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Kırcaali’de Muhteşem Bayram Konseri

Kırcaali Ömer Lüt f i Kül -
tür Derneği, Belediye Kültür 
Merkezi’nde geleneksel Ra-
mazan Bayramı konseri sundu. 
Konser, dernek tarafından Kır-
caali Belediyesinin desteğiy-
le Kırcaalililere bayrama özel 
armağan edildi. Anti-salgın 
önlemlerine uyularak yapılan 
etkinlik sınırlı sayıda katılımla 

gerçekleştirildi. Etkinliğe katı-
lan konuklar arasında yeni T.C. 
Filibe Başkonsolosu Korhan 
Küngörü, Kırcaali Bölge Müf-
tüsü Basri Eminefendi, meclis 
üyeleri ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri yer aldılar.

Bir buçuk saat süren muhte-
şem konserde dernek çatısı 
altında faaliyet sürdüren folklor 
grupları ve solistler zengin halk 
oyunları ve türkü repertuarıyla 

Resmiye MÜMÜN Türk kültürü ziyafeti sundular. 
Bir kez daha seyircinin gönlünü 
fethettiler. Amatör folklor sa-
natçı ve ses yetenekleri konser 
boyunca izleyiciler tarafından 
alkışlandı. Ömer Lütfi Derne-
ği, bir kez daha Bulgaristan’da 
Türk kültürünü yaşatan en bü-
yük kurumlardan biri olduğunu 
kanıtladı.

Konserde derneğin çatısı altın-
daki sanat yönetmenliğini Yük-

sel Esen ve Sebahat Necib’in, 
müzik yönetmenliğini Ayhan 
Şakir’in yaptığı Kırcaali Türk 
Folklor Ekibi, Çocuk Folklor 
Ekibi ve Sürpriz Modern Dans 
Grubu sahne aldı. Onlar, mani, 

şiir, şarkı, türkü, halk oyunları ve 
modern dans içeren bayrama 
özel hazırladıkları bir program 
sundu.

Kırcaali Türk Folklor Ekibi’nde 

Kırcaali Haber Gazetesi 15 Yaşında
Değerli okuyucular,
Bulgaristan’da yaşayan Türk-

lerin ve Müslümanların siyasi, 
kültürel, dini yaşamındaki ge-
lişmeleri doğru yansıtılması 
amacı ile 1 Mayıs 2006 yılında 
Bulgaristan Türklerinin hür bir 
basını olarak, internet üzerin-
den www.kırcaalihaber.com 
adresinde Kırcaali Haber ga-
zetesinin elektronik varyantını 

yayınlamaya başladık.
Kırcaali Haber gazetesinin 

yayınlanmasındaki amaçla-
rından biri Türk dilinin yaşa-
tılması ve geliştirilmesidir. Bu 
kapsamda ülke çapından çok 
sayıda öğrencinin katılımıyla 
Türkçe kompozisyon ve şiir 
yarışmaları düzenledik. Türki-
ye Cumhuriyeti Filibe Başkon-
solosluğu, Kırcaali Belediyesi 
ve Bursa Osmangazi Beledi-
yesinin katkılarıyla derece ka-
zanan öğrencilere ödüller ve-
rildi. Daha sonra bu yarışma-
lara Güney Bulgaristan Türkçe 
Öğretmenleri Derneği ve Türk 
Kültür ve Sanat Derneği tara-
fından devam edildi.
Gazetede yer alan güncel 

haberlerin yanı sıra edebiyat 
sayfalarıyla ülkemizdeki şair 
ve yazarların yapıtlarına da 
yer vermekteyiz. Araştırmacı 

yazarların yapıtları da gazete-
mizin sayfalarında yerini bul-
maktadır.
Kırcaali Haber gazetesi, sa-

dece anadilinde haber vermi-
yor, o Bulgaristan’daki Türklere 
hizmet sunuyor. Onların sade-
ce problemlerini duyurmuyor, 
araştırmacılara yardımcı olmak 
üzere bu sorunları gelecek ne-
sillere aktarmak için arşiv ya-

pıyor.
Değerli okuyucular,
Müsaadenizle biraz da ista-

tistik bilgiler vermek istiyorum.
Kırcaali Haber gazetesinin in-

ternet sayfasında şu ana kadar 
27 200 haber yayınlanmıştır. 
Siteye günlük giriş sayısı 20 
bin ile 25 bin arası değişmekte. 
Gazetenin Facebook sayfasını 
beğenenlerin sayısı da 31 bin. 
Tüm yayınlanan haberler arşiv 
bölümünde yer almaktadır.
Kırcaali Haber Gazetesi Türk 

Dünyası Gazeteciler Cemiyeti 
üyesidir. Gazetemizin haberleri 
tüm Türk Dünyasında paylaşıl-
maktadır. Aynı zamanda diğer 
üye ülkelerdeki önemli haber-
leri gazetemizin sayfalarında 
yayınlanmaktadır.
Değerli okuyucular,
Bulgaristan’daki Türklerin 

Geçici teknokratlar hükümeti göreve başladı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı 

Rumen Radev’in kurduğu geçici 
teknokratlar hükümeti, resmen 
göreve başladı.

Ülkede 4 Nisan'da yapılan 
parlamento seçiminin ardın-
dan hükümet kuramayan 45. 
Parlamentonun feshedilmesi 
üzerine emekli General Stefan 
Yanev’in başbakanlığındaki ge-
çici hükümetin ana görevi 11 
Temmuz'daki erken seçimi ger-
çekleştirmek olacak.

Cumhurbaşkanlığında düzen-
lenen törende konuşan Radev, 
yeni başbakan ve kabine üye-
lerini tanıtırken, "Toplumumuz, 
otoriter ve rüşvetçi bir yönetim 
düzeninden çıkıyor." dedi.

Radev’in "demokratik güç bir-
liği hükümeti olarak" tanıttığı 
Stefan Yanev kabinesindeki 

bakanların, ülkenin tüm siyasi 
yelpazesini temsil eden kendi 
alanında kanıtlanmış uzman-
lardan oluştuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Radev, müs-
tafi Başbakan Boyko Borisov’un 

yönetimini ima ederek, "Bizler, 
ağır bir mirasla yüzleşeceğimiz, 
eski statükonun direniş göste-
receği zor aylar bekliyor." diye 
konuştu.

Devamı 2’de
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Prof. Vitanov: Nüfusun yaklaşık % 35'i 
Covid-19’a karşı bağışıklık kazandı

Ulusal Koronavirüs Kriz 
Masası Üyesi Prof. Dr. 
Nikolay Vitanov, BTV’ye 
yaptığı açıklamada, “Bul-
garistan nüfusunun yak-
laşık % 35'i Covid-19’a 
karşı bağışıklık kazanmış 
durumda” diye kaydetti.

Bilim insanı, matema-
tiksel modeli aracılığıyla 
hem koronavirüse karşı 
ortak koruma kalkanını 
hem de kendisinin tanım-
ladığı gibi koruma kalka-
nının çekirdeğinin duru-
munu izliyor. Bu, nüfusun 
yüzde 34,9’unu oluşturan 
şu anda bağışıklık ka-
zanmış olanların kayıt 
altına alınan Covid-19’u 
geçirenlerin, kayıt altına 
alınmayan Covid-19’u ge-
çirenlerin ve aşılananları 
içerdiği anlamına geliyor. 
Koruma kalkanının çe-
kirdeğini yalnızca kayıtlı 
hastalığı geçirenler ve 
aşılanlar oluşturuyor. On-
ların toplam oranı % 17,5 

seviyesinde. Koruma kal-
kanını oluşturanların veya 
bağışıklık kazanmış olan 
kişilerin oranının mayıs 
ayı sonuna kadar % 45'e 
ulaşması bekleniyor.

Virüsün önümüzdeki 

haftalarda ve aylarda ül-
kemizde nasıl gelişeceği, 
yeni türlerinin ortaya çı-
kıp çıkmayacağına bağlı 
olacak. Bu aynı zamanda 
Paskalya kutlamalarının 
koronavirüs tablosunu na-

sıl etkileyeceğine de bağlı 
olacak.

Profesör, “Tatil günlerin-
de dikkatli davranmadıy-
sak, virüs bulaşanların 
sayısı artacak. Bu daha 
tatillerin sonunda görü-

lecek, yani ayın 10'dan 
itibaren, ancak 14-15 Ma-
yıs günlerinde tam olarak 
tezahür edecek” dedi.

Hindistan’da ortaya çı-
kan mutasyonlu koro-
navirüs türüne gelince 
bilim insanının ifadesine 
göre, veri biriktirmek za-
man alacak, böylece bu 
tür Bulgaristan'a ulaşırsa 
matematiksel modeller 
geliştirilebilecek.

Prof. Vitanov, “Hafifletici 
koşullarımız var. Birincisi, 
nüfusumuzun yoğunluğu 
o kadar büyük değil, ikin-
cisi hijyen alışkanlıkları 
farklı ve üçüncüsü koru-

ma kalkanı oluşturanların 
oranı % 35. Yani, yeni bir 
tür ortaya çıksa bile, ka-
sım ayında olduğu gibi 
vakalarda bu kadar keskin 
bir artış beklenmiyor” diye 
ifade etti.

Birkaç gün içinde koro-
navirüs risk haritasında 
kırmızı bölgeden çıkan ilk 
ilimizin olması ve bu ilin 
Plevne olması bekleniyor.

Bulgaristan'ın 9 il merke-
zinde koronavirüse karşı 
aşı olmak isteyenler için 
oluşturulan “yeşil kori-
dorlar” faaliyetine devam 
edecek.

            Kırcaali Haber

Turizm sektörü Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev’den yardım istedi

Bulgaristan Otelciler ve 
Restorancılar Derneğin-
den (BHRA) yapılan açık-
lamada Dernek Başkanı 
Georgi Şterev’in, “Turizm, 
siyasi kriz nedeniyle en 
büyük kayba uğrayan 
sektörlerden biri, belir-
sizlik ve öngörülemezlik, 
işletmeler i neredeyse 
boşlukta bıraktı” dediği 
aktarıldı.

Şterev’in ifadesine göre, 
krizin sonuçları en çok 
Paskalya kutlamaları sı-
rasında görünür hale gel-
di, çünkü "Slınçev Bryag”, 
"Sveti Sveti Konstantin ve 
Elena", "Zlatni Pyasıtsi”, 
“Albena” gibi büyük ve 
tercih edilen sahil belde-
lerinde sadece 2-3 otel 
tatil için gelen misafirleri 
ağırladı.

Açıklamada, “Cumhur-
başkanının, tüm durumu 
değerlendirmek ve tu-
rizm sektörü çalışanlarını 
temsil eden tüm meslek 
örgütleri tarafından ka-
bul edilen, sektörde de-
rin bilgi birikimine sahip, 
kendini kanıtlamış bir pro-
fesyoneli turizm sektörü-
nün başına getirmek gibi 
zor bir görevi var” denil-
di. Dernek yöneticilerinin 
ifadesine göre, Turizm 
Bakanı adaylarının kamu 
yararından ziyade kişisel 
çıkarları yönünde hareket 
etmesi konusunda gerçek 

bir risk var.
Dernek, kendilerinden 

yardım istendiği halde bu 
konuda Cumhurbaşkanlı-
ğına yardımcı olmaya ha-
zır olduğunu belirtti.

Dernek Başkan Yardım-
cısı Veselin Nalbantov’un, 
“Turizm sezonunu kurtar-
maya yönelik eylemler ge-
cikti ve yetersiz. 12 yaşı-
na kadar olan çocukların 
negatif PCR test sonucu 
veya antijen test sonucu 
ibraz etmesine ihtiyaç 
duyulmadan ülkemize 
giriş yapabileceklerine 
dair verilen söze rağmen 
bu, Sağlık Bakanının son 
emirnamesinde belirtilme-
miştir. Yaz tatili için erken 
rezervasyon yapılmasının 
önünde ek ve gereksiz bir 
engel oluşturuyor” dediği 
aktarıldı.

BHRA, yetkililerin Rus 
tarafına yaz aylarında 
uçuşları yeniden başlat-
mak ve Rus turistleri çek-
mek için adım atmasını is-
tiyor. Dernek, İngiltere'den 
charter seferlerinin askı-
ya alınmasıyla birlikte en 
azından haziran ayı so-
nuna kadar Almanya'dan 
Bulgar istan'a char ter 
uçuşların askıya alındığını 
hatırlattı.

Şterev’in ayrıca “Mes-
lektaşlarımız ayakta kal-
mak için gelecekte bize 
sorun çıkaracak bir fiyat 
savaşı başlatıyorlar” ifa-
delerine yer verildi.

Açıklamada, “60/40 ve 
80/20 gibi çalışanları işte 
tutmaya yönelik işletmele-
ri desteklemek için krizle 
mücadele tedbirlerinin 31 
Mayıs'ta sona ermesi de 

son derece endişe verici. 
Bu kısa sezonda bu tür 
önlemler alınmadan tatil 
otelleri ayakta kalamaya-
cak” ifadesi kullanıldı.

Nalbantov’un, “Bu kısa 
sezonda, son bir yılda 
gerçek hedefli finansal 
destek almadan tek ka-
lan otelcilik sektörünün 
likiditesini sağlamak için 
devlet tedbirler almazsa 
çalışmak imkansız” dediği 
aktarıldı. Onun ifadesine 
göre devlet, bankalarla 
birlikte otelcilerin kredi-
lerini yeniden yapılandır-
malı, ilkinin süresi çoktan 
sona erdiği için eski kre-
diler için yeni bir mora-
toryum ilan etmeli, ayrıca 
konaklama yeri sahipleri 
ve personelleri için likidite 
sağlamalı.
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Geçici  teknokratlar 
hükümeti göreve başladı

1. sayfadan devam

Boş sözler vermeyen 
bir insan olduğunu be-
lir ten yeni Başbakan 
Stefan Yanev de konuş-
masında, "Hükümetimiz, 
vatandaşların karşısında 

tam şeffaflık ve sorum-
luluk içinde çalışacak. 
Yasaların üstünlüğünü 
esas bilerek, toplumun 
yararında görev yapa-
cağız." dedi.
Yemin töreninden sonra 

yeni kabine üyeleri Cum-
hurbaşkanlığının hemen 
yanındaki Bakanlar Ku-
rulu binasına geçerek, 
burada eski Başbakan 
Boyko Borisov ve bakan-
larından görevi devraldı.
Medyadan 1,5 yıldır 

uzak duran Borisov’un 

ısrarı üzerine buradaki 
tören basına kapalı ola-
rak gerçekleşti.
Borisov’un ırkçı ve aşırı 

milliyetçi siyasi ortakları 
ile birlikte kurduğu 3. hü-
kümeti 4 Mayıs 2017’de 
göreve başlamıştı.

Stefan Yanev’in geçici 
hükümeti ise 11 Tem-
muz'daki erken seçimin 
ardından yeni bir kabi-
nenin kurulmasına dek 
görevde kalacak.
Sınırlı yetki sahibi geçi-

ci teknokratlar hüküme-
tinin Başbakanı emekli 
Korgeneral Yanev, daha 
önce Savunma Bakan-
lığında daire başkanlığı 
ve Washington Büyükel-
çiliğinde savunma ataşe-
liği yapmıştı.
            Kırcaali Haber



  Kırcaali Haber 319 Mayıs 2021 HABERLER

Doç. Kunçev: Nüfusun% 70'inin aşılandığında 
salgının gelişmesi imkansızdır

NOVA TV’nin “Merhaba 
Bulgaristan” programına 
konuk olan Sağlık Bakan-
lığı Başmüfettişi Doç. Dr. 
Angel Kunçev, “Haziran 
ayı sonuna kadar AB'nin 
hedefi olan % 50 aşıla-
ma oranına ulaşırsak, 
gerçekten ağır bir salgın 
olamaz. Aşılama oranı 
% 70'e ulaşırsa salgında 
gelişme olması imkansız” 
diye kaydetti.

Bulgaristan da dahil ol-
mak üzere toplam sekiz 
AB ülkesine ilave olarak 
toplam 2 854 654 doz aşı 
sağlanacağı ortaya çıktı. 
Doç. Kunçev, güzel ha-
berle ilgili yorum yaptı.

Sağlık Başmüfet t işi, 
“Bundan sonra aşı planı-
nın uygulanmasında rol 
oynayacak olan aşı ek-
sikliği değil, insanların aşı 
olma arzusu” diye belirtti.

Doç. Kunçev, “Minnet-
tarlığımı üç şekilde ifade 
etmek istiyorum. Öncelik-
le bu mücadeleyi başlatan 
ve konuyu yeterince üst 
düzeye çıkaran Başbakan 

Boyko Borisov'a teşekkür 
ediyorum. İkincisi, tüm 
bu liderleri bir araya ge-
tirmeyi başaran ve fikrin 
arkasında durmayı başa-
ran Avusturya Başbaka-
nına minnettarım. Zorlu 
müzakerelerin ardından 
bu kararın kabul edilme-
sini sağlayan AB Konseyi 

Portekiz Başkanlığı'na da 
teşekkürler. Bulgaristan, 
haziran ayı sonunda ge-
lecek olan yaklaşık bir 
milyon 300 bin doz aşı 
alacak. Bunun beklenen 
teslimatları üzerinde ek 
bir miktar olduğunu unut-
mayın. Nisan sonunda ye-
terli miktarda aşıya sahip 

olduk ve birkaç tür arasın-
dan seçim yapabileceğiz” 
diye kanaat getirdi.

Ayrıca aşılamanın tüm 
hızıyla devam ettiği ül-
kelerde neler olduğunu 
açıklayan Sağlık Başmü-
fettişi, “Aşılama oranı çok 
yüksek olan İngiltere ve 
İsrail'de neler olduğuna 

bir bakın. Dün Londra'da 
hiç ölüm vakası kaydedil-
medi, İsrail ise vaka sayı-
sı dünyada en düşük olan 
ülke” dedi.

Doç. Kunçev, “İsteyenler 
olursa, günde 50 000 kişi-
yi de aşılayabiliriz. Amaç, 
haziran ayı sonunda 
Avrupa'da aşılama ora-
nının % 50’ye ulaşması” 
dedi.

Ülkemizin kendi aşıları-
nı üretme olasılığı ile ilgili 
de yorum yapan Sağ-
lık Başmüfettişi, “Aşıları 
kendimiz üretme fikri, an-
cak uluslararası işbirliği 
çerçevesinde gerçekçi. 
O kadar büyük bir ülke 
değiliz, geri dönüşünün 
nasıl olacağını bilmedi-
ğimiz yatırımlara yatırım 

yapacak kadar yüksek 
miktarda fonlara sahip 
değiliz” dedi.

Sağlık Başmüfettişinin 
ifadesine göre aşılanma, 
belirli alanlarda işe başla-
mak için bir gereklilik hali-
ne gelebilir. Doç. Kunçev, 
“Sosyal hizmet kurumla-
rında çalışanlar için aşı 
zorunlu olmalı. Çalış-
ma ve Sosyal Politikalar 
Bakanı'na bu kişilere aşı 
olmanın ne kadar önemli 
olduğunu açıklamaları-
nı istediğim bir mektup 
gönderdim. Hastaneler 
ve huzurevleri gibi önemli 
yerlerde işe başlamak için 
bunun bir ön koşul olma-
sını öneriyorum” diye ek-
ledi.
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Ombudsman Kovaçeva elektriğe 
zam yapılmasına karşı çıktı

Bulgaristan Kamu De-
netçisi (Ombudsman) 
Diana Kovaçeva, elekt-
rik dağıtım şirketlerinin 
1 Temmuz'dan itibaren 
elektrik fiyatlarında artış 
taleplerine karşı çıktı.

Kovaçeva, Elektrik ve Su 
Düzenleme Komisyonu’na 
(KEVR) elektrik sektörün-
de fiyat artışlarını onayla-
ma kararlarını şeffaflık, 
nesnellik ve tarafsızlık 
içinde almasını istediği bir 
mektup gönderdi.

Ombudsman, kalite gös-
tergelerin uygulanması-
nın tarafsız ve objektif bir 
analizin hazırlanması da 
dahil olmak üzere ener-
ji şirketlerin çıkarları ile 

müşterileri olan vatandaş-
ların korunmasına yönelik 
garantiler arasında bir 
denge olması çağrısında 
bulundu.

Kovaçeva, vatandaşları 

ve işletmeleri büyük mali 
zorluklara sürükleyen bu 
ağır salgın sırasında ÇEZ 
Şirketi’nin gece tarifesinin 
% 44'üne yükseltilmesini, 
Energo-Pro Şirketinin 

elektrik fiyatında ortalama 
% 1,6 ve EVN Şirketinin 
elektrik fiyatında ortalama 
% 2 oranında artış yapıl-
masını talep etmesinin 
endişe verici olduğunu 
belirtti.

Kovaçeva, 2020 yılında 
Bulgaristan Kamu Denet-
çiliği kurumuna yapılan 
kalitesiz elektrik tedarik 
hizmetlerine ilişkin şika-
yetlerin önemli ölçüde 
arttığını hatırlattı. Vatan-
daşların başlıca şikayetle-
rinin sık elektrik kesintile-
ri, düşük besleme gerilimi, 
elektrik dağıtım şebeke-
sinde meydana gelen arı-
zalar ve başka sorunlara 
ilişkin olduğunu kaydetti.

1 Temmuz'da Batı Balkan 
ülkeleri arasında roaming 

ücretleri kaldırılıyor
Bölgesel İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Majlinda 

Bregu, Özgür Avrupa Radyosu’na verdiği demeçte, 
“Batı Balkan ülkeleri arasında mobil dolaşım ücretleri 
1 Temmuz'da kaldırılacak. Bu, bölgedeki vatandaşla-
rın ve işletmelerin bütçe tasarrufu yapacağı anlamına 
geliyor” diye kaydetti.

Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Arnavut-
luk, Kosova ve Bosna Hersek, vatandaşlara telefon 
görüşmeleri, SMS mesajları ve internet kullanımı için 

daha ucuz dolaşım ücretleri sağlayan 2019'da yapılan 
İkinci Dijital Zirve sırasında imzalanan anlaşmayı 1 
Temmuz'da uygulamaya başlayacak.

Anlaşmanın uygulanmasının ilk aşaması 2019 yılında 
roaming ücretlerinin yüzde 80 oranında düşürülmesiyle 
başladı, ikinci aşaması olarak ise bu yıl 1 Temmuz'da 
mobil dolaşım ücretinin tamamen kaldırılması bekle-
niyor.

Avrupa Birliği, vatandaşlar arasındaki iletişimi ko-
laylaştırmanın bir yolu olarak Batı Balkan ülkeleri için 
telekomünikasyon şirketlerinin ücret tarifelerinde dola-
şım ücretlerinin kaldırılmasını istiyor.

Bregu, “Bölgedeki vatandaşların dolaşım ücreti ta-
rifeleri nedeniyle roaming ücretleri ödedikleri halde 
harcayacakları paraları ceplerinde kalacak. İkincisi, 
sadece interneti kullananların sayısının arttığını vurgu-
lamakla kalmayıp, salgın sırasında insanların internette 
geçirdikleri sürenin arttığını fark ettiğimizi ve bunun 
da biraz roaming ücretlerinin getirdiği yükü artırdığını 
vurgulamamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Bölgedeki gençlerin, dolaşım özgürlüğünün yanı sıra 
mobil dolaşım ücretlerinin kaldırılmasının yararlı oldu-
ğuna inandıkları ve bu nedenle bunun onlara büyük bir 
mesaj olacağı kaydedildi. Bölgesel İşbirliği Konseyi, 
pandeminin ülkelerin ekonomik kalkınmasını olumsuz 
yönde etkilediği göz önüne alındığında aralarındaki 
daha iyi işbirliğinin önemli oranda tasarruflar sağlaya-
bileceğini tahmin ediyor.

Vatandaşların % 24'ü yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürüyor
2 0 2 0  y ı l ı n d a 

Bulgaristan'da yoksul-
luk sınırı hane halkının 
bir ferdine ayda ortala-
ma 451 leva /231 Avro/ 
olarak gösterildi. Ulusal 
İstatistik Enstitüsü'nün 
verdiği bilgiye göre, nüfu-
sun % 23.8’ini oluşturan 
1 659 900 kişi yoksulluk 
sınırında.

Önceki yıla göre yoksul 
nüfusun nispi payı % 1.2 
arttı. Nitekim sosyal gü-
venlik sistemi yoksulluğun 

azaltılmasında önemli rol 
oynuyor. 2020 verileri, 
hane gelirlerine emekli 

maaşları dahil ediliyor, 
tazminat, sosyal ve aile 
desteklemeleri çıkarılıp, 

yoksulluk düzeyinin % 
23.8’den % 29.9’a çıktığı-
nı gösteriyor.

2020 yılında işsizler ara-
sındaki yoksulların nispi 
payı en yüksek olup % 
61.1 olarak gerçekleşti. 
18- 64 yaş arası istihdam 
edilenler arasındaki yok-
sulların payı ise önceki 
yıla göre % 0.7 artarak % 
9.7’ye ulaştı. Çalışan yok-
sullarda yüksek tahsillile-
rin payı en düşük olup % 
2.4’tür.
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Kırcaali’de Muhteşem Bayram Konseri
1. sayfadan devam

yer alan gençler gelenek-
sel folklor kıyafetleriyle 
Rumeli bölgesine ait halk 
oyunları sundu. Ayrıca 
Sürpriz Modern Dans 
Grubu’ndaki kız çocukları 
da muhteşem bir modern 
dans gösterisi sergiledi. 
Derneğin solistleri İlayda 
Şevket, Çınar Samet, ilk 
defa sahneye çıkan Can 
Murat ve Pınar Çekiç, ay-
rıca halihazırda Kırcaali 
Tiyatrosunda görevli der-
neğin eski solistlerinden 
Aysun Ahmet de söyle-
dikleri türkü ve şarkılarla 
Kırcaalilileri coşturdu.

Fil ibe Başkonsolosu 
Korhan Küngörü, yaptığı 
selamlama konuşmasın-
da muhteşem konser için 
dernek yöneticilerine ve 
amatör sanatçılara te-
şekkür etti. Bir ay önce 
Filibe’de göreve başlayan 
Küngörü, Bulgaristan’ın 
yurt dışında görev yaptığı 
beşinci ülke olduğunu be-
lirtti. Bu kadar kısa sürede 
oldukça verimli ve keyifli 
bir görev dönemi olacağı-
nı hissetmeye başladığını 
ifade eden Başkonsolos, 
şimdiye kadar birkaç ili 
ve ilçeleri ziyaret ettiği-
ni, Kırcaali’ye ise bunun 
üçüncü gelişi olduğunu 
ve defalarca gelmeye 
devam edeceğini kaydet-

ti. Göreve başlamasının 
mübarek Ramazan ayının 
da başlamasına denk gel-
mesinden dolayı kısa bir 
süre içerisinde bu denli 
mobil ve hareketli oldu-
ğunu belirten Küngörü, 
Bulgaristan’da ve özellikle 
görev bölgesinde Rama-
zan Bayramı’nın bu ka-
dar coşkuyla kutlandığını 
görmenin kendilerine ayrı 
bir memnuniyet verdiğini 
dile getirdi. Başkonsolos 
şu ifadeleri kullandı: “Biz 
T.C. Filibe Başkonsoloslu-
ğu olarak özellikle Rama-
zan ayının yardımlaşma, 
dayanışması vasfı bağla-
mında Ramazan ayını en 
iyi şekilde değerlendir-
meye, faaliyetlerimizi bu 

yönde yoğunlaştırmaya 
özellikle gayret ettik. Ül-
kemizden çeşitli kurum, 
kuruluş ve hayırseverlerin 
desteğiyle görev bölge-
mize getirilen Ramazan 
gıda yardım kolilerini ih-
tiyaç sahiplerine dağıttık 
ve hala dağıtmaya devam 
ediyoruz”. Şimdiye kadar 
Filibe, Kırcaali, Pazarcık 
(Tatar Pazarcık), Smolyan 
(Paşmaklı) illerinde erzak 
paketi dağıtımı yaptıkları-
nı belirten Başkonsolos, 
bu faaliyetlere son güne 
kadar devam edecekleri-
nin altını çizdi. Bursa Os-
mangazi Belediyesinin 
Cebel (Şeyhcuma) ilçe-
sinde iftar düzenlediğini 
kaydeden Küngörü, Os-

mangazi Belediyesinin bu 
kapsamdaki destekleyici 
faaliyetlerini anımsattı. 
Osmangazi Belediyesi-
nin görev bölgesinde yer 
alan birçok il ve ilçede 
iftar düzenlediğini ve ihti-
yaç sahiplerine ulaştırdı-
ğını belirten Başkonsolos, 
kendilerine teşekkür etti.

Bulgaristan’da Türk kül-
türünün yaşatılmasında, 
gelecek nesillere aktarıl-
masında, muhafazasında 
bugüne kadar önemli mis-
yonlar üstlenmiş bulunan 
Ömer Lütfi Kültür Derne-
ğinin Ramazan Bayramı 
konserine katılmaktan 
büyük memnuniyet duy-
duğunu dile getiren Kün-
görü, T.C. Filibe Başkon-

solosu olarak dernekle 
yakın iş birliği ve ortak ça-
lışmayı sürdüreceklerini 
kaydetti. İleride dernekle 
ortak proje ve faaliyetleri 
birlikte gerçekleştirmeyi 
arzu ettiklerini ve bunların 
Türkiye-Bulgaristan dost-
luğuna da katkı sağlaya-
cağına şahsen inandığını 
ifade eden Başkonsolos, 
konuşmasının sonunda 
şimdiden bölgedeki Türk-
lerin ve Müslümanların 
Ramazan Bayramı’nı kut-
ladı.

Dernek adına herke-
sin Ramazan Bayramı’nı 
kutlayan Ömer Lütfi Türk 
Kültür Derneği Müdürü 
Müzekki Ahmet, “Bu gü-
zel programı bu şartlarda 
hazırlayan başta Yüksel 

Esen ve Sebahat Necib’e 
ve müzik yönetmeni Ay-
han Işık’a, dernekte solist 
olarak başlayan ve şim-
di Kırcaali Devlet Tiyat-
rosunda çalışan Aysun 
Ahmet’e de hem sunucu-
luğu, hem de güzel türkü-
leri için teşekkür ediyo-
rum” diye ifade etti.

Program, konserde sah-
ne alan tüm folklor ve ses 
sanatçılarının hep birlikte 
söyledikleri Hayat Bayram 
Olsa şarkısıyla sona erdi.

Konser için derneğe T. 
C. Filibe Başkonsolosu 
Korhan Küngörü, Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis, Momilgrad (Mestan-
lı) Belediye Başkanı İlknur 
Kazim tarafından çiçek 
sunuldu.

Kırcaali Haber Gazetesi 15 Yaşında
1. sayfadan devam

Sesi Kırcaali Haber ga-
zetesi bu yayın dönemin-
de çok sayıda ödüle de 
laik görülmüştür
2012 yılında Bulgaris-

tan Müslümanları Yük-
sek Şura Başkanlığı 
tarafından Bulgaristan 
Müslümanlarının prob-
lemlerini doğru olarak 
yansıttığı için o zamanki 
Şura Başkanı Şabanali 
Ahmet gazeteye bir te-
şekkür plaketi sundu.
Gazeteye Kıbrıs Bal-

kanlar Avrasya Türk 
Edebiyat Kurumu (KI-
BATEK) tarafından 2016 
Türk Diline Hizmet Ödü-
lü verildi.
Türk kültürünün tanı-

tılması ve zenginleştiril-
mesine sağladığı katkı-
lardan dolayı16.02.2018 
tarihinde Türk Dünyası 
Kültür Başkenti olan 
Türkiye’nin Kastamonu 
şehrinde Kırcaali Haber 
Gazetesine TÜRKSOY 
Basın Ödülü verildi. 10 
yıl sırasıyla verilen ödü-
lü ilk kez Bulgaristan’dan 
bir gazete aldı.

Kırcaali Haber Gaze-
tesinin yayın hayatına 
başlamasının 12. yılı 
münasebetiyle araş-
tırmacı yazar Mehmet 
Türker şunları belir t-
mişti: “Türkiye’de Türk 
olmak çok kolay ama 
Türkiye’nin dışında Türk 
olmak bayağı meşak-
katli bir şey ki benim 
kültürel hayatımda Kır-
caali Haber’in emin olun 
ki, çok büyük yeri var. 
Çünkü biz memleketimi-
zi, baba ocağını bırakıp 
terk etmişiz ve buranın 
hasretiyle, özlemiyle 
yanıp tutuşan insanla-
rız. Ben her gün Kırcaali 
Haber gazetesinin site-
sine tıklayıp günde 3-4 
defa açıp bakmazsam, 
sanki o gün bir eksiklik 
hissediyorum. Onun için 
tabii ki, elimizden geldi-
ği kadar yardım etmeye 
çalışıyoruz. Ben Müzekki 
Ahmet’i tebrik ediyorum. 
Daha nice yıllara! Ger-
çekten bu işler hiç de 
kolay değil. Çünkü bu 
işin biraz da maddi yönü 
vardır ki, asla destek ol-
madan da olmaz. Ama 

en çok da sevindiğim 
işte Bulgaristan Türkü-
nün Türkçesini, Bulgaris-
tan Türklüğünü yaşatma 
davasında büyük katkısı 
olan Müzekki beyi tebrik 
ediyorum. İnşallah, bu 
gazete ebediyete kadar 
yaşar düşüncesiyle hepi-
nize sağlık, huzur, mutlu-
luklar dilerim”
Batı Trakyalı gazete-

ci yazar İbrahim Baltalı 
da şu ifadeleri kullandı. 
“Balkanlar’daki ve Ana-
vatan Türkiye’deki Türk-
ler için Kırcaali Haber 
gazetesi, Balkanlar’da 
kök salmış bir çınar 
ağacı gibidir. İşte bu çı-
nar ağacının dallarına, 
yapraklarına bakmak 
yerine, gövdesinin ka-
buklarına ve köklerine 
bakmak gerekir. Kırcaali 
Haber gazetesinin yayın 
kalitesinden önce mev-
cudiyeti ve devamlılığı 
çok önemlidir.
Türkçe’nin varlığını, ço-

cuklarımızın ve torunla-
rımızın asimile olmadan 
iyi birer vatandaş olarak 
yaşamalarını istiyorsak 
Kırcaali Haber gazetesi 

dahil Balkanlar’daki ga-
zete ve dergilere sahip 
çıkmalı ve yaşatmalıyız.”
Gazete ekibine teşek-

kürler
Kırcaali Haber gaze-

tesinin şu anki ekibini 
de tanıtmak istiyorum. 
Genel Yayın Yönetmeni 
Müzekki Ahmet. Yazı iş-
leri sorumlusu Sebahat 
Necib.
Aynı zamanda şair 

ve yazar olan Kırcaali 
Haber’in redaktörü Dur-
han Ali’dir.
Gazetenin muhabir i 

Resmiye Mümün, inter-
net sitesinin editörlüğünü 
Nilgün Apti yapmaktadır.
Gazetemiz Anadolu 

Ajansına abonedir.
Değerli okuyucular,
Ben kendi adıma ve 

tüm ekibin adına gaze-
teye sahip çıkan başta 
okuyucular olmak üzere, 
maddi ve manevi destek-
te bulunan tüm kurum ve 
kuruluşlara ve şahıslara 
teşekkürlerimi sunuyo-
rum.
Saygılarımla
Müzekki AHMET
Genel Yayın Yönetmeni

Kırcaali Belediye Başkanı ve Bölge 
Müftüsü, Arefe gününde vatandaşlara 

şeker ve baklava dağıttı
Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis ve 

Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Kırcaali Belediye bi-
nası önündeki yeşil alanda yer alan bayram süslemeli 
köşenin önünde Ramazan Bayramı ile ilgili mesajlar 
vererek Bulgaria Bulvarı'ndan geçen Kırcaali sakin-
lerine ve misafirlerine şeker ve baklava dağıttı. Onlar 
böylelikle Ramazan Bayramı önceki Arefe gününde 
başkalarıyla yemek paylaşma geleneğini yaşattı.

Belediyenin girişiminde Belediye Başkan yardımcı-
ları Tuncay Şükrü ve Müh. Katya Mitovska, belediye 
çalışanları ve Birleşik Çocuk Kompleksi'nin (ODK) yü-
rüttüğü eğitim faaliyetlerine katılan çocuklar yer aldı.

Bölge Müftüsü Arefe gününün ve bir sonraki Ra-

mazan Bayramı kutlanan günün ne kadar önemli ol-
duğunu anlattı. Arefe ve bayram gününde müminler 
Yüce Allah’a dua ederler ve rızasını kazanmak için 
şeker ve tatlı hamur işleri dağıtırlar.

Belediye Başkanı, Müslümanların Ramazan 
Bayramı’nı kutlayarak, onlara şöyle seslendi: “Şah-
sım ve Kırcaali Belediye adına sağlık, esenlik ve re-
fah dileklerimi kabul buyurun! Her evde sağlık, mut-
luluk, huzur olmasını dilerim! Kırcaali için önemli bir 
şey şu ki, her bayram paylaşıldığında gerçek olur!

Bu nedenle Paskalya'da Hıristiyanlarla bir araya 
geliyoruz, bugün ise bizler Müslümanlar olarak Ra-
mazan Bayramı için onların tebriklerini kabul edi-
yoruz.

Bu bayramın ortak bir bayram olduğunu söyleme-
ye cesaret ediyoruz, çünkü komşularımızla birlikte 
kutlarız ve bu günün sevincini hepimiz paylaşıyoruz.

Bu nedenle Belediye önünde yaptığımız bir yandan 
Paskalya, diğer yandan Ramazan bayramı süsleme-
si, bizi daha da birleştiriyor. Bu bizim mesajımız ki 
bayramlar paylaşıldığında bayram olur”.

Farklı etnik kökenleri olan ve farklı dinlere mensup 
vatandaşlar, Belediye Başkanının ve bölgedeki Müs-
lümanların liderinin bayramını kutladılar.
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Kırcaali’de bayram namazı 
yeni inşa edilen camide kılındı

Bulgaristan’ın güneydo-
ğusunda, Türklerin yoğun 
yaşadığı Kırcaali ilinde 
bayram namazı, 1200 
kişilik cemaat kapasite-
li yeni inşa edilen ancak 
resmi açılışı henüz yapıl-
mayan camide eda edildi.

Yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını önlemleri-
nin uygulandığı bayram 
namazında Müslümanlar, 
ülke ve dünya barışı için 
dualar etti.

Kırcaali Bölge Müftüsü 
Basri Eminefendi, hut-
be konuşmasında, son 
günlerde Müslümanların, 
Mescid-i Aksa’daki sal-
dırılarla şiddet ve teröre 
kurban gittiklerine dikkati 
çekerek sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Tüm bu olumsuzluklara 
rağmen bugün bize dü-
şen yangın yerine dönen 
yüreklerimizi bayram ne-
şesiyle canlandırmaktır. 
Bugün bize düşen bay-
ramı görmeyen kardeş-
lerimiz adına da bayramı 
eda etmektir. Bugün İslam 
alemi olarak bize düşen 
yüreklerimiz mahzun olsa 
da bayramımızın hakkını 

vermek ve onu mahzun 
göndermemektir."

Eminefendi, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, 
"Bugün Kırcaali'miz için 
çifte bayram. Ramazan 
Bayramı'yla beraber yeni 
camimizin ibadete açılışı 
da Kırcaali halkı için bir 
bayram niteliğindedir." 
dedi.

Y e n i  c a m i n i n , 
(Sel imiye’den sonra) 

Balkanlar’daki en büyük 
Müslüman külliyesi oldu-
ğuna işaret eden Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Aziz, "Kırcaali için bugün 
çok anlamlı ve tarihi gün-
lerden biri. Yeni camimiz 
Kırcaali’ye yeni bir anlam 
kattı ve bunun mutluluğu-
nu yaşıyoruz." diye konuş-
tu.

Bulgaristan Müslüman-
ları Diyaneti Başmüftü 

Yardımcısı Beyhan Meh-
med de "İnsanoğlu zorlu 
bir süreçten geçiyor. Bu 
bağlamda bütün insanlı-
ğın yeniden eski günleri-
ne dönüş yapabilmesini 
temenni ediyorum." ifa-
delerini kullandı.

Bayram namazına ka-
tılan Türkiye’nin Filibe 
Başkonsolosu Korhan 
Küngerü ise "Kırcaali’de-
ki yeni cami ülkemizin 

kurum ve kuruluşlarının 
desteğiyle inşa edilerek 
hizmete sunulmuş bulu-
nuyor. Ramazan ayı içe-
risinde bu camide ilk iftar 
da Sofya Büyükelçimiz 
Alin Sekizkök tarafından 
içinde bulunduğumuz av-
luda verildi." dedi.

Caminin yapımı 6 yıl 
sürdü

İnşaatı tamamlanan, 
ibadete açılmak üzere 
son hazırlıkları yapılan 
Kırcaali’deki yeni caminin 
yapımı 6 yıl sürdü.

Şehrin Salihler semtinde 
1400 metrekare alan üze-

rine kurulu cami, 1200 ki-
şilik cemaat kapasitesine 
sahip.

Cam i ,  i ç e r i s i ndek i 
Kur’an kursu, toplantı ve 
etkinlik salonlarıyla aynı 
zamanda "İslam Kültür 
Merkezi" olarak da Müslü-
manlara hizmet verecek. 
Bulgaristan’ın en büyük 
camisi niteliğindeki ma-
bet, yapılacak resmi açılış 
töreniyle ibadete açılacak.

Nüfusu 6,9 milyon olan 
Bulgaristan’da yaklaşık 1 
milyon Türk ve Müslüman 
yaşıyor. AA

Çernooçene’de miniklerin sunduğu 
bayram programı halkı neşelendirdi

Çernooçene (Yenipazar) 
ilçesindeki en büyük ana-
okulu olan Zname na Mira 
(Barış Bayrağı) Anaokulu 
ve şubelerinde eğitim gö-
ren çocukların Ramazan 
Bayramı önceki Arefe gü-
nünde sundukları kutlama 
programı Çernooçene 
halkını neşelendirdi.

Çocuklar, Çernooçene 
merkezinde yer alan açık 
hava sahnesinde sundu-
ğu gösterilerle ebeveyn-
lerinin ve davetlilerinin 
alkışını topladı.

Minikler, öğretmenlerinin 
rehberliğinde sevgiyle bir 
bayram programı hazırla-
mışlardı.

Etkinlik, Çernooçene 
Belediye Başkanı Aydın 
Osman, Belediye Meclis 
Başkanı Bedriye Gazi-
ömer, Çernooçene Be-
lediye yöneticileri, köy 
muhtarları, ebeveynler ve 
birçok vatandaş tarafın-
dan onurlandırıldı.

Belediye Başkanı Aydın 
Osman, programda hazır 
bulunanların ve ilçenin 
tüm sakinlerinin bayramı-
nı kutladı.

Belediye, programda yer 

alan miniklere tatlılar he-
diye ederek sürpriz yaptı.

Arefe gününde eski bir 
gelenek üzere her evde 
pişi pişirilir ve komşulara 
ikram edilir.

Ayrıca bugün ilçenin 
köylerinde çocuklar sa-
bahın erken saatlerinden 
beri bir bir evleri gezip, 
şeker, tatlı hamur işleri ve 
başka tatlılar topluyor.

Ramazan Bayramı anti 
salgın önlemlerine uygun 
bir şekilde her camide kı-

lınan bayram namazıyla 
başladı.

Yenilen tatlılar nedeniyle 
Şeker Bayramı olarak da 
anılan bayram, ramazan 
ayında bir ay oruç tutul-
duktan sonra kutlanır.

Bayramlarda Müslü-
manlar akrabalarını ev-
lerinde ziyaret ederler, 
selamlaşma yapılır. Kü-
çükler, yaşça daha büyük 
akrabalarını, yakınlarını, 
dostlarını ve komşularını 
ziyaret eder, ellerini öper 

ve onlara saygılarını ifa-
de ederler. Müslümanlar 
ayrıca vefat etmiş ya-
kınlarının mezarlarını da 
ziyaret ederek onlar için 
dua ederler.

Geleneksel olarak bay-
ramın ilk günü en yakın-
larla birlikte kutlanılır, bu 
da onları birbirine daha 
yakın ve mutlu kılar. Bay-
ram sofralarının olmazsa 
olmazı baklava ve tatlı 
hamur işleridir.

                İsmet İSMAİL

Cebel’de Avrupa Günü 
Kutlama Etkinliği Yapıldı
Güneşli pazar gününde Cebelliler kasaba merke-

zinden geçen vatandaşlara Avrupa Birliği'nin (AB) ku-
ruluşu hakkında sorular sordu ve kutlama etkinliğine 
katılanlar ödüller aldı. AB’nin "Çeşitlilik içinde birlik" 
sloganı, Avrupalıların barış ve refah için, çalışmak için 
bir birlik halinde birleştikleri ve aynı zamanda kendile-
rini kıtadaki birçok farklı kültür, gelenek ve dilden dolayı 
manevi olarak zenginleştirdikleri fikrini ifade ediyor.

Anketi düzenleyenler, “Cebel halkı olarak bizler de 
AB’nin küçük bir parçasıyız. Her zaman örnek olan 
ve olmaya devam edecek bir parçacık. Cebel ilçesi 

sakinleri olarak bizler bir buket çiçek gibi kültürümüz, 
dinimiz, dilimiz ve geleneklerimizle her zaman Avrupa 
düşüncesi ve anlayışının taşıyıcısı olduk” diye kaydet-
tiler.

Belediye Başkanı Necmi Ali, Cebel halkına yönelik 
Avrupa Günü'nü kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Avrupa bugün kutluyor!
71 yıl önce Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Robert 

Schuman, Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerini 
Avrupa federasyonuna doğru ilk adım olarak kömür 
ve çelik üretimlerini birleştirmeye çağıran bir bildirge 
okudu.

1985 yılında Milano'da AB liderleri arasında yapılan 
bir toplantıda 9 Mayıs'ın Avrupa Günü olarak kutlan-
masına karar verildi.

AB’ye demokratik olarak katılmayı seçen her ülke, 
barış ve dayanışma gibi temel değerlerini destekler. 
Bulgaristan, AB’nin tam üyesi olarak katılımından bu 
yana Avrupa Günü'nü kutlamakta.

Sevgili Cebel halkı,
İlk adımlar, Avrupa'nın çöken ekonomisini canlandır-

maya çalıştığı II.Dünya Savaşı'ndan sonra atıldı. Refa-
hın yolu zor oldu, ancak ortak çabalar meyvesini verdi.

Günümüzde sahip olduğumuz çoğu nimet Avrupa'da-
ki insanları daha mutlu ediyor. Yıldan yıla, eski sosya-
list kamp, yani Doğu Avrupa ülkelerinde yaşam stan-
dardı, Batı Avrupa ülkelerindeki yaşam standartlarına 
yaklaşıyor. Hayal kurar ve hayallerimizi gerçekleştiririz, 
çünkü dayanışmacı bir Avrupa'nın formülü başarılı.

Başardıklarımız göz önüne alırken, gelecek nesillere 
daha da güçlü bir Avrupa bırakmak için daha sorumlu 
olalım!

Avrupa Günü’nüz kutlu olsun Cebelliler!”
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Eski Bakan Yardımcısı Datsov: Bulgaristan, 
ekonomik dönüşüm sürecine giriyor

Eski Maliye Bakan Yar-
dımcısı Lübomir Dat-
sov, Bulgaristan Ulusal 
Radyosu’na (BNR) verdiği 
demeçte, “Bulgaristan'da 
reformlardan sessizce 
bahsediliyor” diye kay-
detti.

Datsov’un i fadesine 
göre, hem ekonomide 
hem de toplumda önemli 
reformlar yapılacak.

Ekonomist, çoğu hükü-
metin krizde aynı şekilde 
hareket ettiğini ve pande-
mi bağlamında kendileri-
ni güvence altına aldığını, 
ancak çoğu Avrupa Birliği 
(AB) üyesi ülkelerin hükü-
metlerinin Avrupa Merkez 
Bankası (ECB) ve Avrupa 
Komisyonu ile birlikte 
yeni bir ekonomi modeli 
inşa ederek üzerine adım 
atacakları yeni bir temel 
oluşturmaya çalıştıklarını 
söyledi.

Datsov, “Dünyadaki hü-

kümetler ve alınan önlem-
ler arasındaki büyük fark, 
bakış açılarından kaynak-
lanıyor” dedi. Ekonomist, 
“İki tür hükümet var- biri 
geleceğe bakan ve krizi 
geleceğe adım atmak ve 

ilerlemek için kullanılır-
ken, diğerleri standart tip 
olup geleneksel önlemle-
re odaklanıyorlar. Sorun-
ları önümüzdeki 2 veya 
3 ay içinde çözmeye ça-
lışarak yalnızca krizi ele 

alıyorlar” dedi.
Datsov, Avrupa Komis-

yonu tarafından yayınla-
nan son makroekonomik 
tahmin raporuna göre, 
pandemi sonrası AB Kur-
tarma Fonu'nun etkisinin 

ekonomik değerlendir-
mesine dahil edildiği bazı 
ülkeler olduğunu açıkladı.

Ekonomist, Bulgaristan 
da dahil olmak üzere bazı 
ülkelerin büyüme ve geliş-
me değerlendirmelerine 
bunun dahil edilmediğini 
vurguladı. Datsov’un ifa-
desine göre, ne yapaca-
ğını bilen hükümetler ile 

sürecin daha yavaş iler-
lediği hükümetler arasın-
daki fark bu. Ekonomist, 
“Seçimler bahane değil” 
diye belirtti.

Eski Maliye Bakan Yar-
dımcısı, “Ülkemiz, eko-
nomide dönüşümün ya-
şanacağı 10-15 yıllık bir 
döneme giriyor” dedi.

              Kırcaali Haber

Covid-19 salgını, çocukların 
ruh sağlığını kötüleştiriyor
UNICEF’in raporuna göre, ülkelerde uygulanan 

zorunlu veya önerilen politikalar doğrultusunda yedi 
çocuktan en az biri veya dünya çapında 332 milyon 
çocuk, koronavirüs (Covid-19) salgınının başlangıcın-
dan bu yana en az dokuz ay evde kaldı. Bu durum, 
çocukların sağlığını ve refahını ciddi riske attı.

Pandemi ikinci yılına girerken, çocukların ve gençle-
rin ruh sağlığı ve psikososyal iyilik hali üzerinde ciddi 

etkileri hissedilmeye başlıyor.
Çocukların ve gençlerin önemli bir oranı anksiyete 

bozuklukları ve hatta depresyon yaşamakta.
Rapora göre, ablukaların bir sonucu olarak evde 

şiddet gören, ihmal veya taciz edilen pek çok çocuk, 
öğretmenlerinin, uzak akrabalarının ve toplumun des-
teği olmadan tacizcileriyle birlikte evde kapalı kaldı.

Sokaklarda yaşayan ve çalışanlar, engelli çocuklar, 
savaş ve çatışma ortamında yaşayan çocuklar gibi 
savunmasız gruplara ait çocuklar, akıl sağlığı desteği 
ihtiyaçlarının tamamen göz ardı edilmesi riskiyle karşı 
karşıya kalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri, salgının dünyadaki 
ülkelerin % 93'ünde temel akıl sağlığı hizmetlerini ta-
mamen aksattığını veya durdurduğunu göstermektedir.

Bu durum karşısında psikolojik destek talebi artıyor.

Bulgaristan'da yoksul ile 
zengin arasındaki gelir 

farkı 8 kattan fazla
Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın raporuna göre 

Bulgaristan'da en zengin ve en yoksul kesimler arasın-
daki gelir farkı 8 kattan fazla.

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonun-
da (KNSB) görevli ekonomi uzmanı Lüboslav Kostov, 
Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) verdiği demeç-
te, “Şu anda üst üste ikinci yıl gelir farkının 8'in üze-
rinde olması eğilimi tekrarlanıyor. Bunun ekonomimiz 
için normal bir şey olmasından endişeliyim. Avrupa 
Birliği’nde (AB) en zengin ve en yoksul kesimler ara-
sındaki gelir farkı ise ortalama yaklaşık 5,2 kat” diye 
belirtti.

Veriler ayrıca ülkemizin, toplumdaki gelir dağılımı 
eşitsizliği ve nimetlerin bireyler arasındaki dağılımını 
ölçmek için kullanılan Gini katsayısına göre üst üste 
ikinci yıl AB ülkeleri arasında en yüksek seviyede eşit-
sizlikle birinci sırada yer aldığını gösteriyor. KH

NATO, Bulgaristan'ın Rus casusluk 
ağına karşı çalışmalarını destekliyor

NATO Genel Sekre -
teri Jens Stoltenberg, 
Brüksel'de düzenlenen 
basın top lant ısında, 
“NATO, Rus casusluk 
ağına karşı Bulgaristan’da 
yürütülen soruşturmayı 
takip etmekte ve ülkenin 
Rus casusluğuna karşı 
koyma çabalarını destek-
lemektedir” diye kaydetti.

Stoltenberg, “İttifak her 
zaman gizli belge ve 
bilgilerin korunmasına 
odaklanmıştır. Ortağımız 
Bulgaristan'ın, Rusya'nın 
topraklarında yürüttüğü 
kötü niyetli eylemleriy-
le başa çıkma çabasını 
tam olarak destekliyoruz” 
dedi.

Bulgaristan savcılığı altı 

kişinin gözaltına alındığı-
nı ve gizli bilgileri yabancı 
bir ülkenin gizli servisleri-

ne sızdırmakla suçlandı-
ğını duyurdu. Zanlıların 
bir casus ağının üyeleri 

olduğu ortaya çıktı. Sa-
vunma Bakanlığı, zanlılar-
dan ikisinin askeri görevli 

olduğunu doğruladı.
NATO Genel Sekrete-

rinin ifadesine göre, son 

yıllarda Moskova bazı 
ülkelere karşı agresif 
adımlar attı. Demokratik 
kurumların ve seçimlerin 
güvenilirliğini baltalayarak 
o ülkelerdeki demokratik 
süreçlere müdahale etme 
girişimlerinde bulundu.

Stoltenberg, “NATO 
müttefiki ülkelerde gizli 
verilerin korunmasında 
ve bu verilere erişimi olan 
personelin uygun şekilde 
kontrol edilmesinde ısrar-
cıyız” dedi. NATO Genel 
Sekreterinin ifadesine 
göre, Moskova'nın davra-
nışları nedeniyle NATO-
Rusya ilişkileri bir süredir 
zor bir dönem yaşamak-
tadır.

            Kırcaali Haber

2020'nin son çeyreğinde bir saatlik işçilik maliyeti % 10 arttı
Ulusal İstatistik Ensti-

tüsünün (HCI) 2020'nin 
dördüncü çeyreğine 
ilişkin ön veriler ine 
göre işçinin işverene 
bir saatlik toplam mali-
yeti, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre % 10 
oranında arttı. Bu oran, 
üçüncü çeyrekte yalnız-
ca % 3,6'lık artışa göre 
keskin bir artış olduğu-
nu ve geçen yılın ilk iki 
çeyrekteki artış seviye-
lerine geri dönüldüğünü 
gösteriyor.
Geçen yıl sonunda iş-

çilik maliyetlerinde artış 
hizmet sektöründe % 
8,2, inşaat sektöründe 
% 6 ve sanayi sektö-
ründe % 4,6 oranında 
gerçekleşti.
Bulgaristan'da Ekim - 

Aralık 2020 döneminde 
işçilik maliyetinde, 2019 
yılının aynı dönemine 
göre en yüksek sevi-
yede artış yüzde 25,6 
ile eğitim sektöründe, 
yüzde 24,7 ile insan 
sağlığı ve sosyal hizmet 
faaliyetlerinde ve yüzde 
20,5 ile emlak işlerinde 

kaydedildi.
2020'in sonunda ko-

ronavirüs pandemisinin 
ikinci dalgasından en 
çok etkilenen sektörler 
olduğu için toplam işçi 
maliyetlerinde kültür, 
spor ve eğlence sek-
töründe yüzde 2,4 ve 
otelcilik ve restorancılık 
sektöründe yüzde 0,9 
oranında düşüş kayde-
dildi.
Aynı zamanda 2020 

yılının dördüncü çeyre-
ğinde saat başına ücret 
maliyeti (maaş giderleri) 

ise üçüncü çeyrekte % 
3,5’lik zamdan sonra % 
10 arttı ve diğer mali-
yetler (ücret giderleri 
hariç), önceki üç ayda 
% 4,1’lik zamdan sonra 
% 10,1 arttı.
2020 yılının dördüncü 

çeyreğinde maaş gider-
leri, önceki yılın aynı 
dönemine göre, eğitim 
sektöründe % 24,8'e 
varan artıştan, kültür, 
spor ve eğlence sektö-
ründe % 3,1’lik düşüşe 
kadar değişiyor.
           Kırcaali Haber
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UNİCEF: Ülkedeki Çocukların Yüzde 47'si Şiddet Yaşamış Bulunuyor
UNİCEF, ülkemizde 

bu türden ilki düzenle-
nen çocuklara yönelik 
şiddet araştırmasının 
sonuçlarını açıkladı. 
Alınan sonuçlara göre 
Bulgaristan'da 18 yaş 
altı her iki çocuktan biri, 
bir nevi şiddete maruz 
kalmıştır.
2019-2020 döneminde 

yapılan araştırmaya yaşı 
13 ila 17 arasında deği-
şen 1174 çocuk, yaşı 18 
ile 25 arasında değişen 
837 genç ve 1411 yetiş-
kin dahil edildi. Anketle-
re ayrıca öğretmenler, 
sosyal hizmet işçileri, 
savcı ve yargı mensup-
ları, sağlık ve polis gö-
revlileri de katıldı.
Sonuçlara göre ülke-

mizde en sık karşılaşı-
lan şiddet türü duygu-
sal şiddet (yüzde 45.9) 
olurken, ardından fizik-
sel (yüzde 37.6), cinsel 
(yüzde 15.6) şiddet ve 
ihmal (yüzde 10-5) ge-
liyor.
Araştırmaya göre 18 

yaş altı her 3 çocuktan 
biri fiziksel şiddet ya-
şamış bulunuyor, fizik-
sel şiddet gören erkek 
çocuklarının kızlardan 
daha çok olduğu belir-
tiliyor.
Çocuk ve gençler ara-

sında en yaygın şiddet 
türü olan duygusal taci-
ze gelince bu tür olaylar 
en sık okulda yaşanıyor. 
Her 6 çocuk ve gençten 
biri cinsel şiddet yaşa-
dığını paylaşırken kız 

çocukları bu tür tacize 
çok daha sık maruz ka-
lıyorlar.
Her 10 katılımcıdan 

biri, çocukken ihmal 
edildiğini söylüyor - yüz-

de 3,5'i onlara bakan ye-
tişkinlerin bazen yemek 
yedirmeyi unuttuklarını, 
yüzde 6,8'i bazen okula 
götürülmediğini, yüzde 
5,9'u bazen hasta iken 
doktora götürülmediğini 
paylaşıyor.
Şiddet yaşamış çocuk 

ve gençler arasında si-
gara, alkol ve uyuştu-
rucu kullanma alışkan-
lığı ve diğer çocuklara 
şiddet uyglama yatkın-
lığı daha yaygın olma-
sı, araştırmanın dikkat 
eden diğer bir sonucu 
oldu.
Uluslararası bir araş-

tırma kurumu olan "Co-
ram İnternational" tara-
fından "ESTAT" ajansı 
ile ortaklık içinde dü-
zenlenen araştırmanın 
ile ilgili radyomuza ko-

nuşan UNİCEF Bulga-
ristan İletişim Müdürü 
İvaylo Spasov, konunun 
medyada sık sık yer 
bulmasına rağmen şid-
det konusunun toplumu-
muzda hala tabu olmaya 
devam ettiğini, kuruluş-
ların, toplumun ve ilgili 
organların bu konunun 
ele alınması konusunda 
pek istekli olmadıklarını, 
şiddetin daha çok aile içi 
mesele veya okulun so-
runu olarak görüldüğünü 
ileri sürdü.
"Alınan sonuçlara göre 

18 yaş altı çocukların 
yüzde 47'si bir çeşit şid-

det görmüş bulunuyor. 
Fiziksel, duygusal, cin-
sel şiddet, ihmal, online 
taciz gibi şiddet türleri 
söz konusu, diyen Spa-
sov, aynı zamanda bir-

den çok şiddet türüne 
maruz kalan çocukların 
olduğunu ve bu çocuk-
ların desteğe muhtaç 
olduklarının altını çizdi 
ve birden fazla şiddet 
çeşidi yaşayan çocuk-
ların oranının yüzde 13 
olmasının çok endişe 
verici olduğunu da söy-
ledi.
"Bu durum şiddet gö-

ren çocukların bütün 
hayatına yansıyor. On-
ların okuma ve iletişim 
şekli farklı olur, haysiyet 
duygusu zedelenmiş 
olur, çevre ile kurdukları 
ilişkiler özgüven ve ruh 

sağlığı kötü yönde etki-
lenir."
"Geriye dönük yapılan 

araştırmada geçmişte 
şiddet kurbanı olan ye-
tişkinlerin tutumunu in-
celedik ve bir kez daha 
şiddetin kısır döngüye 
yol açtığı kanıtlandı. Ço-
cukken şiddet gören bü-
yükler, şimdiki hayatında 
şiddet uygulamaya daha 
yatkındır."
Bulgaristan'da çocukla-

rın en çok okulda (yüzde 
38,3) şiddete maruz kal-
dıklarını belirten uzman, 
şiddet görme sıklığı açı-
sından okulun ardından 
içinde yaşanılan toplu-
luk, yani sokak, mahalle 
ve üyesi oldukları online 
grupların (yüzde 37) ve 
ailenin (yüzde 30) geldi-
ğini belirtti.
"Yürürlükteki Bulgar 

mevzuatı gereği aile 
içinde şiddet tanığı olan 
her çocuk, şiddet kur-
banı olarak görülmekte. 
Doğrudan şiddet görme-
se bile iki ebeveyn ara-
sındaki şiddet olaylarına 
tanıklık eden çocuğun 
bu durumdan etkilendiği 
kesindir".
Kısır döngüyü kırmak 

için şiddetle ilgili top-
lumdaki farkındalığın 
önemine dikkat çeken 
uzman, farklı şiddet 
türlerinin nasıl tanınıp 
önleneceği, pozitif ebe-
veynlik ve okulda taciz 
ve dayak yerine uygun 
iklimin nasıl yaratılaca-
ğına ilişkin bilgi düzeyi-

nin artırılması gerektiği-
ni söyledi.
Şiddetin önlenmesi için 

düzenli olarak verilerin 
toplanılması, sorunun 
ne boyuta ulaştığını, 
nerden kaynaklandığı-
nın bilinmesi gerektiğine 
dikkat çeken UNİCEF 
temsilcisi, ayrıca sosyal 
hizmet ve sağlık görev-
lileri, polis görevlileri ve 
savcıların kapasitesinin 
eğitim ve koordinasyon 
mekanizmaları aracılığı 
ile artırılmasının gerek-
tiğini vurguladı.
"Genel tablo üzüntü 

ve endişe verici olsa 
da, durum ümitsiz değil. 
Araştırmayı yaparken 
pozitif ebeveynlikten 
yana olan, çocukları ile 
konuşan, problemleri 
anlatan birçok anne ve 
babanın, anlayış ortamı-
nın teşvik edildiği okul-
ların, şiddet problemine 
çözüm getirilmesi için 
çalışmak isteyen pro-
fesyonellerin olduğunu 
gördük. Yeter ki onlara 
destek, kaynak ve ka-
pasite sağlansın. Top-
lumumuzda bu konuda 
mevcut olan temel du-
yarlılık ve farkındalığın 
araştırmaların yapılma-
sı, hizmetlerin geliştiril-
mesi ve ebeveynlerle 
birlikte çalışılması yolu 
ile ve bütün çalışmala-
rın merkezine çocuğun 
ve çocuk menfaatinin 
konulması yolu ile geliş-
tirilmesi gerekiyor" diye 
noktaladı sözlerini İvay-
lo Spasov. BNR

TRT, Dr. Sadık Ahmet'in hayatını beyaz perdeye taşıyacak
TRT, Batı Trakya Türk-

lerinin hak ve özgürlük 
mücadelesinin lideri, 
Gümülcineli tıp dokto-
ru ve siyasetçi Sadık 
Ahmet'in hayatını beyaz 
perdeye aktaracak.
Filmin ilk tanıtımını, 

TRT Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Mü-
dürü İbrahim Eren sos-
yal medya hesabından 
paylaştı.
Eren, paylaşımında 

"Batı Trakya Türklerinin 
hak ve özgürlük müca-
delesinin lideri merhum 
Dr. Sadık Ahmet'in ha-
yatını anlatan filmimizin 
çalışmalarına başladık. 
Yunanistan'ın baskıcı 
politikalarına karşı Dr. 
Sadık Ahmet'in bugüne 
ışık tutan mücadelesi 
hiçbir zaman unutulma-
yacak. Ruhu şad olsun!" 
ifadelerini kullandı.

TRT ortak yapımı fil-
min başrollerinde, Tur-
gay Aydın, Nur Fetta-
hoğlu, Beren Nur Kara-
diş ve Ali Talha Gürbüz 
yer alacak.
Çekimler ine ağus-

tos ayında başlanması 
planlanan "Doktor Sa-
dık Ahmet" filmi, 2022 
Mart ayında izleyici ile 
buluşacak.
Sadık Ahmet'in genç-

liğinden ölümüne dek 
yaşadıklarını anlatan 
filmin çekimleri, İstan-
bul, Kuzey Makedonya 
ve Belçika'nın başkenti 
Brüksel'de gerçekleşti-
rilecek.
TRT ve gişe rekort-

meni "Ayla", "Müslüm" 
ile "Cep Herkülü: Naim 
Süleymanoğlu" gibi ba-
şarılı yapımlara imza 
atan Mustafa Uslu tara-
fından hazırlanan filmin 

yönetmenliğini Özer 
Feyzioğlu, görüntü yö-
netmenliğini Jean Paul 
Seresin yapacak.

Filmin konusu özetle 
şöyle:
"Batı Trakya’daki Türk 

azınlığı, Yunanistan 

Devleti'nce Türk olarak 
tanınmamakta; Türk 
halkı kendi dili ve dinini 
özgürce yaşamamakta; 

kasabalarına, köyleri-
ne en basit hizmet bile 
almakta zorlanmakta; 
sosyal ve ekonomik 

olarak geri bırakılmak-
tadır. Dr. Sadık Ahmet, 
eğitim hayatının başla-
dığı gün halkının sesini 

duyurmak için müca-
deleye başlar. Albaylar 
cuntası ve ardından 
gelen Yunanistan hü-

kümetleriyle tüm baskı 
ve engellere rağmen 
mücadele eder. Ama 
tüm bu mücadeleye 
rağmen Yunan hüküme-
ti geri adım atmamakta, 
Türk azınlık üzerindeki 
baskıyı her geçen gün 
arttırmaktadır. Sadık 
Ahmet mücadelesinin 
sınırlarını genişlettikçe 
hakkında davalar açılır. 
Ama Türk azınlık artık 
sesini daha gür çıkar-
maktadır. Sadık Ahmet 
hapse atılır. Çıktığın-
da Türk ve Müslüman 
azınlığın tam desteği 
ile milletvekili olarak 
Yunan parlamentosu-
na girer. Batı Trakya'da 
Türklerin gördüğü bas-
kının azalmasında ve 
vatandaşlık haklarının 
eski hale getirilmesinde 
kayda değer gelişmeler 
ve kazanımlar sağlama-
ya başlar."
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Pandemiye 2 Kitap Sığdırdı. Çocuklarla 
Kolay Tatilin Formülünü Çıkardı!

Bulgaristan’da yaşayan gezi 
yazarı Nilsu Emre, çocuklu 
geziler temalı kitaplarına bu 
yıl da bir yenisini ekleyerek 
Pegem Yayınları’ndan “Bekle 
Bizi Almanya” kitabını yayım-
ladı.
Pandeminin 2020 yılında-

ki ilk haftalarında yayımla-
nan kitabı “Eren İle Selin’in 
Gezi Takvimi” gibi “Bekle 
Bizi Almanya” da çocukla-
rıyla gezmenin tadını çıkart-
mak isteyen ebeveynler için 
Almanya’nın en çocuk dos-
tu kentlerinden Düsseldorf, 
Köln, Münih ve Bremen’i 0-12 
yaş arası miniklere gezmeyi 
sevdirecek 10’larca faaliyet, 
bilmece ve bulmacalarla bir 
arada tanıtıyor.
Kitap, bir Almanya Gezi 

Rehberi olmasının yanı sıra; 
-ilkinde olduğu gibi- “trende, 
arabada, uçakta daha mutlu 
yolculuklar ve ailece geçirile-
cek daha kaliteli zamanlar”a 
yönelik eğlenceli tavsiyelerle; 
Almanya tatilindeyken ailenin 
hep birlikte deneyimleyebile-
ceği festival, müze ve tadım 

önerilerine de değiniyor. Bu 
önerilerin Emre’nin artık kla-
sikleşen anlatım diliyle ço-

cukların gözünden samimi 
ve yalın bir şekilde bir araya 
getirilmiş olması ise verilen 

bilgilerin akılda kalıcılığını 
arttırıyor.
Siz de bu Pandemi günlerini 

geride bırakır bırakmaz yeni-
den ailece Avrupa seyahatle-
rine çıkmadan önce gezinizi 

Nilsu Emre’nin “Bekle Bizi 
Almanya” -Çocuklu Almanya 
Gezi Rehberi ile planlayıp; ai-
lece mutlu bir yolculuğa adım 
atabilirsiniz.
                    Kırcaali Haber

Harmanlı'daki Osmanlı Mirası 
Kambur Köprü Restore Ediliyor

Bulgaristan'ın Harmanlı 
kentindeki Osmanlı mirası 
tarihi Kambur Köprü, Edirne 
Tanıtım ve Turizm Derneği 
(ETTDER) ortaklığında yü-
rütülen "Eski Tarihsel ve Kül-
türel Koridorların Canlandı-
rılması" projesi kapsamında 
restore ediliyor.
ETTDER'den yapılan açık-

lamaya göre, Harmanlı Bele-
diyesi iş birliğinde yürütülen 
Avrupa Birliği projesi kapsa-
mında köprüde restorasyon 
çalışması başlatıldı.
Koordinasyon toplantısı ve 

yapılan çalışmaları incele-
mek amacıyla Harmanlı'ya 
giden proje ekibi, Bulgar he-
yetle yönetim toplantısı ger-
çekleştirdi.
Toplantıda, projede meyda-

na gelen sorunlar ve çözüm 
önerileri tartışıldı, çalışmanın 
yönetimi ile ilgili yapılacak 

teknik değişiklikler görüşül-
dü.
Ekiptekiler toplantının ardın-

dan köprüdeki çalışmaları in-
celeyerek bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer 

verilen ETTDER Başkanı Bü-
lent Bacıoğlu, Osmanlı mira-
sı köprünün proje sayesinde 

ayağa kaldırılacağını belirtti.
Harmanlı Belediye Başka-

nı Mariya Kirkova ise kent-
teki Osmanlı dönemi eser-
lerinden biri olan Kambur 
Köprü'nün restore edilmesi-
nin ve çevresinin düzenlen-
mesinin çok önemli olduğunu 
kaydetti.

Nüfus sayımı 7 Eylül - 3 Ekim 
tarihleri arasında yapılacak

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) Demografi ve Sosyal İstatistik-
ler Müdürü Magdalena Kostova, “Nüfus sayımı 7 Eylül - 3 Ekim 
tarihleri arasında yapılacak. İlk önce elektronik nüfus sayımı 
yapılacak, ardından sayım görevlilerinin vatandaşları evlerinde 
ziyaret etmesiyle klasik yöntemle sayım yapılacak” diye bildirdi.

Kostova, “7 - 17 Eylül tarihleri arasında elektronik nüfus sayı-
mı, 18 Eylül - 3 
Ekim tarihleri 
arasında ise 
sayım görev-
lilerinin evleri 
ziyaret etme-
siyle sayım ya-
pılacak. Böy-
lelikle Avrupa 
Birliği’nin (AB) 
yönetmeliğinin 
nüfus sayımı-
nın 2021 yılın-
da gerçekleş-

mesi gerekliliğini diğer AB ülkeleri gibi yerine getirmiş olacağız” 
diye kaydetti ve koronavirüs (Covid-19) hastalığının insidansının 
yılın o döneminde aşılananların sayısının daha yüksek olacağın-
dan dolayı daha düşük olacağını umduğunu söyledi.

Kostova, elektronik nüfus sayımına katılan vatandaşların 
NSİ’nin sistemi tarafından üretilen bir koda sahip olacaklarını ve 
bu kodu elektronik nüfus sayımına katıldıklarını kanıtlamak için 
sayım görevlisine vermek zorunda kalacaklarını belirtti.

Demografi ve Sosyal İstatistikler Müdürü, “Sayım görevlisi, 
konutta ikamet eden tüm kişilerin bu elektronik kodla sayılıp sa-
yılmadığını kontrol etmeli ve sayım listelerine kaydetmeli. Sayım 
görevlisinin kişinin evine girmesi, ev tapusu veya diğer mülkiyeti 
ispat eden belgeleri talep etmesi zorunlu değil” dedi.

Kostova, bu verilere dayanılarak sosyal, sağlık ve sosyal yar-
dım politikalarının planlanarak uygulanmasından dolayı kaçak bir 
binada veya bir barakada yaşasın yaşamasın sayımı yapılmamış 
tek bir kişinin kalmamasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Sayıma katılmak zorunlu. Sayıma katılmayı reddeden vatan-
daşlara 160 leva para cezası uygulanması öngörülüyor.


