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ERDOĞAN, BORİSOV İLE GÖRÜŞTÜ

T.C. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov ile telefon gö-
rüşmesi gerçekleştirmişti.

T.C. İletişim Başkanlığından 
yapılan açıklamaya göre, Er-
doğan-Borisov görüşmesin-
de, ikili ilişkileri geliştirmeye 

yönelik adımlar ele alındı ve 
bölgesel meseleler değerlen-
dirildi.
                  Kırcaali Haber

Büyükelçi Aylin Sekizkök: Türk şirketleri 
Bulgaristan’a yatırım yapmak istiyor

Türkiye'nin Sofya Büyükel-
çisi Aylin Sekizkök Dışişle-
ri Bakanı Yardımcısı Petko 
Doykov ile görüştü. İkili ilişki-
lerin mükemmel seyrettiğine, 
koronavirüs pandemisi orta-

mında da temasların ve işbir-
liğin çok iyi geliştiğine dikkat 
çekildi. Bulgaristan Dışişleri 
Bakanlığı’nın Facebook say-
fasında bu sözlere yer veri-
lirken, Büyükelçi Sekizkök’ün 

Türk şirketlerinden 
Bulgaristan’a yatı-
rım konusunda ilgi 
olduğu sözlerine de 
yer verildi.
Türkiye'nin Bulga-

ristan Büyükelçisi 
Aylin Sekizkök ise, 
sosyal medyadaki 
paylaşımında: “Dı-
şişleri Bakan Yar-
dımcı Sayın Petko 
Doykov'la bugün 
verimli bir görüşme 
gerçekleştirdik. İkili 
planda mükemmel 
düzeyde seyreden 
işbir liğimizi yeni 
projelerle daha da 

derinleştirmeye kararlıyız. 
Ayrıca, çok taraflı ve bölgesel 
konularda da yakın diyalog 
içindeyiz” dedi.
                Kırcaali Haber

ABD jetleri Bulgaristan’ın 
Hava Sahasını Koruyacak

Bulgaristan Başbakanlık Basın Merkezinin açıkladığı karara göre 
26-30 Ekim döneminde 8 ABD savaş uçağı Bulgar Mig-29’ları 
ile birlikte “hava polisliği” uygulaması kapsamında nöbet tutacak.

Amerikan uçaklarının bu görevde yer almasının diğer amacının 
Bulgaristan’ın yine ABD’den satın aldığı ve 2024 yılında ülkeye 
teslim edilecek F-16 Block 70 tipi uçakların kullanımına uyum sağ-

lanmasına katkıda bulunmak olduğu ifade edildi.
Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı işgali sonrası NATO üye ülkelerin-

de başlatılan hava polisliği uygulaması çerçevesinde Bulgaristan 
2017 yılında İtalya Hava Kuvvetlerinin gönderdiği 4 Eurofighter 
Typhoon uçağından geçici destek almıştı.

Bulgaristan Hava Kuvvetlerinin filosu teknolojik ömrü sınırlı olan 
Rus yapımı Mig tipi uçaklardan oluşuyor. AA

Bulgaristan'daki siyasi kriz sürüyor
Bulgaristan'da 9 Temmuz'da başlayan hükümet karşıtı protesto-

ların 76. gününde başkent Sofya’nın merkezinde toplanan binlerce 
gösterici, Başbakan Boyko Borisov hükümetini istifaya çağırdı.

Bulgaristan’ın ulusal bağımsızlığı ilanının 112. yıl dönümünün 
kutlandığı 22 Eylül'ün resmi bayram olması nedeniyle yeni medya 
üzerinden organize edilen gösteriye katılım yoğun oldu.

Konuşmacılar, “mafya ile iş birliği yaptıkları gerekçesiyle” Borisov 
hükümetinin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev ve Parla-

mento Başkanı Tzve-
ta Karayançeva’nın 
istifalarını talep etti.

Başkent Sofya’nın 
merkezindeki Bağım-
sızlık Meydanı'nda 
mitingle başlayan 
protestoda “İstifa” ve 
“Mafya” sloganları 
atıldı.

Miting sonrası dü-
zenlenen yürüyüşte 
başkent merkezinde 

bazı kavşaklar geçici olarak kuşatılarak trafiğe kapatıldı. Parla-
mentonun eski binası önünde bir grup göstericiyle güvenlik güçleri 
arasında çıkan arbedede 3 polis yaralandı.

Protesto nedeniyle 1000'i aşkın polis ve jandarma personeli 
görevlendirdi.

Hükümete muhalif olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev bir kez 
daha protestoculara destek verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karaka-
çanov, Radev ile Başbakan Borisov arasında barış sağlanması 
adına kendisinin istifaya hazır olduğunu bildirdi. Karakaçanov, 
siyasi krize son verilmesi için “geçici bir uzmanlar hükümetinin” 
kurulmasını da önerdi. Cumhurbaşkanı Radev ise ‘hükümetle diya-
loğun yenilenmesinin ancak yönetim fiyaskosu nedenlerinin açığa 
kavuşturulmasının ardından mümkün olabileceğini” söyledi. AA



  Kırcaali Haber Kırcaali Haber 223 Eylül23 Eylül 2020 2020 HABERLER

Bulgaristan'daki Osmanlı köprüsü, sınır 
ötesi işbirliği projesiyle restore edilecek
Bulgaristan-Türkiye Sınır 

Ötesi İşbirliği Programı 
2014-2020 kapsamında, 
Bulgaristan Harmanlı Be-
lediyesi ile Edirne Tanıtım 
ve Turizm Derneği ortak-
lığında yürütülen "Eski 
Tarihsel ve Kültürel Kori-
dorların Canlandırılması" 
projesinin açılış toplantısı, 
Edirne'de bir otelde yapıl-
dı.

Edirne Tanıtım ve Tu-
rizm Derneği Başkanı 
Bülent Bacıoğlu, toplan-
tıda yaptığı konuşmada, 
Harmanlı Belediyesi ile 
işbirliği yaptıkları projede 
sınır ötesi rotaların can-
landırılmasıyla ilgili çaba 
gösterdiklerini söyledi.

Tur izm faaliyetler in -
de sınır ötesi işbirliğinin 
önemli olduğunu belirten 
Bacıoğlu, "Komşu ülkeler 
Yunanistan ve Bulgaris-
tan ile ortak destinasyon 
yaratma çabalarımız var. 
Bu çabaları projelerle hi-
belendirerek hayata geçir-
mek bizi çok rahatlatıyor. 
Harmanlı'da çok şık, çok 
estetik bir köprü var. Bu 
projede, Osmanlı eseri 
bir köprünün ve çevresi-
nin ortaya çıkarılması söz 
konusu." dedi.

Toplantıda, gönderdiği 
konuşması tercüme edi-
len Harmanlı Belediye 
Başkanı Maria Kirkova 
da Bulgaristan ve Türki-

ye arasındaki sınır ötesi 
bölgenin, yüzyıllardır me-
deniyetlerin kavşağı oldu-
ğunu belirtti.

Bölgedeki en popüler 
ulaşım koridorlarından 
birinin "Via Diagonalis" 
olarak da adlandırılan 

"Diyagonal Yol" olduğunu 
bildiren Kirkova, "Şu anda 
ziyaretler ve yürüyüşler 
için kapalı olan köprünün 
restorasyonu sayesin-

de proje, Harmanlı'daki 
başlıca turistik alanlar 
arasında da doğrudan bir 
bağlantı sağlayacak." diye 
konuştu.

"Mimar Sinan eseri 
olma ihtimali yüksek"

Proje Koordinatörü, sa-

nat tarihçisi Altay Bayat-
lı da proje kapsamında 
restore edilecek Siyavuş 
Paşa Köprüsü'nün bir 
Mimar Sinan eseri olma 

ihtimalinin çok yüksek ol-
duğunu belirtti.

Dönemin sadrazamı 
Siyavuş Paşa'nın, Mimar 
Sinan ile çalışma olasılı-
ğının yüzde 90 olduğunu 
ifade eden Bayatlı, şöyle 
konuştu:

"Bunu nereden anlıyo-
ruz, köprünün kitabesini 
yazan kişi Sai Mustafa 
Çelebi, Mimar Sinan'ın 
hatıratını, yaptığı tüm 
eser ler i kaleme alan 
kimse. Eğer Sai Mustafa 
Çelebi, Siyavuş Paşa'nın 
emriyle buraya bir köprü 
yaptıysa, Mimar Sinan 
ile samimiyetini düşünür-
sek, bu köprünün Mimar 
Sinan eseri olması çok 
olası. Fakat her Mimar 
Sinan eseri de Tezkiretü'l 
Bünyana yansımıyor. Os-
manlı o dönem çok ciddi 
bir fetih sürecinde olduğu 
için orduyu ilerletmek için 
devamlı köprü ve yol ya-
pılıyordu. Dolayısıyla bu 
sıradan görülmüş, sadra-
zamın isteği üzerine yapıl-
mış bir köprü de olabilir. 
Projenin en önemli ayağı 
da bu köprünün ayağa 

kaldırılacak olması."
Bayatlı, proje kapsamın-

da Edirne ve Harmanlı'nın 
üzerinde bulunduğu "Dia-
gonal Yol"un da tanıtılaca-
ğını ifade etti.

Siyavuş Paşa Köprüsü
Rumeli Beylerbeyi Si-

yavuş Paşa tarafından 
Harmanlı'da 1585 yılında 
inşa ettirilen köprü, kay-
nağını Meriç Nehri'nden 
alan ancak günümüzde 
kurumuş olan Uludere 
üzerinde bulunuyor.

Uludere Köprüsü, Har-
manlı Köprüsü, Kemer 
Köprü ve Kambur Köp-
rü isimleriyle de anılan 
köprünün etrafında inşa 
edildiği bilinen cami, han, 
hamam, medrese, türbe, 
çeşme, imaret ve külliye 
özelliği gösteren yapılar-
dan günümüze sadece 
köprünün ulaştığı biliniyor.

Bulgaristan’da yolsuzluk 
AP’de tartışılacak

BTV’de yayınlanan “Bu Sabah” programına konuk 
olan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) İttifakından 
Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Avrupa Sosyalistler 
Partisi (PES) Grubu Üyesi Elena Yonçeva, “Ekim ayının 
ilk haftasında Avrupa Parlamentosunda Bulgaristan'da 
hukukun üstünlüğü konusunda bir tartışma yapılacak. 
Bu, durumun kritik olan tanımlandığı devletlere yönelik 
uygulanan bir prosedür” diye açıkladı. AP Milletvekili, 

“Bir karar çı-
kacak, bunun 
Bulgar istan 
için ciddi so-
nuçları ola-
cak, hükümet 
yanılmasın. 
Trend konu-
sunda Bela-
rus ile kar-

şılaştırılabiliriz, çünkü otoriter bir yönetim modelimiz 
var” diye kaydetti.

Bilindiği gibi AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera 
Yourova, LIBE Komisyonu olarak da bilinen AP Sivil 
Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komisyonu tarafından 
dinlendi. Üst düzey yetkililerin yolsuzluk yaptığına ve 
hukukun üstünlüğü ilkesine uyulmadığına dair pek çok 
ihbar olmasına rağmen Bulgaristan hükümetini destek-
lediği için Avrupa Komisyonuna yönelik pek çok eleştiri 
yapıldı.

AP milletvekilleri, AK’nu AB fonları aracılığıyla Bul-
garistan’daki "haydutları" finanse etmekle ve pratikte 
AB fonlarının hortumlanmasında suç ortağı olduğu 
gerçeğine gözlerini kapamakla suçladı.

Elena Yonçeva, Bulgaristan Başbakanı Boyko 
Borisov'un aynı konularda, yani yolsuzluk ve hukukun 
üstünlüğü konularında 28 Ağustos'ta Avrupa Parla-
mentosunda dinlenmesi talebini reddettiğini hatırlattı. 
Şimdiye kadar hiçbir başbakanın böyle bir talebi red-
detmediğine dikkat çeken Yonçeva, “Malta ve Slovak-
ya başbakanları hukukun üstünlüğü konusunda dinlen-
mek üzere AP’ye geldiler” dedi.

Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisinden AP Avrupa Halk Partisi (ENP) Gru-
bu Üyesi Andrey Novakov, benzer dinlemelerin rutin 
olarak yapılan bir şey olduğunu belirtti.

Hatırlanacağı üzere AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve 
İçişleri Komisyonu tarafından dinlendikten sonra Malta 
Başbakanı istifa etti.

Momçilgrad'ın spor takımları 
üç spor dalında başarı elde etti

Momçilgrad'ın (Mestan-
lı) spor takımları, üç spor 
dalında başarı elde etti. 
Güreş, masa tenisi ve hal-
ter takımlarında yer alan 
yarışmacılar, ulusal yarış-
malarda ödüller kazandı.

Rodopi Güreş Spor Ku-
lübü yarışmacısı Enes Mi-
haylov, Yıldızlar Serbest 
Güreş Şampiyonası’nda 
51 kg altı kategorisinde 
üçüncü oldu. Yarışma 11-
13 Eylül tarihleri arasında 
Sliven'de (İslimye) yapıldı. 
Bu, 90'ların başından beri 
Momçilgrad'da gelenekle-
ri olan bir spor dalı olan 
güreşin yeniden canlan-
dırılması için kurulan 
takımın bir yarışmacısı 
tarafından kazanılan ilk 
madalya.

Minik erkekler ikili mü-
cade les inde Rodop i 
Masa Tenisi Spor Kulübü 
oyuncuları Can Sezgin 
ile İvaylo Karausev, ikinci 
sırayı aldı. Takım müca-
delesinde yarışmacılar 
Can Sezgin, İvaylo Kara-
usev, Okan Celil ve Okan 

Berkant üçüncülüğü elde 
ettiler. Minik kızlar takım 
mücadelesinde Selen 
Sezgin, Esel İbrahim, 
Sezen Sezgin ve İnci Ali 

ikinciliği oldular.
Momçilgrad Naim Sü-

leymanoğlu Halter Spor 
Kulübü takımı da başa-
rıya imza attı. Halterci-
ler, Smolyan'da halterci 
Veliçko Çolakov anısına 
düzenlenen bir turnuvaya 
katıldı. Yarışmaya Ruse 
(Rusçuk), Varna, Bur-
gas, Haskovo (Hasköy), 
Sopot, Asenovgrad (Sta-
nimaka), Momçilgrad ve 
Smolyan'dan (Paşmaklı) 
şehirlerinden 13 yaş altı 

çocuk takımları, 15 yaşına 
kadar yıldız kız ve erkek 
takımlar katıldı.

81 kg altı kategorisinde 
yıldız kızlar mücadele-

sinde Ayşe Mehmedova 
birinci oldu. Ayşe 85 kg 
ağırlığında kaldırmayı ve 
itmeyi ve 65 kg ağırlığı at-
mayı başardı. 81 kg üstü 
kategorisinde Momçilgrad 
kulübünden Anife Behçet 
birinci oldu. Halterci 60 
kg ağırlığı atmayı ve 70 
kg ağırlığı itmeyi başardı.

Naim Süleymanoğlu 
halter takımı, iki ikincilik 
ödülü de kazandı. Minik 
erkeklerde 60 kg altı ka-
tegorisinde 10 yaşındaki 

Ayaz Bahçet ve 49 kg altı 
kategorisinde 11 yaşın-
daki Batuhan Neşat birer 
gümüş madalya kazandı.

Eğitim Kültür Ve Spor-
dan Sorumlu Momçilgrad 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Gülüzar İsmail, “Ya-
rışmacılarımızın elde etti-
ği başarılardan dolayı son 
derece memnunuz. İyi ha-
ber şu ki Momçilgrad’da 
geleneksel iki spor dalı 
olan güreş ve halter geri 
döndü. Başarılar, Mom-
çi lgrad Belediyesinin 
spor alanında izlediği 
tutarlı politikanın maddi-
leştirilmesi. Takımlarımız 
mükemmel bir altyapıya - 
Naim Süleymanoğlu Spor 
Kompleksine ve Belediye 
Başkanı İlknur Kazim'ın 
tüm ekibinin tam deste-
ğine sahip. Bunun spor-
cularımızın çeşitli spor 
dallarında elde edeceği 
başarılarının sadece baş-
langıcı olduğuna inanıyo-
rum” diye kaydetti.

              Kırcaali Haber



  Kırcaali Haber Kırcaali Haber 323 Eylül23 Eylül 2020 2020  HABERLER

Trend Sosyolojik Araştırma Merkezi: Bugün 
seçim olsa Slavi’nin partisi üçüncü olacak

Trend Sosyolojik Araş-
tırma Merkezi tarafından 
24 Çasa gazetesinin si-
parişi üzerine 29 Ağustos 
- 5 Eylül 2020 döneminde 
18 yaş üstü 1008 kişiyle 
yüz yüze görüşerek yapı-
lan bir anket sonuçlarına 
göre bugün seçim olsa 
Meclise 5 parti girecek, 
Slavi Trifonov’un kurduğu 
parti ülkede üçüncü parti 
konumunda olacak. An-
ket sonuçları, yüzde 23, 
8 oyla GERB’in, yüzde 
23,4 oyla BSP İttifakı’nın, 
yüzde 15,9 oyla Slavi 
Trifonov’un kurduğu “Böy-
le Bir Halk Var” partisinin, 
yüzde 10,4 oyla Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nin 
(HÖH) ve yüzde 9,9 oyla 
Demokratik Bulgaristan 
Birliği İttifakı’nın Mecli-
se gireceğini gösteriyor. 
Maya Manolova’nın “İzp-
ravi SeBG” Sivil Platformu 
ve Birleşik Vatanseverler 
İttifakı’nın Meclise gitme 
şansı var.

Protestolar, Meclisin ve 
hükümetin çalışmalarını 

olumlu değerlendirenle-
rin oranlarında ve ana ik-
tidar partisine verilen halk 
desteğinde düşüşe neden 
oldu.

Protestolara verilen des-
tek de aynı kalıyor (%62’si 
onları destekliyor, %30’u 
desteklemiyor). Protesto-
ların hükümetin istifasına 
yol açacağına şüphe var. 

Vatandaşların % 42’si bu-
nun olmayacağına, üçte 
birisi ise her halükarda 
hükümetin istifa edeceği-
ne inanıyor.

Anketle vatandaşların 
Boyko Borisov'un yeni 
anayasa girişimine yöne-
lik tutumları da ölçülüyor. 
Genel olarak sonuçlar, 
Bulgaristan vatandaşları-

nın büyük bir kısmının bu 
konuya aşina olmadığını 
göstermekte.

Bulgaristan'ın yeni bir 
anayasasının kabul edil-
mesine ihtiyaç olup olma-
dığı sorulduğunda, üçte 
birinden fazlası "Bilmiyo-
rum / karar veremiyorum” 
yanıtını verdi, % 29'u yeni 
bir anayasaya ihtiyaç ol-

duğunu ve % 37'si ihtiyaç 
olmadığını düşünüyor.

En ciddi destek (% 
83), milletvekili sayısının 
240'tan 120'ye düşürül-
mesi önerisi görüyor. Yük-
sek oranda destek alan 
bir diğer değişiklik öne-
risi ise Yargıtay Başkanı, 
Yüksek İdare Mahkemesi 
Başkanı ve Başsavcının 
görev sürelerinin 7'den 5 
yıla indirilmesi. Bu deği-
şiklik önerisini vatandaş-
ların % 72'si desteklerken 
% 7'si ise desteklemiyor.

Diğer değişiklik önerileri 
konusunda cevap ver-

mekte tereddüt edenlerin 
oranı daha büyük.

Büyük Halk Meclisinin 
son kez toplanması öneri-
sine karşı çıkanların oranı 
%32 olup destekleyenle-
rin ise %28. Ancak çoğu 
bu konuya aşina değil 
veya hangisinin daha iyi 
bir çözüm olduğuna karar 
veremiyor. Yüzde 46’sı ise 
kanun teklifi verme yetki-
sine sahip Hakimler Kuru-
lu ile Savcılar Kurulu’nun 
kurulması önerisi konu-
sunda da cevap vermekte 
tereddüt ediyor.

             Kırcaali Haber

Avrupa Komisyonu, Bulgaristan ve Romanya için Yeni 
Hukukun Üstünlüğü Mekanizması hakkında bir rapor sunacak

23 Eylül'de Avrupa Ko-
misyonu, Bulgaristan ve 
Romanya için İşbirliği ve 
Doğrulama Mekanizma-
sından çok daha geniş 
bir kapsama sahip olan 
ve tüm AB üye devletle-
rine eşit şekilde uygula-
nacak olan Yeni Hukukun 
Üstünlüğü Mekanizması 
hakkında rapor sunacak.
Renew Europe grubu 

raportörü İlhan Küçük, 
AB'nin üye devletler ve 
Birlik kurumları tara-
fından temel değerlere 
uyulmasının düzenli ola-
rak izlenmesi için yasal 
olarak bağlayıcı bir me-
kanizmaya henüz sahip 
olmadığını hatırlatıyor.
2016 yılında, Sophie 

in-Veld raporunun des-
teklendiğini ve bir Birlik 
Paktı demokrasi, huku-
kun üstünlüğü ve temel 
haklar üzerine kurumlar 
arası bir anlaşma şek-
linde, tüm üye devletler-
deki gelişmeleri izlemek 

için açık, objektif kriterler 
içeren bağlayıcı bir me-
kanizma çağrısında bu-
lunduğunu hatırlattı.
Küçük, Avrupa Komis-

yonu Hukuk İşleri Komi-
tesi'ndeki önerisini, Ant-
laşmaların koruyucusu 

olarak, AB Temel Haklar 
Şartı'nın uygulanmasına 
ilişkin çalışmalarını hız-
landırmaya ve yeni meka-
nizma çerçevesinde üye 
devletler ile ulusal yasal 
ve adli tedbir ve uygula-
maların Şart'ın hüküm-
lerine ve temel haklara 
uygun olmasını sağlamak 
için izleme ve diyalog 
kurmaya çağırıyor. Aynı 
zaman net göstergeler 
ve muhafaza altına alın-
mış takip tedbirleri eksik-
liği nedeniyle Bulgaristan 
ve Romanya için İşbirliği 
ve Doğrulama Mekaniz-
masının yalnızca siyasi 
konuşma amacıyla kulla-
nılmamasını öneriyor.
               Kırcaali Haber

Cumhurbaşkanı Radev, 
Yargı Yasasını veto etti

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 3 Eylül 2020 ta-
rihinde kabul edilen Yargı Yasasında değişiklik ya-
pılmasına ilişkin kanun tasarısının 38.maddesinin 
1.paragrafını veto ederek, bir kez daha görüşülmek 
üzere Meclise geri gönderdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada mil-
letvekillerin, Yüksek Yargı Konseyinin bazı eski 
üyelerin görev sürelerinin bitiminden sonra terfi ola-
sılığını koruyarak bu yıl içinde kanunun 28.madde-
sinde ikinci kez değişiklik yaptığı hatırlatılıyor. Bu yıl 
mayıs ayında kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı 
ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Yargıtay tarafından 
sözüm ona "kıdemlilik ikramiyeleri" Anayasa Mah-
kemesine taşındı.

Radev, veto kararının gerekçesinde şöyle diyor: 
“Tasarının gerekçelerinde formüle edilen yargı ağı 
bilişim sistemi kurarak icra takibinde adil yargılan-
ma garantilerini artırmak ve yargı organlarının ça-
lışmalarında verimliliği ve şeffaflığı artırma hedefine 
katılıyorum. Ancak ülkenin en yüksek siyasi organı 
olan Ulusal Meclisin anayasal bir organ olarak yargı 

bağımsızlığını güvence altına alma misyonu taşıyan 
Yüksek Yargı Konseyi üyelerine sistematik bir şekil-
de sözüm ona “kıdemlilik ikramiyeleri" verilmesinin 
teklif edilmesine itiraz ediyorum”.

Radev, Yargıtayın Anayasa Mahkemesine başvur-
ması sonucunda 3 Eylül’de alınan kararla kanunun 
28.maddesinde yapılan değişikliğin de önemli ana-
yasa hükümleriyle çeliştiğine dikkat çekiyor.

Radev’in ifadesine göre, yargı bağımsızlığının te-
mel teminatı, yargıçların atamalarının ve terfilerinin 
yalnızca nitelikler, beceriler, dürüstlük, bağımsızlık 
duygusu gibi nesnel kriterler temelinde yapılması 
gerektiğini ifade eder. Cumhurbaşkanı, “Yargıçla-
rın Yüksek Yargı Konseyinde görev alması, yargıda 
daha yüksek bir pozisyona sahip olmak için gerekli 
niteliklerin kazanılmasına yol açamaz, terfi için ge-
rekli başarılarla eşitlenemez” diye kaydediyor.

Hükümet sermaye piyasalarından 5 milyar leva borç aldı
Uluslararası finans piya-

salarına giriş yapmaktan 
bahsedildiğinden bir gün 
sonra Maliye Bakanlığı-
nın toplam tutarı 2,5 mil-
yar avro veya yaklaşık 5 
milyar leva olan iki tahvil 
ihraç ettiği açıklandı. Ka-
pital gazetesinin haberine 
göre, tahvillerin vadeleri 
10 ve 30 yıl.

Maliye Bakanlığı ilk baş-
ta yaklaşık 2 milyar avro 
değerinde tahvil teklif et-
tiğini açıkladı. Ancak tale-

bin bu miktarı çok aştığı 
(7 milyar avronun üzerin-

de değerde tahvil satın 
alma teklifleri geldi) ve bu 
nedenle nihayet her iki 

emisyonundan 1.25 mil-
yar avro değerinde tahvil 

satıldığı anla-
şıldı.

Maliye Bakan-
lığının resmi bir 
açıklama yapa-
rak borç alma 
konusunda ay-
r ıntı vermesi 
bekleniyor.

B u , 
Bulgar istan'ın 

2016'dan bu yana ulusla-
rarası finans piyasalarına 

ilk girişi. Ülke, mali açıdan 
istikrarlı görünüyor ve 
borç almak, kesinlikle ge-
rekli olduğundan ziyade 
her ihtimale karşı alınıyor.

Mali rezerv yaklaşık 10 
milyar leva ve salgın eko-
nomiyi ve bütçeyi vursa 
da, temmuz ayı sonuna 
kadar bütçe fazlası vardı 
(Maliye Bakanlığı tahmi-
nine göre ancak ağustos 
ayında harcamalar gelirle-
ri aşacak - beklenen açık 
yaklaşık 190 milyon leva).
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Çernooçene Belediyesine bilgisayar bağışı
Socotab Şirketi, yerel 

yönetim ile arasındaki 
uzun vadeli iyi ilişkiler-
den dolayı bir teşekkür 
ifadesi olarak Çernooçe-
ne Belediyesine 15 adet 
bilgisayar yapılandırması 
bağışladı.

Belediye Başkanı Aydın 
Osman, güçlü şirketin 
Kırcaali bölgesi temsilcisi 
Erdinç Çoban’dan bağışı 
teslim aldıktan sonra ona 
teşekkür ederek bilgisa-
yarların bölgedeki okulla-
ra dağıtılacağını bildirdi.

Aydın Osman, korona-
virüse karşı alınan ola-
ğanüstü önlemler çerçe-
vesinde uzaktan eğitimin 
başlatılması göz önüne 
alındığında yardım elini 
uzatması, asil ve cömert 
davranışı için Socotab 
Şirketine minnettarlığını 
dile getirdi.

Bilgisayar yapılandırma-
ları bilgisayarlar, dizüstü 

bilgisayarlar, monitörler, 
klavyeler ve fareler içe-
rir. Çocukların öğrenme 
sürecine tam olarak katıl-
maları için mükemmel bir 
şekilde uygun.

Belediye Başkanı Aydın 

Osman, Socotab Şirke-
tinin kuruluşundan bu 
yana Çernooçene bölge-
sindeki üreticilerden ham 
tütün satın alan şirketlerin 
başında gelmeye devam 
ettiğini hatırlattı.

Aydın Osman, “On beş 
yıl önce Çernooçene il-
çesine 12 800 dekarda 
yetiştirilen 1720 ton tütün 
üretimi kotası uygulandı. 
2014 yılında 2100 dekar-
lık bir alanda yaklaşık 300 

ton tütün üretimi yapıldı” 
dedi.

Belediye Başkanı, “So-
cotab, bu yıllarda yerel 
nüfusa doğrudan ve do-
laylı olarak geçim sağla-
yan ana şirketti. Son yıl-
larda başlıca Dyadovsko 
(Dedeköy), Daskalovo 
(Mollamusalar), ve Lyas-

kovo (Pındıcak) köyle-
rinde olmak üzere 1000 
dönümün biraz üzerinde 
bir alanda yaklaşık 200 
ton tütün üretildi. Şu anda 
tütüne tam bir alternatif 
geçim kaynağı bulmak 
neredeyse imkansız” diye 
ifade etti.

              Kırcaali Haber

Ardino ilçesinde merkezi anaokulu 
ve okulları listesi güncellendi

Ardino (Eğridere) Beledi-
ye Meclisi Eylül ayı olağan 
toplantısını yaptı. Toplan-
tıda 14 gündem maddesi 
yer aldı. Belediye Meclis 
üyeleri oybirliğiyle ilçede 
bulunan merkezi anao-
kulları ve okulların lis-
tesini güncelledi. İlçede 
2020-2021 eğitim öğre-
tim yılı için merkezi okul 
kriterlerine ve koşullarına 
uyan dört okul bulunuyor. 
Onlar, Ardino Vasil Levski 
Lisesi, Borovitsa (Çamde-
re) Köyü A. S. Makarenko 
İlköğretim Okulu, Gorno 
Prahovo (Tosçalı) Köyü 
Sveti Sveti Kiril ve Me-
todiy İlköğretim Okulu ve 
Byaz İzvor (Akpınar) Köyü 
Hristo Smirnenski İlköğre-
tim Okulu.

Yerel Meclis üyeleri, 
2020-2021 eğitim öğre-

tim yılı için devlet tarafın-
dan koruma altına alınan 
okullar listesine Gorno 
Prahovo ve Borovitsa 
köylerindeki okulların da 
dahil edilmesini önerdi. 
Belediye Başkanının 10 
Eylül’e kadar Eğitim ve Bi-
lim Bakanlığına (MON) bu 
okulların 2020-2021 eği-

tim öğretim yılı için devlet 
tarafından koruma altına 
alınan okullar listesine 
dahil edilmesine ilişkin 
gerekçeli öneri sunması 
kararı alındı.

Meclis üyeleri ayrıca Be-
lediye Başkanının, 2020-
2021 eğitim öğretim yılı 
için merkezi anaokulu ve 

okullar listesine Breziçka 
Anaokulu ve Slıntse Ana-
okulunun da dahil edilme-
si önerisini desteklediler.

To p l a n t ı d a  ay r ı c a 
MON’un Okul Öncesi ve 
Okul Eğitim Kurumlarının 
Finansmanına İlişkin Yö-
netmeliğine göre 2020-
2021 eğitim öğretim yılı 
için Ardino ilçesindeki 
okullarda öğrenci sayı-
sının az olduğu sınıfların 
oluşturulmasının ve ek 
finansman sağlanması-
na ilişkin bir rapor da ele 
alındı.

Bu toplantıda Beledi-
ye mülkiyetinde bulunan 
gayrimenkul işlemleri ya-
pılması ve belediyeye ait 
konut olmayan mekanlara 
ilişkin kira sözleşmeleri-
nin süresinin uzatılması 
onaylandı. KH

Ardino ilçesinde su sorunu derinleşiyor
Ardino (Eğridere) Bele-

diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, köylerde görev 
yapan muhtar ve muhtar 
vekilleriyle aylık olağan 
toplantısını gerçekleştirdi. 
Belediye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram da hazır 
bulunduğu toplantının ana 
konusu yerleşim yerlerin-
de yaşanan su sıkıntısı 
oldu.

Muhtar ve muhtar ve-
killeri yerel kaynaklardan 
gelen suyun tüm yerleşim 
yerlerinde önemli ölçüde 
azaldığını ve içme suyu 
sorununun derinleştiğini 

belirttiler. Mleçino (Süt-
kesiği) köyü muhtarı Gü-
listan Sadula’nın ifadesine 

göre, yerleşim yerlerinde-
ki insanlar için durum ger-
çekten çok zor. Sadula, 
“Kroyaçevo köyünün yu-
karısındaki çayırlarda bu-
lunan havzaların su sevi-
yesi, sıcak aylarda önemli 

ölçüde azaldı” diye ifade 
etti. Muhtar, belediye yö-
netimine çayırlarda içme 
suyu için sondaj çalışma-
ları yapılmasını önerdi.

Bu yazın geçen yazdan 
daha kuru geçtiğini ve 
birkaç aydır yağmur yağ-
madığını söyleyen Beledi-
ye Başkanı Müh. Şaban, 
“Çok şey yaptık, ancak 
tüm yerleşim yerlerinde 
içme suyu sorununu kök-
ten çözmek için daha ak-
tif ve birlikte çalışmalıyız” 
dedi. Belediye Başkanı, 
bu yılki bütçede öngörü-
len sermaye harcama-

larının ne için yapılması 
planlandıysa her şeyin 
yerine getirileceğini kay-
detti.
Toplantıda yer alan Ta-

rım İlçe Müdürlüğünde 
uzman olarak görevli 
Atanas Çoçev, muhtar ve 
muhtar vekillerine ilçede 
tarım işletmeleri sayımı 
başladığı bilgisini verdi. 
Çoçev, muhtar ve muh-
tar vekillerinden yerleşim 
yerlerini ziyaret edecek 
olan sayım görevlilerine 
yardımcı olmaları ricasın-
da bulundu.
            Güner ŞÜKRÜ

Ülke genelinde yaklaşık 59 bin 
çocuk ilk defa okula ayak bastı

Yeni eğitim öğretim yılı 15 Eylül’de ülke genelindeki 
tüm okullarda başladı. Yaklaşık 59 bin çocuk ilk defa 
okula ayak bastı.

Geçen yıl yaklaşık 60 bin birinci sınıf öğrencisi var-
dı. Bu da son birkaç yılda birinci sınıf öğrencilerinin 
sayısının azalması yönündeki olumsuz eğilimin de-
vam ettiğinin bir işareti.

Koronavirüs krizi nedeniyle büyük okullarda sade-
ce birinci, beşinci ve sekizinci sınıf öğrencileri için 
kutlamalar yapıldı, geri kalan öğrenciler dersliklerde 
karşılandı.

Vücut ısısının ölçülmesi, derslik eğitim sistemi-
nin ortadan kaldırılması, koridorlarda bölme çizgi-
leri oluşturulması, sosyal mesafenin korunması, 
dezenfeksiyon yapılması, dışarıda daha fazla ders 
yapılması, mekanın havalandırılması, virüs belirtileri 
olan öğrenciler için izolatörler kurulması, tüm kapalı 
odalarda ve gönül rızasıyla dersliklerde maske ta-
kılması, okullara farklı girişlerden girilmesi, okulların 
e-öğrenmeye geçiş için eylem planları olması, ders 
saatlerinin basamak basamak başlaması, molaya 
farklı zamanlarda çıkılması- bunlar koronavirüs ( 
COVID-19) salgını koşullarında bu eğitim öğretim 
yılında Bulgar okullarında uygulanacak önlemlerden 

sadece birkaçı.
Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, ülkedeki 

2400 okulun tamamının yeni eğitim öğretim yılına 
başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Bakan, ayrı sınıflar arasında etkileşimsizlik ilkesi 
ile ilgili, “Bu modelin avantajı, hasta bir öğrencimiz 
veya öğretmenimiz varsa, tüm okulun değil, sadece 
ilgili sınıfın karantinaya alınacak olması. Hedefimiz,  
öğrencilerin maksimum ölçüde yüz yüze eğitime ka-
tılması. Bu yüzden bu modeli seçtik” dedi.

Koronavirüs nedeniyle okullardaki önlemlere ve 
kısıtlamalara rağmen, çoğu öğrenci sınıfa dönmeyi 
dört gözle bekledi. Bir öğrenci, “Okul yılına yüz yüze 
eğitim şeklinde başladığı için mutluyum. Çünkü arka-
daşlarımı sadece bilgisayarlar üzerinden dinlemeyip 
görebileceğim” diyor.

Yeni öğretim yılının başında öğrenciler okullarda 
COVID-19'a karşı alınacak önlemler ve özellikle de 
maskeler konusunda bölünmüş durumda. Bir öğren-
ci, "Maskeler bizi sadece boğuyor" dedi.

Başka bir öğrenci de, “Çok hoş değil, ama bu koro-
navirüs ile mümkün olan en kısa sürede baş edebil-
mek için önlemlere uymak da gerekli Maske takmak 
o kadar da büyük bir sorun değil” dedi.

Ülkedeki 700 bin öğrencinin yaklaşık 300'ü yeni 
okul yılına evden başlayacak. Onlar, geliştirilmiş 
elektronik uzaktan eğitim sitemi üzerinden eğitim 
görecekler. Evde kalışları sağlıkları ile ilgili endişe-
lerden kaynaklanıyor.
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Başkan Hasan Azis, yeni eğitim 
öğretim yılı açılış törenine katıldı

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan 
Azis, şehirdeki Hristo 
Botev Dil Lisesi’nde 
düzenlenen yeni 2020-
2021 eğitim öğretim yı-
lının açılış törenine ko-
nuk oldu. Öğrencilerin, 
öğretmenlerin, ebeveyn-
lerin ve konukların yeni 
eğitim öğretim yılını kut-
layan belediye başkanı, 
elit okullar arasında yer 
alan liseye başarılı bir 
eğitim öğretim yılına 
imza atmasını diledi. 
Okulda 850 öğrenci 
okuyor. Birinci sınıflar-
da aynı binada bulunan 
Sveti Sveti Kiril ve Meto-
diy İlkokuluna yerleştiril-
di. Başkan Azis, minik-
lere ilk defa okula ayak 
basarak burada heye-
canlı ve unutulmaz an-
lar yaşamalarını ve tüm 
öğrencilere yeni eğitim 
öğretim yılına başarılı 
bir başlangıç yapmala-
rını diledi.
Dr. Müh. Azis’in oku-

duğu tebrik mesajında 
şu ifadeler yer alıyor:
“Sizin iç in okulun 

ilk günü - 15 Eylül ve 
2020/2021 yeni öğretim 

yılını yürekten kutluyo-
rum.
Bulgar Okulu her za-

man halkın ilgisinin 
merkezinde olmuştur. 
Biz, Bulgaristan Cum-
huriyeti vatandaşlarının 
bir insanın sınıfta olsun 
olmasın veya gerçek 
hayatta öğrenmeyi dur-

durmadığının farkında 
olup eğitim sorunlarına 
duyarlı olduğumuzu is-
patlıyor.
Sevgili bir inci sınıf 

öğrencileri, okulunuza 
güvenle ilk defa ayak 
basın! Bugün yeni bir 
dünyaya giriyorsunuz 
-bilinmeyen ama çok 
ilginç. Okul sizin ikinci 
eviniz olacak, burada 
sizi mutlu günler ve yıl-
lar bekliyor- bilgiye gi-
den bir yol. Size okulda 

heyecanlı ve unutulmaz 
günler dilerim!
Sevgili öğrenciler, yeni 

okul yılı size yeni bilgiler 
ve başarılar, yeni arka-

daşlar ve ilginç aktivite-
ler, sınıf arkadaşlarınız 
ve öğretmenlerinizle 
unutulmaz deneyimler 
getirsin.
Size bilginin derinlikle-

rini istekle açığa çıkaran 
öğretmenlerinize saygı 
gösterin ve güvenin. 
Her zaman bizim serve-

timiz, inancımız ve Bul-
garistan için umudumuz 
olduğunuzu hatırlayın. 
Size sağlık, çalışmaları-
nızda sebat ve başarılar 
diliyorum. Ve unutmayın 
- bilgi en büyük güç!
Sevgili öğretmenler, 

her gün öğrencilerinizde 
bilginin kıvılcımını yakan 
ve dinamik günlerimizde 

sürdürülebilir değerler 
yaratmak için çaba-
layan sizlere en derin 
saygılarımı sunuyorum. 
Emeğinizin, sabrınızın 
ve bilgilerinizi öğren-
cilere aktarma beceri-
niz karşısında saygıyla 
eğiliyorum. Profesyonel 
alanda size içtenlikle 
başarılar diliyorum!”

Cebel ilçesinde yeni eğitim 
öğretim yılı törenlerle başladı

Cebel (Şeyhcuma) Be-
lediye Başkanı Necmi 
Ali, ilçedeki en büyük 
okul Hristo Botev Lisesi 
bahçesinde düzenlenen 
yeni 2020-2021 eğitim 
öğretim yılının açılış tö-
renine konuk oldu.
Belediye Başkanı, öğ-

rencileri, öğretmenleri 
ve ebeveynleri selamla-
ma konuşmasında, “Size 
gerçekten başarılı bir 
okul yılı diliyorum. Yeni 
eğitim öğretim yılı bugün 
bir salgın koşullarında 
farklı olacak. COVID-19 
hayatlarımızı tamamen 
değiştirdi ve öğrenme 
sürecinde yeni kurallar 
getirdi. Yeni tip topluluk 
oluşturdu. Öğrenciler, 
öğretmenler ve ebeveyn-
ler arasında yeni iletişim 
türü yarattı. Herkesi yeni 
spesifik gereksinimler ve 
zorluklarla karşı karşıya 
bıraktı” diye ifade etti.
İlçede kutlamaların ya-

pıldığı tüm okullarda be-
lediye idaresi temsilcisi 
vardı. Belediye Başka-
nı Necmi Ali tüm birinci 
sınıf öğrencilerine yar-
dımcı ders kitabı paketi 

hediye etti.
Belediye Başkanı, okula 

ilk defa ayak basan mi-
niklere dönerek şunları 
söyledi: “Sevgili birinci sı-

nıf öğrencileri. Önce size 
hitap ediyorum, çünkü bu-
gün en heyecanlı sizlersi-
niz. Okuldaki ilk gününüz, 
her zaman kolay olmaya-
cak, ama şüphesiz çok il-
ginç ve çok faydalı olacak 
heyecan verici bir yolculu-
ğun başlangıcı. Bugün ilk 
defa okula ayak basacak-
sınız, ilk kez bir okul zili 
duyacaksınız, ilk olarak 
A ve B harflerini yazmak 

için sıralarınıza otura-
caksınız. Eğlenmenizi ve 
eğlenirken öğrenmenizi 
dilerim. Her birimizin ha-
yatında attığı ilk adımlar 

belirleyici ve çok önemli”.
Belediye Başkanı, öğ-

rencilere hitaben şunları 
kaydetti: “Okul bahçesinin 
yeniden hayat dolu olma-
sına sevindim. Bu durum-
da ana kahramanlar olan 
sizler yine öğretmenleri-
nize ve arkadaşlarınıza 
dokunacaksınız. Ait oldu-
ğunuz yere - geleceğini-
ze hazırlanmak için okula 
geri döneceksiniz. Başa-

rılı insanlar olacağınız bir 
gelecek!

İlk okul zilinin size yeni 
bilgi ve başarı, yeni arka-
daşlıklar ve ilginç aktivi-

teler kazandıra-
cak başarılı bir 
yeni okul yılının 
müjdecisi olma-
sını dilerim.

İnsanı ileriye 
götüren, mo -
dern dünyayı 
değiştiren bilgi-
nin gücüne ina-
nın. Hayallerini-
zi gerçekleştire-
cek güce sahip 
olacağınız ko-
nusunda kendi-
nize inanın. Öğ-
retmenlerinize 
güvenin, çünkü 

onlar  sadece 
daha eğitimli olmanıza 
değil, aynı zamanda daha 
iyi Bulgaristan ve dünya 
vatandaşları olmanıza 
yardım edecek insanlar.

Başarılı insanlar olmak 
için kitaplara güvenin! 
Onlar gerektiğinde ses-
sizdirler ve anlamaya ha-
zır olduğunuzda sizlerle 
fikirlerini paylaşırlar! "

               Kırcaali Haber

Kirkovo ilçesinde 134 minik 
ilk defa okula ayak bastı

Kirkovo (Kızılağaç) ilçesinde yeni eğitim ve öğretim 
yılı anti-salgın tedbirlerine uyularak okullarda düzenle-
nen törenlerle başladı. İlçedeki okullarda toplam 1 830 
çocuk eğitim görecek. 134 minik, ilk defa okula ayak 
bastı. Nikola Y. Vaptsarov Lisesi’nde okula başlayan 
birinci sınıf öğrencilerin sayısı en fazla. Kirkovo Beledi-
ye Başkanı Şinasi Süleyman Çorbaciysko (Çorbacılar) 
köyündeki Hristo Botev Lisesinde düzenlenen törenin, 
Belediye Başkan Yardımcısı Valentina Dimitrova ise 
Benkovski (Killi) köyündeki Nikola Vaptsarov Lisesinde 
düzenlenen törenin konuğu oldu.

Törende konuşan Belediye Başkanı, çocukların ilçe-
nin ve ülkenin geleceği olduğu için kutlamalara büyük 
bir sevgi ve gururla katıldığını, ancak mevcut durum-

dan dolayı biraz üzüntü duyduğunu dile getirdi. Sü-
leyman, öğrencilere ve öğretmenlere birçok zorluğun 
atlatıldığı ve bilgi dolu heyecan verici ve unutulmaz 
bir okul yılı diledi. Belediye başkanı, birinci sınıf öğ-
rencilerine öğrenci seti ve tebrik mesajının bulunduğu 
Birinci Sınıf Kitabı hediye etti. Süleyman, birinci sınıf 
öğrencilerinin ve velilerinin önünde, “Çocuklarımızın 
sağlığını korumak bizim görevimiz, onlar ilçemizin ge-
leceği” diye vurguladı.

Belediye başkanı, yeni okul yılının açılması dolayı-
sıyla tüm okullara bir tebrik mesajı gönderdi. Süleyman 
mesajında öğretmenlerin ve öğrencilerin, nesiller arası 
sürekliliği, gelenekleri ve geleceğin umudunu birleş-
tiren Bulgar okulunda en heyecanlı kutlama gününü 
kutluyor.

Süleyman, okul zilini ilk kez duyan ve okuluna ilk defa 
ayak basan birinci sınıf öğrencileri için çok önemli ve 
özel olarak tanımlıyor. Meraklı olmalarını, okumalarını 
ve sormalarını diliyor. Onlara kitapların dünyasının ma-
salsı bir yer olduğunu ve sık sık orayı gezmeye değer 
olduğunu hatırlatıyor. Büyük öğrencilere birçok zorluk 
ve bilgiyle dolu heyecan verici ve unutulmaz bir okul 
yılı, öğretmenlere ise okulun zenginliği olan mezunları 
korumaları dileğinde bulundu.

Ebeveynlere olan dileği, sabır ve sevgi ile çocukla-
rının eğitim, büyüme ve gelişme yolundaki çabalarına 
destek olmaları, asil işlerinde öğretmenlerin destekçisi 
olmalarını diledi.

Tüm okullarda düzenlenen kutlamalarda belediye 
başkanının tebrik mesajı okundu. Birinci sınıf öğrenci-
leri, belediye başkanından öğrenci seti ve tebrik mesa-
jının bulunduğu Birinci Sınıf Kitabı hediye edildi.
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Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Doç. 
Kunçev, grip aşısı yapılmasını tavsiye etti

BTV’de yayınlanan “Bu 
Sabah” programına ko-
nuk olan Ulusal Kriz Ma-
sası Üyesi Bulgaristan 
Sağlık Başmüfettişi Doç. 
Dr. Angel Kunçev, “Şu 
anda ülkemizde salgınla 
ilgili endişe verici olan 
şey, kayıtlı vaka sayısı 
değil, sağlık çalışanları 
arasında ölüm ve bulaş-
ma oranlarının yüksek 
olması. Bu gösterge ba-
kımından Avrupa'da ikin-
ci sıradayız. Bulgaristan, 
koronavirüs vaka sayısı 
açısından Avrupa'da 31 
ülke arasında 19. sırada 
yer alırken, İspanya ülke-
mizden 12 kat daha fazla 
vakayla birinci sırada bu-
lunuyor” diye kaydetti.

Doç. Dr. Kunçev, “Bana 
bağlı olsa şehirlerin giriş 
çıkışlarında kontrol nok-
taları kurulmayacak ve 
şehirlerden giriş-çıkışlar 
yasaklanmayacak. Bu 
tedbirin uygulanması için 
vakalarda 10 kat artış ol-
ması lazım” dedi.

Sağlık Başmüfettişinin 
ifadesine göre, salgının 
başlangıcında uygulandı-
ğı gibi şehirlerden giriş-

çıkışların yasaklanması-
nın sağlığın korunması 
açısından artık gerekçesi 
yok ve ekonomik açıdan 
etkili değil.

Doç. Dr. Kunçev, “Elbet-
te dramatik bir durum or-
taya çıkarsa, diğer ülkeler 
tarafından alınan önlem-
ler tartışılacak, ama salgı-
nın başlangıcında olduğu 
gibi böyle bir ablukanın 

geri döneceğini sanmı-
yorum” dedi.

Sağlık Başmüfettişi, “Bir 
sınıfta test sonucu pozitif 
çıkan öğrenci varsa, onla-
rın çocuklarında da koro-
navirüs tespit edilmedikçe 
ebeveynler karantinaya 
alınmayacak. Ama her-
kes teste tabi tutulmaya-
cak. Bir işçi kolektifinde 
koronavirüs bulaşması 

söz konusu olduğunda 
koronavirüs testlerinin 
maliyeti devlet tarafından 
karşılanacak” diye belirtti.

Doç. Kunçev, şu anda 
illere göre durum farklı 
olduğundan her koşulda 
bu konuda il koronavirüs 
kriz masalarının bireysel 
değerlendirmelerine çok 
daha fazla güveniyor. 
Onun ifadesine göre, ulu-

sal düzeydeki eşikler işe 
yaramıyor. Bundan baş-
ka okullar ve örgütlenme 
biçimleri arasında büyük 
farklılıklar var.

Sağlık Başmüfettişi, “Şu 
anda dünyanın her yerin-
de grip aşısı sıkıntısı var” 
dedi ve özellikle yaşlılar 
için grip aşısı önerdiğini 
bir kez daha vurguladı.

Bu yıl devlet nüfusu % 
15-16 oranında kapsaya-
cak miktarda aşı siparişi 
verdi ve şimdiye kadar % 
3 ile 5'i arasında aşılama 

yapıldı. Bu nedenle Doç. 
Kunçev, aşıların yeterli 
olup olmayacağını tahmin 
etmekten kaçındı, çünkü 
bu durumda aşıya karşı 
ilgi çok daha fazla olabilir.

Kunçev, "Aşıların yeterli 
olup olmayacağını bilemi-
yorum. Şu anda Balkan 
ülkelerinin sipariş ver-
dikleri ve gerçekte teslim 
alacakları aşı miktarları 
arasındaki fark 1 milyon 
doz, bu nedenle tüm dün-
yada grip aşısı sıkıntısı 
var” dedi.

               Kırcaali Haber

ABD Dışişleri Bakanlığı: Bulgaristan’da 
yolsuzluk, yatırımları engelliyor

ABD Dış i ş le r i  Ba -
kanlığının yayımladığı 
Bulgaristan’da yatırım or-
tamı hakkındaki yıllık ra-
porda, “Bulgaristan'daki 
yabancı yatırımcılar önün-
deki en ciddi sorunlar ara-
sında yolsuzluk, yavaş 
işleyen adalet sistemi ve 
sık sık kanun değişiklikleri 
nedeniyle öngörülemezlik 
hal alıyor” diye belirtildi.

Raporda, “Yabancı yatı-
rımcıların Bulgaristan'da 
hukukun üstünlüğü konu-
sunda endişeleri devam 
ediyor. Özellikle enerji 
sektöründeki büyük altya-
pı projelerinde yolsuzluk 
yaygın. Yatırımcılar, yasa-
ların sık sık değişmesi ne-
deniyle öngörülemezlik ve 
yavaş işleyen yargı siste-
mi gibi yatırımı engelleyen 
başka sorunların varlığına 
da işaret ediyor” denildi.

İs imler i  ver i lmeyen 
Amerikan şirketlerinin 
Bulgaristan'ın enerji pa-
zarına girme girişimle-
rinde yasal engellerle 
karşılaşmalarına dair 
örnekler veriliyor. Rapor, 
hükümetin özel şirketlerle 
sözleşmelere uyumu hak-
kında da sorular gündeme 
getiriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 
Bulgaristan'da küçük çap-
lı yolsuzlukla mücadelede 
elde edilen başarıları da 
bildiriyor. Ancak belgede, 
özellikle kamu alımları ve 

Avrupa Birliği (AB) fonları-
nın dağıtımında üst düzey 
yetkililerde yolsuzluğun 
yaygın olduğu belirtiliyor.

Raporda “Bulgaristan'da 
yasal bir çerçeve, yol-
suzlukla mücadele eden 
kurumlar ve yolsuzluğa 
karşı cezalar olmasına 
rağmen, kanunları uygu-
lama kapasitesi sınırlı ka-
lıyor. Yetkililer genellikle 
kanıtlanması kolay küçük 
davalarla ilgilenir. Üst dü-
zey yetkililere karşı açılan 
davalar genellikle seçilmiş 
şahıslara karşı veya siya-
si nedenli davalar olarak 

görülüyor. Genellikle uzun 
yargılamaların ardından 
beraatla sonuçlanıyor” 
diye yazıyor.

Varılan sonuçlardan biri 
şöyle özetleniyor: “Bul-

garistan'daki düzenleyi-
ci çerçeve, karmaşıklık, 
şeffaflık eksikliği, keyfi ve 
zayıf uygulama ile karak-
terize edilir. Bu faktörler 
yolsuzluk için ön koşullar 
yaratır”.

Raporda, yolsuzlukla 
ilgili belirtilen sorunların 
yanı sıra, Bulgaristan'ın 
ucuz iş gücü, düşük ku-
rumlar ve gelir vergisi ne-
deniyle birçok yatırımcı 
tarafından cazip bir hedef 
olarak görüldüğü belirtili-
yor. Belgede, “ekonomik 
büyüme oranını ve emek 
üretkenliğini önemli ölçü-

de geride bırakan" olarak 
tanımlanan istikrarlı ücret 
artışının bu avantajı zayıf-
latabileceği belirtiliyor.

Raporda COVID -19 
salgınının Bulgaristan 
ekonomisinde yarattığı 
sorunların yanı sıra hükü-
metin sonuçların üstesin-
den gelmek için aldığı ön-
lemler de dikkate alınıyor. 
Makine mühendisliği, tu-
rizm, ulaştırma ve lojistik 
gibi sektörlerin ciddi şe-
kilde etkilendiğine dikkat 
çekilirken, bilişim sektö-
rünün iyi sonuçlar verdiği 
kaydediliyor.

Raporda Bulgaristan'ın, 
Avro Bölgesinin bekleme 
odası olarak bilinen ERM 
II Döviz Kuru Mekanizma-
sının bir parçası olduğu 
da bildirildi. Raporun de-
vamında şu ifadelere yer 
veriliyor: “En iyi senaryo-
ya göre, avronun kabu-
lü önümüzdeki yıllarda 
gerçekleşecek olsa da, 
Avro Bölgesine başarılı 
bir giriş döviz kuru riskini 
tamamen ortadan kaldıra-
cak ve Bulgaristan'ın bazı 
önemli ticaret ortaklarıyla 
işlem maliyetlerinin düşü-
rülmesine yardımcı ola-
cak”.

Başbakan Borisov, öğretmen 
maaşlarına yapılacak zam 

oranını açıkladı
Başbakan Boyko Borisov, Facebook hesabı üzerin-

den yaptığı açıklamada öğrencilerin ilk okul gününü 
tebrik ederek onlara başarılar ve huzurlu günler di-
ledi. Başbakan, “Bulgaristan'ın uzun vadeli refahının 
en büyük garantisi eğitim ve ona yapılan yatırım” diye 
kaydetti.

Başbakanın ifadesine göre amansız bir koronavirüs 
salgını koşullarında sorunlar çıkacak, ancak en doğru 
çözümler aranacak.

Borisov, “Alışılmadık ve sıra dışı bir durumda, Bul-
gar eğitim sisteminin salgın koşullarında eğitim ger-
çekleştirmenin önündeki zorlukların onurlu bir şekilde 
üstesinden geldiğini not etmeden geçemeyeceğim. 
Uzaktan elektronik eğitim uygulamasına geçilmesi 

kesinlikle kolay değildi. Ama en önemlisi, okul yılı ba-
şarıyla tamamlandı, sınavlar ve mezuniyet sınavları 
başarılıyla yapıldı. Öğretmenler ve öğrenciler, müdür-
ler ve ebeveynler - hepsi bu sürece katıldı ve birlikte 
çalıştıklarında başarının garanti edildiğini kanıtladılar”.

Başbakan, “Önümüzdeki okul yılında kesinlikle çok 
daha fazla zorluk olacak, ancak en iyi çözümlerin bulu-
nacağından eminim. Bizim için çocukların ve sevdikle-
rinin sağlığı en önemli olmaya devam ediyor. Çocukla-
rın kendi doğal ortamlarında - okulda, öğretmenleri ve 
arkadaşları ile birlikte olmalarının bir yolunu bulacağız. 
Altı ay sonra ilk defa çocuklar okula gidecek. Öğret-
menler ve ebeveynler için de ortaya çıkan durumun 
kolay olmadığını biliyorum. Şimdi herkes dikkatli olmalı 
ve uzmanların tavsiyelerine uymalı. Onlar önemli ve 
göz ardı edilmemeli. Virüs hala aramızda, dünyadaki 
vakalar azalmıyor” diye yazdı.

Borisov, Hükümetin öğretmen maaşlarını artırma po-
litikasını sürdürdüğünü sözlerine ekledi ve yeni eğitim 
öğretim yılında öğretmen maaşlarına yapılacak zam 
oranının 15'in üzerinde olacağını açıkladı.

Başbakan, “Böylelikle görev süremizin başında be-
lirlediğimiz öğretmen maaşlarının 4 yıl süreyle iki katı-
na çıkarılmasına yönelik hedefleri yerine getireceğiz. 
Öğretmenler daha fazlasını hak ediyor ve bu yönde 
çabalarımızı sürdüreceğiz” diye kaydetti.
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Hyatt, Bulgaristan'da ilk otelini açtı
O t e l  e n d ü s t r i s i n -

de dünya lideri Hyatt, 
Bulgaristan'da ilk otelini 
açarak markanın Güney-
doğu Avrupa'daki varlığını 
genişletti.

“Hyatt Regency So -
f ia” adını taşıyan otel, 
Sofya'nın turistik yerleri-
nin çoğuna ve devlet ku-
rumlarına yürüme mesa-
fesinde olup Vasil Levski 
Anıtının yanında yer alı-
yor.

Hyatt Regency Sofia 
Oteli Genel Müdürü Lau-
rent Schoeder, “İlk Hyatt 
otelimizin güzel Sofya'da 
açıldığını duyurmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Ote-
lin merkezi konumu, bu 
olağanüstü şehri keşfet-
mek ve şehrin canlı kül-
türünü ve zengin tarihini 
deneyimlemek isteyen iş 
veya tatil amaçlı seyahat 
edenler için ideal” diye 
konuştu.

Hyatt Regency Sofia 
Oteli, 22 şık süit odalar 
dahil 183 geniş konuk 
odasına sahip. İç tasarım, 
Bulgar işleme sanatında 
kullanılan renkleri, şekil-

leri ve sembolizminden 
esinlenmiş olup odaların 
çoğunda muhteşem dağ 
ve huzur kokan avlu man-
zaralı balkonlar var.

Hyatt Regency Sofia 

Oteli, toplam alanı 1.468 
metrekare olan 10 adet 
çok amaçlı salona sa-
hip. 533 metrekarelik Va-
sil Levski Balo Salonu, 
Sofya'nın en büyük salon-

larından biri, düğün, kon-
ferans ve sergiler için ide-
al bir mekan. Bu Salon, üç 
ayrı bölüme ayrılabilir. Her 
büyüklükteki toplantılara 
sorunsuz bir şekilde ev 
sahipliği yapabilmek için 
dört yerleşik projektör ve 
ekran içerir.

Zemin kattaki Botev Sa-
lonu ise, daha küçük top-
lantılar ve etkinlikler için 
ideal bir yer.

Loft, ayrı ayrı veya bir-
likte rezerve edilebilen üç 
özel çatı alanı sağlar. The 
Living Room ve The Den, 

özel bir bar ve şömineyle 
tamamlanan ev konforları 
sunarken, The Conser-
vatory, gül bahçesi ve bo-
tanik parkın atmosferi ile 
şehir dışına kaçışı garanti 
eder.

Konuklara sunulan diğer 
olanaklar arasında sağlık-
lı yaşam merkezi, güzellik 
salonu ve 24 saat açık fit-
ness salonu bulunuyor.

Hyatt Hotels Corporati-
on, 6 kıtada 65'ten fazla 
ülkede 900'den fazla oteli 
bir araya getiren 21 marka 
sahibi ABD’li bir şirket.

Dört yaşındaki çocuklar için anaokulu zorunlu oldu
Okul ve Okul Öncesi 

Eğitim Yasasında yapılan 
değişiklikler Ulusal Mec-
lis Genel Kurulunda kabul 
edildi. Yasaya göre, dört 
yaşındaki çocuklar zorun-
lu okul öncesi eğitime tabi 
tutulacak.

Dört yaşındaki çocuklar 
için okul öncesi eğitim 
en geç 2023 yılına ka-
dar zorunlu hale gelecek. 
Yasal değişikliklere göre, 
eğitimin uygulanması için 
belirli bir yerleşim yerinde 
gerekli şartlar sağlanmış-
sa, ki bu dört yaşındaki 
çocuklar için anaokulla-
rında yeterli yer olması 
anlamına geliyor. Orada 
okul öncesi zorunlu eği-
tim daha erken başlaya-
bilir. Eğitim ve Bilim Ba-
kanlığına göre, zorunlu 
anaokulu, ihtiyaçların er-
ken entegrasyonu yoluy-
la öğrenme güçlüklerinin 
üstesinden gelinmesine 

yardımcı olacak, eksiklik-
lerin birikmesini önleye-
cek ve daha sonra eğitim 
sistemindeki eksikliklerin 
giderilmesine yardımcı 
olacak.

Bulgaristan Sosyalist 
Partisi (BSP) bu konu-
da karamsar. Milletvekili 
İrena Atanasova, “Biz 
de tüm çocukların zorun-
lu eğitimin kapsamına 
alınmasına karşı değiliz. 

Ve haklı olarak zorunlu-
luk getirmenin bir yolu 
olmadığına inanıyoruz 
ve 2023'e kadar gerekli 
koşulları yaratacağımızı 
söyleyemeyiz” dedi.

Birleşik Vatanseverler 
İttifakı milletvekili Milen 
Mihov, 4 yaşındaki çocuk-
lar için anaokulun zorunlu 
olmasının, aile planlaması 
yapabilmeleri için Bulgar 
ailelerine gönül rahatlı-

ğı sağlayacak önemli bir 
sosyal araç olacağını be-
lirtti.

Eğitim ve Bilim Bakanı 
Krasimir Vılçev’in 4 ya-
şındaki çocuklar için ana-
okulun zorunlu hale geti-
rilmesinin olumlu bir etkisi 
olacağını söyledi.

Bakan, ”Bu kilit önem 
arz ediyor. Cehaletin ne-
silden nesile yayılmasını 
önleyelim, tüm ülkeler bu 
yönde ilerliyor. Bu, eği-
timle ilgilenmeyen ve ana 
dili Bulgarca olmayan ai-
lelerden gelen çocukların 
büyük bir oranda olması 
göz önüne alındığında 
Bulgaristan için daha da 
önemli. Eğitim sisteminin 
bir sonraki aşamasında 
bu çocukları daha fazla 
kapsaması için onların 
anaokuluna erken kayıt 
yaptırılması kritik önem 
taşıyor” dedi.

               Kırcaali Haber

Volya Partisi lideri Veselin Mareşki, 
4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Volya Par t isi Genel 
Başkanı Veselin Mareşki 
Varna İstinaf Mahkemesi 
tarafından gasp ve şantaj 
suçlarından 4 yıl hapis ce-
zasına çarptırıldı. Karar, 
Yargıtay nezdinde temyiz 
edilebilir. Mahkemenin 
hapis cezası kararının 
gerekçeleri hala yayın-
lanmadı ve bunun 2 aylık 
yasal süresi içerisinde ya-
pılması gerekir.

İlk mahkeme Mareşki’yi 
suçsuz buldu, ancak İsti-
naf Mahkemesi kararı kıs-

men iptal etti. Mahkeme, 
genel bir rejim altında 4 yıl 
hapis yatmasından başka 
Mareşki’nin 8 000 leva 
ceza ödemesi gerektiğine 
karar verdi.

Volya partisi lideri, Asen 
M.'yi her ay 10 bin leva 
ödemeye zorlamak için 
9 Ekim - 16 Kasım 2014 
tarihleri arasında işlettiği 
mekanın harap etme, ti-
cari faaliyetini engelleme 
ve durdurmakla tehdit 
etmekten suçlu bulundu. 
Mahkemeden yapılan 

açıklamada, “Suçun işlen-
mesiyle birlikte mülke za-
rar verilmiştir ve tahribat 
yapılmıştır” diye izah etti.

İstinaf Mahkemesi, Böl-
ge Mahkemesinin geri 
kalan kısmındaki kararını 
onadı. Mahkeme, manevi 
zararlar için 40 bin leva 
tazminat ve mala zarar 
vermek için 14 838 leva 
tazminat istemi dilekçele-
rini görüşmedi.

Milletvekili olmasından 
başka Mareşki, Ulusal 
Mec l is  Başkan Yar-

dımcısı. Aynı zamanda 
GERB’in gayri resmi bir 
koalisyon ortağı. Partinin 
milletvekilleri sayesinde 
iktidardaki partiler, yeni 
Anayasa tasarısını tartış-
maya açmak için gerekli 
sayıda imza toplamaya 
başardı. Mareşki, tasarıyı 
okumadan imzaladığını 
söyledi. Ancak daha son-
ra hükümetin ona Kaba-
kum Plajını işletme imti-
yazı verdiği ortaya çıktı.

             Kırcaali Haber

Novi Pazar köyünde ıslah 
edilen dere yakınındaki 
sokağın yapımı son aşamada

Islah çalışmaları geçtiğimiz yıl ve bu yılın başlarında 
tamamlanan Çernooçene ilçesinin Novi Pazar (Yeni 
Pazar) köyünden geçen derenin yakınlarında bulunan 
sokağın yapımı aktif olarak devam ediyor.

Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman şanti-
yeyi ziyareti sırasında şantiye teknik proje müdüründen 
uygulanan proje faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Aydın Osman, inşaat çalışmalarının bitmek üzere 
olduğunu söyledi. Önümüzdeki haftanın başında gü-
zergahın asfaltlamasına başlanacak.

Yol üzerindeki asfalt kaplama kaldırıldı. Kaldırımlar 
inşa edildi. Engellilerin erişimine uygun olarak tasarla-
nan park alanları ve yeşil alanlar oluşturuldu.

Bundan başka yeni inşa edilen konut binaları mevcut 
kanalizasyon şebekesine dahil edildi ve orada birkaç 
yıldan beri yüksek tempoda yeni bir mahalle kuruluyor.

Belediye Başkanı Aydın Osman, ekibinin temel ama-
cının ilçe merkezinin nüfusunun yaşam kalitesini yük-
seltmek, konfor yaratmak olduğunu ve bunun mekansal 
çözümlerle gerçekleştirildiğini vurguladı. Aydın Osman, 
Çernooçene Belediyesinin 2020 yılı bütçesinde ser-
maye giderleri kapsamında yapılacak ödeme listesinin 
içerdiği taahhüt ve faaliyetlerin uygulanmasına devam 
edeceğine dair güvence verdi.

Kimlik belgelerinin bir kısmının 
ek geçerlilik süreleri doluyor
14 Eylül 2020 itibaren ek olarak tanınan kimlik kart-

ları ve sürücü belgelerinin 6 aylık geçerlilik süresi sona 
erdi. Kimlik kartları ve sürücü belgelerinin geçerlilik 
süresi, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Olağanüstü 
Hal Kanunu kapsamında uzatılmıştı.

Altı ay önce 13 Mart - 31 Ekim tarihleri arasında 
süresi dolan iki tür kimlik belgenin ülke sınırları içinde 
geçerliliğinin uzatılması kararı alındı. Geçerlilik süresi 
13 Eylül'de sona eren kimlik kartları veya sürücü bel-
geleri, 14 Eylül'den itibaren geçersiz sayılıyor.

Geçerlilik tarihi 31 Ekim’de dolan kimlik belgeleri 
en uzun süre kullanılabilir. Onların geçerlilik süresi 31 
Mart 2021'de sona erecek.

Uzmanlar, “İnsanlara gelecek haftadan itibaren hoş 
olmayan bir şekilde şaşırmamaları için bu belgelerinin 
son kullanma tarihlerine bakmalarını hatırlatmak ge-
rekir” diye izah etti.
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Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ekonomik 
ilişkilerde Covid’e rağmen umut rüzgarı esiyor

Covid-19’un küresel yayılımı ve 
koronavirüs ile mücadele tedbir-
lerinin ekonomik sonuçları epey 
ciddi oldu. Dünya genelinde mil-
yonlarca kişinin işsiz kalması, 
tüketimde daralmaya yol açtı.

Ayrı ayrı ülkelerde farklı üre-
timlerin durması, tedarik zin-
cirinin kırılmasına yol açarak 
dünyanın öbür ucunda bulunan 
şirketleri etkiledi.

Koronavirüs krizi etkilerinin 
belirgin bir şekilde hissedilmeye 
başladığı yılın ikinci çeyreğine 
ilişkin istatistik verileri, Bulga-
ristan ve Türkiye ekonomilerin-
de yüzde 10 kadar daralmanın 
izlendiğini gösteriyor. Yine aynı 
dönemde Türkiye’nin dış ticaret 
açığı ve enflasyon oranında ar-
tış izlendi.

Son dönemde iki ülke arasın-
daki ticaret hacmi, yıllık 4,5 mil-
yar avro düzeyinde seyrederken 
küresel salgının beraberinde 
getiridği olumsuz gelişmeler, 
Bulgaristan ve Türkiye arasın-
daki ekonomik ilişkilere de yan-
sıdı.

Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası Yürütüm Müdürü Vent-
sislav Venkov, iş dünyasındaki 
beklentilere dair şunları anlattı: 
“Bir süre önce pandeminin et-

kilerine ilişkin BULTİŞAD üye-
leri arasında anket düzenledik. 
Anket katılımcılarının neredeyse 
tümü, gerek piyasalar gerekse 
de kârlılık açısından krizin etki-
sinin ciddi olacağı tahminlerini 
paylaştı. Şirketlerin yüzde 80’in-
den fazlası, bu yönde görüş be-

lirtti. Bu zor dönemden çıkmak-
ta olduğumuzu ümit ediyorum, 
çünkü iş sektörü için güçlü bir 
sezon olan sonbahar ve kış dö-
nemine giriyoruz.”

Sanayi ve hizmetler(turizm, 
otelcilik ve restorancılık dahil), 
krizin en ağır vurduğu sektörler 

arasında yer alırken krizden et-
kilenmeyen, hatta teşvik alan az 
sayıdaki sektörlerden biri amba-
laj sanayi oldu.

Bulgaristan’da çalışan ve 
Pleven’de fabrikası bulunan bü-
yük bir Türk şirketi bu alanda 
faaliyet gösteriyor.

“Bundan kısa süre önce Lyas-
kovets’teki kavanoz ve kapak 
fabrikasını satın alan bu şirket, 
son derece başarılı şekilde 
yönetilerek krizin tüm olum-
suzluklarını gidermeyi başardı. 
Şumen’de bulunan alüminyum 
fabrikası da pandemiden çok 
az etkilendi” şeklinde konuştu 
Ventsislav Venkov.

Ekonomi ve turizm alanın-
da ikili ilişkilerin geliştirilmesi 
imkanları, bugünlerde Bulga-
ristan Dışişleri Bakan Yardım-
cısı Petko Doykov ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Sofya Büyü-
kelçisi Aylin Sekizkök arasında 
yapılan görüşmede ele alındı. 

Büyükelçi Sekizkök, Türk şirket-
lerinin Bulgaristan’da yatırım im-
kanlarına büyük ilgi duyduklarını 
öne sürdü.

İkili ticari ve ekonomik ilişkile-
rin gelişme potansiyeline dair 
Ventsislav Venkov şunları söy-
ledi:

“Bundan kısa süre önce Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
yaptığımız anlaşma, iyimserliğe 
vesile veriyor. Anlaşma kapsa-
mında Bulgaristan ve Türkiye’de 
yatırım imkanlarına ilişkin tanı-
tım etkinlikleri, çeşitli forumlar 
düzenleme imkanını bulacağız. 
Ülkemizde çalışan tüm yerli ve 
yabancı şirketler için komşumuz 
Türkiye gibi dev bir pazara eri-
şim imkanları doğacak. Umarım 
COVİD önlemleri yumuşatıldığı 
zaman bu işbirliğine gerçek içe-
rik kazandırarak mevcut birçok 
imkanın değerlendirilmesi ko-
nusunda şirketlere destek ola-
cağız”.

Bulgar-Türk Ticaret ve Sana-
yi Odası, Türkiye pazarına ilgi 
duyan Bulgaristan ve Doğu 
Avrupa’dan şirketlere olduğu 
gibi ülkemiz ve bölgemizde iş 
yürütme imkanları ile ilgilenen 
Türk şirketlerine de hukuki des-
teğin sağlanmasını amaçlayan 
ilginç bir inisyatifle de ilgilidir. 
Ventsislav Venkov ayrıntıları 
anlattı:

“Odamızın üyesi olan bir hu-
kuk danışmanlığı şirketi, "Tur-
kish desk“ adı ile hizmet büro-
su kurmayı önerdi. Bu sayede 
ülkemizde iş yürütmekle ilgili 
birçok ayrıntı konusunda ilgi du-
yanlara bilgi verilecek. Bu çok 
iyi bir fikir, çünkü Bulgaristan’a 
duyulan ilgi çok büyük ve ülke-
ye gelen şirketler zor durumda 
kalmamak için doğru danışma 
hizmeti ve bilgi almaya muhtaç. 
Bu firmalar ülkedeki zorunluluk-
ları ve AB mevzuatını bilmediği 
için gerçekten çok yerinde bir 
inisyatiftir bu”.

Ramazan ve Kurban Bayramı ile Aşure Günü, Filibe Büyükşehir 
Belediyesi 2021 Yılı Etkinlik Takvimine de dahil edildi
Müslümanların iki büyük bay-

ramları olan mübarek Ramazan 
ve Kurban Bayramının yanı sıra 
Aşure Günü Etkinliği Filibe Bü-
yükşehir Belediyesi 2021 Yılı 
Etkinlik Takvimine de dahil edi-
lecek. Bunu, Kültür, Arkeoloji 
ve Turizmden Sorumlu Filibe 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Plamen Panov 3 
Eylül 2020 tarihinde Filibe Böl-
ge Müftüsü Taner Veli ve Filibe 
Müslümanları Encümen Başka-
nı Ahmet Pehlivan’a gönderdiği 
mektupla iletti.

Müslüman topluluğunun kutla-
dığı bayramlar ve günlerin Filibe 
Büyükşehir Belediyesi Etkinlik 
Takvimi’ne dahil edilmesi öne-
risi, bu yıl 28 Ağustos’ta Kültür, 
Arkeoloji ve Turizmden Sorum-
lu Filibe Büyükşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı Plamen 
Panov’a gönderilen resmi bir 
mektupla sunuldu. Mektup Fili-
be Bölge Müftüsü Taner Veli ve 
Filibe Müslümanları Encümen 
Başkanı Ahmet Pehlivan adına 

sunuldu.
Taner Veli, Filibe Bölge Müf-

tülüğünün Müslüman toplu-
luğunun kutladığı bayramlar 
ve günlerin Filibe Büyükşehir 

Belediyesi Etkinlik Takvimi’ne 
dahil edilmesi önerisini şöyle 
gerekçelendirdi: ”Müslüman-
lar Filibe'de yaşayan en büyük 
azınlık topluluklardan biri – sa-
yımız yaklaşık 100 000 ve bu 
kent hoşgörüsü ile ünlü. Filibe 
Büyükşehir Belediyesi Kültürel 

Etkinlikler Programının baş-
ka etnik toplulukların ve dini 
azınlıkların kutladığı etkinlikleri 
içerdiği gibi Müslümanların da 
önemli bayramlarının ve kutla-

malarının bir kısmını içermesi 
bizim için önemli bir meseleydi”.

Filibe Müftüsü, memnuniyeti-
ni ifade ederek, sunulan teklifi 
kabul etmesinden dolayı Filibe 
Büyükşehir Belediye Meclisine 
bölgedeki Müslümanlar adına 
teşekkür etti.


