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Türkiye'de 91 bin 432 kişi Bulgaristan
seçimleri için oy kullandı
yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının oy kullanmaları
için 19 ilde 127 sandık kuruldu.
Bulgaristan'daki parlamento
ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için 91 bin 432 çifte vatandaş sandık başına giderek oy kullandı. Türkiye'deki
oy verme işlemlerinin sorun-

suz tamamlandığı kaydedildi.
Yaklaşık 10 bin çifte vatandaşın ise yaşanan yoğunluk
nedeniyle sandıkların kurulduğu okullardan kendi istekleriyle oy kullanmadan ayrıldığı öğrenildi.
Ayrıca seçimler için 17 bin
kişinin de sınır kapılardan
geçerek Bulgaristan'a gittiği
belirlendi.
Türkiye'de yaşayan 28
bin 838 çifte vatandaş, 11
Temmuz'da yapılan Bulgaristan'daki erken genel seçimler
için oy kullanmıştı. AA

HÖH, Koalisyon Hükümeti İçin Meclisteki
Tüm Partilerle Görüşmeye Hazır

Türkiye'de yaşayan 91 bin
432 çifte vatandaş, Bulgaristan'daki parlamento ve
cumhurbaşkanlığı seçim-

leri için 19 ilde kurulan 127
sandıkta oy kullandı. Ayrıca
seçimler için 17 bin kişinin
de sınır kapılardan geçerek

Bulgaristan'a gittiği belirlendi.
İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye'de

Resmi olmayan sonuçlara göre, sürpriz bir şekilde erken genel seçimlerde üçüncü parti olarak 47. Dönem Halk Meclisine
giren Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı
Mustafa Karadayı, ilk sonuçların açıklanmasından sonra basın
mensuplarına yaptığı açıklamada partinin yeni Mecliste temsil
edilen tüm siyasi güçlerle koalisyon görüşmeleri yapabileceğini
kaydetti.
İkisi bir arada yapılan seçimlerde aynı zamanda HÖH partisinin ilk Cumhurbaşkanı adayı da olan Karadayı, “Başından beri

Genel Seçimlerin Galibi Değişime Devam Partisi Oldu
Seçim tutanaklarının yüzde
99,51’ine göre, 14 Kasım’da
Bulgaristan’da yapılan erken
genel seçimlerinde iki ay önce
kurulan Değişime Devam Partisi, oyların yüzde 25,65’ini alarak
birinci parti oldu.
Oyların yüzde 22,80’ini alan
GERB-SDS İttifakı ikinci parti urken, üyelerinin çoğunun
Türklerden ve Müslümanlardan oluşan Hak ve Özgürlükler
Hareketi oyların % 12,92’sini
alarak üçüncü sıraya yerleşti.
Bulgaristan Sosyalist Partisi İttifakı, yüzde 10,26 oyla dördüncü
parti olurken, Böyle Bir Halk Var
partisi oyların % 9,52’sini alarak
beşinci sıraya yerleşti.
Demokratik Bulgaristan Birliği
İttifakı oyların % 6,34’ünü alarak
altıncı ve Vızrajdane partisi de
oyların % 4,86 ile meclise giren
yedinci siyasi güç oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri
adayların hiç birinin % 50 oy
almadığından dolayı ikinci tura
kaldı.
Oyların % 49.45’ini alan Rumen Radev birinci olurken, oyların % 22,85’ini alan Atanas
Gerçikov ilinci oldu.
İkisi bir arada yapılan seçim-

lerde 6 708 189 kayıtlı seçmenin
oy kullanma hakkı bulunuyordu.
27 siyasi parti ve koalisyondan
toplam 5 067 aday 240 sandalyeli meclise girmek için yarıştı.
Seçimde 23 aday cumhurbaşkanı, 23 aday da cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek için
yarıştı. KH

tavrımız net ve tüm partilerle eşit mesafede diyalog içinde olabileceğimizi defalarca belirttik. 45. Dönem Halk Meclisine giren
yeni partilerin hükümet teklif etmesi halinde yeni hükümete koşulsuz destek vereceğimizi söyledik. 46. Dönem Halk Meclisinde
hükümeti desteklemek için demokrasinin ve ülkenin devletliğinin
geri kazanılması yönünde bir koşul belirledik, çünkü bunlar krizdeler” dedi.
Siyasi lider, bu seçimlerin demokrasiye geçiş döneminin başlangıcından bu yana katılım oranının en düşük olduğu seçimler
olduğunu ve nedenlerinin bir analizinin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Türkiye'de yapılan seçimlere yoğun ilgi konusuyla ilgili Karadayı, temmuz ayında yapılan erken genel seçimlerde de orada
kurulan seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştuğunu hatırlattı.
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Ceyda ile Veysel lisede
dört yıldır aynı sınıftaydılar. Ders yılının son
saat arası zil çaldı matematik dersi vardı. Önceki gün matematik öğretmeni ev ödevi olarak
üç denklem vermişti.
Veysel’in önündeki sırada oturan Ceyda arkasına dönerek Veysel’e:
“Matematik ödevini yaptın mı Veysel? Diye sorunca Veysel:
“Anaaa yıl sonu heyecanından ben o ödevi
unutmuşum.” Deyince
Ceyda hemen kendi
ödev defterini Veysel’e
uzatarak:
“Çabuk hemen kopyala. Bilirsin matematik
öğretmeni asla af etmez, görürsün kendini
ikmalde… Deyip Veysel’i
uyardı. Veysel acele elden kopyaladı. Öğretmen derse girince ilk
işi ödev yoklamak oldu.
Ödevini yapmayanlardan
bir kaç öğrenciyi tahta
da denklem çözmekle
görevlendirdi, çözemeyenleri ikmal sınavına
bıraktı. Ders saati bitince
Veysel Ceyda’ya :
“Ceyda, çok teşekkür
ederim, sen olmasaydın
yandımdı valla. Beraber
tatlıcı dükkanına gitme
hakkını kazandın, ne
dersin ? “ Dedi, Ceyda
da onaylayınca tatlıcının
yolunu tuttular. Yanyana
yürürlerken Veysel’in eli
Ceyda’nın eline dokundu,
bu istemeyerek yapılan
temasa Ceyda nasıl tepki
verecek diye ona doğru
bakıyordu. Ceyda’nın da
ona doğru gülümseyerek
baktığını görünce onun
elini avucunun içine aldı,
böylece ilk defa el ele
tutunarak dükkana doğru yollandılar. Dükkanda ısmarladıkları tatlıları
yedikten sonra Veysel
Ceyda’nın masanın üzerinde olan elini iki elleri
arasına alarak:
“Ceyda, ben aylardır
sana olan sevgimi, söyleyemedim. Hep içimde
gizledim. Sıcak gülümser bakışlarından senin
de bana karşı hislerin
olduğunu seziyordum,
ama ya sert tepki verirse diye, bir türlü cesaret
edemiyordum. Bu günkü
davranışın beni cesaretlendirdi, sana olan aşkımı söylemeye cesaret
buldum. Ceyda, nerdeyse hele bir yıldır sana
aşıkım. İster inan, ister
inanma, gözlerimi yumsam senin güler yüzün
çıkıyor karşıma. İnan ben
sana vurgunum, seviyorum seni … ”
“ Veysel’c iğim, ben
sana karşı sevgi taşıdığımı, beğendiğimi birkaç
defa sana karşı yaptığım
hareketlerle belli etmeye
çalıştım, ama galiba sen
bunu sezemedin. Ben
bir Alevi ailesi kızı olduğum için beni istemi-

Kırcaali Haber 2

FIRTINALI AŞK
yordur, diye düşündüm,
Neyse kısmet bu güne
imiş. İnan, ben de senden çok hoşlanıyorum.
Geceleri rüyalarımı süslüyorsun, gündüzleri hayalim de hep sensin … “
“Ceyda, dört seneden
beri hep beraberiz, senin ağır başlılığın, her
zaman nerede nasıl

doyum olur mu, sanki
cennetten bir köşe ! . . .
Oradan yukarı doğ r u ç amlar arasından
Adatepe’nin zir vesine
ulaştılar. Etrafa bir bakış
attılar. Batıda Yunusköy, Mercanköy, biraz
daha ötelerde Kazıklı-

seçti. Kolunda taşıdığı
montunu elleriyle çadır
gibi gerdi, Ceyda’yı da
altına alarak taşların üstüne oturdular. Yağmur
gittikçe hızını artırıyordu.
Her şiddetli yıldırım sesinde Ceyda’nın vücudu yukarı doğru zıplı-

davranacağını bilen, bulunduğun ortamı neşelendiren bir kızsın. Alevi
olmuşun, Sünni olmuşun
benim için hiç önemi yok,
insanın kendi insan olsun. . . Ceyda, buradan
kalkınca şu zümrüt yeşilliklerle süslü Adatepe’ye
çıksak, çok da uzak değil, en çok bir saatlik yol
var, ne dersin ? “ Deyince o da bu teklifi onaylayınca Adatepe yoluna
düştüler.
Burgaz Çayı’nın üzerine kurulu köprü üstüne
varınca, şırıl şırıl akan
berrak sularda sağa sola
koşuşan balıkları bir
hayli izlediler. Köprüyü
geçince el ele tutuştular.
Kumrular gibi birbirlerine sımsıcak bakışlarla,
gülümsemeler içinde,
gıvıl yavıl konuşmalarla
yürürlerken kendilerini
Adatepe’nin eteklerinde
buldular. Adatepe’ye karşıdan gözleriyle değil,
binbir efsanelerle dillere
destan
“Altın küplerle
dolu “ diye efsanelerle
anılan Adatepe’ye, artık
kendi elleriyle dokuna biliyorlardı. İşte Ceyda’nın
önünde yabani lale çiçekleri, bir tane koparsam
diye düşündü, kıyamadı,
yanı başı, sağı, solu sümbül çiçekleri, öte yanda
küme, küme mis kokulu
leylaklar, menekşeler, baş
uçlarında, dalları yerlere
doğru sarkmış salkım
salkım bembeyaz akasya çiçekleri, çiçeklerde
vızıl vızıl nektar toplayan
arılar. Birkaç adım sonra
başlayan çam ormanı.
Aman allahım, şu güzelliğe bir bakın, bir görenin
bu manzaradan ayrılabilmesi mümkün değil,
bu muhteşem güzelliğe

köy mahalleleri, doğuda
Isbağlar köyleri, kuzeyde
Koşukavak kasabası ve
mahalleleri. Onların önlerinde bize doğru aksi
seda verip güneş ışınlarını bize doğru parlattığı
şuaları ile şırıl şırıl akan
Burgaz Çayı. Koşukavak
vadisi bütün ihtişamı ile
gök kubenin altında süslü gelin gibi oturuyordu.
Bu manzara onları adeta
büyülemişti, hayran kalmamak asla elde değildi. Onlar bu muhteşem
manzarayı seyrederek
tatlı tatlı konuşurlarken
saat on beşleri bulmuştu.
Koşukavakın kuzey – doğusunda bulunan Celvedağı ve Kuzey batısında
bulunan Ürpek Dağları
üzerinden çok iri kar beyaz bulut dağları belirdi.
Güneş şualarının vurduğu, üst kısımları bembeyaz pamuk yığınları
gibi, alt tabakaları koyu
lacivertle siyah arası karanlık bir renkti. On beş
yirmi dakika süre içinde birbirlerine karışmaya başlayınca, peş peşe
kulakları sar edici yıldırımlar düşmeye başladı.
Koşukavak başlarındaki
Deliahatlı köyü dağlarından Celvedağları bölgesi
tamamen kapandı, sanki
bu bölge artık o bulutlara
karışmıştı. Çok geçmedi
onların üstlerine de iri iri
yağmur damlaları düşmeye başladı, derken
kara bakırdan dökülürcesine şiddetli rüzgar eşliğinde yağmurla karışık
dolu yağmaya başladı.
Veysel etrafına bakındı,
yıldırım düşme tehlikesinden korunmak, herhangi
bir ağaca yakın olmamak
için, birkaç adım yan taraftaki taşların üstünü

yor, korkudan Veysel’in
içine girecek gibi onun
koynuna sokuluyor, ona
sımsıkı sarılıyordu. Bir
saat kadar süren yağmur fırtınası, güneye
Bulgar- Yunan sınırı yönüne Karakiraz dağlarına
doğru aktarılmıştı. Veysel Ceyda’nın yüzüne
bakarak:
“Ceyda, sen sımsıcak
çok sevecan bir kızsın.
seni yağmur dininceye
kadar değil, koca bir
ömür boyu seveceğime
söz veriyorum… “ Deyince Ceyda’ da:
“Veysel, baksana ortalığa ilk defa baş başa
kaldık, böyle korkunç fırtınalı yağmura tutulduk,
ileride bizim aşkımız da
böyle fırtınalı bir aşk
olacak olursa … “ Deyince Veysel de :
“Kim bilir, inşallah kırmızı güneşli sakin bir sabah seheri gibi olur… “
Diyerek Ceyda’yı teselli
etmeye çalıştı. Omuzlarından aşağısı sırılsıklam
su içinde, oturdukları yerden kalkıp şakalaşarak
geldikleri yoldan evlerine doğru yollandılar.
Yaz esnasında cuma
günleri pazarda alış veriş manası ile neredeyse
her hafta görüşüyorlardı.
Diğer yandan üniversiteye giriş sınavlarının
hazırlıklarını da yoğun
şekilde sürdürüyorlardı.
Sonuç olarak sınavlarda
Ceyda Matematik öğretmeni fakültesini, Veysel de inşaat bölümünü
kazanmışlardı. Sevinç
ve mutluluk içinde olan
Veysel annesine:
“Anne müjde, üniversite sınavını kazanmışım,
bu nedenle akşama
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bize çok kıymetli bir misafir davet ettim.“ Deyince annesi :
“Kimmiş o kıymetli misafir ? “
“Bu da sürpriz olsun
anneciğim, gelince göreceksin, şimdi onu karşılamaya gidiyorum… “
Deyip çıktı. Ceyda ile
buluşup kasabada dolaşırken annesine ufak tefek hediyeler almayı da
unutmadılar.
Karanlık basarken eve
geldiklerinde Veysel’in
babası koltuğa oturmuş
televizyon izliyor, annesi
akşam yemeğinin hazırlıklarını yapıyordu. Onlar
içeri girer girmez selam
verince babası yerinden kalkarak, annesi de
mutfak işini bırakarak :
“Hoş geldiniz, hoş geldiniz… “ Diyerek misafiri karşıladılar. Ceyda
Veysel ‘in babasının elini
öptükten sonra, annesine yönlendi. Bu sırada
annesi gelen misafire
dikkatle baktı, baktı,
yüzünde ki tebessüm
birden söndü, yerini hırçın bir asık surat alıverdi.
Misafirin kim olduğunun
farkına varmış olacak ki,
önüne doğru olan ellerini
ardına götürerek :
“Veysel, bu kız lisede beraber okuduğunuz
Ceyda değil mi ?... İstemez, el mel öpmek
istemez. Veysel geçen
sene sınıfımızda Ceyda
isminde çok alçak gönüllü, zeki, iyi bir kız var diye
anlatmıştın ya, ben de
o kızın soyunu, sopunu inceledim, öğrendim
… “ Deyince Ceyda’nın
dünyası yıkıldı. Hemen
kapıdan geri dönerek
dışarı fırladı. Veysel
Ceyda’nın ardından :
“Ceyda, dur, nereye,
sen yanlış anladın. “
Diye haykırınca Ceyda
da cevap verdi :
“Ben anlayacağımı anladım… “ Diyerek ardına bakmadan kasabanın yolunu tuttu. Veysel
annesinin bu çirkin hareketi karşısında adeta
deliye döndü. Annesine :
“Anne bunu nasıl yaparsın, senin bu kıza
karşı yaptığın, kapıya
gelen dilenciye bile yapılmaz. Delirdin mi sen !...
“Delirdim elbet, bana
sürpriz yapacakmış, bu
muydu senin sürprizin,
kalkmışın bir Alevi kızına
benim elimi öptürecekmişsin. Onunla evlenmene ölürüm de razı
gelmem…”
“Siz ister razı gelin,
isterse gelmeyin, ben
Ceyda’yı seviyorum, anladınız mı …” Diye çıkışınca Veysel’in babası
da söze karışarak :
“Hanım, ilk defa hanemize misafir gelmiş,

misafire karşı bu yapılır
mı ? O gittikten sonra biz
aramızda konuşup bu
sorunu hallede bilirdik.
Senin yaptığın insanlık
dışı bir hareket … “
“Valla, ben söyleyeceğimi söyledim baba.
Beni kaybetmek istemiyorsanız, bu sorunu
aranızda çözün, tekrar söylüyorum, ben
Ceyda’yı seviyorum … “
Veysel ertesi gün
Ceyda’yı
bulup annesi adına özür diledi.
Ceyda’da şöyle cevap
verdi :
“Görmedin mi kopan
fırtınayı. Veysel, biz ikimiz ayrı dünyaların insanlarıyız. Bu olup bitenlerden sonra görüldü
ki, artık biz ikimiz asla
evlenemeyiz…
Sakın
beni bir daha arama …
“ Deyip gözyaşları içinde Veysel’in yanından
koşarak ayrıldı. Bu ayrılmadan sonra Veysel,
cep telefonu ile neredeyse her gün Ceyda’yı
aradı, cevap veren olmadı. Belki karşılaşırız
diye, defalarca kasaba
sokaklarında aradı, bekledi, yine bulamadı.
Birkaç defa evlerinin
önünden geçen sokak
da evlerinin kapısını
gözetledi, Ceyda sırra
kıdem basmış, asla ortalıklarda görünmüyordu.
Aradan dört yıl geçmişti, eylül ayı başlarıydı. Veysel üniversiteyi
bitirmiş, inşaat mühendisi olarak yeni işe başlamıştı. İşe başlamasının
üçüncü günü öğleden
sonra bir inşaatta kontrole gelmişti. İşçilerden
biri :
“Başkanım, duydunuz
mu bilmem, biraz önce
postane yanda kavşakta
baya büyük bir kaza olmuş. Lise öğretmenlerinden Vera ve Ceyda isminde iki öğretmen ağır
yaralanmış, hastaneye
kaldırmışlar… “ Deyince
Veysel bir yerlere telefon edip, arabasına atlayarak hastane yolunu
tuttu. Hastaneye vardığında hastaların yoğun bakımda olduğunu
öğrendi, beklemeye başladı. Üç saat kadar bir
zaman sonra hastaların
birini sedyeyle yoğun bakımdan çıkardılar. Benzi
biraz sararmış, solmuş,
gözleri kapalı hasta,
Ceyda’nın ta kendisiydi.
Doktor bu hastanın yakını var mı diye sorunca,
Veysel etrafına bakındı,
Ceyda’lardan kimse olmadığını görünce :
“Evet, benim. Deyince
Doktor:
“Gerekeni yaptık, korkulacak bir şey yok.
Hemşireler gözetim altında tutacaklar. Umarım birkaç saat sonra
uyanır…“ Diyerek tekrar
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Çok sayıda STK, 250 bin vatandaşa kimlik
çıkarmak için kurumlardan yardım istiyor
Bir dizi araştırma ve
veri, Bulgaristan'da çok
sayıda insanın bir adres
kaydına ve kimlik belgesine sahip olmadığını
gösteriyor. Bu durum
onları görünmez kılı-

mezler” başlığı altında
yürütülen proje, Sosyal
Alternatif Vakfı, Sofya
Açık Toplum Enstitüsü
Derneği ve Porticus
Vakfının mali desteğiyle yürütülen, anne ve

tev, Bulgaristan Ulusal
Radyosu’na (BNR) verdiği demeçte, “Çalışma
ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının aktif bir iş birliği içerisinde çalışma-

zorluklar olduğunu belirtti.
Meretev, “Gerçekte,
kimlik belgesi düzenlenmesi gerektiği görüşünü sundukları zaman
GRAO çalışanları kontrol ettikten sonra gerekli belgelerin bulunmadığı tespit edilmekte ve
bu komisyonlar yaptırım

bile almaktadır. Bir kısır
döngü içinde dönerler,
çünkü karar vermeleri gereken bir şey için
oluşturulmuş oldukları
halde gerekli yetkiye
sahip değildirler. Ve kanunda bu komisyonların
kanunen yükümlülüklerini yerine getirmeleri
için yeterince açık bir

şekilde belirtilmemiştir”
diye sözlerine ekledi.
Meretev, halihazırda
kimlik belgesi olmayan
kişilere belge verilmesi
sorununun çözülmesi
için mevzuat değişikliklerinin yapılması gerektiğini vurguladı.
Kırcaali Haber

Sofya Bojurişte Endüstri Parkı'nda
Zora Lojistik Parkı’nın inşaatı başladı

yor. Çoğu durumda, en
yoksul ve en savunmasız gruplar, adres kaydı
ve kimlik belgesi eksikliği sorunundan etkilenmektedir.
Bu "var olmayan" insanların çoğu hamile ve
3 yaşına kadar çocuklu
olan genç annelerdir.
Kimlik belgesine sahip
olmamaları kendileri
ve çocukları için hayati
önem taşıyan sağlık ve
idari hizmetlerden ve
sosyal yardımlardan yararlanmalarının önünde
bir engeldir.
“Gördüğümüz Görün-

çocuk sağlığını iyileştirmeye yönelik "Çocuğun
0-3 Yaş Döneminde
Şefkat" isimli projenin
bir parçasıdır. Ana hedef, etkilenen gruplardan hamile kadınların
ve 3 yaşına kadar çocuğu olan annelerin adres
kaydı yaptırma ve kimlik belgesi sahibi olan
olanaklarını artırmaktır. Projenin lideri İGA
Fonu Vakfı, ortakları
ise Hayachi Derneği ve
Fırsat Eşitliği Girişimleri
Derneği'dir.
İGA Fonu Vakfı görevlisi Trendafil Mere-

mıza ilişkin önerimizi
onayladı. Daha sonra,
Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık Bakanlığı,
Eğitim ve Sağlık Bakanlığı gibi diğer önemli kurumları da dahil etmeyi
umduğumuz bu konuda ilk çalışma toplantısı
olacak, böylece bazı
değişiklikler ve bu sorunu çözmek için daha
aktif ve amaca yönelik
çalışabiliriz” dedi.
Meretev, kimlik belgeleri düzenlemek zorunda olan belediye adres
kayıt komisyonlarının
işleyişinde bir takım

FIRTINALI AŞK
2. sayfadan devam

yoğun bakım ünitesine
girdi. Ceyda yatağına
yatırılınca Veysel başı
ucunda beklemeye başladı. Gece saat ikilere
doğru Ceyda gözlerini
açmaya hamle yapınca
Veysel’ de Ceyda’nın elini avucunun içine alarak
:
“Seni çok özlemiştim
Ceyda’cığım … “ Diyerek
onu teselli etmeye çalıştı. Bu sırada Ceyda’nın
anne babası kardeşleri
geldiler, annesi gülümsemeli bir bakışla, babası ise hırçın bakışla
Veysel’le selamlaştılar.
Ceyda on iki gün hastanede kaldı. Bu zaman
zarfında Veysel her gün
öğlen, akşam elinde bir
deste çiçekle Ceyda’yı

ziyarete gidip hiç yalnız bırakmadı. Ceyda’yı
candan yürekten sevdiğini göstererek, tekrar
onun kırgın gönlünü tamir etmeyi başardı.
Ceyda hastaneden
taburca olunca, öğlen
paydoslarında, akşamları iş saatleri sonraları
buluşup, hep beraber
oldular. Düğün tarihini
belirleyip, düğün salonunu da kiraladılar. Düğün salonunda düğünleri
gündüz saat on ikilerde
başlayacaktı. Bu gün yarın derken beklenen gün
geldi. İkişer üçer davetliler gelmeye başlamıştı. Bu arada Veysel’in
anne babası da geldiler.
Gelin ve damat ellerini
öperken Veysel’in annesi yapıştırdı :

“Veysel, ille de yaptın yapacağını, ama sizi
evime sokarım diye aklınızdan sakın geçirmeyin
…“
“Tamam anne, bize
engellik yapma da, ne
yaparsan yap. Korkma,
bundan sonra seni hiç
rahatsız etmeyeceğiz.
Biz zaten oturacak bir
daire kiraladık. Sen rahat
ol, güle, güle otur evinde. Sakın burada da
gene fırtınalar koparmaya kalkışma …” Deyince
Veysel’in babası da şöyle dedi :
“Siz, annenizin gevezeliğine bakmayın oğlum,
evimin kapıları size her
zaman açık. Evlatlarım,
sağ olun, var olun. Sizlere ömür boyu saadet ve
mutluluklar dilerim… “
Hasan VARADLI

Ekonomi Bakanı Daniela
Vezieva, Sofya Bojurişte
Endüstri Parkı'nda bir Bulgar şirketinin beyaz ve siyah eşya ticareti için yeni
bir lojistik parkının inşası

Kanunu çerçevesinde 12
projeye A Sınıf Yatırım
Sertifikası verildi. Toplam
tutarı 400 milyon levanın üzerinde olan yatırım
projeleriyle yaklaşık 1500

için temel atma törenine
katıldı. Toplam değeri 30
milyon levanın üzerinde
olan yatırım projesinin
Mart 2023'ün sonunda tamamlanması bekleniyor.
Vezieva, törende yaptığı konuşmada, “Ekonomi
Bakanlığı için bu tür bir
yatırımın belgelendirilmesi bir önceliktir. Bulgaristan iş yapmak için doğru
yer ve sanayi bölgeleri şirketlerin gelişimi için iyi bir
yerdir” diye kaydetti.
Bakanın ifadesine göre,
sadece son birkaç ay
içinde Yatırımları Teşvik

kişilik yeni istihdam yaratılması öngörülüyor. Söz
konusu projeler çoğunlukla başkent dışındaki
bölgelerde uygulanmakta
olup dördü de ulusal ortalamanın üzerinde işsizliği
olan bir ilçede uygulanıyor.
Vezieva, “Bu, ekibimizin son aylarda yolsuzluk
olmadan temiz bir yatırım ortamı oluşturmaya
odaklanan farklı yaklaşımının bir sonucudur” diye
belirtti.
Bakan, yatırımın gerçekleştirilmesi ve pandemi

sırasında yeni istihdam
yaratılmasından dolayı
şirket yönetimini tebrik
etti.
Törene Bulgaristan Yatırımlar Ajansı İcra Müdürü
Stamen Yanev ve Ulusal
Sanayi Bölgeleri Şirketi
İcra Müdürü Antoaneta
Bares de katıldı.
ZORA perakende zinciri,
bir idari bina ve perakende ağına hizmet verecek
depolama tesisleri ile yeni
bir lojistik park inşa etmek
için bir proje başlattı. Lojistik merkez, Sofya Bojurişte Endüstri Parkı'nda
bir idari bina ve bir depodan oluşuyor. 80.000 m2
arsa üzerine idari bina ve
depolama tesisleri inşa
edilecek proje iki aşamalı olarak uygulanacak.
İnşaat, yüksek kaliteli
malzemeler ve modern
teknolojiler kullanılarak
gerçekleştirilecek. Zora
Lojistik Parkı’nın, kendi
fotovoltaik sistem kurulumu ile yüksek oranda
enerji verimliliği ve enerji bağımsızlığına sahip
olması bekleniyor. Proje
kapsamında ayrıca elektrikli otomobiller için bir
şarj istasyonu kurulması
planlanıyor.
Kırcaali Haber

Evi yanan Hüseyin’in ailesi için
11 000 leva yardım toplandı
Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti
Başmüftülüğünden yapılan açıklamaya göre,
Gorsko Novo Selo'dan
Hüseyin Kavrıkov'un ailesine destek amacıyla yürüttüğü bağış kampanyası sona erdi. Kampanya
kapsamında yaklaşık 11
000 leva yardım toplandı.
4 Eylül'de çıkan yangında evlerini kaybeden yangızedeler zor durumda
kaldı. Hüseyin’in iki kızı
var, bir yıl önce bir bacağını da kaybetmişti.
Başmüftü Dr. Mustafa
Hacı, toplanan parayı bizzat aileye teslim edecek.

Hüseyin Kavrıkov, parayı
evi restore etmek için kullanacak.
Başmüftülük, Müslüman
kardeşlerimiz için bu zor
zamanda onlara yardım

çağrısına yanıt veren tüm
bağışçılara şükranlarını
sunuyor.
Allah, herkesin yaptığı
hayırları kabul etsin!
Kırcaali Haber
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Devlet, Kırcaali Belediyesine köpek
barınağı kurmak için bir arazi devretti
4 Kasım tarihli Bakanlar
Kurulu kararıyla özel devlet mülkiyetinde bulunan
bir arazi üzerindeki mülkiyet hakkı Kırcaali Belediyesine bedelsiz olarak
devredildi. Sedlovina (Ercili) köyü toprakları içinde
yer alan araziye belediyenin Hayvanları Koruma
Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye yardımcı olacak
sokak hayvanları için bir
belediye barınağının inşası ve idaresi için ihtiyaç
duymaktadır.
24 Eylül'de Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh.
Hasan Azis, hükümetin
araziyi Kırcaali Belediyesine devretmesi talebiyle
konuyu Başbakanın dikkatine arz etti. Ardından
Başbakan Stefan Yanev,
Bakanlar Kurulu kararıyla
bunun bir an önce yapıla-

Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık Bakanı Violeta Komitova ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.
Komitova da buna ilişkin

taslak kararın en kısa
sürede değerlendirilmek
üzere Bakanlar Kuruluna
sunulacağına söz vermişti.

Bakan Yardımcısı Zlatanov:
Yeşil sertifikalar bizi tam
kapanmadan kurtaracak

cağını taahhüt etti. Köpek
barınağının ildeki 7 belediye tarafından ortaklaşa
kurulması ve kullanılmasına yönelik sokak köpek-

leri sorununun çözümüne
yönelik modele destek veren Başbakan, bu modelin başarılı olması halinde
benzer sorunların çözümü

için diğer bölgelerde de
uygulanabileceğine dikkat çekti.
Bundan önce Dr. Hasan
Azis, konuyla ilgili olarak

vurguladı.
Törene ayrıca İsviçre'nin
Bulgaristan Büyükelçisi
Raymond Führer, Başbakan Yardımcısı Atanas
Pekanov, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı
Violeta Komitova, Sofya
Büyükşehir Belediye Başkanı Yordanka Fandıkova, Bulgaristan Yatırımlar
Ajansı İcra Müdürü Stamen Yanev ve davetliler
katıldı.
İsviçreli gıda şirketi

Nestle, Sofya'daki bir çikolata fabrikasında üretime başlayan şirketin ikinci küresel markası olan
Nestle Smarties markası
altında üretime resmen
başladı.
Üretilecek ürün, renkleri
tamamen doğal içeriklerden oluşan renkli kapsüllerde çikolata çekirdekli
drajeler olup, ambalaj
malzemesi olarak %100
geri dönüştürülebilir kağıt
kullanılacak.
Yeni ürünün ilk etapta
10 Avrupa ülkesine ihraç
edilmesi bekleniyor.
Sofya’daki fabrika, şeker ve çikolata ürünleri
üretiminde 80 yılı aşkın
bir geçmişe sahip. Şu
anda Kit Kat'ın (şirketin
küresel markası) üretim
merkezi olup dünya çapında 35'ten fazla ülkeye
ihracat yapmaktadır.
Kırcaali Haber

Bulgaristan Ulusal Televizyonu’nun (BNT) “Gün
Başlıyor” programına konuk olan Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksandır Zlatanov, “Yeşil sertifikalar, yeterli
önlem ve tam kapanmadan kurtulmak olacak” diye
kaydetti.
Bakan Yardımcısı, “Yeşil sertifikanın ana etkilerinden biri artan aşılama ve gizlenen Covid-19 vakalarının tespitidir. Hastanelerin kendi kapasiteleri
ihtiyaçları karşıladığı için hala ülkenin başka yerlerine doktorlar geçici olarak görevlendirilmiyor. Hizmet
ihtiyacı artarsa, doktorlar geçici olarak görevlendirilmek zorunda kalacak” dedi.
Zlatanov’un ifadesine göre, vaka sayısı bu kadar

Bakan Vezieva, 19 milyon levalık yeni bir
yatırım projesinin temel atma törenine katıldı
Sofya'daki fabrikasında
çikolata ve şeker üretimi
yapan İsviçreli bir şirketin
üretim tesisini genişletmeye yönelik projenin temel
atma törenine Ekonomi
Bakanı Daniela Vezieva
da katıldı. Şirketin Bulgaristan'daki yeni yatırım
projesinin değeri yaklaşık
19 milyon levaya tekabül
ediyor ve 70 kişiye yeni iş
imkanı yaratacak.
Bakan, törende yaptığı konuşmada, “Bugün
şirketin Bulgaristan'daki
üretiminin bir başka genişlemesini başlatmak benim için bir zevktir. Bu da
geçici hükümetin yabancı
yatırımcılar nezdinde ülke
imajının iyileştirilmesi ve
iş ortamının aydınlatılması yönündeki çalışmalarının olumlu değerlendirildiğinin bir başka kanıtıdır”
diye kaydetti.
Vezieva, pandemi ve
g ü ve n s i z l i ğ i n hük üm

sürdüğü bir zamanda
Bulgaristan'a yatırım yapmaya ve daha fazla kişiye istihdam sağlamaya
devam ettikleri için şirket
yönetimini tebrik etti.
Bakanın ifadesine göre,
Ekonomi Bakanlığı şirketin projesini yatırım sertifikası vererek destekleyecek. Vezieva, ”Katma
değeri yüksek ve ihracat
odaklı sektörlerde faaliyet
gösteren bu tür yatırımcıları teşvik ediyoruz” diye

Enflasyon yıl sonuna kadar yükselmeye devam edecek
Ekonomist Rumen Gılıbinov, Bulgaristan Ulusal
Radyosu’na (BNR) verdiği
demeçte, “Enflasyonun yıl
sonuna kadar yükselmeye
devam etmesi muhtemel,
enflasyon oranının %6'ya
ulaşması bekleniyor” diye
kaydetti.
Ekonomistin ifadesine
göre, enflasyon oranının
en azından 2022'nin ilk
çeyreğine kadar artmaya
devam etmesi bekleniyor.
Gılıbinov, “Bulgaristan-

da enflasyonun büyük
bir kısmı dışarıdan ithal
ediliyor. Küresel ekonomideki canlanma nedeniyle başta Avro Bölgesi
ülkeleri olmak üzere aktif
ticari ilişkilerimiz devam
etmektedir. Ancak yerel
faktörlerin etkisi de var”
dedi.
Ekonomist, geçici kabinenin ar tan elektrik
fiyatlarına ilişkin somut
önlemleri önümüzdeki
hafta gibi erken bir tarihte

açıklamasını beklediğini
de sözlerine ekledi.
Gılıbinov, “Bunlar, elektrik ticaretinin kontrolünün,
düzenlenmesi ve denetiminin sıkılaştırılması gibi
hem idari hem de telafi

edici mekanizmalarla ilgili ekonomik
ve sosyal önlemler
olabilir. Önümüzdeki
aylarda elektrik fiyatında yaşanan artışın en büyük sebebinin nereden kaynaklandığını ve nasıl
dengeleneceğini görmek
için elektrik kaynaklarının
Bulgaristan'daki enerji karışımındaki payına göre
iyi bir analizi yapılmalıdır”
dedi.

yüksek iken iki seçenek vardı - ya önlemleri sıkılaştırmak ya da yeşil sertifika şartını getirmek. Bakan
Yardımcısı, “Direnişin olduğu bir zamanda yeşil sertifika şartı getirmek çok zordur. Yeşil sertifika şartı
zamanında getiriliyor ve sonucun iyi olmasını bekleriz” diye ifade etti.
Zlatanov, normal günlük yaşamlarının ve temaslarının engellenmemesi için toplumun makul bir bölümünün yeşil sertifikayı desteklediğini açıkladı. Bakan
Yardımcısı, “Yeşil sertifika, ilk dozdan hemen sonra
verilir, ancak ilk dozdan sonraki 15. günden itibaren
geçerli olup kullanılabilir. Yeni talimat yeterli ve her
şeyi açıklığa kavuşturur” diye belirtti.
Zlatanov, “Ciddi şeylerden biri, akut bir alerjik reaksiyon meydana geldiğinde ve alerjik bir şok meydana
geldiğinde ikinci doz uygulanmıyor. Kronik hastalığı
olan insanlar risk altında ve kendilerini sağlıkları için
tehlikeli yerlerde bulurlarsa enfekte olabilirler” diye
uyardı.
Zlatanov, öğrenciler ve okula ne zaman dönecekleri ile ilgili olarak, bir sonraki okul gününün nasıl
olacağının Eğitim ve Bilim Bakanı Nikolay Denkov tarafından belirleneceğini açıkladı. Bakan Yardımcısı,
“Bir organizasyon oluşturulmalı, bir çocukta koronavirüs tespit edilirse ne yapılacağına dair karar alınmalı. Kararlar bakana kalmış ve o karar veriyor, ama
haftaya yüz yüze eğitime geçilebilir” dedi. Çocuklara
yönelik test kitlerinin kesinlikle yeterli olduğunu da
sözlerine ekledi. Test kitleri bittiğinde yenilerinin sipariş edileceği anlaşıldı.
Zlatanov, “1. sınıftan 4. sınıfa kadar olan öğrenciler maske takmayacak, ancak diğer sınıfların ortak
alanları ziyaret etmeleri beklendiği için onlar için
maskeye ihtiyaç duyuluyor. Maske, güvenli bir ortam
sağlamak için ek bir araçtır” dedi.
Zlatanov’un ifadesine göre, pandemi sırasında bile
çocuklar eğitim merkezlerine gitmelidirler.
Bakan Yardımcısı, ilkleri aralık ayında sona erecek
olan, süresi dolmuş aşılar olduğunu belirtti.
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Krumovgrad'da bir proje daha başladı
Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Çocuk
Kompleksi (ODK) Kişisel
Gelişim Destek Merkezi,
Etnik Azınlıklardan Çocukların ve Öğrencilerin
Eğitime Entegrasyonu
Merkezi’nin desteğiyle
finanse edilen “Geçmişte, Şimdi ve Gelecekte
Birlikte” isimli projesi
hibe desteği almaya hak
kazandı.
Proje başvurusu, Etnik
Azınlıklardan Çocukların ve Öğrencilerin
Eğitime Entegrasyonu
Merkezi’nin 4 nolu “Etnik azınlıklardan gelen
çocukların ve öğrencilerin etkin eğitim entegrasyonuna elverişli çok kültürlü bir ortam yaratmak
için farklı etnik kökenlere
sahip ebeveynler arasında etkileşim biçimlerinin
uygulanması” önceliği
kapsamında onaylandı.
Proje süresi 9 ay olup
ekim ayında başlayıp 30
Haziran 2022 tarihinde
sona erecek. Proje tutarı
10,582 levadır.
Projenin hedefleri, etnik azınlıklardan öğrencilerin Krumovgrad ODK
Kişisel Gelişim Destek
Merkezinde faaliyet gösteren gruplara çekilmesi,

dahil edilmesi ve tutulması, müfredatta yer almayan çeşitli faaliyetler
gerçekleştirilmesi, etnik
grupların kültürel kimlikleri hakkında bilgi ve becerilerin kazanılması ve
geleneklerin korunması
ve çocukları Krumovgrad ilçesindeki farklı etnik grupların geleneksel
yemeklerle tanıştırılması
yoluyla entegre edilmesidir.
Amaç, çeşitli etkileşim
biçimleri oluşturarak velileri cezbetmek, öğrencilere ulaşmak ve onları

eğitim sürecinde tutmaktır. Projenin bu tür biçimleri şunlardır:
“Değirmenlerin Şarkısı”
Öğrenciler, veliler ve
öğretmenler, köyün tarihini ve sakinlerinin
yaşam biçimini ve kültürünü tanımak için Egrek
köyünü ziyaret edecekler. On sekizinci yüzyılın
sonlarında veya on dokuzuncu yüzyılın başlarında inşa edilmiş taş
"Roma" köprülerini görecekler. Bir değirmeni
ziyaret edecekler. Çün-

kü köy, çalışır durumda
eski beş değirmeni olan
ülkemizdeki tek köydür.
Onlara buğday ve mısırın öğütülmesi gösterilecek. Kaçamak yapılışı
gösterilecek ve öğrenciler, veliler ve köylüler
hep birlikte kaçamak
hazırlayıp tadının keyfini çıkacaklar. Öğrenciler
ve veliler, ninenin sandığından çıkarılan yöresel
kıyafetlerle tanışacak.
“Ekmeğin karşısında
hepimiz eşitiz”
Olumlu ve hoşgörülü
bir eğitim ortamı yarat-

İlhan Küçük: Liberaller, Avrupa'nın itici gücü
Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Üyesi ve Avrupa İçin Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE)
Eş Başkanı İlhan Küçük,
Belçika'da ALDE’nin kuruluşunun 175. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kongrenin özel
konuğu oldu. 22 Ekim'de
Brüksel'de gerçekleşen
etkinliğe Belçika’da MR
Partisi (Mouvement Reformateur) Başkanı Georges-Louis Boucher ve
Open VLD Partisi Başkanı Egbert Lachert ev sahipliği yaptı.
Belçika’da liberal partinin geçmişi 14 Haziran
1846'da Brüksel'de yapılan kongreye dayanmaktadır. 175 yıllık partinin
halefleri bugünkü MR ve

Open-Vld partileridir.
Küçük, kongrede yaptığı konuşmada, “Liberaller,
özellikle vatandaşların
hak ve özgürlükleri söz
konusu olduğunda her
zaman itici bir güç olmuştur. Liberalleri Avrupa'nın
itici gücü yapan şey, va-

tandaşlara daha fazla hak
vermek, serbest ticareti
teşvik etmek, uluslararası
iş birliği ve eğitime erişim
için çabalamaktır. AB'nin
kurulmasına katkısı olanların büyük bir kısmı liberaller, bu yüzden siyasi
düşüncemiz her zaman-

kinden daha aktüel ve
geleceğe yöneliktir” diye
kaydetti.
Belçika'da liberal partinin 175. kuruluş yıl dönümü münasebet i y le
düzenlenen özel kongreye AB Konseyi Başkanı
Charles Michel, Hollanda
Krallığı Başbakanı Mark
Rutte, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bethel,
Belçika Krallığı Başbakanı Alexander De Croy,
Estonya Başbakanı Kaya
Kallas, AB Komiseri Didier Reynders, Avrupa
Yatırım Bankası Başkanı
Werner Hoyer ve diğer
birçok hükümet başkanı
ve Belçikalı ve Avrupalı
siyasiler katıldı.
Kırcaali Haber

Fiyatlardaki artış eğilimi, uluslararası piyasalarda daha pahalı olan
petrolden kaynaklanmaktadır.
Noel ve Yılbaşı tatillerinde en popüler benzinin litre fiyatının yaklaşık
2,50 leva olması bekleniyor. Motorin ve gaz fiyatlarında artış olacak. Sa-

dece son bir ayda akaryakıt fiyatları ortalama
%5 ile %6 arasında arttı.
Bulgaristan Petrol ve
Doğal Gaz Birliği Derneğinde uzman olarak
görevli Svetoslav Bençev, Bulgaristan Ulusal
Radyosu’na (BNR) verdiği demeçte, piyasanın
istikrar kazanmaya baş-

ladığına ve talebin artması nedeniyle fiyatların
çarpıcı biçimde arttığını
ve ham petrolün varil fiyatının 50 dolardan 86
dolara yükseldiğine dikkat çekti. Bençev, “Yani
bunun akaryakıt istasyonlarını akaryakıt fiyatlarına da yansıyan ciddi
bir artış olduğunu görü-

yorsunuz” diye açıklık
getirdi.
Bençev’in ifadesine
göre, yükseliş eğilimi
uluslararası piyasalardaki petrol fiyatları tarafından belirleniyor ve en
azından yıl sonuna kadarki aylarda böyle kalması muhtemeldir.
Kırcaali Haber

Akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor

mak için Tokaçka (Tokatçık) köyü sakinleri ile
bir toplantı düzenlenecek. Farklı tür undan yoğurulan hamurlarla fırında ekmek pişirilecek. En
lezzetli ekmek yarışması
düzenlenecek. Öğrenciler ve veliler, ninenin
sandığından çıkarılan
yöresel kıyafetlerle tanışacaklar.
"Acı ve tatlı günde
birlikte”
Etnik kökene bakılmaksızın tüm çocuklar
ve ebeveynler Noel ve
Paskalya'yı birlikte kutlayacak.
“Ninenin favori yemek tarifleri”
Yerleşim yerlerindeki
nine ve annelerin yemek
tarifleri kayıt altına alınacak. Proje kapsamında
çıkarılacak bir broşürde
yer alacak. Ramazan
Bayramı münasebetiyle

yemek sergisi düzenlenecek. Yiyecekler hayır amacı ile satılacak.
Toplanan paralarla sosyal açıdan dezavantajlı
ailelerden gelen, hasta
veya risk altındaki yardıma muhtaç çocuklara
yardım edilecek.
Faaliyetler kapsamında Bulgar ve Türk halk
oyunları gruplarında yer
alan çocuklar konserlerde yer alacak. Dans
performanslarının tamamlanması için proje
kapsamında sağlanacak
uygun kıyafetlerle sahnede güzel ve estetik bir
duruş sergilemeleri özellikle önemlidir.
Sahne kostümleri, performanslarına verimlilik
ve eksiksizliğin yanı sıra
katılımcılara benzersiz
bir duygu ve özgüven
kazandıracak.
Kırcaali Haber

Momçilgrad hastanesinin
Covid-19 bölümü onarılacak

Momçilgrad (Mestanlı) Dr. Sergey Rostovtsev
Hastanesi, Bulgaristan'da Sağlık Bakanlığının bir
projesi kapsamında Covid-19 bölümlerinin onarılacağı 15 hastaneden biridir. Proje finansmanı,
2014-2020 Dönemi Büyüyen Bölgeler Operasyonel Programı Krizin Üstesinden Gelmek İçin Sağlık Sistemine Destek Öncelik Ekseni Pandemi ile
Mücadele Tedbirleri Prosedürü kapsamında sağlanmaktadır. Onarım çalışmalarının yanı sıra sağlık kuruluşlarına, ihtiyacı hastaneler tarafından belirlenen ve Sağlık Bakanlığı uzmanları tarafından

onaylanan makine ve teçhizat teslim edilecektir.
Momçilgrad hastanesine portatif bir X-ray cihazı, ultrasonografi, hasta başı monitörleri, elektrokardiyograf, defibrilatör, rotametre, resüsitasyon
hasta yatakları, hastane atıklarının bertarafı ve
hastaları kaldırma ve taşıma sistemi sağlanacak.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı, koronavirüs enfeksiyonu olan hastaların sağlık hizmetlerine daha iyi
erişimini, hastalığın teşhis ve tedavisini sağlamak
için ihtiyaç duyulan tıbbi ekipman paketini sağlayacak.
Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazim,
“Momçilgrad ilçesi sakinlerine kaliteli sağlık hizmeti sağlamak bizim ana politikamızdır. Geçen
yıllarda Dr. Sergey Rostovtsev Hastanesine koşulların üst düzeyde olabilmesi için sistematik bakım sağladık. Hastaneye ihtiyaç olmadığı yönünde
sık sık eleştiri aldık. Koronavirüs salgını ile ilgili
durum, sağlık politikamızın ileri görüşlü ve doğru
olduğunu gösterdi” diye kaydetti.
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Geçici kabine, yatırım karşılığı vatandaşlık
uygulamasının kaldırılmasını istedi
Geçici kabine, yatırımlar karşılığında Bulgaristan vatandaşlığı
verilmesi uygulamasının kaldırılmasını teklif
ediyor. Bulgaristan Vatandaşlığı Yasası’nda
değişiklik yapılmasına
dair kanun tasarısı,
Kamuoyunda Tartışma
Portalında yayınlandı.
Tasarıya göre, kanundan iki metin çıkarılacak.
Biri yatırımcıların ve
aile üyelerinin vatandaşlık kazanmasına ilişkin olup diğeri 1 milyon
leva yatırım karşılığında
pasaport satın alınmasına ilişkin bir metindir.
Düzenlemelerin oluşturulmasından bu yana
Bulgaristan pasaportu
için başvuran yabancılar, devlet tahvili satın
almış veya bir güven
yönetimi anlaşması

sonuna kadar yapılacak.
Yatırımlar Ajansının
verilerine göre, 2014'ten
2021 yılı Ağustos'a kadar yatırımlar karşılığında Bulgaristan pasaportu satın alan 981
kişi, AB dışındaki ülkelerin vatandaşları olup
onların 619’u mukim
statüsünde bulunuyor.
Geriye kalan 362 kişi
vatandaşlığa alındı. Onların çoğu Çin, Rusya
ve Orta Doğu ülkele-

kapsamında lisanslı bir
kredi kuruluşuna 1 milyon levanın üzerinde
yatırım yapmıştır.
Ancak ilerleyen aşamalarda söz konusu
yatırımların yapılma-

dığı ortaya çıkmıştır.
Bununla birlikte değişikliğin daha önemli
nedeni, tedbirin Avrupa
Birliği (AB) Komisyonu
tarafından eleştirilmiş
olması. AK, en son ha-

ziran ayında gönderdiği
bir mektupla yatırımlar
karşılığında Bulgaristan
vatandaşlığı verilmesi
uygulamasını eleştirdi.
Tasarının kamuoyunda tartışması kasım ayı

Anayasa Mahkemesi: Kiril Petkov'un Ekonomi
Bakanı olarak atanması Anayasa’ya aykırı
Anayasa Mahkemesi,
Kiril Petkov'un Ekonomi
Bakanı olarak atandığı
kısımda 10 Mayıs 2021
tarihli geçici hükümet
a t a n m a sın a i l i ş k i n
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini Bulgaristan
Anayasası’na aykırı bulduğunu açıkladı. Anayasa Mahkemesi söz
konusu kararı, 11 lehte
oyla aldı.
Yargıç Georgi Angelov, kararı davanın kabul edilebilirliği konusunda özel görüşünü
belirterek imzaladı.
Dava, 46. Dönem Halk
Meclisinde yer alan 55
GERB-SDS İttifakı milletvekilinin talebi üzerine açıldı.
Yüksek mahkeme yargıçlarının gerekçeleri
arasında Petkov'un gönüllü olarak mahkemeye sunduğu Kanada vatandaşlığından vazgeçme başvurusunda yer
alan bir metin yer alıyor.
Bu metinde yer alan bir
paragrafın içeriği şöyle: “Kanada vatandaşlığından vazgeçmenin
önemini anladığım gibi
başvurum onaylanırsa
bir Kanada vatandaşının sahip olduğu tüm

hakları ve ayrıcalıkları
kaybedeceğimi ve artık
Kanada'da herhangi bir
statü sahibi olmayacağımın farkındayım”.
Bunu, yüksek mahkeme yargıçları, Kanada
vatandaşlığından çıkma başvurusunun Ottawa yetkilileri tarafından onaylandığına dair
bir belgenin alındığı
zamana kadar Kanada
vatandaşlığına sahip
olunduğu şeklinde yorumluyor.
Kararda, “Kiril
Petkov'un, ilgili büyükelçiliğe başvuruda bulun-

masıyla birlikte bir yabancı olarak vatandaşlık haklarının otomatik
olarak kaybedildiğine
dair iddiası kabul edilemez” denildi.
Yargıçlar gerekçelerini açıklarken, Petkov'un
bakan olarak imzaladığı
belgeler ve kararlarda
bir sorun olmadığına da
işaret ediyor.
Anayasa Mahkemesi, geçen yıl aldığı bir
yorumlama kararıyla
Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili kararlarına aksi bir anlam
verdi. Uygulamada bu,

Kiril Petkov'un bakan
sıfatıyla çıkardığı kararnamelerin otomatik
olarak iptal edilmediği
ve hükümsüz olmadığı
anlamına gelir. Ancak
bunlardan herhangi biriyle ilgili mahkemeye
başvurulabilir.
Kiril Petkov'un milletvekili seçilmesinde bir
sakınca olmadığı belirtildi, çünkü mahkemenin iki hafta önce yayınladığı delillere göre
kendisi 15 Ağustos'tan
beri Kanada vatandaşı
değildir.
Kırcaali Haber

rinin vatandaşları olup
aralarında Gana, Kongo, Çad'dan da olanlar
var. AB ülkelerinden
Bulgaristan dışında
Malta ve Kıbrıs de yatırımcılara vatandaşlık
imkanı sunuyor. Kanundaki son değişiklik
şubat ayında yapıldı.
O zaman Yurt Dışı Bulgarlar Devlet Ajansına
vatandaşlık verilmesi
konusunda görüş bildirmek üzere bir Danışma
Kurulu kuruldu.
Kırcaali Haber

Borovets ve Bansko, en ucuz
kış tatil yerleri sıralamasında
lider konumda
Bulgaristan, bir yıl daha İngiliz şirketi Post Office
Travel Money’in önümüzdeki kış sezonunda tatil
yapılabilecek en ucuz kayak merkezleri sıralamasında lider konumda bulunmaktadır. Sıralamada
ilk iki yerde iki dağ tatil beldemiz -Borovets ve
Bansko yer alıyor.
Sıralama İngilizler tarafından altı gün boyunca
birkaç temel harcama temelinde yapılmıştır. Bun-

lar arasında teleferik bilet fiyatı, kayak ekipman
kiralama fiyatı, yarım günlük kayak ders ücretleri,
bir fincan kahve, bir bardak Coca Cola, bir kadeh
şarap, bir şişe bira ve kayak pistleri etrafında öğle
yemeği fiyatları bulunuyor. İngilizlerin yaptığı hesaplamalar, Borovets’te altı günlük tatil maliyetinin
427,17 pound, Bansko'da ise yaklaşık 499 pound
olduğunu gösteriyor.
Ancak yerli otelciler, en son devreye giren kısıtlayıcı Covid-19 tedbirlerinden sonra çok arzu
edilen sayıda turistlerin geçen yıl İngiltere'den
gelmedikleri gibi bu kış da Bulgaristan'a kayak
yapmaya geleceğine dair karamsarlar.
Travel News haber sitesine konuşan tur operatörü Penguin Travel Şirketi Müdürü Dimitır Popov,
“Bulgaristan'a ilgi çok yüksek, çok güçlü bir sezon
bekliyorduk, ancak Sağlık Bakanlığının getirdiği
kısıtlamalar rezervasyon kayıtlarını durdurdu”
dedi.
Bulgaristan’ın iki dağ tatil beldesi Borovets ve
Bansko'dan sonra Post Office Travel Money’in sıralamasında düşük maliyetli destinasyonlar olarak
İtalyan’ın üç kayak merkezi - Bardonecchia, Sauze ve Sestriere yer alıyor. Daha sonra sıralamada sırasıyla Fransa’nın Morzine, İtalya’nın La
Tuile, Andora’nın Soldeu, Finlandiya’nın Ruka ve
Avusturya’nın Ellmau kayak merkezleri yer alıyor.
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Bulgaristan'da e-ticarette büyüme %52'ye ulaştı
Covid-19'un neden olduğu e-ticarette yaşanan
patlamadan sonra düşüş
başladı. Durum, önümüzdeki yıllarda beklenen
istikrarlı büyümeye yol
açıyor. Bu pazara yeni girenler için zorluklar büyük
olacak çünkü ortam son
derece rekabetçi hale geldi. Yükselmeye devam ettikçe birçoklarının reklam
maliyetlerini karşılamaya
gücü yetmeyebilir. Investor Media Group tarafından düzenlenen Investor
20 Etkinliği’nde yapılan
tartışmaya katılanlar bu
fikirler etrafında birleşti.
Taros Trade and eBay
Ambassador Şirketi Müdürü Stefan Taşev, “Rekabet çok büyük ve küçük
işletmeler bunu karşılayamayacakları için reklam
yapamayabilirler” dedi.
Answear Bulgaristan
Bölge Müdürü Irina Lazova, “Ortak anlayış şu
ki, Covid-19'un e-ticarete
muazzam derecede yardımcı olduğudur. Bu hem
doğru hem yanlış bir

algı” diye açıklık getirdi. Lazova’nın ifadesine
göre, büyüme dijital ticaretin henüz yeterince gelişmediği pazarlarda gerçekleşirken, koronavirüs
nedeniyle ciddi kapanmaların olduğu Norveç
ve Danimarka gibi diğer
daha olgun pazarlarda
neredeyse hiç büyüme
olmadı.

Lazova, “Doğu Avrupa'daki büyüme 2020'de
2019'a kıyasla %14 ise,
Bulgaristan için bu oran
%52'ye ulaştı” diye belirtti.
Bulgaristan E- Commerce Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi İvo Todorov, dernek tarafından
yapılan araştırmaların,
giyim, ayakkabı ve seya-

hat hizmetleri satışlarında
düşüş, spor malzemeleri,
gıda takviyeleri ve elektronik cihazları satışlarında ise büyüme olduğunu
gösterdiğini kaydetti.
Taşev, “Online alışveriş
yapmak istemeyen birçok
kişinin bir noktada fiziksel mağazalar kapandığı
için başka seçeneği kalmamıştı” diye belirtti ve

Başbakan Stefan Yanev: Bulgaristan Paris İklim
Anlaşması'na yönelik taahhütlerini yerine getirecek
Geçici Başbakan Stefan Yanev, Glasgow'da
düzenlenen Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi 26.
Taraflar Konferansı kapsamındaki Dünya Liderleri
Zirve Toplantısı’nın ikinci
gününde yaptığı konuşmada, “Yeşil ekonomiye
geçiş sürecinin öncelikleri bağlamında yalnızca
işleyen ve yaşayabilir bir
ekonomi dönüştürülebilir.
Bu süreçte, yaklaşımın
adil ve orantılı olması için
ulusal özellikler dikkate
alınmalıdır” diye kaydetti.
Başbakan, Bulgaristan'ın
Paris İklim Anlaşması'nda
verdiği taahhütleri yerine
getirmeye tamamen kararlı olduğu konusunda
kararlıydı ve ülkemizin
AB üyesi ülkelerle birlikte 2050 yılına kadar iklim
nötrlüğünü sağlamanın
yanı sıra AB mevzuatında belirtildiği gibi 2030
yılına kadar sera gazı
emisyonlarında %55'lik
bir azalmaya yönelik daha
da iddialı hedefe yönelik
çalıştığını vurguladı.
Bu amaçla, ulusal düzeyde Bulgaristan'ın Yeniden Yapılanma ve Sürdürülebilirlik Planı’nda yer
alan tamamen yeni bir dizi
tedbirin oluşturulduğuna
dikkat çeken Yanev, “Bu
plan, Bulgaristan endüstrisinin karbondan arındırılması ve 2038-2040

yılına kadar kömür kullanımının aşamalı olarak
kaldırılmasını içeren sürdürülebilir ve korunmuş

bir çevrede ekonomik
büyümenin sağlanması
için yeni bir yol haritası
olacak” dedi. Başbakan,
ülkemizin çabalarının üç
ana hedefe odaklandığını açıkladı: yenilenebilir
enerji kaynaklarına ve
hidrojen enerjisine geçişin daha da hızlandırılması; ekonominin enerji
verimliliğinin artırılması
ve sürdürülebilir hareketliliğin sağlanması.
Bulgaristan'ın iklim değişikliğiyle mücadeleye
hizmet eden ortak hedefe
yönelik hükümetler, özel

sektör, akademi ve diğer
paydaşların ortak çabalarını desteklediğini vurgulayan Yanev, “Hiçbir ülke

küresel iklim değişikliği
tehdidine karşı tek başına duramaz, çünkü başarısızlığı göze alacak hiçbir
seçeneğimiz veya lüksümüz yok” diye ekledi.
Başbakan, konuşması
sırasında iklim ile ilgili gerekli eylem ve hedefler konusunda tüm ülkeler arasında yeni bir fikir birliğine
varmak, bu yüzyılın ortasına kadar küresel ölçekte iklim nötrlüğünü sağlamak ve güçlü kısa ve orta
vadeli politika üzerinde
anlaşmaya varmak için
ortak çaba gösterilmesi
ve onların iklim değişikli-

pandeminin başlangıcından bu yana ilk üç ayda
eBay'in satıcılarda %25'lik
bir artış kaydettiğini ve
2020'nin tamamı için platformda Bulgaristan'dan
mal satan kişi sayısında
toplamda %43'lük bir artış
kaydettiğini de sözlerine
ekledi.
Katılımcılar, “Sektörün
büyümesi kaçınılmaz
çünkü gelecek bunda”
diye açıklık getirdiler.
Lazova’nın ifadesine göre,
büyüme daha istikrarlı
hale geliyor ve 2025 yılına kadar Doğu Avrupa'da
%17 civarında olması bekleniyor. Kıyafet satışlarına
gelince Lazova, geçen yıl
sadece mart ayında ve iki

haftadan fazla olmayan
bir süre için satışlarda
düşüş olduğu konusunda
kararlı.
eMAG Marketplace Bulgaristan Müdürü Razvan
Blanita, “Pandemi döneminde dijitalleşme bölge
genelinde hızlandı. eMAG
olarak artan talebe cevap
vermeye ve geçen yıldan
sonra iyi iş yaptığımızı
ve geleceğe hazır olduğumuzu gördüğümüzden
beri aynı yapı ve stratejiye
güvenmeye devam ediyoruz” dedi. Blanita’nın
ifadesine göre, eMAG'ın
odak noktası müşteriyi
merkezde tutmaya devam
ediyor.
Kırcaali Haber

Devlet, yeni elektrikli otomobil
alana 12 000 leva verecek
Bulgaristan'da elektrikli otomobil satın almak artık
biraz daha kolay olacak. Devlet, yeni bir elektrikli
otomobil alımı için 12 000 levaya (6.135 EUR) kadar sübvansiyon sağlayacak ve aracın değerinin
%30'una kadarını karşılayabilecek.
Elektrikli otomobil satın alınmasına yönelik mali
destek, kamuoyunda tartışılması üzere Strategy.bg.
web sitesinde yer alan Halkla İstişare Portalı’nda
yayınlanan 2021-2027 dönemi için Çevre Operasyonel Programı’nda belirlenen önlemlerden biridir.
Hava kalitesi kötü olan ilçelerde yaşayan vatan-

ğine uyum ve hafifletme
arasındaki doğru dengeye dayanması çağrısında
bulundu.

Yanev, “Daha sık tanık
olduğumuz aşırı hava
olayları, küresel ısınmanın hızlandığının ve hayatımızın, ekonomilerin
ve ekosistemlerin birçok
yönünü şimdiden etkilediğinin açık bir işaretidir.
Bugün burada olmamız,
birlikte çalışmanın ne
kadar önemli olduğunu
ve sıcaklıktaki artışı sınırlamak için tüm ülkeler
ve her birimiz tarafından
daha güvenilir eyleme
ihtiyaç olduğunu anladığımız anlamına geliyor”
diye vurguladı.
Kırcaali Haber

daşlar destek almaya uygun olacaklar. Destek alabilmek için onların Euro 1 kategorisinde yer alan
veya herhangi bir Avrupa emisyon standardına
uymayan arabalarını geri dönüşüm için vermek
zorunda kalacaklar. Onların yerine elektrikli araba
alacaklar.
Önlem için öngörülen 60 milyon avroluk finansman, finansal araçlar yoluyla elde edilecek. Finansal aracılarla %60 garanti kapsamı (18,406 avroya
kadar) ve %20 zarar limiti içeren bir garanti anlaşması yapılması söz konusudur. Ancak bu para
yaklaşık 10 000 araba için yeterli olacak.
Amaç hava kalitesini iyileştirmektir. Aynı amaçla
hava kalitesi kötü ve trafik sorunu olan şehirlerde
düşük emisyon bölgelerinin oluşturulması desteklenecek. Yollarda şarj istasyonları ağının inşası gibi
hava kalitesinin iyileştirilmesi, elektrikli otomobillerin ülkemize girişini artırmak için bir dizi başka
önlem de öngörülmektedir.
Bulgaristan'daki arabaların eski olduğu ve en yaygın arabaların 15 yaşından büyük eski model dizel
araçlar olduğu bilinen bir gerçektir. Büyük şehirlerdeki araçların yaydığı ince toz parçacıklarının
%55'ine katkıda bulunanlar onlardır.
Avrupa Birliği, çevre dostu araba satışının desteklenmesi ve 2025 yılına kadar elektrikli ve hidrojen
yakıtlı arabalar için 1 milyon şarj istasyonunun inşası için 20 milyar avro ayıracak.
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Bulgaristan, sınır güvenliği konusunda
Türkiye ile verimli iş birliğinden memnun
Bulgaristan İçişleri Bakanı
Boyko Raşkov, sınır güvenliği
konusunda başta mevkidaşı
Süleyman Soylu olmak üzere
Türk yetkililerle çok verimli iş
birliği içinde olduklarını söyledi.
Raşkov, Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov
ile ülkenin güneyinde Türkiye
sınırını ziyaret etti ve düzen-

billerin gidiş gelişini kolaylaştırabilecek önlemler alıyoruz. Bu yıl Türkiye ile trafiğimiz çok yoğundu. Hem
Türkiye hem de Bulgaristan
tarafında araçlar kuyrukları
gözlemlendi. Biz de Türk tarafıyla yapıcı iş birliği ortamı
içerisinde gümrük personelimizin sayısını artırdık. Hem
Kapitan Andreevo'da hem de

ni kolaylaştırıyor. Bazen ya
Türk ya da Bulgar tarafına
yasa dışı geçiş yapabiliyor,
ardından da Yunanistan'a
veya Bulgaristan'a ulaşabiliyorlar. Öyle ya da böyle üç
ülke arasında bu sorunların
görüşülmesi şart." ifadesini
kullandı.
Onarım yıl sonuna dek tamamlanacak
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İŞ İLANI

siz göçü engellemek için çekilen tel örgünün onarımın
çalışmalarını denetledi.
Bulgaristan İçişleri Bakanı
Raşkov, ziyaret sırasında AA
muhabirine sınır güvenliği
konusunda Türkiye ile yürüttükleri çalışmalara ilişkin
açıklamalarda bulundu.
Raşkov, düzensiz göç konusunda endişe verici bir durumun söz konusu olmadığını
vurgulayarak "Türk sınır güvenlik yetkilileri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çok
verimli bir iş birliğimiz var.
Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçisi Aylin Sekizkök
ile düzenli olarak görüşüyorum. Kapitan Andreevo ve
Kapıkule'de ortak sınırımızda çıkabilecek tüm sorunları
birlikte görüşüyoruz." dedi.
Türk yetkililerle görüşmelerinde iki ülke arasında araç
trafiğinin kolaylaştırılmasını da ele aldıklarını anlatan
Raşkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öncelikli olarak ulaşım
araçlarının, tırların, otomo-

(Hamzabeyli'nin karşısındaki)
Lesovo Gümrük Kapısı'nda
motorlu araçların trafiğini
hızlandırmak için görevli takviyesi yaptık. Bunun için İçişleri Bakanı Soylu'dan şahsen
teşekkür mesajı aldım."
Üçlü Koordinasyon Merkezinin çalışmaları
Bakan Raşkov, üç sınırın
birleştiği Svilengrad bölgesinde Türkiye-BulgaristanYunanistan arasında oluşturulan Üçlü Koordinasyon
Merkezi'nin etkin bir işleve
sahip olduğunu da söyledi.
Kısa bir süre önce Üçlü
Koordinasyon Merkezi'nde
taraf olan Yunanistan Göç
ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile bizzat görüştüğünü
anlatan Raşkov, "Bilindiği
üzere, buradakine benzer
bir tel örgü düzeneği, Yunanistan ile Türkiye arasındaki
ortak sınırda da inşa ediliyor.
Bizim Yunanistan ile Avrupa
Birliği (AB) üyesi iki ülke olarak, aramızda bir sınır hattı
yok. Bu durum da maalesef
düzensiz göçmenlerin işi-

Türkiye'den düzensiz göçte
son iki ayda değişiklik gözlenmediğine işaret eden Raşkov, "Endişe verici bir durum
söz konusu değil. Belirli bir
düzeyde bir göç var. Özellikle
hava şartları elverişli olduğu
sürece öyle de olacak." dedi.
Raşkov, yağışlardan ötürü
tel örgünün bazı kısımlarının
hasar gördüğünü, Savunma
Bakanlığı personelinin çalışmaları için 2,5 milyon avro
ayrıldığını ve onarımın yıl
sonuna dek tamamlanacağını da duyurdu.
274 kilometrelik ortak Bulgaristan-Türkiye sınırının karadan geçen 149 kilometrelik
bölümünde 132 kilometrelik
tel örgü engeli çekilmişti.
Kilometre başı 397 bin avroya mal olan ve 2013-2017
döneminde inşa edilen tel
örgü gerek yüksek maliyeti
gerekse dayanıklılığı sorgulanarak Bulgaristan'ın iç siyasetinde sıklıkla polemiğe
neden oluyor.
Kırcaali Haber

Almanya’da yeni kurulan plastik boru
fabrikamızda çalıştırılmak üzere Üretim,
Bakım, Kalite, Sevkiyat, Depo, Muhasebe,
elemanlar alınacaktır. Üretimde görev alacak
kişilerin çalışma yerleri Almanya olacaktır.
Ofiste çalışacak kişiler İstanbul merkez ofiste
görev alacaktır.
Aranan nitelikler;
1.Aşağıdaki alanlarda minimum 2 yıl tecrübesi
bulunan, tercihen mesleki eğitim almış (kurs,
meslek lisesi, ön lisans, lisans)
Mekanik - Makine Bakım ve Onarım Tesviye - Torna - Kalıp - Plastik İşleme - Lastik
Teknoloji -Tesisat Teknolojisi ( Isıtma-Sıhhi
Tesisat) - İş Makinaları (Operatörlük, BakımOnarım) - Elektrik - Elektronik - Personelİnsan Kaynakları
2.AB ülkelerinde çalışma izni bulunan (AB
Pasaportlu)
3.Aşağıdaki dillerden en az birisini bilen (iki
dil tercih sebebidir)
Almanca (A1-A2 seviyesi) - İngilizce - Türkçe
İrtibat: Yavuz Gül Cep: +090 549 301 17 68
E mail: yavuzgul@dizayngrup.com
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