 
olduğunu söylüyor. Mağ-
dur, öğretmenlik yaptığı 
Kırcaali ilçesinin Nen-
kovo (Visallar) köyünde 
ailesiyle birlikte ikamet 
ettiği sırada 1984 yılın-
da zorla isim değiştirme 
kampanyası başladığın-
da isminin değiştirilme-
sine izin vermedi ve ana 
dili olan Türkçe konuşma 
yasağına uymadı. 7 Şubat 
1984 tarihinde tutuklandı 
ve Belene Adası’nda bu-
lunan toplama kampına 
götürüldü. Orada ağır iş-
lerde çalışmak zorunda 
kaldı. Orada yaşam koşul-
ları son derece kötüydü. 
Diğer mağdurlarla birlikte 
küflü ekmek ve bozulmuş 

yiyecekler yedi. Hücreler 
kışın çok soğuk, yazın ise 
sıcak ve havasızdı. Her 
yerde böcekler ve kemir-
genler vardı.

4 Eylül 1986 tarihinde 
kamptan çıkarıldı ve Dok-
tor Yosifovo köyüne sür-
gün edildi. Kendisine köyü 
terk etmemesi ve aylık 40 
leva karşılığında oradaki 
tekstil fabrikasında çalış-
maya başlaması emredil-

di. 26 ayını orada geçirdi.
1989 yılının Haziran ayı-

nın başlarında birkaç saat 
içinde ailesiyle birlikte ül-
keden sınır dışı edildi ve 
Viyana üzerinden halen 
yaşamaya devam ettiği 
Türkiye’ye göç etmeye 
zorlandı.

H.İ.D., dava dilekçesin-
de kendi ülkesinin onu 
kovduğunu ve hayatına 
başka bir ülkede yeniden 
başlamak zorunda kaldı-
ğını belirtiyor ve ülkedeki 
demokratik değişiklikler-
den sonra yeni iktidarın 
adalete teslim edip suçlu-
ları cezalandırmasını bek-
lediğini, ancak bunun ger-
çekleşmediğini söylüyor.

Mağdurun kızı duruşma-
da babasının tutuklandığı 
sırada 9 yaşında olduğu-
nu anlattı. Eski gizli istih-
barat servisi DS görevlile-
ri tarafından Belene kam-
pına götürülmesinden 4 
ay sonra ailesi kendisinin 
sağ olup olmadığını bilmi-
yordu. Kampta kaldığı 20 
aylık süre boyunca ailesi 
onu iki kere camın ardın-
dan görebildi. Tanığın ifa-
delerine göre, babasının 
bütün hayatı beklenti için-
de geçti. Sofya’ya geldi, 
dilekçeler verdi, bekledi 
ve devletten cevap ala-
cağını umdu, ancak bu 
olmadı.

Psikolojik bilirkişi rapo-
runa göre, soruşturmanın 
uzunluğu davacının, ya-
şadığı travmaların izlerini 
iyileştirmesini engelliyor 
ve ondaki mağdur olduğu 

ve doğrudan faillerin ce-
zasız kalmasından kay-
naklanan çaresizlik hissini 
sürekli körüklüyor.

Yaklaşık 30 yıl süren 
bir soruşturma

Adli işlemlerden anla-
şıldığı üzere 1991 yılın-
da başlayan soruşturma, 
1998 yılına kadar nispe-
ten ritmik ve hızlı bir şe-
kilde devam etti. Bu sıra-
da sanıklar iki kez mah-

kemeye çıkarıldı. Her iki 
durumda da mahkeme, 
suçun mağdurlarının kim-
liği belirlenemediği için id-
dianameleri savcılığa iade 
etti. 1998’den 2001’e ka-
dar mağdurları belirlemek 
için hiçbir işlem yapılma-
dı. 2001-2004 döneminde 
toplam 446 mağdurdan 
312’si tespit edildi ve sor-
gulandı. Bu, mağdurların 
kimliğini tespit etmek için 
yaklaşık 10 yıl süren ey-
lemsizliğin mazereti olma-
dığının kanıtı. 2002’den 
2017’ye kadar kalan diğer 
134 kişi, yanlış oluşturul-
muş bir mahkeme talima-
tı veya diğer bilinmeyen 
nedenlerden dolayı sor-
gulanmadı.

2007 yılında o zaman-
ki Başsavcı Yardımcısı 
Valeri Pırvanov, Meclis 
İnsan Hakları ve Dinler 
Komisyonu oturumundan 
sonra yaptığı açıklamada 
davada mutlak zamanaşı-
mı süresinin daha Aralık 
2003’de dolduğunu söyle-
di. Pırvanov, Türkiye’deki 
göçmenler in davanın 
mahkemede görülme 
aşamasına geçilmeme-
sinden dolayı Avrupa’da 
yetkili kurumlara şikayet 
mektubu göndermeleri 
nedeniyle Meclise çağrıl-
mıştı. Pırvanov, o zaman 
soruşturmanın 1991 yı-
lında eski İçişleri Bakanı 
Dimitır Stoyanov, Todor 
Jivkov, Petır Mladenov 
ve Penço Kubadinski 
hakkında ilk önce Ceza 
Kanunu’nun 1.maddesi-

ne göre etnik ayrımcılığı 
ve nefreti kışkırttıkları 
gerekçesiyle suç duyu-
rusunda bulunulduğunu 
anımsattı. 1992 yılında 
suç duyuruları değiştirildi 
ve savaş suçu işledikleri 
gerekçesiyle suç duyuru-
larında bulunuldu. İddia-
name, 1993 yılında Yük-
sek Temyiz Mahkemesine 
sunuldu, ancak askeri ha-
kim Nikolay Çiripov iddia-
nameyi tüm mağdurların 
tespit edilip sorgulanması 
talimatı vererek savcılı-
ğa iade etti. Pırvanov’un 
ifadesine göre tüm mağ-
durlar dinlenmeden önce 
soruşturmaya son veri-
lemez. Onların ifadeleri 
üzerine daha ağır cezalar 
öngörülen yeni suç duyu-
rularında bulunulduğu ve 
zaman aşımı süresi daha 
uzun olduğu takdirde 
dava yeniden başlayabilir.

H.İ.D., dava dilekçesinde 
dava kapsamında tanık 
olarak ifadesinin alındığı-
nı ve mağdur olarak sahip 
olduğu haklarının kendi-
sine bildirildiğini, ancak 
savcılığa bir takım dilek-
çeler yazmasına rağmen, 
davada yapılan işlemlerin 
hiçbiri kanunda belirtilen 
şekilde kendisine tebliğ 
edilmediğini anlatıyor. 
Mağdurun sadece Askeri 
Savcılığın 4 Ekim tarihli 
cezai takibatın durdurul-
masına ilişkin kararından 
haberdar edildiği anlaşıl-
dı.

Savcılık, davanın gizli 
olduğu gerekçesiyle ken-
disine dava hakkında ma-
lumat vermeyi reddetti.

Mahkeme: Savcılığın 
itirazları temelsiz

Savcılık, bu iddianın 
asılsız ve ispatlanmamış 
olduğu gerekçesiyle red-
dedilmesini talep ediyor 
ve H.İ. D.’nin davasının, 
eylemleri ve ihmallerinin 
bir sonucu olarak makul 
bir süre içinde görülme-
si ve karara bağlanması 
hakkının ihlal edildiğine 
dair veri olmadığını id-
dia ediyor. Ayrıca makul 
bir sürenin her davanın 
karmaşıklığına göre ka-
rarlaştırılması gerektiğini 
savunuyor. İddia makamı, 
Bulgarlaştırma süreci so-
ruşturmasının ise birkaç 
sanık, yüzlerce mağdur, 
önemli miktarda delil, 
çok sayıda tanığın sorgu-
lanması, davanın birkaç 
mahkemede bakılması 
gibi yaşanan olaylar ve 
hukuk açısından son de-
rece karmaşık olduğunu 
belirtiyor.

Savcılık ayrıca davacının 
hangi eylemlerinin davayı 
geciktirdiğini belirtmedi-
ğinde ısrar ediyor.

Ayrıca iddia makamına 

göre, talep edilen 100 bin 
levalık tazminat son dere-
ce yüksek miktarda olup 
adalet ilkesine, ülkedeki 
sosyo-ekonomik duruma 
veya benzer davalarda 
kalıcı içtihatlara uymuyor.

Mahkeme, 29 yılın çok 
uzun bir süre olması ne-
deniyle savcılığın itiraz-
larının temelsiz olduğuna 
karar verdi. Mahkeme 
kararına göre, bu süre 
zarfında savcılık soruş-

turmayı tamamlamak için 
gerekli adımları atmak 
zorundaydı. Mahkeme 
ayrıca iddia makamının, 
eylemleri ve ihmalleriyle 
İnsan Hakları ve Temel 
Özgürlüklerin Korunma-
sına İlişkin Sözleşme’nin 
davayı makul bir süre 
içinde görme ve karara 
bağlama hakkının korun-
masına ilişkin ilkesini ihlal 
ettiğine hükmetti. AA        

Tarım üreticilerine 19 
milyon leva destek

Başbakan Boyko Borisov, meyve ve sebze üreti-
cilerinin meslek örgütlerinin temsilcileriyle gerçek-
leştirdiği görüşmede, “Hükümet, meyve, sebze, 
yağ gülü ve şaraplık üzüm üreticilerine toplamda 
yaklaşık 19 milyon leva destek verecek” diye kay-
detti.

Devlet yardımı, meyve, sebze, yağ gülü ve şa-
raplık üzüm üreticilerine kuraklığın zararlarının 
telafi edilmesi için “de minimis” adı verilen destek 
ödemesi olarak ve koronavirüs (COVID-19) salgını 
nedeniyle maruz kaldıkları ek maliyetleri karşılama-
ları için yapılıyor. Yardımın potansiyel yararlanıcı-
ları yaklaşık 25 bin kişi.

Başbakan, ”Avrupa'da salgının ne yaptığını görü-
yorsunuz. Önümüzdeki aylar sadece Bulgaristan 
için değil, dünya için kritik olacak. Şimdi mümkün 

olan en kısa sürede batabilecek sektörlere yardım 
etmek önemli” diye konuştu.

Borisov, COVID-19 salgınından etkilenen alt 
sektörlerde çalışan çiftçilere Bulgaristan Kalkınma 
Bankası aracılığıyla son derece elverişli koşullar 
altında borç vermek için ek fırsatlar aranacağını 
da sözlerine ekledi.

Görüşmede hazır bulunan Tarım Gıda ve Orman 
Bakanı Desislava Taneva, Başbakan Borisov ve 
örgüt temsilcilerine ağustos ayı ortasında Kırsal 
Kalkınma Programı’nın COVID-19 Tedbiri kapsa-
mında başvuruların başlayacağını bildirdi. Tedbir 
kapsamında tüm çiftçiler destek için başvuruda 
bulunabilecek.

Görüşmede sektörde çalışan işçilerin istihdamını 
koruyup desteklemek amacıyla 60/40 tedbirinin uy-
gulanması tartışıldı. Bulgaristan Ahududu ve Çilek 
Yetiştiricileri Birliği, kuraklıktan etkilenen ahududu 
yetiştiricilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Yast-
rebino Barajından sulama suyu temin edilmesinden 
dolayı Başbakan Borisov'a teşekkür etti.

Başbakan, hükümetin Bulgarların sağlığını, ya-
şamlarını ve geçim kaynaklarını korumak adına ko-
ronavirüsün etkilerinin üstesinden gelme yönünde 
sıkı bir çalışma sürdürmeye devam ettiğini kaydetti.

Destek miktarının 106 milyon leva olacağı anla-
şıldı.  KH
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Avrupa Komisyonu, dördüncü bir COVID-19 aşısı için anlaştı
Avrupa Birliği (AB) Ko-

misyonu, Alman biyotek-
noloji şirketi CureVac ile 
225 milyon COVID-19 
aşısı ayırması konusunda 
anlaştığını duyurdu.

Bu, Avrupa Komisyo-
nunun AB üyesi 27 ülke 
adına bir ön anlaşmaya 
vardığı klinik araştırmala-
rın son aşamasında olan 
geliştirilmiş koronavirüs 
aşısının dördüncüsü.

Şimdiye kadar “Sanofi-
GSK”, “Johnson & John-
son” ve “AstraZeneca” 
şirketleri tarafından ge-
liştirilen aşılardan 900 
milyon doz sipariş edildi. 
Üye devletler, bu şirketle-
rin aşılarının AB’de satışı 
onaylanması halinde satın 
alabilecek.

Şirketten yapılan açıkla-
mada, CureVac ile yapılan 
anlaşmanın daha sonraki 
bir aşamada ek olarak 
180 milyon aşı daha tes-
lim edilmesini öngördüğü-
nü belirtti.

AK tarafından açıklanan 
Alman şirketiyle yapılan 
anlaşmanın bazı şartları, 
üye devletlerin kendileri 
tarafından satın alınan 
miktarlardan AB dışında-
ki yoksul ülkelere bağış 
yapmalarına ve ayrıca 
dozların bir miktarını di-

ğer aşının yeterli miktar-
da olmadığı başka Avrupa 
ülkelerine yönlendirmele-
rine imkan tanımakta.

Lipid nanopartiküller 
tarafından hücrelere ak-
tarılan haberci RNA’sına 
(mRNA) dayalı yeni bir aşı 
sınıfı geliştiren CureVac, 
test sürecini hızlandırmak 
ve aşı üretim kapasitesini 
geliştirmek için AB bütçe-
sinden çok kez finansman 
aldı.

Diğer üç şirketin üze-
rinde çalıştığı vektör aşı-
larının aksine CureVac’ın 

geliştirdiği aşı, vücudun 
çeşitli hastalıklarla sa-
vaşmak için kendi aktif 
maddelerini üretebildiği 
bir veri taşıyıcı olarak 
mRNA’yı kullanıyor.

CureVac şu anda aşısı-
nın güvenliği ve etkinliği 
için üç zorunlu deneme-
den ilkini gerçekleştiriyor. 
Almanya ve Belçika’daki 
gönüllüler üzerinde doz 
optimizasyonu ve yan 
etkiler açısından test 
ediyor. Şirketten yapılan 
açıklamada, sonuçların 
2020’nin dördüncü çey-

reğinde hazır olmasının 
ardından ikinci ve üçün-
cü aşamalardaki testlerin 
başlayacağı belirtildi. Cu-
reVac Şirketi İcra Müdürü 
Franz-Werner Haas, yap-
tığı açıklamada, aşının 
2021 ortasına kadar hazır 
olmasının planlandığını 
söyledi.

CureVac, salgının baş-
langıç döneminde Alman 
hükümeti, nüfusu COVID-
19’a karşı aşılamaya yete-
cek kadar aşı alınmasını 
güvence altına almak 
amacıyla şirketin Ameri-

ka Birleşik Devletleri ta-
rafından satın alınmasını 
önlemek için müdahale 
etmesi gerektiğinde man-
şetlere çıktı. Geçen hafta 
ABD borsalarına kote 

olan şirket, hisselerinin 
başlangıçta açıklanan fi-
yatını yüzde 250’inin üze-
rine çıkararak hemen 213 
milyon USD artırdı.

             Kırcaali Haber

Bakan Dimitrov: Su krizi bekleniyor
NOVA TV’de yayınla-

nan “Merhaba Bulgaris-
tan” programına konuk 
olan Çevre ve Su Baka-
nı Emil Dimitrov, bu yıl 
yeteri kadar yağmur ve 
kar yağmazsa ülkede 
su krizi yaşanacağı ko-
nusunda uyardı. Bakan, 
önümüzdeki yıl mart 
ayında bitmesi gereken 
görev süresi sırasında 
böyle bir sorun çıkma-
yacağını, ancak gele-
cek bakana bu konuda 
imrenmediğini ifade etti.
En sorunlu bölgenin 

Doğu Bulgaristan oldu-
ğunu belirten bakanın 
ifadesine göre, bu böl-
gede yıllardır yağmur 
yağmayan bölgeler var. 
Bütün bunlar barajların 
kurumasına yol açtığı-
nı ifade eden Dimitrov, 
Koprinka Barajı’ndan 
Tunca nehrine uzanan 
nehir kıyısında yaşa-
nan kuraklığı örnek 
verdi. Bakan, sorunun 
çözümünün bazı tarım-
sal sulama için kullanı-
lan barajların onarımı 
ve sularının içme ve 
kullanma suyu temin 
edilme için kullanılma-

sı olduğunu sözlerine 
ekledi.
Dimitrov, Karadeniz kı-

yısı bölgesine su temin 
edilen Kamçiya Barajı-

nın su seviyesinin düş-
meye devam ettiği için 
bu bölgenin en çok su 
krizi tehdidi altında ol-
duğunu bir kez daha 
vurguladı. Dimitrov, bu 
yıl şiddetli yağışlar ol-
masa bile Karadeniz 
kıyısı bölgesinde suyun 
önümüzdeki yılın sonu-
na kadar yeterli olaca-
ğını açıkladı.
Dimitrov, “Sorunu 

onlarca yıl ileriye dö-
nük çözmemiz gerekir. 
Kamçiya Barajından 

Varna iline verilen su 
miktarının azaltılması 
ve Varna ilinin ihtiyaç 
duyduğu kalan mikta-
rın Tsonevo Barajından 

temin edilmesi, tarımsal 
sulama için kullanılan 
iki barajın onarılması 
ve sularının Burgaz iline 
yönlendirilmesi seçene-
ği üzerinde duruyoruz” 
diye izah etti.
Bakan, “Bulgaristan’ın 

Avrupalı Geleceği İçin 
Vatandaşlar (GERB) 
partisinin Anayasa’da 
değişiklikler yapılması 
için Büyük Halk Meclisi-
nin toplanması önerisi-
ne de değindi. Dimitrov, 
“Pek çok milletvekilinin 

görev süresinin yaşam 
boyu sürmesi ve miras 
edinilmesi hayali, ne 
zaman feshedileceği 
bilinmeyen bir Büyük 

Halk Meclisi fa-
aliyete başlarsa 
gerçekleşmek 
üzere” diye kay-
detti.
Dimitrov, “Bü-

yük Halk Meclisi-
nin toplanacağı-
nı düşünüyorum, 
ancak sonucun 
ne olacağı bilin-
memekte. Bazı 
fikirler veriliyor, 
tar tışılıyor ve 
sonunda kötü 
oldukları ve fikir 

birliği olmadığı ortaya 
çıkıyor. Bir Büyük Halk 
Meclisinin faaliyeti ne 
kadar sürecek? Sonu 
olmayan kısır bir dön-
gü” dedi. Bakan, Ola-
ğan Ulusal Meclisinde 
münfer it kanunların 
kabulü veya değiştiril-
mesi ile aynı sonucun 
sağlanabileceğinden 
dolayı Anayasayı değiş-
tirmenin çok da gerekli 
olmadığını söyledi.  
            Kırcaali Haber

Büyükelçi Aylin Sekizkök, 
Kırcaali hastanesine 3 bin 
adet PCR test kiti bağışladı

Kırcaali Vali Yardımcısı Leman Ali ve Türkiye’nin 
Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Kırcaali Dr. Atanas 
Dafovski Hastanesine Türkiye tarafından bağışlanan 
3 bin adet PCR test kitini hastane yönetimine teslim 
ettiler. Test kitleri, yaz başında Filibe Başkonsolosu 
Hüseyin Ergani ile yaptığı görüşmede Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı’nın test kiti ihtiyacını gündeme getiren 
Kırcaali Valisi Nikola Çanev’in yardımıyla sağlandı. 

Hastane Müdürü Prof. Dr. Todor Çerkezov, bağışçıla-
rın ve Valinin desteği için teşekkür etti ve bu yardımın, 
salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık görev-
lileri için son derece önemli olduğunu ve zamanında 
yapıldığını vurguladı.

İlk defa Kırcaali’yi ziyaret eden Büyükelçi Sekizkök, 
Kırcaali Valiliğini ziyaret ederek Vali Yardımcısı Leman 
Ali ile görüştü. İkili, iki ülke arasındaki geleneksel ola-
rak iyi siyasi ve ticari ilişkileri ve ticari ilişkileri geniş-
letme olasılıklarını tartıştı.

Konuklar, 3 bin adet koruyucu yüz maskesi bağışında 
bulundu.

Maskeler, Kırcaali İli Koronavirüs Kriz Masası tarafın-
dan bölgede bulunan sağlık kuruluşlarına dağıtılacak.

Büyükelçisi Sekizkök, HÖH’ün Kırcaali 
İlindeki Yöneticileriyle Görüştü

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, bera-
berinde Filbe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ve Büyü-
kelçilik görevlilerinden oluşan heyetle birlikte Kırca-
ali ziyareti kapsamında Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Genel Başkan Yardımcısı ve Kırcaali Belediye 
Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, HÖH Kırcaali İl Başkanı 
ve Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet Şa-

ban, HÖH Kırcaali Milletvekili Adlen Şevket ile görüştü.
Görüşmede ayrıca HÖH’ten Kırcaali ilçe belediye 

başkanları, belediye meclis başkanları ve HÖH gençlik 
kolları il ve ilçe başkanları da hazır bulundu.

Dr. Müh. Hasan Azis, görüşmeye ev sahipliği yapan 
HÖH yöneticileri adına Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 
Aylin Sekizkök’ü selamlayarak yerli bir ressamın çizdiği 
bir tablo hediye etti. KH
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Krumovgrad Belediyesinden su kaynakları bulmaya 
ve su şebekesi inşa etmeye yönelik yatırım

Krumovgrad (Koşu-
kavak) ilçesine bağlı 
onlarca köyde iklim de-
ğişikliği, yağış eksikliği 
ve kuyuların kuruması 
nedeniyle su sıkıntısı 
yaşanıyor. Mağdurlar, 
her yaz içme suyunu 
kendileri sağlamak veya 
belediye tarafından sağ-
lanan su tankerlerinden 
aldıkları suyu kullanmak 
zorunda kalıyor. Sorunu 
çözmek için yerel yöne-
tim, yeni su kaynakları 
bulmak ve su şebeke-
si inşa etmek için yüz 
binlerce leva yatırım 
yapacak. Bazı yerleşim 
yerlerinde buna ilişkin 
prosedür çoktan başladı 
ve çok yakında oralarda 
hayat veren su akmaya 
başlayacak. Belediye, 
sembolik önemi olan 
eski Svejest Dağ Evi’nin 
tekrar inşa edilmesi ve 
şehir yakınlarındaki 
Adatepe’de eskiden 
yapılan altın madencili-
ği faaliyetlerinden elde 
edilen bulguların sergi-
leneceği açık hava mü-

zesinin kurulması olmak 
üzere başka iki proje 
daha gerçekleştirmek 
istiyor.
Belediye Başkanı Se-

bihan Mehmet, Radyo 
Kırcaali Müdürü Krasi-
mir Angelov’a verdiği 
röportajda, “İlçe toprak-
larında sondaj çalışma-
ları yapması gereken 
şirket ekipleri geldiğin-

de su bulup bulunma-
yacağını görüp, eğer su 
bulunursa incelenmesini 
ve yasallaştırma prose-
dürüne geçilmesi üzere 
Çal (Çal Cedit), Dobors-
ko (Bakiler) ve Bagriltsi 
(Alacalar) olmak üzere 
iki yerleşim yerinde son-
daj yapmalarını istedik. 
Her iki yerleşim yerinde 
de farklı metre derinlikte 

su bulmamız sevindirici 
bir olay ve halihazırda 
su sondaj kuyusu açma 
çalışmaları devam edi-
yor. Özellikle Bagriltsi 
köyünde bulunan suyun 
kalitesi incelendi, içme 
suyu standartlarına uy-
gun olduğu tespit edildi. 
Şimdi Çal köyünde bu-
lunan suyun analiz so-
nuçlarını da bekliyoruz. 

Eğer suyun içme suyu 
için uygun olduğu anla-
şılırsa harekete geçece-
ğiz” dedi.
Şimdiye kadar yerçe-

kimi suyu ve kaynak 
suyu temin edilen Ska-
lak (Şabanlar) köyünün 
su temini için de fon ay-
rıldı. Sebihan Mehmet, 
“Bu köyün içme suyu-
nun temin edilmesi için 
hazırladığımız nazım 
imar planı ve arsa pla-
nının yürürlüğe girme-
sini bekliyoruz. Köye su 
temin etme projesinin 
hazırlanması için mü-
hendislik sözleşmesi 
imzalandı. 20 gün için-
de tasarımcının proje 
önerisini sunmasını, 
onaylanmasını ve eylül 
ayında Skalak köyünün 
içme suyunun temin 
edilmesine ilişkin proje-

ye başlanmasını bekli-
yoruz” diye kaydetti.
İki yıl önce Baratsi (Ba-

raklar) köyünün içme 
suyu da temin edildi. 
Halihazırda Kovil (Deli-
ahat) Köyü Muhtarlığına 
bağlı köy ve mahallerin 
içme suyu projesi de 
hazır. Belediye Başka-
nı, “Ve yine valinin iz-
niyle kabul komisyonu 
tarafından muayene ve 
kabul işlemleri yapıl-
madan içme suyu boru 
hattını teslim aldık. Şu 
anda her şey tamam, 
borular su dolu. Sade-
ce kabul komisyonu 
tutanağını bekliyoruz, 
ancak Belediye Mecli-
si kararıyla boru hattı-
nı Su ve Kanalizasyon 
Şirketi'ne teslim ettik” 
diye anlattı.
           Kırcaali Haber

Momçilgrad, yer altı çöp konteynerlerinin 
kullanılacağı Doğu Rodoplar’da ilk

Momçilgrad (Mestanlı), 
sakinlerinin evsel atıklar 
için yer altı konteynerleri-
ni kullanacağı Kırcaali ilin-
deki ilk şehir olacak. Bu, 
Haskovo (Hasköy) Bölge 
Çevre ve Su Müfettişliği-
nin (RİOSV), Momçilgrad 
Belediye Başkanı İlknur 
Kazim'ın 360 bin leva fi-
nansman desteği talebini 
onayladıktan sonra müm-
kün olacak.

Fonlar, atıkları ayrı top-
lama için 24 yer altı çöp 
konteynerinin tasarımını, 
yapımını ve proje uygu-
lanmasının denetimini 
finanse etmek için kulla-
nılacak. Çöp konteyner-
leri, şehrin farklı yerlerine 
yerleştirilecek. RIOSV, 

bu finansman kaynağını 
Momçilgrad Belediyesi-
nin Atık Yönetimi Kanunu 
uyarınca her yıl ödediği 
çöp ücreti ödemelerin-
den yapılan kesintilerden 
toplanan kaynaklardan 

sağlayacak. Bu, çöp üc-
reti ödemelerinden yapı-
lan kesintilerden toplanan 
kaynaklarla gerçekleştiri-
len ikinci proje. Geçen yıl 
ekim ayında Momçilgrad 
Belediyesi, 24 metreküp 

hacimli yeni bir atık topla-
ma kamyonu ve yeni çöp 
kutuları satın aldı.

Belediye Başkanı İlk-
nur Kazim, “Yer altı kon-
teyner ler in in yapımı, 
ekibimizin ekoloji ala-
nındaki tutarlı politikası-
nın bir parçası. Bununla 
Momçilgrad'da belediye 
bütçesine hiçbir şekilde 
yük getirmeyecek ve aynı 
zamanda modern bir Av-
rupa şehri olarak gelişimi-
mize katkı sağlayacak bir 
yatırım yapılacak. Kendi-
mize belirlediğimiz hedef, 
kentsel çevreyi iyileştirir-
ken, evsel atıklarla ilgili 
faaliyetlerin maliyetlerini 
kademeli olarak azalt-
mak” diye kaydetti.

Üniversite öğrenci bursları artacak
Üniversite öğrenci burs-

ları % 20 artıyor. Bu, ge-
çen çarşamba günü Ba-
kanlar Kurulu kararıyla 
onaylanan ilave mali kay-
nak tahsis edilmesi saye-
sinde mümkün olacak.

Yeni akademik yılın baş-
lamasından kısa bir süre 
önce kabine toplantısında 
alınan kararla yüksek öğ-
renim burslarını artırmak 

için 7 milyon leva tahsis 
edildi.

Ayrıca üni-
versite öğren-
ci yurtlarının 
onarımı için 
93 milyon leva 
ay r ı l d ı .  Şu 
anda acil ona-
r ım iht iyacı 
olan yurtların 
listesi hazırla-
nıyor.

Yurtların bu listeye dahil 

edilebilmesi için 5 kriteri 
karşılaması gerekiyor.
Üniversitenin yeterli 

teknik donanıma sahip 
olup olmadığı belirleyici 
bir kriter. Ayrıca en son 
ne zaman kaynak tahsis 
edildiği ve üniversite yur-
dunun dolup dolmadığı 
da dikkate alınacak.
             Kırcaali Haber

Cebel’in Bryagovo semti 
yatırım bölgesine dönüşüyor
Yıllardır kaderine terk edilmiş Cebel (Şeyhcuma) 
kasabasının Bryagovo semti şimdi Cebel’in ya-
tırım bölgelerinden biri haline geliyor. Bryagovo 
semti, sokak asfaltlama, bordür döşenmesi ve ço-
cuk oyun alanı kurulmasıyla yepyeni bir görünüme 
kavuşacak.
Yoğun bir şekilde devam eden onarım faaliyetle-
ri tamamlanmak üzere. Ağır makinelerle çalışan 

çok sayıda işçi, yol kaplama çalışmasını bitirmek 
üzere.
Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali’nin ilçeyi ge-
liştirme programı doğrultusunda şimdiye kadar 
Bryagovo semtinde kazı ve kazı dolgu faaliyetle-
ri, çakıl kaplama, iki tabaka halinde asfalt beton 
kaplama çalışması, beton bordür taşı döşenmesi 
yapıldı ve 6 cm kalınlığında kaldırım levhaları dö-
şendi. Sokağın toplam uzunluğu 160 metre, ge-
nişliği 6 metre.
Yakın bir yerde renkli tesisleriyle Bryagovo sem-
tinde çocukları sevindiren yeni bir çocuk oyun 
alanı da inşa edildi.
Projenin uygulanması, kasabanın en modern 
semtlerinden biri haline gelen semtin genel alt-
yapısını gözle görülür şekilde iyileştirecek. Kökten 
değişen sokak üzerindeki tüm yapılar, yeni inşa 
edilmiş konutlar ve bu da burada bulunan arsalara 
büyük ilgi olduğunu gösteriyor.
Görünüşe göre, semt gittikçe büyüyor ve bunun 
kanıtı, Cebel Belediyesinin yakında Bryagovo 
semtinde bulunan belediyeye ait yeni 15 arsa 
satmayı planladığı gerçeği. Yatırım ve konut in-
şaatı için Bryagovo semtini daha da cazip hale 
getirecek. KH
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Türk şirketi Bulgaristan'daki ikinci fabrikasını aldı
Sarten Ambalaj, 10 mil-

yon euro yatırımla Bulga-
ristan’daki ikinci fabrikası-
nı satın aldı. Türkiye’de 16 
fabrikayla hizmet veren 
şirket, bu yatırımla Bul-
garistan’daki ikinci, yurt 
dışında ise dördüncü mer-
kezini devreye almış oldu.

Şirketten yapılan açık-
lamaya göre, Sar ten 
Ambalaj, 10 milyon euro 
yatırımla Bulgaristan’da-
ki ikinci fabrikasını satın 
aldı. Bulgaristan’da ha-
lihazırda 25 milyon euro 
ciro yapan Sarten Am-
balaj, son yatırımıyla bu 
rakamı 50 milyon euro 
seviyelerine çekmeyi he-
defliyor.

Açıklamada görüşlerine 
yer verilen Sarten Amba-
laj Üst Yöneticisi (CEO) 
Zeki Sarıbekir, şunları 
kaydetti:

“Bu ülkedeki şirketimi-
zi 1999 yılında kurduk. 
2001 yılında da orada-
ki ilk fabrikamızı aldık 
ve üretime başladık. 19 
yıldır da Bulgaristan’da 
üretim yapıyoruz. Şirke-
tin ilk yurt dışı yatırımı da 
Bulgaristan’dır. Yeni ya-
tırımımız, Bulgaristan’ın 
ilk metal ambalaj fabri-
kası. Bu yatırımımızla 
Bulgaristan’da 400 kişinin 
üzerinde istihdam sağla-
mış olacağız. Bu ülkede 

25 milyon euro ciro ya-
pıyoruz. Hedefimiz 1-2 
yıl içerisinde ciromuzu iki 
katına çıkarmak olacak. 
Balkanlarda ve Doğu 
Avrupa’da Bulgaristan’ı 
merkez seçerek büyü-
yoruz. Hedefimiz daha 
fazla ihracatla ülkemizin 
cari açığının kapanması 
adına daha fazla katkı 
sağlamak. İkinci fabrikay-
la Doğu Avrupa’da metal 
ambalajda daha güçlü bir 
konuma geleceğiz. Bu ya-
tırım Türkiye’den ihracatı-
mızı da artıracak. Yine 
yarı mamulü Türkiye’den 

göndereceğiz. Ham mad-
de de gidecek."

Çalışan sayısı 3 bini 
geçti

Yeni fabrikada kavanoz 
kapağı ve endüstriyel am-
balaja odaklanacaklarını 
aktaran Sarıbekir, "Plev-
ne’deki fabrikamızda ise 
gıda tarafında büyüme 
hedef liyoruz. 2020’de 
20’nci fabrikamızı kurmuş 
olduk. Türkiye ve yurt dışı 
olmak üzere toplam çalı-
şan sayımız 3 binin üze-
rinde. Şirket olarak bir 
yıl öncesine göre yüzde 
5 büyüdük. Sektörün de 

bu düzeyde büyüdüğünü 
düşünüyorum. Türkiye’de 
kişi başına düşen amba-
laj tüketimi 250 dolarları 
buldu. Avrupa’da bu 450 
dolarların üzerinde. Am-
balaj ürünlerin, özellikle 
gıdaların hijyenik bir şe-
kilde son tüketiciye ulaş-
tırılması için çok önemli. 
Pandemi, bizlere amba-
lajın önemini bir kez daha 
hatırlatmış oldu.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Manisa ve Adana'ya iki 
fabrika

Zeki Sarıbekir, şirketin 
200 milyon TL yatırımla 

Adana’da ve Manisa’da 
kavanoz kapağı üretimi 
için fabrika kuracağını be-
lirterek, şunları kaydetti:

“Aylık 100 milyonun 
üzerinde kapak üretiyo-
ruz. Bu yıl Manisa’da yeni 
yatırımla beraber yıllık 1,5 
milyar kapak üreteceğiz. 
Kapasiteye bakarsak 2 
milyar civarlarında ola-
cak. Senede 2,5 milyar 
adet kavanoz kapağı 
üretmeyi hedefliyoruz. 
Ev kullanımında kavanoz 
kapağı adet bazında 300 
milyon seviyelerinde. Türk 
dolumcular geçen seneye 

göre iki kat iş yapıyorlar. 
Su her yerde var ama onu 
şişeleyebilmek önemli. 
Biz o şişeye önem veri-
yoruz. Balkanlarda birey-
sel ihtiyaç olarak kapak 
kullanılıyor. Romanya’da 
da aynı şekilde. Konser-
vecilik kültürü var.”

Şirketin 2030 hedefine 
odaklandığını ifade eden 
Zeki Sarıbekir, “Avrupa’da 
zaten kuvvetliyiz. 2030 
hedefimiz 1 milyar dolar 
ciro. 2030 yılında 30 fab-
rikaya ulaşmak istiyoruz.” 
değerlendirmesinde bu-
lundu. AA

Ptiçar köyü köprüsünün 
inşaatı ilerliyor

Ptiçar (Ahatlı) köyü ile Makas Sınır Kapısına uzanan 
karayolunu birbirine bağlayacak köprünün kirişleri yer-
leştirildi. Her biri 26 metre uzunluğunda ve 26 ton ağır-
lığındaki kirişler Vırbitsa (Söğütlü) nehrinin yatağına 
dikilmiş sütunların üzerine yerleştirildi. Kirişlerin be-
şinin de yerleştirme çalışması tamamlandı. Köprünün 
iki temelinden biri olan Ptiçar köyü tarafındaki temeli 
hazır. İnşaat çalışmaları plana göre sürüyor ve köprü-
nün bu syın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Hava koşulları elverdiği taktirde tesisin tamamı ekim 
sonu veya Kkasım ayı başında hazır olacak. Dünyaca 
ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun doğduğu yer olan 
Ptiçar köyü ile Makas Sınır Kapısına uzanan karayolu-
nun tamamı 350 metre uzunluğunda olup köprüden ge-

çen kısmı 156 metre uzunluğunda. Köprünün genişliği 
6 metre olup yaya trafiği için her iki tarafta 0,75 metre 
genişliğinde yaya yolu olacak. Köprünün aydınlatılması 
öngörülüyor.
Yeni köprü, şu anda dar ve dik bir yoldan ulaşılan köye 
erişimi kolaylaştıracak.
Proje için Bakanlar Kurulu’nun iki kararıyla finansman 
sağlandı, ancak bu miktar tamamının uygulanması için 
yeterli değil. Buna rağmen projenin tamamı uygulana-
cak ve belediye proje için ek finansman sağlamaya 
çalışacak.

Yenilikçi okulların 
listesi güncellendi
Bakanlar Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda 504 okul 

içeren yenilikçi okulların listesini onayladı. Yenilikçi 
okul başvuruları, Yenilikçi Okullar Komisyonu tarafın-
dan onaylandı.

Okul projelerinde açıklanan yenilik süreçleri 4 yıla 
kadar sürecek ve okulda gerçekleşen eğitim sürecinin 
katılımcılarının tamamını veya bir kısmını kapsayacak. 
Her bir eğitim öğretim yılı için izlemeye tabi ilerleme 
aşamaları ve sonuçlar açıklanmıştır. Öğrencilerin kişi-
sel, entelektüel ve duygusal gelişimiyle ilgili hedef ve 
fikirler belirlenmiştir.

Yenilikçi Okullar Komisyonunda psikologlar, sosyo-
loglar, pedagoji uzmanları, bilim camiasının temsilcile-
ri, eğitim, bilim ve teknoloji alanında kendini kanıtlamış 
deneyime sahip olan şahsiyetler yer alıyor.

lediyenin projelerini ele 
aldık. Yatırım imkânlarını 
detaylı bir şekilde görüş-
tük. Daha fazla Türk yatı-
rımcının Kırcaali bölgesi-
ne yatırım yapmasını biz 
de teşvik ediyoruz. Biz 
COVID-19 döneminde 
de Büyükelçilik olarak 
Kırcaali’yi hiçbir zaman 
yalnız bırakmadık. Bugün 
de hem Belediyeye hem 
de Valiliğe Türkiye’den 
gelen maskeleri teslim 
ediyoruz. Ayrıca yine 
Valiliğin ricası üzerine 
uzun ve meşakkatli bir 
süreçten geçmiş olmak-
la beraber talep ettikleri 
3000 adet PCR test kitini 
de bugün teslim edecek 
olmamızın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Ziyaretimiz 
devam edecek. Bu bir 
ilk ziyaretin başlangıcıy-
dı. Devlet kurumlarını ve 
Kırcaali’nin diğer güzel 
bölgelerini ziyaret etme-
ye devam edeceğiz” dedi.
Bir basın mensubunun 

bölgede Türk yatırımla-
rıyla ilgili sorusu üzerine 
Büyükelçi, şunları ifade 

etti: “İlk aşamayı şöyle 
yapmayı düşünüyoruz. 
Belediye Başkanı ile de 
konuştuk. Özellikle Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nin 
potansiyel Türk yatırımcı-
larına daha iyi tanıtılması 
çok önemlidir. Belki de 
ilk aşamada COVID-19 

krizini de dikkate alarak 
online toplantılar gerçek-
leştireceğiz ticaret müşa-
virlerimizin katkısıyla. Di-
ğeri, Kırcaali bölgesinde 
bizatihi iş sektöründe yer 
alan iş adamlarının da 
oluşturacağı bir heyetle 
Türkiye’ye ziyaretler ön-
görülüyor. Arkasından 
da Türk heyetlerinin yine 

Kırcaali’yi ziyaret ederek 
yatırım olanaklarını yerin-
de görmelerini sağlamak 
için biz elimizden gele-
ni yapacağız. Esasında 
zaten Türk yatırımlarının 
burada bulunuyor olması; 
Teklas Holding gibi, Şa-
hinler Holding gibi diğer 

Türk yatırımları için de 
önemli bir endikasyon-
buraya yönelmeler ini 
sağlayabilecek”.
Daha sonra Kırcaali 

Bölge Müftülüğünü zi-
yaret eden Büyükelçi 
ve beraberindeki heyet, 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet’in eşliğinde Kır-
caali’deki Merkez Camii 

avlusunda bulunan Gazi 
Kırca Ali Türbesini ziya-
ret edip dua okudular. Ko-
nukları makamında ağır-
layan Müftü, Büyükelçiyi 
şehirde yapımı devam 
eden yeni cami projesi 
ve bölgede gerçekleşti-
rilen diğer cami projeleri 
hakkında bilgilendirdi.
Bölge Müftülüğü ve 

Merkez Camii ziyare-
tinin ardından Kırcaali 
hastanesini ziyaret eden 
Büyükelçi, COVID-19 ile 
mücadele için 3000 adet 
PCR test kiti bağışında 
bulundu.
Ayrıca Türkiye Büyükel-

çiliği tarafından Kırcaali 
Belediyesine 4000, Va-
liliğe de 3 480 adet yüz 
maskesi de bağışlandı.
Hastane ziyaretinden 

sonra yeni cami inşaatını 
yerinde incelemede bulu-
nan Büyükelçi, ardından 
Kırcaali’deki Ömer Lütfi 
Türk Kültür Derneği sa-
lonunda bölgedeki sivil 
toplum kuruluşları tem-
silcileriyle bir araya geldi.
Daha sonra heyet Kırca-

ali Haber gazetesi ofisini 
ziyarette bulundu.

Büyükelçisi Sekizkök, Kırcaali’ye 
İlk Resmi Ziyarette Bulundu

1. sayfadan devam
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Kış turizm işletmeleri, Bulgaristan’ın reklam 
stratejisini yeniden yönlendirmesini istedi
Başbakan Yardımcısı 

ve Turizm Bakanı Maria-
na Nikolova, kış tatil me-
kanlarının temsilcileriyle 
bir araya geldi. Kış tatil 
mekanlarının temsilcileri, 
“Bulgaristan’ın bir turist 
destinasyonu olarak rek-
lam stratejisini ve sosyal 
ağların yanı sıra Balkan 
ülkelerinin televizyon-
larına yönelik reklam 
kampanyasını yeniden 
yönlendirmesi gerekiyor. 
Önümüzdeki kış turizmi 
sezonunun gelişiminin 
anahtarı, ülkenin çeşitli 
çevrimiçi kanallarda aktif 
ve amaca yönelik yer al-
ması” diye kaydettiler.

Borovets kayak mer-
kezinde yapılan çalış-
ma toplantısına Bansko, 
Pamporovo, Borovets ve 
Sofya’da bulunan turizm 
işletmelerinin yönetimle-
rinin temsilcilerinin yanı 
sıra Samokov ilçesinde 
yerel yönetim ve iş dün-
yası temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, “Turizm iş-
letmelerinin temsilcileri 
ayrıca, tüm güvenlik ön-
lemlerinin gözetildiği ger-
çeğine odaklanılmasında 
ısrar ediyor. Kayak spor-
ları en güvenli ve en sağ-
lıklı fiziksel aktivitelerden 
biri. İnsanların bir araya 
gelmesi sadece liftlerde 
mümkün, ancak orada 
bile mesafeyi korumak 
için önlemler alındı” diye 
kanaat getirdiler.

Tüm büyük kış turizm iş-

letmelerinin temsilcileriyle 
böyle bir toplantı uzun yıl-
lardan beri ilk kez düzen-
leniyor. İşletme sahipleri, 
sezon için çözüm arayışı 
içerisinde onlarla yakın 
çalışma arzusu nedeniyle 
Bakan Nikolova'ya teşek-
kür etti.

Başbakan Yardımcısı, 
hükümetin COVID-9'un 
yayılmasından en çok 
etkilenen ve kriz öncesi 
faaliyetlerini hala yeniden 
başlatamayan sektörü 
desteklemek için aldığı 
tüm önlemleri hatırlattı.

Samokov Belediye Baş-
kanı Vladimir Georgiev, 
“Sektör temsilcilerini mev-
cut durumu tartışmak için 
kış turizmi sezonu baş-

lamadan önce bir araya 
getirmek çok güzel bir 
girişim” dedi ve Bulgar 
turistlere yönelik bir rek-
lam kampanyası gelişti-
rilmesi gerektiğini söyle-
di. Georgiev’in ifadesine 
göre, toplantı ve kongre 
turizminin teşvik edilme-
sinin düşünülmesi gerekir.

Kış turizm işletmelerinin 
temsilcileri, 80:20 tedbiri-
nin sezon sonuna kadar 
uygulanmasının sektör 
açısından çok önemli 
olduğunu vurgulayarak, 
Başbakan Yardımcısının 
tedbirin Mayıs 2021'e ka-
dar uygulanması önerisini 
desteklediler. Ayrıca tüm 
Balkan ülkelerinde çocuk 
tatil dönemlerini senkroni-

ze etme olanağının çalış-
malarına yardımcı olaca-
ğını belirttiler.

Bakan, Borovets Birleşik 
Turist Bilgi Sistemi verile-
rine göre, yılın başından 
15 Ağustos'a kadar 86 
binden fazla turistin bu 
tesiste gecelediğini gös-
terdiğini açıkladı. 1 Ocak 
- 15 Ağustos döneminde 
Borovets kayak merkezini 
ziyaret edenler arasında 
en büyük paya 36 binden 
fazla olan yerli ziyaretçi-
ler sahip. Onları, 22 binin 
üzerinde olan İngilizler, 7 
binin üzerinde olan Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti 
vatandaşları, 3 binin üze-
rinde olan Romenler ve 
2800’den fazla olan Ya-

hudiler izledi.
Nikolova, “2021 sezonu 

için hazırlanmaya şim-
diden başlamak önemli, 
çünkü tahminler, önümüz-
deki iki yıl içinde sektörün 
kademeli olarak toparlan-
maya devam edeceği, 
ancak henüz kriz öncesi 
seviyelere ulaşmayacağı 

yönünde” diye kaydetti. 
Bakan, turizmde daha iyi 
sonuçlara katkıda bulun-
mak için somut adımlar ve 
girişimlerin ana hatlarını 
çizebilmek için yapıcı bir 
diyalog yürütülmesini ve 
verimli bir ortaklık yapıl-
masını umduğunu belirtti.

              Kırcaali Haber

KOBİ’lere dijitalleşme desteği
Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri (KOBİ) Teş-
vik Etmek İçin Yürüt-
me Ajansı’ndan yapılan 
açıklamaya göre, 31 
Ağustos’ta Yenilikçilik 
ve Rekabetçilik Ope-
rasyonel Programı kap-
samında finanse edilen 
“Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelere Bilgi ve İleti-
şim Teknolojileri Hizmet-
leri Sağlamak İçin Kupon 
Şeması” prosedürüne 
ilişkin proje başvuru çağ-
rısı açıldı.
Proje başvuru çağrı-

sının açılacağı tarih ve 
başlangıç saati son de-
rece önemli, çünkü pro-
jeler en hızlı davranan 
kazanıyor ilkesine göre 
başvuru sırasına göre 
ele alınacak ve değer-
lendirilecek. Son başvu-
ru kabul tarihi 30 Eylül 
2020 saat 16:30.
Bütçesi 9 milyon leva-

yı aşan kupon şeması 
ile 450 işletme destek-

lenecek. Kuponlar, web 
sitesi veya uygulama ge-
liştirme için katma değer 
vergisi (KDV) hariç 5 bin 
leva ve dijital pazarlama, 
süreç optimizasyonu ve 
/ veya siber ve bilgi gü-
venliği sağlama için 20 
bin leva değerinde ku-
ponlar olmak üzere iki 
tür. Yararlanıcılar, yak-
laşık 300 bilgi ve ileti-
şim teknolojileri hizmet 
sağlayıcısının hizmetle-

rinden yararlanabilecek. 
Firmaların tam listesi 
Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Teşvik Etmek 
İçin Yürütme Ajansı’nın 
kurumsal sitesinde ya-
yınlanmış durumda.
Başvurular, Fonların 

Yönetimi ve İzlenmesi 
için Bilgi Sistemi (İSUN 
2020) üzerinden elekt-
ronik ortamda oluşturul-
muş bir form aracılığıyla 
yapılacak. Başvuru sa-

hipleri başvuru 
prosedürü, pro-
sedürün uygu-
lanması ve pro-
je raporlaması 
ile ilgili soruları 
sadece proje 
tekliflerinin son 
teslim tarihinden 
5 gün öncesine 
kadar e-posta ile 
sorma fırsatına 
sahip olacaklar.
Kupon şema-

sının  amacı, 
Bulgar işletme-
lerinin dijital tek-

nolojiler alanında bilgi 
birikime ve teknolojiye 
erişimlerini kolaylaştı-
rarak, yeni teknolojiye 
dayalı iş modellerinin 
kullanımını teşvik ederek 
ve aynı zamanda CO-
VID-19 salgınının neden 
olduğu ekonomik zararın 
üstesinden gelmelerine 
yardımcı olarak dijital-
leşmesini desteklemek.
           Kırcaali Haber

Üç şirkete A Sınıf Yatırım 
Sertifikası verildi

Ekonomi Bakanı Lıçezar Borisov, Bakanlıkta düzen-
lenen törenle Yatırımları Teşvik Kanunu çerçevesin-
de üç şirkete A Sınıf Yatırım Sertifikası verdi. A Sınıf 
Yatırım Sertifikası verilen projelerin toplam tutarı 70 
milyon leva. Sertifika verilen projelerle 340 kişilik is-
tihdam yaratılması öngörülüyor.

A Sınıf Yatırım Sertifikası verilen Solway Sody 

Şirketi’nin yatırım projesi, kurulum, üretim, paketleme 
ve temizlik faaliyetleri içerir.

DB Cargo Bulgaria Şirketi’nin A Sınıf Yatırım Sertifi-
kası alan projesi “DB Cargo Bulgaria Şirketi’nin Mev-
cut Bir İşletmesinin Çeşitlendirilmesi” ismini taşıyor. 
Proje Karlovo (Karlıova) şehrinde gerçekleştirilecek.

A Sınıf Yatırım Sertifikası verilen üçüncü proje, 
Ѕсаlе Fосuѕ Şirketi’nin “Odaklı Büyüme” ismini taşı-
yan yatırım projesi.

Hâlihazırda toplam tutarı 1 480,18 milyon leva olan 
yatırım projelerinin sertifikalaştırma işlemleri sürüyor. 
Bu projelerle 4 911 kişiden fazla istihdam yaratılması 
öngörülüyor.

Devlet, çocuklara 100’er leva 
değerinde gezi kuponu verecek

Turizm Bakanlığı, Ulusal Çocuk ve Gençlik Turiz-
mi Derneği'nin geziler için her bir çocuğa 100 leva 
değerinde kupon verilmesi için fon kaynağı tahsis 

edilmesi öne-
risini Eğitim ve 
Bilim Bakanlığı 
karşısında sa-
vunacak.

B a ş b a k a n 
Yardımcısı ve 
Tu r i zm  B a -
kanı Mariana 
N iko lova'nın 

ifadesine göre çocuk gezileri, yeşil ve kayak okulları 
programları çocukların sağlığının güçlendirilmesi ve 
sosyalleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu tür 
programlar özellikle salgın koşullarında okul ve ders 
dışı etkinlikleri çok iyi bir şekilde birleştirebilir.

Başbakan Yardımcısı, kış turizm işletmecilerinin 
temsilcileriyle yapılan son toplantıda otelciler tarafın-
dan tatil beldelerimize her mevsim daha fazla çocuk 
akını sağlamak için çocuk tatil dönemlerinin Balkan 
ülkeleri arasında senkronize edilmesinin önerildiğine 
dikkat çekti. KH
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Faizsiz kredi başvuruları devam ediyor
Bulgaristan Kalkınma 

Bankasının (BBR) koro-
navirüs (COVID-19) sal-
gını nedeniyle ücretsiz 
izinde olan ve sigorta 
primlerini kendileri öde-
yen kişilere verilen faizsiz 
kredi borcunu teminat al-
tına alan programı kap-
samında yaklaşık 16 bin 
kredi başvurusu onay-
landı. Programın ortak-
ları olan ticari bankalar 
tarafından kişilere yönelik 
onaylanmış toplam faiz-
siz kredi tutarı 65,7 mil-
yon leva üzerinde. Ağus-
tos ayı ortalarına kadar 
ticari bankalara 26 160 
kredi başvurusu yapıldı. 
Başvuruların yüzde 78’i iş 
sözleşmesi kapsamında 
çalışan kişiler, geri kalan 
% 22’si ise sigorta prim-
lerini kendileri ödeyen 
kişiler tarafından yapıldı. 
Talep edilen kredi borç-
larının ortalama değeri 
4 100 levadan fazla. Fa-
izsiz kredi garanti prog-

ramına 2020’in sonuna 
kadar başvurulabilir.
ББР, programın ortak-

ları olan ticari bankalarla 
136 095 000 leva değe-
rinde kredi garanti anlaş-
maları imzaladı, bu mik-
tarın yüzde 50'si ödendi. 

Kalan fonlar, garanti söz-
leşmesinin uygulanması, 
başka kredi sözleşmele-
rinin garanti azami tutar-
larını sağlamak için kulla-
nılabilir durumda kalıyor.
Önlemin amacı, koro-

navirüs salgını nedeniyle 

ücretsiz izinde olan ve si-
gorta primlerini kendileri 
ödeyen kişilere destek 
olmak. Onlar, bir seferde 
veya her biri 1 500 levalık 
üç dilimde 4 500 levaya 
kadar faizsiz kredi alma 
fırsatından yararlanabilir-

ler. Kredilerin maksimum 
geri ödeme süresi 5 yıl, 
minimum 6 ay ve ödeme-
siz dönem maksimum 24 
ay. Kredi alanlar ne temi-
nat ödemesi yapacaklar, 
ne kredi faizi, ne kredi ko-
misyonu ne de gecikme 
faizi ödeyecekler.

Faizsiz kredi alma hak-
kına sahip olan vatandaş-
ların salgın nedeniyle üc-
retsiz izne çıkmış veya iş 
yerlerinin geçici süreliğine 
faaliyetlerine ara verilmiş 

olması gerekiyor.
Programa başvuru ko-

şulları değiştirildi. İşlerine 
geri dönen çalışanlar da 
bu programa başvurabi-
lirler. Sigorta primlerini 
kendileri ödeyen kişilerin 
2020 yılında gelirlerinde 
% 20'lik bir düşüş olması 
şartı var. Tüm başvuru sa-
hipleri, geriye dönük 6 ay-
lık döneme ilişkin sigorta 
prim hizmet beyannamesi 
vermelidir.

              Kırcaali Haber

Ulaşım ve turizm sektörlerindeki işverenlere 
tazminat ödenmesine yönelik yeni prosedür

 İstihdam Ajansı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, 
ulaşım ve turizm sektörle-
rindeki işverenlere tazmi-
nat ödenmesine yönelik 
yeni prosedür sayesinde 
bugüne kadar ulaşım ve 
turizm alanında yaklaşık 
22 bin istihdamın korun-
ması bekleniyor.

İstihdam Ajansı’nın ger-
çekleştirdiği İnsan Kay-
naklarının Geliştirilmesi 
Programınca finanse edi-
len “COVID-19 Salgınına 
Yanıt Olarak Kısa Vadeli 
İstihdam Desteği” isimli 
proje kapsamında adı ge-
çen sektörlerde faaliyet 
gösteren işletmelere ve 
sigorta primlerini kendileri 
ödeyen meslek sahipleri-
ne doğrudan mali destek 
veriliyor. Böylece, 60/40 
tedbirinin yeniden düzen-
lenmesiyle birlikte onlar 
için destek 80/20'ye ula-
şabilir. Prosedürün baş-
lamasından bu yana sa-

dece bir buçuk ay içinde 
ulaşım ve turizm alanında 
faaliyet gösteren şirketler 
ve serbest meslek sahip-
leri tarafından 1 115 baş-
vuru yapıldı.

İstihdam Ajansı, 1 020 
işçi ve görevlinin ve sigor-
ta primlerini kendileri öde-
yen 4 meslek sahibinin is-
tihdamının korunması için 
296 960 leva miktarında 
ilk ödemeyi gerçekleştirdi.

İşletmelere yönelik taz-

minat ödemeleri, tazmi-
natın ödendiği sürenin 
yarısına eşit ek bir süre 
için istihdamı korunacak 
her işçi, görevli veya ser-
best meslek sahibi için 
yapılır. Yardım tutarı 290 
leva olup, bu miktara ça-
lışan için 189 levanın yanı 
sıra sigortacı ve sigortalı 
tarafından karşılanması 
gereken vergi kesintileri 
ve sigorta primleri de da-
hil. Başvurusu onaylanan 

işverenlere veya sigorta 
primlerini kendileri öde-
yen çalışanlara tazminat-
lar, 1 Temmuz 2020 ta-
rihinden itibaren tam bir 
takvim ayı için, ancak altı 
ayı geçmemek kaydıyla 
aylık olarak ödenecek.

Bakanlar Kurulu’nun 429 
sayılı 26 Haziran 2020 ta-
rihli kararının ekinde be-
lirtilen sektörlerde faaliyet 
gösteren ve proje başvu-
rusunun sunulduğu aydan 
önceki ay içinde satış ge-
lirlerinde yüzde 20'den 
az olmamak üzere bir 
azalma beyan eden işve-
renler ve serbest meslek 
sahipleri de hala bu yar-
dıma başvurabilirler.

Projenin koşulları hak-
kında ayrıntılı bilgi, İstih-
dam Ajansı’nın kurumsal 
web sitesinde ve ülke 
çapında istihdam bürola-
rında bulunan bilgi pano-
larında bulunabilir.

              Kırcaali Haber

AK, Bulgaristan'a 511 milyon 
EURO tutarında mali destek 

sağlanmasını öneriyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, SURE aracı kapsa-

mında 15 üye devlete 81,4 milyar avro mali destek sağ-
lama kararları alınması için AB Konseyine önerilerini 
sundu.

AB Bulgaristan Temsilciliği, “SURE aracı, AB'nin 
vatandaşları korumak ve koronavirüs salgınının ağır 

sosyo-ekonomik sonuçlarını hafifletmek için genel 
stratejisinin önemli bir unsuru” diye bildirdi.

SURE, tüm üye devletlere toplam 100 milyar av-
roya kadar mali destek sağlayabilir. AB Komisyonu, 
Konsey'e Bulgaristan'a 511 milyon EURO tutarında 
mali destek sağlanmasını onaylamasını teklif ediyor.

Konsey bu önerileri onayladıktan sonra mali destek 
AB tarafından üye devletlere uygun koşullarda verilen 
krediler şeklinde sağlanacak.

Krediler, üye devletlerin istihdamı korumaya yönelik 
kamu harcamalarındaki ani artışlarla başa çıkmalarına 
yardımcı olacak.

Sağlanacak krediler, üye devletlere koronavirüs 
salgınına yanıt olarak, özellikle de serbest meslek sa-
hipleri ile ilgili olarak getirdikleri ulusal düzeyde yarı 
zamanlı çalışma rejimlerinin finansmanı ile doğrudan 
ilgili maliyetleri ve diğer benzer önlemlerin maliyetlerini 
karşılamalarına yardımcı olacak.

SURE aracı kapsamında üye devletlere kredi ver-
me, üye devletler tarafından oluşturulan gönüllü garanti 
ödeme sistemiyle desteklenecek. Komisyon, üye dev-
letlerin Komisyon ile garanti anlaşmalarını sonuçlan-
dırma sürecinin çok yakında tamamlanmasını bekliyor.

Ekonomi Bakanlığı, Güney Kore ile 
ticari ilişkilere öncelik veriyor

Ekonomi Bakanı Lıçe-
zar Borisov, Kore Cum-
huriyeti Sofya Büyükel-
çisi John Jean-Kew ile 
yaptığı görüşmede, “Bul-
garistan, Güney Kore'den 
doğrudan yatırım çeke-
rek, ticaret hacmini ar-
tırıp dengeleyerek, bilgi 
ve iletişim teknolojileri 
alanında işbirliğini geliş-
tirerek Kore Cumhuriyeti 
ile ticari, ekonomik, bilim-
sel ve teknik işbirliğinin 
geliştirilmesine öncelik 
vermekte” diye kaydet-

ti. Görüşmede Ekonomi 
Bakan Yardımcıları Yana 
Topalova ve Stamen Ya-
nev de hazır bulundu.
İki taraf, ticareti artır-

mak için ciddi bir potan-
siyel olduğu görüşü et-
rafında birleşti. Ticari ve 
ekonomik ilişkilere yeni 
bir ivme kazandıracak 

olası somut adımlar ve 
projeleri tartıştı.
B a k a n  B o r i s o v , 

Bulgaristan'ın, özellikle 
"yeşil" sektör, enerji ve-
rimliliği, otomotiv, elektrik 
elektronik mühendisliği, 
yüksek teknoloji ve ye-
nilikçi üretimler alanında 
olmak üzere gelecekteki 

Kore projelerine desteği-
ni artırmaya hazır oldu-
ğunu vurguladı. İmalat 
endüstrisi, altyapı inşaatı 
ve enerji sektörü, işbirli-
ği ve yatırım için önemli 
bir potansiyele sahip. 
Bakanın ifadesine göre, 
koronavirüs (COVID-19) 
salgınına rağmen Bulga-

ristan sanayi, bilgi ve ile-
tişim teknolojileri sektö-
ründe nispeten iyi konu-
munu koruyor. Borisov, 
ayrıca ülkemizin Avrupa 
Birliği (AB) ülkeleri içinde 
gayri safi yurt içi hasıla 
(GSYİH) düşüş oranının 
en düşük seviyede ol-
duğu ilk 4'te yer aldığını 

ve bunun da güvenli ve 
güvenilir bir iş ortağı ol-
duğunu bir kez daha ka-
nıtladığını vurguladı.
Bakan, ayrıca salgını 

kontrol altına almaya 
yönelik iki ülke arasın-
daki işbirliği, deneyim 
alışverişi ve en iyi uygu-
lamaların değişiminden 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Koronavirüs 
ile mücadele için tıbbi 
cihazlar satın alma ko-
nusunda yardımlarından 
dolayı Kore’ye teşekkür 
etti.



  Kırcaali Haber Kırcaali Haber 809 Eylül09 Eylül 2020 2020

    09 Септември  2020     09 Септември  2020     (Сряда)(Сряда)          Година: XIV       Седмичен вестник за актуални новини       Брой: 527        Цена 1 Лв. Година: XIV       Седмичен вестник за актуални новини       Брой: 527        Цена 1 Лв. 

КЪРДЖАЛИКЪРДЖАЛИХАБЕРХАБЕР

Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET;  Yazı İşleri Sorumlusu: Sebahat NECİB;  Muhabirler: Resmiye MÜMÜN; Nilgün APTİ;  Adres: Kırcaali, 6600, 
«Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10;   e-mail: kircaalihaber@gmail.com;    www.kircaalihaber.com    GSM.: +359 887 53 40 41      ISSN 1313 - 6925

Гл. редактор: Мюзекки АХМЕД ; Pедактор: Себахат НЕДЖИБ ;  Репортери:  Ресмие МЮМЮН, Нилгюн АПТИ  Адрес на редакцията: Гр. 
Кърджали, 6600;  Бул. “България”  № 53,  ет. 2,  офис № 10;   Издава: „СЕНИ МЕДИЯ“ ЕООД;  Кат. № 2454; год. абонамент: 50,00 лв.   

Köprünün bir ayağı Türkiye'de bir ayağı Bulgaristan'da

Bir ayağı Türkiye, diğer ayağı 
Bulgaristan'da olan üç kemerin-
den sadece bir kemeri ayakta 
kalabilen Volçan Köprüsü'nün 
restorasyonu için adımlar atılı-
yor.

Boztaş köyüne 5 kilometre 
uzaklıktaki dereyi geçmek için 
kesme taştan yapılan sınırların 
belirlenmesinin ardından bir 
bölümü Bulgaristan'da kalan 

Volçan Köprüsü, ihtişamlı gö-
rüntüsü ile ilgi çekiyor.

Rezve Deresi'nin sakin aktığı 
günlerde heybetini dereye yan-
sıtan köprünün, ağaçların ara-
sında üzerini saran sarmaşıklar 
ile doğa ile bütünleşmesi insana 
ayrı bir keyif veriyor.

Askeri yasak bölge sınırları 
içerisinde olan köprüyü ziyaret 
etmek isteyenler gerekli izinlerin 

ardından köprüye ulaşabiliyor.
"Köprüyü ayağa kaldırarak 

turizme kazandıracağız"
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 

AA muhabirine, tarihi köprü-
nün turizme kazandırılması için 
proje çalışmalarının sürdüğünü 
belirtti.

Tarihi Köprüler Restorasyon 
Programına alınan tarihi köp-
rünün restorasyon projelerinin 

hazırlanması ve Koruma Bölge 
Kurulunca onaylanmasının ar-
dından restore çalışmalarının 
başlayacağını ifade eden Bilgin, 
bu tür tarihi yapılara önem ver-
diklerini söyledi.

"Hem Türkiye hem Bulgaris-
tan açısından güzel bir çekim 
alanı"

Köprü ile iki ülke bağlarının da 
güçleneceğine inandığını dile 
getiren Bilgin, şöyle dedi:

"Volçan Köprümüz Bulgaristan 
ile aramızda sınır oluşturmak-
tadır. Özellikle savaş yıllarında 
köprünün bir bölümü yıkılmış. 
Biz de köprünün yeniden ayağa 
kaldırılması ve turizme kazandı-
rılması amacıyla çalışmalarımı-

zı yürütüyoruz. Köprüyü ayağa 
kaldırarak turizme kazandıraca-
ğız. Tarihi yansıtması açısından 
ve sınırda böyle bir güzel köp-
rünün olması hem Türkiye hem 
Bulgaristan açısından güzel bir 
çekim alanı.

Özellikle Bulgaristan tarafın-
da askeri yasak bölge olmama-
sı nedeniyle insanlar çok daha 
yakınına kadar gelerek köprüyü 
görmektedir. Türkiye tarafı ise 
askeri yasak bölge olduğu için 
izinle girilebilmekte. Buranın 
restorasyonunu yaparak eski 
haline dönüştüreceğiz. Gelecek 
nesillere tarihi ve kültürümüze 
aktarmamız gerekiyor. Bununla 
ilgili de hazırlıklarımızı yaptık."

HÖH, Totaliter Rejim Kurbanlarını Andı
Hak ve Özgürlükler Hareketi 

(HÖH) Gençlik Kolları yönetimi, 
23 Ağustos Nasyonal Sosya-

lizm, Komünizm ve Diğer To-
taliter Rejimlerin Kurbanlarını 
Anma Günü dolayısıyla Sofya 
Ulusal Kültür Sarayı parkında 
bulunan Komünizm Kurbanları 
Anıtı’na çelenk koyup masum 
kurbanların anısına bir dakikalık 
saygı duruşunda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Parlamen-

tosu Milletvekili ve HÖH Gençlik 
Kolları Genel Başkanı İlhan Kü-
çük, basına yaptığı açıklamada, 

“Bulgaristan’da komünist rejim 
kalıntılarını, yani Bulgaristan’da 
Müslümanlara ve Türklere ya-
pılan zulümleri unutma eğilimi 
var” diye belirtti.

Küçük, “23 Ağustos, 20.Yüz-
yıl Totaliter Rejim Kurbanlarını 
Anma Günü. Ülkemizde resmi 
adı Nasyonal Sosyalist, Komü-

nist ve Diğer Totaliter Rejimle-
rin Kurbanlarını Anma Günü. 
İlk defa 23 Ağustos'un Stali-

nizm ve Nazizm 
K u r b a n l a r ı n ı 
A n m a  G ü n ü 
i lan edi lmes i 
teklif i, Haziran 
2008'de Prag'da 
düzenlenen "Av-
rupa V icdanı 
ve Komünizmi" 
başlıklı konfe-
ransta yapıldı. 
Konferansın so-
nucunda kabul 
edilen bildirge 
tüm Avrupa’da 
Prag Bi ld i r is i 
olarak anıldı. 
Sadece 9 Eylül 
1944'ten sonra-
ki ilk haftalarda 
Bulgar istan'da 

terör mağdurları 16 000 ile 20 
000 arasındaydı. Bu insanlık 
dışı terörün tüm kurbanlarının 
anısı önünde saygıyla eğiliyo-
rum. Umarım bir gün onları hep 
birlikte saygıyla anarız!” diye 
kaydetti.
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Kırcaalili sanatçının vefa duygusu: Doğup 
büyüdüğü Kırcaali için şarkı besteledi
Rumeli esintisi ve ezgilerini yansıtan beste ve şarkılarıyla ün ya-

pan Balkan kökenli Gebzeli sanatçı Birhan Özlem, son çalışmaları 
olan "Veda" ve Dünya Halter Şampiyonu Merhum Milli Haltercimiz 
Naim Süleymanoğlu için bestelediği eserlerinin ardından bu kez 
doğup büyüdüğü Bulgaristan'ın Kırcaali şehri için bir şarkı beste-
ledi.
Türkiye Gebze'de yaşayan ve burada iş hayatını ve yaşamını 

sürdüren, aslen Kırcaali'nin Mıdrets (Suğlar) köyü doğumlu olan 
Birhan Öz-
l em,  göz -
ler ini dün -
yaya açtığı 
şehi r  o lan 
Kırcaali için 
duygularını 
kendi sosyal 
medya say-
fasından şu 
şekilde du-
yurdu: "De-
ğerli sayfa 
arkadaşlarım 
Rodopların 
incisi mede-

niyetlerin şehri Kırcaali için bestelediğim şarkımın kaydını da bi-
tirdik. Hayırlısıyla en kısa zamanda sizlerin huzurunuzda olacak. 
İnşallah beğenirsiniz rabbim utandırmasın en derin sevgilerimle!" 
dedi.
Sanatçı bestelediği "Kırcaali" şarkısı için önümüzdeki günlerde 

çekim ekibi için Kırcaali'ye giderek burada çeşitli noktalarda yeni 
bestesinin klibinin çekimini gerçekleştirecek. Şimdi ekip çekilecek 
klip için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. KH


