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Bulgaristan’da Seçimin Galibi Borisov Oldu
3. Bulgaristan Sosyalist Partisi
BSP – 5 497
4. „Böyle bir halk var“ – 3 557
5. Demokratik Bulgaristan koalisyonu (DB) – 1 339
Hak ve Özgürlükler Hareketi
İl teşkilatından alınan bilgiye
göre Kırcaali Bölgesinden beş
milletvekilinden üçü ve büyük
olasılıkla dürdü HÖH tarafından
kazanıldığı belirtildi. Bölgeden

bir milletvekili de GERB çıkarttı.
Kırcaali Bölge Seçim Komisyonu oyların sayımına devam
ediyor.
Öte yandan Kırcaali Milletvekili seçilen Belediye Başkanı
Dr. Müh. Hasan Azis başkanlık
görevine devam edeceğini, Milletvekilliğinden vazgeçeceğini
bildirdi.
Kırcaali Haber

Bulgaristan, AB’nin En Yoksul
Ülkesi Olmaya Devam Ediyor

Dünya Bankası raporuna göre, kişi başına düşen gayri safi
yurtiçi hasılanın Avrupa Birliği (AB) ortalamasının % 53'ü ile
ülkemiz AB’nin en yoksul üyesi olmaya devam ediyor.
Tahminler, Bulgaristan'ın gayri safi yurtiçi hasılasının
Bulgaristan’da corona virüsü
(Covid-19) salgını gölgesinde
halk 4 Nisan’da genel seçimler
için sandık başına gitti. Toplam
30 siyasi parti ve koalisyonun
katıldığı seçimlerde, milletvekili
adayları meclisteki 240 sandalye için yarıştı. Kayıtlı 6 milyon
300 bin seçmenin bulunduğu

ülkede, oy kullanma işlemi saat
07.00’de başlamış, 20.00’da oy
verme işlemi sona ermişti.
Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan
Boyko Borisov’un lideri olduğu
Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB)
partisi yüzde 26.14 ile en çok
oy aldı.

Şovmen Slavi Trifonov’un kurduğu Böyle Bir Halk Var (İTN)
isimli parti oyların yüzde 17.73
alarak ikinci parti oldu. Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP)
oyların yüzde 15.02 ile üçüncü
parti oldu.
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin ve Müslümanların oluştur-

duğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH/DPS) yüzde 10.34
ile dördüncü yeri korurken, eski
Adalet Bakanı Hristo İvanov’un
kurduğu Demokratik Bulgaristan (DB) koalisyonu yüzde 10,4
ile beşinci parti oldu.
“Ayağa Kalk! Mafya Dışarı!”
isimli koalisyon ise yüzde 4.74oy
alarak Meclise giren altıncı parti
oldu.

Yurt dışından gelen oyların
dağılımı: Böyle Bir Halk Var –
yüzde 30.75, Demokratik Bulgaristan – yüzde 17.56, Hak ve
Özgürlükler Hareketi - 13.17 ve
Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi
İçin Yurttaşlar - 8.66.
Kırcaali Seçim Bölgesindeki
Oyların Dağılımı

Resmi olmayan verilere göre
Kırcaali Secim Bölgesindeki
oyların dağılımı şöyle:
Toplam kullanılan oy sayısı: 73
917
Geçerli oy sayısı: 71 470
Geçersiz oy sayısı: 2350
Oyların partilere göre dağılımı:
1. Hak ve Özgürlükler Hareketi
HÖH/DPS - 44 869
2. GERB – 10 688

2021'de % 2,6 büyüyeceği yönünde.
Dünya Bankası, enflasyon oranının 2020'de % 1,7'den
2021'de % 3,2'ye kadar neredeyse iki kez artmasını bekliyor. Önümüzdeki iki yıl içinde enflasyonist baskıların yılda %
0,1'lik düzeyde hafif hızlanması öngörülüyor.
Dünya Bankası raporuna göre Bulgaristan'da enflasyonun
2021'de % 3,2'ye ulaşması bekleniyor.
Ruse (Rusçuk) Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Krasimir Enimanev, “Fiyatlar yükselmeye başlayacak,
çünkü gerçekte üretim yok, fiyatları aynı seviyede tutacak
kadar yeterince satacak mal yok. Pazarda mal talebi arzdan
daha fazla olacak ve fiyatlar hemen artacak. Ancak ücretler
daha düşük olacak, yani yaşam kalitesi düşmeye başlıyor,
yani geçinmek giderek daha da zorlaşacak” dedi.
Zengin ve yoksul arasındaki gelir uçurumu 2019'da %
40,8'e ulaştı ve bu da servetin yeniden dağılımı konusunda
eksiklikler olduğunu ve etkisiz sosyal politikalar uygulandığını
gösteriyor.
Ülkemizde en savunmasız gruplar arasında emekliler bulunuyor. Emeklilerin çoğu, çocuklarının ve akrabalarının yardımı sayesinde hayatta kalmayı başarıyor.
Veriler, Bulgaristan'da ekonomik üretim miktarının 2020'de
% 4,2 oranında azaldığını gösteriyor. Ülkede ekonomik faaliyetlerin 2021 sonbaharından önce normal seviyelere dönmesi beklenmiyor. KH
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Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi İle Söyleşi
Mart ayı başından itibaren Kırcaali Bölge Müftüsü olarak göreve başlayan eski Haskovo Müftüsü Basri Eminefendi,
Kırcaali Haber Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni
Müzekki Ahmet’in sorularını yanıtladı. Sayın
Müftümüze gazete ekibi
olarak yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz.
- Sayın Müftüm, 1 Mart
2021 tarihinde Kırcaali
Bölge Müftüsü olarak
görevinize başladınız.
Bize yeni ekibinizi tanıtır mısınız?
- Öncelikle söze Yüce
Allah’ın adını anarak
başlayalım. Bismillâh her
hayrın başıdır, Peygamber Efendimiz (sallâllâhu
aleyhi ve sellem) başımızın tacı, gönüllerimizin
ilacıdır. Bulgaristan’ın demokrasi tarihinde istikrarlı yayıncılığını sürdürerek
halkımızı aydınlatmaya
devam eden ve bu arada
üstlenmiş bulunduğum
yeni görevim vesilesiyle
şahsıma da sayfalarında
yer veren Kırcaali Haber
gazetesine teşekkür ediyorum.
Evet, 1 Mart 2021 itibariyle Kırcaali İl Müftüsü
olarak görevi selefim sn.
Beyhan Mehmed kardeşimizden devraldık. Başmüftümüzün tensipleri ve
Yüksek İslam Şurası’nın
kararı mucibince önümüzdeki dönem nasipse
Kırcaali Müftüsü görevini yürüteceğiz. Bu göreve gelişimizle birlikte
doğal olarak personelde
de bazı değişiklikler yaptık. Daha önce Kırcaali
Müftümüz bir vekil ile
çalışıyordu. Biz başlar
başlamaz müftü vekillerinin sayısını ikiye çıkardık. Erhan Recep, Ardino (Eğridere) ve Cebel
(Şeyhcuma) ilçelerinden
sorumlu Müftü Vekilimiz
olarak çalışmaya devam
edecek. Suray Mustafa,
Momçilgrad (Mestanlı) ve
Krumovgrad (Koşukavak)
ilçelerinden sorumlu yeni
Müftü Vekilimiz olarak
göreve başladı. Vakıflar
müdürümüz İlhan Mehmet, halihazırdaki görevine devam edecek.
İrşat sorumlumuz Sezer
Sadullov da ayni pozisyonda kalarak mevcut
görevlerini yürütecek.
Mümün Mustafa, encümenliklerden sorumlu
sekreterimiz olarak göreve başlamış durumda. Daha önce Haskovo
Bölge Müftülüğünde sekreterimiz olan Deniz Ruşen de buraya nakil olup
yine sekreter konumunda
ekipte yer alacak. Bayan
hocalarımızdan Müze-

yen Mustafa ve Mevliya
Salimmehmed vaizelik
görevlerini deruhte edecekler. Böylece yedi ayrı
belediye merkezlerinde
en az birer kurs, bazı belediyelerimizde bir kaç
noktada bayanlara özel
sohbet grupları ve yıllık
Kur’an Kursları tertiplemeyi hedefliyoruz. En
yakın zamanda gerçek-

projelerimiz de devam
ediyor. Ayrıca siz de biliyorsunuz daha önce
Haskovo’daki tarihi cami
ve eserlerle ilgili iki dilde;
Türkçe ve Bulgarca olarak bir kitap çalışmamız
oldu, ikinci kitap çalışması da bitmek üzere.
Kimlik ve kurumsal hafıza bakımından bunların önemli kazanımlar

Öteden beri beş yılda
bir düzenlenen Millî Konferansa en fazla delege
Kırcaali bölgesinden katılıyor. Dolayısıyla burada
disiplinli ve koordineli çalışmak şart. Şu aşamada
cami encümenliklerini
gözden geçiriyoruz. Bunların 160 tanesi dönemi
tamamlanmış ve aktüelliğini yitirmiştir. Şimdi

leştirmeyi planladığımız
bütün çalışmalarımızı
bölge bölge halkımıza da
duyuracağız kısmetse...
- Haskovo’da Müftü
olarak başarılı bir görev yaptınız. Oradan
hangi iyi uygulamaları
Kırcaali’ye getireceksiniz ve burada uygulayacaksınız?
- Siz de bilirsiniz, bundan önce Haskovo’da iki
dönem müftü olarak görev yapmak nasip oldu
çok şükür. Zaman çok
çabuk geçiyor. 2009’da
Haskovo Müftüsü olarak göreve başladık ve
2021’e kadar da devam
ettik. Haskovo’da müftülük ekibimizle, elbirliğiyle
güzel hizmetlere imza attık. Örneğin Yıllık Kur’an
Kurslarımızın sayısını arttırdık. Yaz Kur’an
Kurslarımızı mümkün
mertebe din görevlilerimizin ve camilerimizin
olduğu her yerde organize etmeye gayret ettik. Ecdat bakiyesi tarihi
eserlerimizi, günümüze
dek ayakta kalan camilerimizi de restore etme
fırsatı bulduk. Caminin
olmadığı köylere cami ve
mescitler inşa etmek için
uğraşı verdik. Özellikle
yeni camiler inşa etme
ve vakıf yerleri satın alma
hususunda halkımızın ve
Başmüftülüğümüzün büyük desteğini gördük. Yapılan güzelliklerde emeği
geçen herkese buradan
teşekkür ediyorum.
Bu arada yeni cami

olduğunu düşünüyorum.
Diğer taraftan mevcut
imamlarımızla da iyi iletişim kurduk, ekip ruhunu kaybetmedik. Yaptıklarımızı imamlarımız
aracılığıyla her beldeye,
her köye, her mahalleye
ulaştırarak faydalı olmaya çalıştık. Tabi ki orada
başlattığımız bazı kültür
programlarımız, Ramazan çalışmalarımız v.s
gibi muhtelif aktivitelerimiz de oldu. Haskovo’da
gücümüz nispetinde yapabildiklerimizi Kırcaali
bölgesinde de yeni bir
heyecanla yapmaya gayret edeceğiz elbet. Özellikle dînî hizmetlerimizle
birlikte kültürel faaliyetlerimizin de yaşatılması
önemlidir. Onları burada
da yaşatmaya devam
edeceğiz inşallah. Pandemi süreci şu aşamada
proğramlar tertip etmeye adeta izin vermiyor,
fakat bütün kısıtlamalardan sonra ilk fırsatta
bu önemli projelerimizi
Kırcaali bölgesinde de
uygulayacağız.
- Pandemiden dolayı Müslümanların Milli
Konferansı ertelenmişti. Şu anda durum nedir, ne zaman yapılacak
ve çalışmalar nasıl gidiyor?
- Evet, devam eden
korona salgını sebebiyle zamanında yapılması
mümkün olmayan Milli
Konferans, Yüksek İslam
Şurası kararıyla 29 Mayıs
2021 tarihine ertelendi.

onları tekrar aktüel hale
getiriyoruz ve bu hafta
sonu gibi bütün eksilerin
tamamlanmış olacağını
ümit ediyoruz. Var olan
encümenlikler resmi olarak kayıtlarını Başmüftülüğe ve ilgili belediyelere yaptırdıktan sonra
hemen delege seçimine
başlayacağız. Kırcaali
ilimizdeki tescilli 240 küsür encümenlikte delege
seçimi yaparak ciddi bir
sayı ile Milli Konferansa
katılacağız. Tabii ki, pandemi sürecinin nasıl devam edeceğini bir Allah
bilir. Zorlu bir dönemden
geçtiğimizi inkâr edemeyiz. Eğer vaka sayıları
artmaya devam ederse,
Yüksek İslam Şurası gerekli önlemleri ve tedbirleri alarak Milli Konferansı sağlıklı ve uygun şekilde organize edecektir.
Malûmunuz
Kırcaali’de yapımı devam eden yeni cami ve
İslam Kültür Merkezi
var. Bunun son durumu
nedir?
- Evet, herkesin gördüğü gibi Kırcaali’de
şehrin tacı denilebilecek
çift minareli görkemli bir
cami inşa ediliyor. Allah
Teâlâ, emeği geçen, katkı veren herkesten razı
olsun. Kırcaali İslam Kültür Merkezini Ramazan
Bayramı’na yetiştirmeye çalışıyoruz. Olmadı
Ramazan Bayramı’nda
en azından cemaatle
namaz kılmak istiyoruz.
Resmî açılış tarihi he-

nüz belli değil, işin sonu
göründüğünde Başmüftülüğümüzle isti şare
ederek tarihi beraberce
belirleyeceğiz. Ancak
şu aşamada çalışmalar oldukça hızlı devam
ediyor. Yapının kaba inşaatı bitmiş, minareleri
tamamlanmış, içi sıvanmış durumda. Halihazırda caminin iç kısmında
tezyinat çalışmaları, yani
süslemeler yapılıyor ve
bunlar da tamamlandıktan sonra, ifade ettiğim
gibi bayramdan sonra
ibadete açmayı hedefliyoruz Allah’ın izniyle.
Daha sonra, müftülük
makamını da buraya taşıyarak ilgili ortamı külliye
haline getirmeyi hedefliyoruz. Böylece başta
dînî faaliyetlerimizi ve de
düşündüğümüz kültürel
etkinliklerimizi sözkonusu yerde organize edeceğiz, işlerimizi buradan
takip edeceğiz. Rabbim
niyetlerimizi halis kılsın.
4
Nisan’da
Bulgaristan’da genel
seçimler yapıldı. Yeni
hükümet kur ulacak
inşallah. Bulgaristan
Müslümanları Diyaneti
olarak bu yeni hükümetten beklentileriniz
nedir?
- Tabi ki, ilk önce seçimlerin ve akabinde kurulacak hükümetin ülkemiz için hayırlı olmasını
diliyorum. Ben daha çok
bölgemiz için konuşmak
istiyorum. Göreve başladığım günden itibaren ilk
ziyaretlerimizi belediyelere gerçekleştirdik. Özetle
Kırcaali ilindeki mevcut
belediyelerimizin müftülüğümüzün projelerine,
faaliyetlerine büyük destek verdiklerini gördüm.
Müftülüğün hayrî çalışmalarını sahiplendiklerini fark ettim. Bu önemli
ve memnuniyet verici
bir şey. Ümit ederim ki,
bundan sonraki projeleri de elbirliğiyle devam
ettiririz. Yerel idarelerle
çalışmalarımıza ve iyi
ilişkilerimizin korunmasına önem vereceğiz.
Hoşgörü başkentine yakışır projeleri hayata geçirmek arzumuzdur. Yerel
yönetimlerle yaptığımız
bu işbirliğini seçimlerden
sonra merkezî yönetimle
de seviyeli bir şekilde
sürdürmeyi diliyoruz.
- Biliyorsunuz önümüzdeki Eylül ayında
genel nüfus sayımı
var. Sayım Bulgaristan
Müslümanları ve Türkleri için çok önemli. Bununla ilgili görüşünüzü
alabilir miyiz?
- Müftülük olarak genel nüfus sayımını çok

önemsiyoruz. Bu sayım
bir bakıma bizim millet
olarak kimlik bilincimizi de yansıtacaktır. Bu
hususla alâkalı gerekli
çalışmalarımızı, gerekli
görüşmelerimizi devam
ettireceğiz. Özellikle sayım arefesinde encümenliklerimizle ve imamlarımızla bir araya gelerek
halkımızın MüslümanTürk kimliğini çekinmeden sayıma yansıtmalarını rica edeceğiz. Kimse
kusura bakmasın, kimlik
meselemiz herşeyden
daha önemli ve olmazsa
olmazımızdır. Herkes elini taşın altına koyarak bu
durumu yakınındakilerine
iyi anlatmalı. Yoksa zarar
görmeye, örselenmeye
devam edeceğiz. Ülke
genelindeki müslüman
halkımızın kimlik vurgusu
önümüzdeki on yıl Başmüftülüğümüze devlet
tarafından verilmeye başlanan bütçeye de yansıyacak. Müslüman sayısına göre bütçe denilecek.
Hani Karadenizlinin dediği gibi;ne kadar para o
kadar köfte! Bu sebeple
her Müslüman kardeşimizin sayım yapılırken özellikle Müslüman şıkkını
işaretlemesini tembihleyeceğiz. Sayımla alâkalı
belediye başkanlarımızın
da önemli çalışmaları olduğunu gördüm. İnşallah, bizler bütün bunlara
dikkat ederek arzuladığımız üzere halkımıza
Müslüman-Türk şıkkını
özellikle işaretlemelerini
tavsiye ediyoruz, etmeye
devam edeceğiz.
- Son olarak Kırcaali
Haber gazetesi okuyucularına bir şey söylemek ister misiniz?
- Son olarak Kırcaali
Haber gazetesine yıllardan beri Kırcaali’den
Kuzeye kadar uzanarak
tarafsız bir yayıncılık ilkesiyle hareket ettiğinden,
sosyo-kültürel bilgilendirmeler yanında müftülüklerimizin faaliyetlerine de yer verdiğinden,
Müslüman-Türklerin sesi
kulağı olduğundan dolayı
şahsınızda tüm ekibinize
gönülden müteşekkirim.
Bizler Kırcaali Müftülüğü
olarak ekibimizle beraber, buradaki işbirliğimizi,
çalışmalarımızı özellikle
halkımıza hizmet götürme hususunda sorumluluk bilinciyle hareket
edeceğiz.
Müftülüğümüzün faaliyetlerini hem ülke geneline hem de yurt dışına
duyurduğunuz için tekrar
teşekkür eder, Kırcaali
Haber’e yayın hayatında
üstün başarılar dileriz.
- Biz teşekkür ederiz.
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İlhan Küçük’ün Kuzey Makedonya
Raporu Ezici Bir Çoğunlukla Onaylandı
Hak ve Özgür lükler
Hareketi 'nden (HÖH)
Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Avrupa'yı Yenile
Grubu Üyesi İlhan Küçük,
Kuzey Makedonya'nın AB
entegrasyon sürecini yeniden başlatmak ve ilk hükümetler arası konferansa
mümkün olan en kısa sürede çağırmak için Bulgaristan ile yol haritası üzerinde uzlaşma çağrısında
bulunuyor.
AP, İlhan Küçük'ün Kuzey Makedonya raporunu
558 lehte, 70 aleyhte, 59
çekimser oyla oyladı.
Oylamadan önce AP
Milletvekili İlhan Küçük,
ülkede son yıllarda gerçekleşen olumlu ve olumsuz eğilimleri objektif bir
şekilde yansıtan Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti hakkındaki raporunu
sundu.
Avrupa Parlamentosu,
geçtiğimiz yılın sonlarında
Batı Balkanlar için acı verici olan Avrupa Konseyi
kararı sonrasında Kuzey
Makedonya ile ilk hükümetler arası konferansı
düzenlemek için diyalog
ve sürdürülebilir değişim
için siyasi irade çağrısında bulunan Küçük’ün

eylem planı üzerinde uzlaşma sağlanması, süreci yeniden başlatacak ve
Konsey'in ilk hükümetler
arası konferansı mümkün olan en kısa sürede
düzenlemesine olanak
sağlayacak. Ek gecikmelerin katılım sürecinin
inanırlığına, tarafsızlığına
ve güvenilirliğine zarar
vereceğine inanıyorum.
Birlikte güven inşa ederek, ortak bir Avrupa geleceğimizi de inşa ediyoruz.
Çünkü şimdi, bizi ayıran
duvarlardan ziyade bizi
birleştiren köprülere her
zamankinden daha çok
ihtiyacımız var” diye kaydetti.
AP Milletvekili, raporu-

raporunu ezici bir çoğunlukla onayladı.
Kuzey Makedonya raporu ilerleme ve zorlukların
altını çiziyor. Ancak aynı
zamanda kamu idaresi şeffaflığı, yolsuzlukla
mücadele, hukukun üstünlüğü ve demokrasi
alanlarında daha derinlemesine ve sürdürülebilir
reformlara olan ihtiyacı
da vurguluyor.
Küçük, Avrupa Parlamentosunun genel kuru-

lunda ve düzenlenen basın toplantısında yaptığı
konuşmada Avrupa'nın
or taklarının arkasında
durduğunu kanıtlamayı
başardığını vurguladı.
Küçük’ün ifadesine göre,
pandeminin etkileriyle
başa çıkmaları için bölge
ülkelerine 3,3 milyar avro
yardımda bulunma, uzun
zamandır sorgulanan AB
dayanışmasının açık bir
göstergesidir.
AP Milletvekili, Covid-19

salgını ile ilgili yaşanan
krizin getirdiği zorlukların
yanı sıra Bulgaristan ile
Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilere de değindi.
Küçük, “Umarım Kuzey
Makedonya ve Bulgaristan, sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için önemli
ikili konularda yapıcı diyaloğa devam eder. Dostluk
Antlaşması'na göre uygulanması düzenli olarak
değerlendirilecek olan
somut tedbirler içeren bir

Mart ayında inşaat
girişimcilerinin işletmelerin iş durumuna
ilişkin daha iyimser
değerlendirmeleri ve

cileri, önümüzdeki üç
ay boyunca fiyat seviyelerinin korunacağını
öngörüyor.
Perakendeci işletme

ların yerine geçen sektördeki rekabet faktörünün olumsuz etkisinde
artış kaydedildi. Çoğu
işletme yöneticisi önümüzdeki üç ay
boyunca fiyatlarda değişiklik
beklememesine
rağmen satış fiyatlarında artış
olacağına dair
belir li ölçüde
beklenti kaydedildi.
Mar t ayında,
hizmetler sektöründe iş iklimi
bileşik gösterges i, i ş letme
yöneticilerinin,
işletmelerin iş koşullarına ilişkin daha olumlu
değerlendirmeleri ve
beklentileri sonucunda
2,7 puan arttı. Onların,
önümüzdeki üç ayda
hizmet talebine ilişkin
beklentileri de iyileşiyor. İşletme yöneticileri, önümüzdeki üç ay
boyunca şu anki satış
fiyatlarının sabit kalmasını bekliyor.

Mart ayında iş ortamında iyileşme kaydedildi
Ulusal İstatistik Enstitüsünün (NSİ) verilerine göre, Mart 2021'de
genel iş ortamı göstergesi, izlenen tüm
sektörlerde (sanayi,
inşaat, perakende ticaret ve hizmetler) artan
göstergenin bir sonucu
olarak Şubat ayına göre
2,1 puan arttı. Şirket yöneticileri, teminat altına
alınan veya beklenen
daha fazla sipariş konusunda iyimserdirler,
genellikle fiyat artışlarına güvenmezler, ancak
salgın ve azalan talep
nedeniyle kısıtlamaların sektörler üzerindeki
olumsuz etkisini hissetmeye devam ederler.
Sanayi sektöründe iş
iklimi bileşik göstergesi,
sanayi girişimcilerinin
işletmelerin iş koşullarına yönelik daha olumlu
değerlendirme ve beklentileri sonucunda 1,2
puan arttı. İşletme yöneticileri, önümüzdeki
üç ayda sektörde fiyatların artmasını beklemiyor.

beklentileri sonucunda
inşaat sektöründe iş
iklimi bileşik göstergesi
3,8 puan arttı. Sektördeki belirsiz ekonomik
ortam, işgücü kıtlığı ve
rekabet, iş geliştirmenin
temel sorunları olmaya
devam ediyor. Ancak
geçen ay olumsuz etkilerinin azaldığı kaydedildi. İnşaat sektöründe
satış fiyatları ile ilgili
olarak işletme yöneti-

yöneticilerinin mevcut iş
durumuna ilişkin olumlu değerlendirmeleri
sonucunda perakende
ticaret sektöründe iş
iklimi bileşik göstergesi, 1,7 yüzde puan arttı.
Sektörün önündeki ana
engel, tüccarların %
64,3'ünün belirttiği belirsiz ekonomik ortam
olmaya devam ediyor.
Üçüncü sıradaki yetersiz talebe bağlı zorluk-

nun objektif olduğunu ve
Kuzey Makedonya'nın
elde ettiği gerçek sonuçlara dayandığını vurgulayarak, ülkenin AB yoluna
olan bağlılığında ve demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek
ve karşılıklı güven ortamını iyileştirmek için istikrarlı ve kapsayıcı demokratik reformları uygulama
ihtiyacının farkındalığında
süreklilik gösterdiğini sözlerine ekledi.
Küçük konuşmasının
sonunda siyasi partileri
ırkçı ve kışkırtıcı ifadeler
kullanmaktan kaçınmaya
ve ortak Avrupa davası
adına yapıcı bir şekilde
çalışmaya çağırdı.

Prof. Dr. Baltov: Yaz sonuna
kadar nüfusun yüzde 70’ten
fazlası aşılanacak

NOVA TV’ye konuşan Sofya Pirogov Ulusal Yoğun Tedavi ve Acil Yardım Hastanesi Müdürü Prof.
Dr. Asen Baltov, “Haziran ayı sonuna kadar belki de
Bulgaristan’da nüfusun yaklaşık % 50'si koronavirüse
(Covid-19) karşı aşılanacak ve yaz sonuna kadar %
70'ten fazlasının aşılanması bekleniyor” diye tahminde
bulundu.
Profesör, “Önümüzdeki ay üç kat fazla haberci RNA
aşıları tedarik edilecek. Ayrıca ikinci vektör aşının da

gelmesini bekliyoruz. Umarım 10 Nisan'dan sonra çok
daha ciddi miktarda seçeneklerimiz ve kullanılacak
aşılarımız olur” dedi.
Hastane Müdürü, “İkinci vektör aşının ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar seçim yapmaya başlayacak.
Birdenbire herkes tek doz aşı olmayı isteyecek” diye
kaydetti.
Prof. Dr. Baltov, Covid-19’un İngiliz versiyonunun son
derece agresif olduğu ve hastalananların tekrar enfekte olabileceği konusunda uyardı.
10 gün için alınan sert önlemlerin sonuç vermesini
beklediğini ifade eden hekim, “En çok öğrenciler için
endişeleniyoruz. Ama bu 10 günün ne zaman bittiğine bakarsanız, göreceksiniz ki 2 günden sonra seçim
günü geliyor. Bu durum, öğrencilerin okula dönüşünü
en az 10 gün daha geciktirecek” dedi.
Tüm sağlık görevlilerinin gerekli olanı yaptığına
kanaat getiren hastane müdürü, “Koronavirüsün bu
üçüncü dalgası sırasında sağlık çalışanlarının ve tüm
hastanelerin eylemleri son derece yeterli. Yapılanlar
tıbbi açıdan doğru. Sağlık çalışanları suçlanamaz,
neredeyse tamamı aşılandı, korkusuzca çalışıyorlar,
hastalarının tedavisi için çok daha fazlasını yapıyorlar.
Uygulanan tedavi de çok daha yeterli hale geldi” dedi.
Prof. Dr. Baltov, “Benim için koronavirüs enfeksiyonu
kronik hastalıklar için bir katalizör. Koronavirüs krizi
öncesinde milletimizin oldukça ciddi sağlık sorunları
vardı” diye ifade etti.
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Bakan Nikolova, Dünya Turizm Örgütü
Genel Sekreteri Pololikaşvili ile görüştü
Başbakan Yardımcısı ve
Turizm Bakanı Mariana
Nikolova, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü
(DTÖ) Genel Sekreteri
Zurab Pololikaşvili ile video konferans yöntemiyle
görüştü.
Bakan, “Sektörün sürdürülebilirliği, inovasyonlar,
yatırımlar ve dijital dönüşümüne yönelik aktif çalışmalarınızı ve örgütün
politikalarını çok takdir
ediyoruz” diye kaydetti.
Dünya Turizm Örgütü'nün,
bir dizi yeni ve yenilikçi
proje, girişim ve AB üyesi devletlere devam eden
destek yoluyla salgının
turizm sektörü üzerindeki
etkileriyle mücadele etme
çabalarını desteklediğini
söyledi.
Bulgaristan’ın kendisine çok yakın bir ülke
olduğunu ve birçok kez
ziyaret ettiğini ifade eden
Pololikaşvili, “ Tur izm
Bakanı'nın, sek tör ün
önemini vurgulayan Başbakan Yardımcısı seviyesinde olmasından çok
memnunum” dedi.
Örgütün inovasyon ve
dijitalleşme ile ilgili birçok

Nikolova, “DTÖ Akademisi gibi eğitim alanında,
Uluslararası Turistleri Koruma Kodeksi hazırlanması gibi acil durumlarda turistlere yardım için
uyumlu standartlar oluşturma alanında örgütün
başarılı projelerini destek-

İşverenlerin işsizleri işe almak
için destek başvuruları başladı

proje üzerinde çalıştığını açıklayan DTÖ Genel
Sekreteri, ”Bizim için olduğu kadar Bulgaristan
için de turizmi yeniden
başlatmak son derece
önemli” dedi. Pololikaşvili, hem AB içinde hem de
üçüncü ülkelere sınırların
açık olmasının önemli olduğunu belirtti.
Pololikaşvili, DTÖ’nün
ekonomik iyileşme, tanıtım ve kapasite geliştirme

alanında salgının turizm
sektörü üzerindeki etkileriyle başa çıkmak için
mali destek sağlamaya
hazır olduğunu bildirdi.
Ülkemizin 2021-2025
dönemi DTÖ Yürütme Kurulu üyeliğinin yenilenmesi için bu ayın başlarında
adaylığını sunduğunu hatırlatan Başbakan Yardımcısı, “Bu, ortak girişimler
ve çalışmalar için yeni
fırsatlar gerçekleştirmek

üzere karşılıklı diyaloğumuzu güçlendirme ve
bağlarımızı genişletme
konusundaki güçlü irademizin bir kanıtı” diye
belirtti. Bakanın ifadesine
göre, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, yatırım ve rekabetçiliğe dayalı sektörün
Covid-19 sonrası gerçeğe
dönüştürülmesine yönelik
politikaların oluşturulması
ve desteklenmesi ülkemizin temel önceliği olacak.

ledi. Böylelikle meydanlık
alan, modern bir kentsel
alan görünümü kazanacak. Meydan zemin kaplama, ara sokakların ana
yönlerini vurgulayan, farklı raster ve renkler içeren
yeni kaplama malzemeleriyle değiştirilecek.
Proje meydanın su alanlarını korumayı öngörüyor

şil alanların bir kısmında
kaldırım ve duvarlara ankastre aydınlatma yapılarak çevreye yeni bir edebi
vizyon kazandırılacak.
Başmimar, “İnsanları
çekmek ve kentsel çevreyi iyileştirmek için ek
unsurlar sağlanmıştır. En
genç sakinlerin ihtiyaçları
için refakatçi alanı ile bir

vizyonunun bir parçası
olacak dış mekan masaları için ahşap bir podyum
yapılması planlanıyor. Ayrıca ahşap kaplı bir sahne
yapılacak. Bu sahne meydanlık alanın bir parçası
olarak günlük yaşamda
kullanılacak kalıcı bir
unsur olacak. Sahnede
belirli etkinliklerde çeşitli
performanslar yapılacak.
Sahnenin üstünde bir kanopi yapısı kurma fırsatı
olacak. Bu, hava koşullarından bağımsız olarak
etkinliklerin organizasyonuna izin verecek.
Meydanın kuzey kesiminde çardaklar yerleştirilmesi planlanıyor. Onlar
mekanın sanatsal görünümünü zenginleştirecek ve
çok işlevli bir uygulamaya
sahip olacak - dinlenmek,
oyunlar ve toplantılar için
çardak olarak kullanılabilirler ve gerekirse geçici
ticari veya sergi faaliyetleri için mekanlara dönüştürülebilirler.
Meydanın batı kesiminde Makaza Caddesi yönünde yer değiştirmesinin
üstesinden gelmek için
her yönden ve tüm ziyaretçiler için şehrin merkez
meydanına sorunsuz erişim sağlayacak bir rampa
inşa edilmesi planlanıyor.

Momçilgrad’ın merkez meydanı yenileniyor
Momçilgrad (Mestanlı)
şehrinin merkez meydanının yenilenmesi, yeniden inşası ve mimari
tasarımına ilişkin projenin hazırlanmasında son
aşamaya gelindi. Proje
tamamlanınca belediye
finanse edilmesi için başvuru yapacak.
Momçilgrad Belediye
Başkanı İlknur Kazim,
“Hazırlanan proje, bu
mekanın ana işlevi olan
bir şehir merkezi, çeşitli
kültürel ve sosyal etkinliklerin ve çeşitli aktivitelerin
yapıldığı bir merkez. Şehrimiz sakinleri ve misafirleri için çekici bir mekan
olarak korumayı amaçlamaktadır” diye bildirdi.
Belediye Başmimarı Yusuf Nalbant, “Proje, şehrin çekiciliğini ve yaşam
kalitesini artırmak, halihazırda gerçekleştirilmiş
projelerin olumlu yanlarını
koruyarak ve daha da geliştirerek yeni bir vizyonla
gelişmiş bir yaya ve yeşil
alan sistemi oluşturarak
ekonomik ve sosyal kalkınma için yeni fırsatlar
sağlamak için tasarlandı”
diye kaydetti.
Başmimar, mevcut yeşil
alanların iyileştirileceğini
ve bunlara yeni unsurların
ekleneceğini sözlerine ek-

lemeye devam edeceğiz”
dedi.
Pololikaşvili, dijital yeşil
sertifika uygulaması ve
sınırların açılmasıyla ilgili
olarak aktif bir tutum sergilemesinden ötürü Bakan Nikolova’ya övgüde
bulundu.

- bir çeşme ve bir su kaskadı söz konusu, ancak
konfigürasyon ve estetik
şekillendirme için yeni bir
öneri verildi. Su kaskadının yanında suyun etkisini
vurgulamak için yeni yeşil
alanlarla rekreasyon alanları oluşturulacak. Etkili
sanat eseri aydınlatma da
öngörülüyor.
Yeni yüksek ve alçak armatürlerin kombinasyonu,
yaya alanına yeni bir görünüm kazandıracak. Ye-

oyun alanı yapılması planlanıyor” dedi ve tüm yaş
gruplarından Momçilgrad
sakinlerinin dinlenme yerleri olacağını-yeşil alanların devamında banklar,
bulunacak dekoratif bir
pergola, Halk Kültürevi
yakınındaki mevcut çeşmenin etrafında bankların
bulunacağı köşeler olacağını ifade etti.
Mevcut perakende satış mağazaları yeni alana
eklenecek. Meydanın yeni

İstihdam Ajansı, işsizleri işe almak için mali destek
almak isteyen işverenlerin başvurularını kabul etmek
için bir prosedür başlattı.
2 Nisan 2021 tarihine kadar işverenler, İstihdam
Teşvik Kanunu ile düzenlenen istihdam ve işsizlerin
eğitimi için teşvik tedbirleri kapsamında teşviklerden
yararlanmak için ülkedeki istihdam bürolarına başvuru yapabilirdi.
Mali destek işverenlere bu prosedürün başlatıldığı
teşvik tedbirleri kapsamında, en az 1 965 yeni istihdam edilen işsiz ve onların bir kısmı için 200'ün
üzerinde akıl hocasına yönelik istihdam sübvansiyonu verilmesini öngören 2021 Ulusal İstihdam Eylem
Planı kapsamında sağlanıyor.
Staj veya çıraklık için ya da istihdam bürosuna 6
aydan fazla kayıtlı 24 yaş altı veya 50 yaşın üzerinde, ilköğretim ve daha düşük eğitimli olan, 5 yaşına
kadar çocuğu olan işsiz anneler ve başka işsizler
için işçi ücreti ve ödenmesi gereken sosyal güvenlik
primleri için aylık 630 levaya kadar para ödenecek.
İstihdam teşvik tedbrleri, tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışma seçenekleri sunar. Sağlanan istihdam
süresi ve sübvansiyon süresi de 3 ile 12 ay arasında
değişir.
Yapılan başvurular 7 Nisan 2021 tarihine kadar
değerlendirilecek.
Yukarıda belirtilen prosedürden başka işverenler,
belirli işsiz gruplarının istihdamı için diğer teşvik
tedbirlerine ve ayrıca işsizlerin mesleki eğitimine,
mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışanların temel yeterlilikleri konusunda eğitime yönelik
tedbirlere de başvurabilirler.
Aynı zamanda İstihdam Ajansı, işsizlerin başka
bir bölgede iş arama veya girişimcilik konusunda
hareketliliklerini teşvik etmek için işsizlere mali destek sağlar.
Her istihdam bürosu, istihdamı teşvik etmek için
çeşitli program ve önlemler kapsamında işverenlere veya işsizlere mali destek verilmesini sağlayan
kaynaklara sahip.

Bulgaristan’da en yüksek ücretler
maden ve enerji sektörlerinde

Bulgaristan’da 2019 yılı için en yüksek ortalama
brüt maaş 1245 Avro olarak Çelopeç belediyesinde
kaydedildi. 1093 Avroluk ortalama maaş ile Kozloduy belediyesi- ikinci, 935 Avro ile Radnevo- üçüncü
oldu. Bu haberi Piyasa Ekonomisi Enstitüsü verdi.
Başkent Sofya, 898 Avroluk ortalama maaşıyla dördüncü sırada yer alan Pirdop belediyesinden sonra
geliyor.
Ülke genelinde alınan en yüksek ücretler yeniden işleme sanayisi ve enerji üretiminden büyük
işverenlerle küçük belediyelerde elde edilir. Piyasa
Enstitüsü’nden en büyük iktisadi merkezlerin periferisindeki endüstriyel belediyelerin de yüksek bir
maaş artışı kaydettiklerini bildiriyorlar. 2016 ile 2019
yılları arasında ülke bölgelerinde maaşlar yüzde 30yüzde 40 oranında artış kaydetti.
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Kurtlar Nanovitsa Bölgesinde
Yine Ev Hayvanlarına Saldırdı
Nanovitsa bölgesinden
gelen son bilgilere göre,
bölgede çok sayıda kişiye ait dana ve ineklerin
yine kurt saldırılarına
uğrayarak telef oldukları
bildiriliyor.
Geçtiğimiz aylarda yaptıımız haberlerde Doğu
Rodoplar’da bazı bölgelerde aç kalan kurt ve çakal sürüleri dağlara yakın
köylerde ve yerleşim yerlerinde ineklere saldırmaya başladığını yazmıştık
Kırcaali Haber Gazetesi
olarak. Haberlerimizde
Momçilgrad’ın (Mestanlı) Nanovitsa bölgesinde
kurt ve çakalların popülasyonunun çok artması
üzerine vahşi hayvanların inek, koyun, dana
gibi ev hayvanlarına saldırdığı haberini vermiştik.
Yine Nanovitsa bölgesinden gelen son bilgilere göre, bölgede çok
sayıda kişiye ait dana ve
ineklerin kurt saldırılarına

az 15 büyükbaşhayvanın
kurtlar tarafından telef
edilmesi üzerine bölgedeki hayvan sahiplerinin
kurt nöbetine başladıkları
haber veriliyor.
Hayvan yetiştiricileri saldırıların ciddi boyutlarda

Bulgaristan'da tarım
arazilerinin % 2'sinden
azı organik tarım alanı
uğrayarak telef oldukları
bildiriliyor.
Yunanistan’da Kurt Avi
Yasak Olunca
Komşu Yunanistan’da
kurt avlanmanın büyük
para cezalarına çarptırılması ile özellikle Rodop
Dağları’nın Yunanistan
Batı Trakya ve Bulgaris-

tan kısmındaki bölgelerde
kurt ve çakal popülasyonunun artmasına, sayıları
çoğalıp da aç kalan kurt
ve çakal gibi vahşi hayvanların geyik ve karacalar gibi dağ hayvanlarının
yanı sıra ev hayvanlarına
da saldırmaya başladıkları gözleniyor.

Hayvan Sahipleri Nöbete Başladi
Doğu Rodoplar’da İvaylovgrad ve Krumavgrad
bölgelerinde avcıların ve
hayvan sahiplerinin dikkatli olmaya ve kurt nöbetine başlamalarının ardından, Nanovitsa bölgesinde de önceki günlerde en

oluşturulduğunu söyledi.
Şirket Müdürü, “Alanı 600
dönüm. Bu bölgedeki arazilere tekstil ve metal endüstrisi, tıp endüstrisi ve
ayrıca elektrik tesisatı ve
klima üreticisi alanlarında
üretim yapan şirketler ta-

Ekonomi Bölgesi'nin genişletilmesi ve Bojurişte
içine ve dışına karayolu
trafiğinde büyük artışla
bağlantılı olarak Ekonomi
Bakanlığı ve NKİZ’in, Bojurişte ilçesi ve özellikle
sanayi parkı ile ek altyapı

S a m o ko v i l ç e s i n d e
200'den fazla yeni iş yaratacak olan ve tutarı 107
milyon levayı aşan öncelikli yatırım projesinin uygulanması için mutabakat
zaptının onaylandığını
bildiren Borisov, bu proje

Bulgaristan, sanayi bölgelerini
geliştirmeye devam ediyor
Bulgaristan, sanayi bölgelerinin geliştirilmesine
devam edecek. Ekonomi
Bakanlığından yapılan
açıklamaya göre, Ekonomi Bakanı Lıçezar Borisov
ve Ulusal Sanayi Bölgeleri Şirketi (NKİZ) İcra Direktörü Antoaneta Bares,
Sofya Bojurişte Ekonomi
Bölgesi ve Burgaz Sanayi ve Lojistik Parkı'nın
genişletilmesi konusunu
görüşmek üzere bir toplantı düzenledi.
Borisov, yapılan kabine
toplantısında alınan kararla Burgaz Kuzey Sanayi
Bölgesinde karayolu altyapı elemanlarının inşaatına yönelik finansman
sağlanacağını kaydetti.
Bakan bu amaçla Burgaz
Belediyesine A Sınıf Yatırım Sertifikası verilen bir
projenin uygulanmasıyla
ilgili karayolu altyapı elemanlarının inşaatı için
1 670 558 levaya kadar
kaynak sağlanacağını
vurguladı.
Burgaz Sanayi ve Lojistik Parkı'nın gelişiminin
yeni bir aşamaya girdiğini belirten Bares, Burgas
- Sredets - Sozopol yol
kavşağının yakınında yeni
bir Güney Sanayi Bölgesi

olduğunu vurgulayarak
kurt sürülerinin Nanovitsa Hamasça bölgesi yakınlarında otlayan inek ve
danalara saldırırarak pek
çoğunu ziyan ettikleri haber veriliyor.
Yılmaz IŞIK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından sunulan
Organik Tarım Üretimini Geliştirme Planı'nın içerdiği
verilere göre, Bulgaristan'da toplam ekilen tarım arazilerinin yüzde 2'sinden azı organik tarım alanı.
Bu gösterge bakımından da ülkemiz yapılan sıralamalarda son yerlerde bulunmasa da iyi bir örnek olmakla övünemiyor.
Verilere göre, en az organik tarım alanına sahip AB
ülkesi yüzde 0,35 oranla Malta, en çok organik tarım
alanına sahip AB ülkesi ise yüzde 25’ten fazla oranla
Avusturya. AB’de toplam ekilen tarım arazilerinin yalnızca % 8,5'i organik tarım alanı.
Brüksel'in iddialı hedefi, bu oranın 2030 yılına kadar
AB’nin ekilebilir tarım arazilerinin yüzde 25'i seviyesine
ulaşması. Ancak bunun gerçekleşmesinin zor olduğunu söyleyen uzmanlara göre, gerçekçi tahminlere
göre organik tarım alanlarının % 15-18'e kadar artması
beklenebilir.
AK, üye devletleri organik tarım üretimini geliştirmeye yönelik ulusal eylem planları geliştirmeye teşvik
etmekte.
Yeni programlama döneminde 2023-2027 dönemi
için 38-58 milyar avroluk bir bütçeyle desteklenen ekolojik üretimin geliştirilmesine yönelik planlar uygulanacak. Bütçe miktarının tam ve kesin olarak belirlenmesine yönelik tartışmalar devam ediyor.

Kırcaali hastanesine 150
adet Remdesivir ilacı bağışı

Bulgar Kızılhaç Örgütü (BÇK), hastanede tedavi
altına alınan koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlar satın alınması için yapılan

rafından ilgi var” dedi.
Bakan, Burgaz Sanayi
ve Lojistik Parkı’nın gelişiminin üçüncü aşaması
olacak olan 150 dönümlük bir alanın daha eklenmesiyle parkın gelişiminin devam ettiğine dikkat
çekti.
Borisov, Sofya Bojurişte

bağlantısı kurulması için
bir dizi önlem alındığını vurguladı. Bakan, bu
amaçla Kraliçe Joanna
Caddesi’nin Bojurişte
Ekonomi Bölgesi'ne kadar uzatılması projesinin
yakında uygulanmaya
başlaması beklendiğini
açıkladı.

ile yılın başından beri Yatırımları Teşvik Kanunu
çerçevesinde A Sınıf Yatırım Sertifikası verilen,
toplam tutarı 700 milyon
leva olan yatırım projeleriyle yaklaşık 1 200 kişilik istihdam yaratılacağın
belirtti.
Kırcaali Haber

bağışlarla 5224 adet Remdesivir ilacı satın aldı.
İlaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan dağıtım planına göre ülke genelindeki hastanelere dağıtılacak.
Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi Müdürü Prof.
Dr. Todor Çerkezov, tedarikçi firma Reimex Pharma
temsilcileri tarafından 150 adet Remdesivir ilacı bağışını kabul etti. Prof. Dr. Çerkezov, tam zamanında paha
biçilmez desteği ve Kırcaali ilinde hastanede çalışan
doktorların ve hastalarının umutla bekledikleri ilacın
zamanında teslimatı için BÇK’ya şükranlarını ifade etti.
Haziran 2020'de Remdesivir ilacı, Covid-19 tedavisi
için Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından önerildi ve
Temmuz ayında Veklury, Avrupa Birliği'nde ticareti ve
koronavirüs hastalarının tedavisi için onaylanan ilk ilaç
oldu.
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Ekonomik tedbirler kapsamında işletmelere
750 milyon levadan fazla destek verildi
Ekonomi Bakanı Lıçezar
Borisov, yapılan olağanüstü kabine toplantısında, “Ekonomi Bakanlığı
tarafından geliştirilen 10
farklı mekanizma kapsamında işletmelere 750
milyon levadan fazla, Çalışma ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından ise
1,1 milyar levadan fazla
destek ödemeleri yapıldı”
diye kaydetti.
Bakan, “Milli Gelirler
Ajansı (NAP) ile birlikte
uygulanan prosedürle ilgili
olarak işletme sermayesi
destek programının ikinci
aşaması devam etmekte. NAP bugüne kadar
yaklaşık 7 000 şirkete
75 milyon levanın üzerinde ödeme yaptı ve bu
fonların % 70'i veya 50
milyon levanın üzerinde
bir tutar özellikle restoran
endüstrisine ulaştı” diye
altını çizdi. Borisov, bu
yardımın yanı sıra mikro
işletmeler için prosedür
kapsamında 20 milyon
levadan fazlasının restoran sektörüne ulaştığını
ve orta ölçekli işletmeler
için prosedür kapsamında

aynı miktarda destek sağlanacağını vurguladı.
Bakan, ayrıca istihdamın korunmasına yönelik
tedbirlerin uygulanması
konusunda Başbakanı
bilgilendirdi. 60/40 mekanizması kapsamında
şimdiye kadar 968 milyon
leva destek ödendi ve 300
000'den fazla iş korundu.
Kriz karşıtı tedbiri uygula-

ma süresi 2021 yılı Mayıs
ayı sonuna kadar uzatıldı.
80/20 tedbiri kapsamında
yaklaşık 150 milyon leva
destek sağlandı. Fonlarla
otelcilik ve restorancılık,
ulaşım ve turizm sektörlerinde yaklaşık 30 000 iş
korundu. Borisov, çalışanların ücretinin net tutarının
% 100'ünü sağlayan "İşimi Koru" tedbirinin (75/0)

ve uzaktan eğitim gören
14 yaşından küçük çocukları olan ebeveynlere
yönelik yardımın devam
ettiğini sözlerine ekledi.
Bakan, “ Bulgar istan
Kalkınma Bankası aracılığıyla da bireyleri faizsiz
kredilerle destekliyoruz.
Şimdiye kadar 37 700 kişi
ve 1 300 küçük ve orta
ölçekli işletme bu tür bir

tercih etti.
Nikolova’nın ifadesine
göre, Pamporovo Kayak
Merkezi iyi bir kış sezonu olduğunu bildiriyor ve
önümüzdeki günlerde ilginin devam etmesi ve Nisan ortasına kadar turist-

kalan günlerde de devam
edeceğini umuyoruz, bunun ön şartı kayak pistlerinin mükemmel durumu
ve havanın iyi olacağına
dair tahminler” diye kaydetti.
Nikolova, “İşletmeler,

lerin gelmesi bekleniyor.
Bakan, “Şu anda, buradaki kış sporları için koşullar çok iyi ve yaklaşan
okul tatili, dağ gezileri için
başka bir fırsat sunuyor.
Vatandaşlarımızı boş zamanı değerlendirmek için
kış tatil yerlerimizi tercih
etmeye ç ağırıyor um,
çünkü buralar güvenli ve
emniyetli olmakla birlikte
aynı zamanda sağlığın
iyileştirilmesine de katkıda bulunuyor. Artan ilginin sezon sonuna kadar

sıhhi ve hijyenik çalışma
koşullarına ilişkin talimatlara ve emniyet, güvenlik
ve hijyen için tek tip kurallara sıkı sıkıya bağlı
olarak çalışabileceğini
ve turistlere mükemmel
bir hizmet sunabileceğini kanıtladı” dedi ve kış
mevsiminde de disiplinli
davranma ve artan kontrol sayesinde tatil yerlerimizde koronavirüs ile enfekte olduğu kanıtlanmış
tek bir ziyaretçi olmadığını vurguladı.

Bakanın ifadesine göre
dağ turizmi yapılan yerler,
sağlık güvenliği ve emniyetinin garanti edildiği
eğlence ve spor yapma
fırsatları sunabilen yerlerden biri olmaya devam
ediyor. Nikolova, dağlarda meydana
gelebilecek kazaları önlemek
için kış sporları
yapan herkesi
sadece işlenmiş
ve işaretlenmiş
parkurları kullanmaya davet
ediyor.
Bakan, “ H a lihazırda liftler
ve diğer tesisler
salgın önleyici
tedbirlere sıkı
sıkıya bağlı kalınarak kullanıma
açık. Bu hizmetler sezon sonuna
kadar devam edecek”
diye belirtti. Bakanın ifadesine göre bu, tüm kış
sporları hayranları için
önemli, çünkü en sevdikleri aktiviteleri yaparken
onlara güvenlik ve huzur
sağlar.
Nikolova’ya Pamporovo
ziyareti sırasında Pamporovo Kayak Merkezi’ni
çalıştıran şirketin İcra
Müdürü Marian Belyakov
eşlik etti.
Kırcaali Haber

Pamporovo'yu ziyaret eden turist sayısı % 35 düştü
Başbakan Yardımcısı
ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova, Pamporovo tatil beldesini ziyareti
sırasında basına yaptığı
açıklamada, “Birleşik Turist Bilgi Sistemi üzerinden alınan verilere göre,
2020/2021 kış turizm
sezonunun başlangıcından bu yana yaklaşık 62
bin turist Pamporovo tatil
beldesinde ve Smolyan
(Paşmaklı) ve Çepelare
(Çepeleri) ilçelerinde geceledi. Ziyaretçi sayısındaki düşüşün geçen kış
sezonuna göre yaklaşık
% 35 olması bekleniyor.
Bölgeyi ziyaret eden yerli
turist sayısı 58 binin üzerinde ve bu sayıda düşüşün, 2020/2021 kış sezonunun tamamında yüzde
20'nin altında olması
bekleniyor” diye bildirdi.
Bakan, Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan
lift ve telesiyej kullanma
talimatlarına uyulup uyulmadığını bizzat yerinde
denetledi.
Bu sezon tatil beldesini Rumen, Türk, Sırp ve
Yunan turistler de ziyaret
etti. Bölgeye gelen ziyaretçilerin çoğu, toplam
ziyaretçilerin % 40'ından
fazlasını oluşturan 30-44
yaşları arasında. Misafirlerin yüzde 64'ünden
fazlası otellerde kalmayı

yardım aldı ve BBR aracılığıyla yapılan toplam
yardım 360 milyon leva”
diye bildirdi.
Borisov, Kurtarma ve
Sürdürülebilirlik Planı ile
ekonomiyi dönüştürmek
için önlemler alınacağına işaret etti. 900 milyon
leva tutarındaki üç fon
aracılığıyla tedbirlerin
uygulanması söz konusu.
Beklentiler, bu fonlardan
sağlanacak kaynakların
önümüzdeki 2 yıl içinde işletmeler tarafından
alınması yönünde. Teknolojik Modernizasyon
Fonu’ndan sağlanacak
kaynaklar, küçük ve
orta ölçekli işletmelere
400 milyon leva tutarında hibe şeklinde verilecek. Ayrıca Yeşil Geçiş Fonu’ndan 237 500

000 leva ve Dijitalleşme
Fonu’ndan 237 500 000
leva destek sağlanacak.
Şirketlerin üretkenliğini,
kaynak ve enerji verimliliğini artırması hedeflenmektir.
Bakan, “ Hükümet in
uyguladığı tüm tedbirlerin bir etkisi oldu. Bunu
gayri safi yurt içi hasıla
(GSYİH) değerine bakarak söylüyoruz. Bu göstergeye göre Bulgaristan,
AB ve Euro Bölgesi ortalamasına göre % 50-60
daha iyi sonuç verdi”.
Bor isov’un ifadesine
göre, ülkemizde işsizlik
oranının % 7'nin altında
olması, anti-salgın ve
ekonomik tedbirler arasındaki dengenin korunduğunun bir başka kanıtı.

İşletmelere 75 milyon levanın
üzerinde destek ödendi

Bulgaristan Ulusal Televizyonu’na (BNT) konuşan
Milli Gelirler Ajansı (NAP) Sözcüsü Rosen Bıçvarov,
“Bu yıl vergi beyannamelerinin % 95'inden fazlası, vatandaşlar tarafından çevrimiçi olarak veriliyor ve bu
pandemiden kaynaklanıyor” diye kaydetti. Bıçvarov,
NAP’ın bölge ofislerine bizzat gidilerek kağıt beyanname sunma imkanının hala mevcut olduğunu açıklığa
kavuşturdu.
Paskalya tatili nedeniyle vergi beyannamesi vermek
için son tarih 5 Mayıs ve % 5 vergi indiriminden yararlanmak için son tarih 31 Mart. Vergi beyannamesi
verilmemesi için 500 levaya kadar ve yanlış bilgi verilmesi için 1000
levaya kadar
para cezası uygulanacak.
B ı ç va r ov,
“Her gişeden
bir kimlik kodu
alınabilir ve bu
kod diğer hizmetler için de
kullanılır, durumların % 90'ından fazlası için resmi belge gerekmez. Engelli sağlık kurulu raporları, diğer ebeveynin de
beyannameler vermesi ve çocuk için vergi indirimleri
de artık geçerli değil” dedi. Önceden doldurulmuş vergi
beyannamelerinin içerdiği yanlış bilgileri düzeltme ve
her türlü değişiklik yapılabileceğini belirten NAP sözcüsü, işverenlerin çalışanlarının vergi beyannamelerini
vermedikleri takdirde 250 levaya kadar ceza uygulandığını anımsattı. Bıçvarov, vergi beyannamelerindeki
bilgilerin eksik olması durumunda vatandaşların onları
tamamlayabileceğini veya vergi dairesine bildirebileceklerini söyledi.
NAP sözcüsünün ifadesine göre, kişisel eşyaların
satışı için beyanname verilmez ve vergi ödenmez,
ancak üç durumda beyanname doldurulur. Bıçvarov,
motorlu taşıt satışından elde edilen gelirin de vergilendirildiğini, ancak satış fiyatının alım fiyatından daha
yüksek olması ve 12 aydan daha kısa bir süre sahibine
ait olmuş olması gerektiğini ifade etti.
Bıçvarov, uygulanmaya devam eden anti-salgın önlemleri kapsamında NAP aracılığıyla işletmelere 75
milyon levanın üzerinde destek ödendiğini söyledi.
Başvuru yapan işletmelerin yaklaşık yüzde 8’inin başvurusunun onaylanmadığını belirten NAP sözcüsü, sebebin onların önlemlerden etkilenmemesi ve faaliyetlerinin, desteklenen ekonomik faaliyetler kapsamında
bulunmaması olduğunu kaydetti.
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Osmanlı Döneminde Ortodoks Rum Cemaati
Türkler tarih boyunca
kendi hâkimiyetinde yaşayan diğer toplumlara karşı
daima hoşgörü ile yaklaşmışlar ve onların din, örf
ve adetlerine dokunmamışlardır. Fatih Sultan
Mehmet de İstanbul’u
fethinden sonra aynı hoşgörü ile hareket ederek bu
düzeni devam ettirmiştir.
İlk aşamada şehirde yağmayı durdurarak şehri
terk edenlerin ve korkudan Galata’ya sığınanların
yurtlarına dönebileceklerini belirtmiştir. Gayrimüslimlerin Türklerle beraber
kendi örf ve adetlerine ve
dinlerine göre serbestçe
yaşayabileceklerini belirtmiştir. Yıkılmış evleri
tamir ettirmiş, mahkemeler kurdurmuş ve asayişi
sağlamıştır.
İstanbul’un fethinden
önce, Doğu ve Batı Kiliselerini birleştirme konusunda yapılan tartışmalar sonunda İstanbul Ortodoks
Patriği, Bizans tarihindeki
mevkiini kaybetmiş, kilise
mensupları arasında birlik
bozulmuş ve bu yüzden
patrik II. Athanasios’un
istifasından sonra bu makama yeni bir tayin yapılmamıştır.
Fatih Sultan Mehmet’in
Patrikhaneye Tanıdığı
İmtiyazlar
Fatih Sultan Mehmet tarafından 29 Mayıs 1453’te
İstanbul’un fethi ile Türklerin hâkimiyetine giren
Patrikhane için, yeni bir
çağın başlangıcı ve yeni
bir dönemi ifade ediyordu.
İstanbul’u feth eden Fatih, Patriklik makamının
II. Anastasios’tan yeri
boş olduğunu öğrenince artık kendi tebaası
olan Ortodoks halkın bu
dini kurumunun yeniden
düzenlenmesine karar
vermiş, Hristiyan halktan
yeni bir Patrik seçmelerini
istemiştir. Bunun üzerine
kilise ruhanileriyle Sivil
Hristiyan halk, kendi örf
adetlerine göre yaptıkları seçimle, Yeorgios
Kurtises’i II. Gennadios
adıyla Patrik seçmişlerdir.
II. Gennadios, Osmanlı
Devleti idaresinde Rum
Kilisesine seçilen ilk Patrik olmuştur.
Fatih Sultan Mehmet II.
Gennadios’u saraya davet ederek onun için bir
ziyafet vermiş, ona ruhani hakimiyeti simgeleyen
patriklik asası ile tacını
vererek hürmet göstermiştir. Padişah, patriği
avluya kadar uğurlamış,
orada büyük memurların Gennandios’a, Sen
Sinod’a kadar refakat
etmelerini emretmiştir.
Patrik, vezirlerden ve diğer paşalardan kurulu bir
kortej içinde, padişahın
güzel atlarından birine

bindirilmiş ve Oniki Havariler Kilisesi’ne kadar
uğurlanmıştır. Patrik’e düzenlenen bu tören, Bizans
İmparatorluğu zamanındaki törenle aynıydı.
Fatih Sultan Mehmet
Patriğe Türk ve İslam Hukuku çerçevesinde dini
ve medeni haklar tanıyan

müştü; çünkü Bizans
devrinde her ne kadar
patrikler nazari olarak imparatora eşit mevkide kabul edilse de, kilise işleri
dışında kendilerine yargı
hakkı tanınmış değildi.
Bütün yaşamı boyunca
sahip olmadığı yetkilerle
donatılmış olan patriklik

başta İtalya olmak üzere
Avrupa’ya tıp, felsefe ve
temel bilimler gibi alanlarda eğitime gönderdiler.
Bu gençler, Türkçe, Arapça, Farsça dillerinin yanında çeşitli Avrupa dillerini öğrendiler. İstanbul’a
döndüklerinde birçok dili
bilmelerinden dolayı bü-

bir ferman vermiştir. Bu
fermanla sağlanan haklar
şunlardır:
1. İstanbul Patrikleri Sen
Sinod Meclisiyle birlikte
kiliselerin, manastırların
ve bunların malları ile bilcümle ruhban sınıfı üzerinde her türlü salahiyete
sahiptirler.
2. Rahipleri patrikhane
tayin eder, Bab-ı ali patriğin inhası üzerine tayin
beratı verirdi.
3. Rahiplerin ceza davalarına patrikhane bakardı.
4. Kiliseye ait dini anlaşmazlıkları patrik hallederdi.
5. Rum mekteplerinin
idare ve tedrisatı patriğin
kontrolü altında idi.
6. Evlenme, boşanma,
vasiyet, miras gibi işler
patriğe ait idi.
7. Hukuk davalarında
iki taraf Ortodoks olursa
önce Patrikhane Mahkemesine müracaat edilirdi.
8. Patrik ve Patrikhane
erkanı vasıtasız vergilerden muaf idiler.
9. Patrikhane, Rumlardan kilise masraflarını
karşılamak üzere harç ve
resim alabilirdi.
10. Kiliseler cami olmayacaktı.
11. Paskalya Yortusu
tam bir özgürlük içinde
kutlanacak ve üç bayram
gecesi Fener’in kapıları
açık kalacaktı.
Tarihçiler patrikhanenin
bu yeni konumunu “devlet içinde bir devlet olma”
şeklinde tanımlamaktadırlar.
Fatih Sultan Mehmet,
tarafından patriğe verilen
bu ferman bütün Hristiyan
dünyasını hayrete düşür-

tüm Ortodoks kitle üzerinde çok geniş hukuksal
yetkilere de sahip olarak, tarihinin en parlak
ve güçlü dönemini Osmanlı İmparatorluğu zamanında yaşamış oldu.
Osmanlı tebaası olan ve
patrikhaneye bağlı kılınan
tüm Ortodokslar, Özerk
bir statüye sahip olarak
“Rum Milleti” adıyla anıldı. Bu sistem milliyeti ne
olursa olsun sivil kimliklerin korunmasında ve her
grubun ayrı kimlikleriyle
yaşamlarını sürdürmesinde kısaca öz benliklerini
yitirmemelerinde önemli
rol oynadı. Böylece Patrik
de “Millet Başı” unvanını
aldı. Patrik İmparatorluğun içindeki bütün Ortodoksların başkanı olması
nedeniyle onların menfaati için Divan’da söz alma
hakkına da sahipti. Patrik
Osmanlı Devleti içinde vezirlerle eşit konumdaydı.
Patriklere verilen beratlar
Şeyhülislamın da imzasını taşırlardı. 8 Temmuz
1453 te verilen Beratta
Fatih Sultan Mehmet’ten
beri verilen ayrıcalıkların
azaltılmasının mümkün
olamayacağı da yazılıdır.
Her seçilen Patrik için padişah tarafından, seçilen
kişinin devletçe uygun
olduğunu, görevini yapma izni ve emrini belirten
bir berat verilirdi. Padişah
değiştiğinde de berat yeniden onaylanırdı.
Patrikhanenin 1600 de
Fener’de bugünkü yerine
taşınmasıyla Rumların
ileri gelen aileleri de bu
semte taşınmaya başladılar; taş konaklar ve yalılar yaptırdılar. Çocuklarını

rokraside özellikle tercüman olarak yer almaya
başladılar. Bir süre sonra
Eflak ve Boğdan prensleri, Divan-ı Hümayun
ve Donanma-i Hümayun
tercümanlarının bu kişiler arasından seçilmesi
bir gelenek halini aldı.
Bunlara Avrupalıların adlandırması ile Fenerliler
(Phanariots) denmiştir.

Hristiyan halkın Osmanlı
Devleti ile ilişkisi Patrikhane aracılığıyla sağlanmıştır. Patrikler de bu görevi
rahipler ve piskoposlar
aracılığıyla yapmışlardır.
O smanlı D evlet i ’ni n
azınlıklara tanıdığı imtiyazlar sonucu onlara
kendi dillerinde eğitim
yapma hakkının verilmesinden yararlanan Rumlar
da kendi kiliselerini kurmuşlardır ve kendi eğitim-öğretim kurumlarını
açmışlardır. Bu kurumlar
dini niteliği ağır basan bir
eğitim düzenini benimsemişler ve dolayısıyla da
kiliselere bağlı kurumlar
olarak teşkilatlanmışlardır. Gelişen süreçte örgün
eğitim-öğretim kurumu
haline getirilmişlerdir.
H eybeli ada Ruhban
Okulu 1844 yılında Osmanlı İmparatorluğu çatısı altında kurulmuştur.
127 yıl süresince dünya
Ortodokslarını dini ve
siyasi açıdan kontrol etmiş ve yönlendirmiş ve
din adamlarını yetiştirmiştir. Osmanlı Devleti,
Rumlara duyduğu güven
sebebiyle, onları Türk vatandaşlarından ayırt etmemiş hatta daha hayati
ve önemli görevlere getirmiştir. Osmanlının verdiği
bu imtiyazlar, duraklama
devrinde de devam etmiştir. Tanzimat Fermanı,
Islahat Fermanı gibi fermanlardan tüm azınlıklar
ve tabiki Rum Patrikhane-

si de payını almıştır.
Sonuç olarak diyebiliriz
ki, Osmanlı İmparatorluğun siyasi kaderi değiştikçe Patrikhanenin
kaderi de ona paralel
olarak değişmiştir. Osmanlı büyüdükçe o da
büyümüş, küçüldükçe o
da küçülmüş. Osmanlı
toprak kaybettikçe Patrikhane de Metropolitliklerini, dolayısıyla gelirlerini
ve prestijini kaybetmiştir.
Bir başka değişle Fatih
Sultan Mehmet tarafından verilen imtiyazlar sayesinde hiç olmadığı kadar etkin olan Fener Rum
Patrikhanesi Osmanlı İmparatorluğun zayıflaması
ve sona ermesi ile birlikte
bir azınlık kilisesi haline
dönüşmüştür.
[1] Bkz: Ekümenik ve
Fener Rum Patrikhanesi, Murat İDUĞ, İstanbul,
2009.
İstanbul Rum Ortodoks
Patrikhanesi, Elçin MACAR, İstanbul, 1999.
Türk Dış Politikasında
Fener Rum Patrikhanesi
Sorunu, Özgür YILMAZ,
İstanbul, 2009.
1950’den Günümüze
Rum Azınlık Sorunları ve
Fener Rum Patrikhanesi,
Saltuk TARHAN, 2006.
Patrikhane ve Ekümenlik, Niyazi BERKES, Kaynak Yayınları, 2. Basım,
Mayıs, 20
Hüseyin Bostancı –
Pervin Hayrullah
(BAKEŞ)

zarların püskürtülmesine
izin veren 13 sayılı yönetmelikten kaynaklandığını
söyledi.
Dernek Başkanı, “Taleplerimiz,
savcılık
makamlarının işini
yapması
ve sözümona
“o l i g a r kları” sa v u n m ay ı
bırakması
ve halka yardım etmesi
yönünde. Bu tür ilaçlamalardan sorumlu herkese
hak ettiği ceza verilsin”
dedi.
K u z e y d o ğ u
Bulgaristan'da da kovanlar boşaldı ve yüksek
oranda arı ölümleri kaydedildi. Arı ölümleri, ekilebilir arazilere pestisitlerle
mevsimsel ilaçlama başlamadan önce kaydedildi.
Bulgar Serbest Bal Üreticileri Derneğine göre bu
sıra dışı bir olay. Ölüm

oranının % 50'nin üzerinde olduğu arı kovanları
var. Kış mevsiminden
sonra arı ölüm oranı normalde % 10'dan az.
Tervel (Kurtpınar) ilçesinde arı ölüm oranı %
90'ın üzerinde.
Bal üreticisi Petır Petrov,
“160 arı ailesinin sonbahar ve kış bakımını yaptım, şimdi onların 11'i canlı. Kanımca nedeni böcek
ilacı ile zehirlenmesi. Yaz
aylarında arılar yiyecek
toplar ve kalitesiz polen
ve bal söz konusu olduğunda kitlesel arı ölümleri
başlar” dedi.
Bal üreticisinin ifadesine
göre, sürekli kurumlara
ihbarda bulunuyorlar ve
sorun 3-4 yıldır devam
ediyor. Petrov, “Sorun çok
ciddi, bu yıl ise tehlikeli
boyuta ulaştı. Laboratuvar
test ücretleri arıcılar tarafından ödenir ve bunun
olması mümkün değil –
bu tür bir testin fiyatı 420
leva. Bu testlerin yapılma
şekli kontrendike” dedi.

Bulgaristan genelinde arı
ölümleri % 50'nin üzerine çıktı

BTV’ye konuşan Bulgar
Serbest Bal Üreticileri
Derneği Başkanı Yasen
Yanev, “Bulgaristan genelinde % 50'nin üzerin-

de bir oranda arı ölümleri
yaşanıyor ki bu sıra dışı
bir şey. Bu, esas olarak
arıların besin kaynaklarının zehirlenmesinden
kaynaklanmakta. Tarım,
Gıda ve Orman Bakanlığı
çılgınca bu sorunu gizlemeye çalışıyor” diye kaydetti.
Dernek Başkanının
ifadesine göre, arıcılar
şikayette bulunursa, onlara karşı yaptırım uygulanacak. Yanev, sorunun
protesto ettikleri ve tarım
arazilerine zararlı müstah-
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Kırcaali Bölge Müftülüğü, Mestanlı’da
Berat Kandili Özel Programı Düzenledi
na uyularak gerçekleştirildi.
Program, Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi'nin Berat
Kandili kutlama konuşması ile
başladı. Ardından diğer resmi
davetliler tarafından da kutlama
konuşmaları yapıldı.
Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, bu
gecenin önemini vurgulayarak,
insanlığı helak eden iki şeye

dikkat çekti. Onların birincisi
Allah'a ortak koşmak olan şirk
ile ikincisi, dünyalık menfaat
elde etmek için ibadet etmek,
yani riyakarlık.
Program, Başmüftü Yardımcısı Ahmet Hasanov'un sağlık,
bereket ve insanlığın Covid-19
hastalığından kurtuluşu için duası ile sona erdi.

Güreş şampiyonu Ruhan Rasim’in
başarıları devam ediyor
Kırcaali'nin Stremtsi (Göklemezler) köyü Krepost Güreş Spor
Kulübünün genç yeteneği Ruhan Rasim, yine altın madalya kazandı. Ruhan, bu defa “Petko Sirakov” adına düzenlenen prestijli
uluslararası güreş turnuvasında şampiyon oldu. Serbest stil güreşinde yarışan güreş kulüplerinin 200'ün üzerinde sporcusu, altın

Kırcaali Bölge Müftülüğü, 27
Mart 2021’de zengin içerikli Berat Kandili Özel Programı düzenledi. Program Momçilgrad
(Mestanlı) Merkez Camii’nde
gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim,
Salavat-ı Şerife, Mevlid-i Şerif
ve başka okumalarla programı
onurlandıran Türkiye’den gelen
konuklar vardı. Resmi konuklar
arasında Bulgaristan Müslü-

manları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı, Başmüftü Yardımcısı
Ahmet Hasanov, Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmet, Türkiye Sofya Büyükelçiliği Sosyal
İşler Müşaviri Mehmet Genç,
Geçici Haskovo (Hasköy) Bölge Müftüsü görevini yürüten
Seyhan Mehmet, Bursa Mustafakemalpaşa eski Belediye
Başkanı Sadi Kurtulan ve ekibi,

Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat, Momçilgrad Belediye
Başkanı İlknur Kazim, Kirkovo
(Kızılağaç) Belediye Başkanı
Şinasi Süleyman, başka belediyelerde görev yapan belediye
başkan yardımcıları ve meclis
başkanları yer aldı. Program
sosyal mesafe (1.5 m) ve koruyucu maske kullanma kuralları-

Kırcaali Yeni Cami ve İslam Kültür
Merkezinin İnşaatı Tamamlandı

madalya için yarışmak üzere Sofya'da bir araya geldi. Turnuvada
serbest stil güreşinde 23 yaş altı genç sporcular yarıştı.
Ruhan Rasim, 61 kg altı kategorisinde şampiyonluğu elde etti.
İki Fransız ve bir Rumen'e karşı üç galibiyet alan sporcu, finalde
rakibini 11:0 sayı tuşuyla yenerek şampiyon oldu.
Krepost Güreş Kulübü Başkanı Velatin Veli, “Ruhan'ı Avrupa
Şampiyonası'na hazırlıyoruz. Pazartesi günü erkek milli güreş takımıyla birlikte kampa gidiyor” diye bildirdi.
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