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Türkiye Adalet Bakanı Gül, Bulgaristan
Başsavcısı Geşev'i Makamında Kabul Etti
maların önemini anlattı.
Geşev ise ülkelerin başsavcılıkları arasında örnek bir iş birliği olduğuna değindi.
İkili temasların bu iş birliğinin
gelişimine büyük katkı sunduğunu aktaran Geşev, ülkeler arasındaki adli iş birliğinin gerek

terörle gerek sınırları aşan diğer
suçlarla etkin şekilde mücadele
edilebilmesi için daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Görüşmeye, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile
Bakan Yardımcısı Yakup Moğul
da katıldı.

Bakan Sandov, Büyükelçi Sekizkök
ile ikili görüşme gerçekleştirdi

Sınıraşan nehir havzalarının yönetimi, sel riskine karşı erken
uyarı sistemleri ve sıfır atık politikası-İklim Politikasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Su Bakanı Borislav Sandov
ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök
arasında gerçekleşen görüşmenin ana konu başlıklarıydı.
Büyükelçi Sekizkök, son yıllarda iklim değişikliğinin su seviyeleri üzerinde ciddi bir etkisi olduğu için iki ülkenin sınıraşan

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı Ivan Geşev ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı Ivan Geşev, Başsavcı
Vekili Desislava Pironeva, Başsavcılık Sözcüsü Siyka Mileva

ve Bulgaristan Cumhuriyeti
Büyükelçilik Müsteşarı Jivko
Kançev, Bakan Gül'ü, Adalet
Bakanlığında ziyaret etti.
Görüşmede, ülkeler arası adli
iş birliğinin önemini vurgulayan
Adalet Bakanı Gül, Bulgaristan
ile Türkiye arasında kökleri ta-

rihe dayanan güçlü komşuluk
ilişkileri bulunduğunu kaydetti.
Türkiye'nin terörle kararlı bir
şekilde mücadele ettiğini belirten Gül, bu alandaki başarının
uluslararası alanda iş birliğine
bağlı olduğunu ve bu hususta
Bulgaristan ile yürütülen çalış-

Ardinolu Alimehmet Ahmet, 34. kez kan bağışında bulundu
Ardino’dan (Eğridere) 62 yaşındaki Alimehmet Ahmet, Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi Transfüzyon Hematolojisi
Bölümü’nde 34. kez kan bağışında bulundu. Ardinolular Alimehmet Ahmet’i bölgedeki en
büyük kan bağışçısı olarak bilir.
Alimehmet Mehmet, ilk olarak
1978 yılında Kazanlık'ta askeri
kışlada vatani görevini yaparken kan bağışladı. Oğlu Deniz
ve kızı Burçin de babaları gibi
kan bağışçılarıdır. Alimehmet
Mehmet’in kan grubu, en nadir
kan gruplarından biri olan AB
Rh (-) negatiftir.
Kan bağışçısı, “İhtiyacı olanlara yardım etmekten ve hayat
kurtarılmasına yardımcı olmaktan çok mutluyum. Üç ay içinde
bir kez kan bağışlamak alışkan-

lığım oldu” diye ifade etti.
Alimehmet Mehmet, 20 yılı
aşkın süredir Ardino Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak
çalışmaktadır.

İki yıl önce 14 Haziran Dünya
Gönüllü Kan Bağışçıları Günü
dolayısıyla gösterdiği insanseverliğinden dolayı bir şeref belgesi ile ödüllendirildi.

nehir havzalarının yönetimi, özellikle sel riskine karşı erken uyarısı sistemleri konusunda olmak üzere iyi iş birliğini sürdürme
ihtiyacına dikkat çekti.
Bulgaristan ve Türkiye arasındaki verimli iş birliğinin gelişmeye
devam edeceğine olan güvenini dile getiren Bakan, sınıraşan
su havzalarının yönetimi konularının uzman düzeyinde ve havza
bazında ek olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Sandov,
Bulgaristan ve Türkiye'nin deneyim ve uygulama için iyi uygulamaları paylaşabilecekleri bir alan olarak sıfır atık politikasına
dikkat çekti.
Görüşmede gelecekteki iş birliği alanı olarak Türkiye’nin jeotermal enerji kullanımına ilişkin iyi uygulamaları da tartışıldı.
Büyükelçi Sekizkök, Türkiye’nin bu alanda edinilen tecrübeleri
paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.
Görüşmenin sonunda iki taraf, ortak nitelikteki konuların iyi
komşuluk ve karşılıklı saygı çerçevesinde ele alınmaya devam
edileceği inancını paylaştılar.
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13 Haziran 1878’de
büyük umutlarla toplanan Berlin Kongresi, İngiltere, Almanya,
Avusturya-Macaristan,
Fransa dışında hemen
hemen her kesimi hayal
kırıklığına uğratır. Rusya ve Bulgaristan planları bozulduğu, Osmanlı
devleti ve Müslümanlar
ise daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacakları ve unutuldukları
için… Evet, başta Rodoplar olmak üzere yeni
kurulan Bulgaristan’da
Müslümanların yaşadığı insanlık dramını bahane ederek toplanan
kongrede unutulan yine
onlardır. Değişen ise
sadece ve sadece oyunu sahneye koyanlardır.
Artık yaratılan Makedonya sorunu sayesinde Osmanlı Devleti’nin
iç işlerine müdahale etmek çok daha kolaydır.
13 Temmuz 1878’de
sona eren Berlin Kongresi kararlarının Bulgaristan ve Osmanlı Devleti açısından önemli
sonuçları olur. 3 Mart
1878’de Ayastefanos
Antlaşmasına göre kurulan Büyük Bulgaristan, ortadan kaldırılır.
Dahası Balkan sıradağlarının kuzeyinde
Osmanlı Devletine bağlı
küçük bir prenslik haline getirilir. Balkan dağlarının güneyinde ve

ŞARKİ RUMELİ VİLAYETİ
direnişinin olduğu Rodoplarda ise başkenti
Filibe olan Şarki Rumeli
Vilayeti kurulur. Rodop
direnişiyle bölgedeki in-

Ancak buna rağmen vilayet sınırları içinde bırakılan Kırcaali ve Ropçoz’daki Müslümanlar
açısından değişen bir

cephane rahatça geçirilmekte, komitacılar
serbestçe girip çıkabilmektedirler. Ancak
yaptıkları eylem ve iş-

sanlar, direnişin karşılığını Osmanlı Devleti’nin
sınırları içinde kalarak
bir parça olsun alırlar.
Ancak bu, ne onların ne
de Osmanlı Devleti’nin
işine yarayan bir gelişmedir.
Başkenti Filibe yani
Plovdiv olan Şar k i
Rumeli Vilayeti, idari ve siyasi açıdan
İstanbul’a bağlıdır. Bir
başka deyişle Osmanlı
Devleti’nin toprağıdır.

şey yoktur. Yaşanan
yine baskı ve zulümdür.
İstenen yine silahların
teslimidir. Çünkü bölge
Osmanlı Devleti’nin bir
parçasıdır ama yönetim İstanbul’da değildir.
Antlaşmanın tanıdığı
egemenlik hakkı sadece sözdedir. Vilayetin
valisi, polisi ve jandarması Bulgardır. Üstelik
de Bulgaristan ile olan
sınır tamamen kontrol
dışıdır. Her türlü silah,

lemlerden dolayı kovuşturulmamakta, dahası
polis ile jandarmadan
her türlü desteği görmektedirler.
Şarki Rumeli Vilayeti
sınırları içinde yaşayan özellikle ayrılıkçı

İlber Ortaylı: Bulgaristan'dan göçle
gelenlerin kalkınmaya etkisi var
Ta r i h ç i v e y a z a r
Prof. Dr. İlber Ortaylı,
Bulgaristan'dan göçle
gelenler Türklerin ziraat
ve sanayide Türkiye'ye
büyük katkıları olduğunu
söyledi.
Prof. Dr. Ortaylı, Trakya Üniversitesi (TÜ)
Osmanlı Medeniyeti
Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi
(OSMER) tarafından
çevrim içi düzenlenen
2. Uluslararası Osmanlı
İzleri Sempozyumu’nda,
Edirne ve Balkanlar'ın
Osmanlı'dan bugüne
önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.
Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'nin
Avrupa'ya yönelik ticari
ve askeri seferler için
bir merkez teşkil ettiğini,
kentin eski Rumeli'nin
merkezi konumunda olduğunu belirten Ortaylı,
"Biz Edirne'de sadece
mazideki imparatorluğun havasını değil, bütün Balkanlar'ın medeni havasını yaşıyoruz."
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dedi.
Ortaylı, Osmanlı'nın ilk
yerleştiği ve dirildiği yer
Balkanlar'ın Türk tarihinde farklı bir yere sahip
olduğuna dikkati çekti.
Balkanlar'dan mübade-

le ve göç hareketleriyle
Türkiye'ye gelen Türklerin ülkenin kalkınması
ve gelişmesine katkılarını aktaran Ortaylı, "1.
Dünya Savaşı sonrası
Türkiye ve Yunanistan
arasındaki mübade leyle Anadolu'dakiler
Yunanistan'a, Yunanistan'dakiler Anadolu'ya

Bulgarların yani çetelerin özgüveni en üst
seviyededir. Nasıl olsa
yasa ve hukuk dışı
davranışlarından dolayı kimse kendilerinden
hesap sormamakta, cezalandırmamaktadırlar.
Dahası yeri ve zamanı
gelince ödüllendirilmektedirler. Bu rahatlık
içindeki Bulgar polisi
ve jandarması ile paramiliter birer grup olan
Bulgar Jimnastik Cemiyeti üyeleri, silahların
toplanması ve otorite
sağlanması için başta
Kırcaali ve Ropçoz olmak üzere Rodoplarda
birlikte faaliyet yürütür. Kısaca kuzu kurda
emanet edilmek istenir. Müslümanlar yani
Türkler, silahların teslim
edilmesi çağrısına derhal olumsuz yanıt verirler. Çünkü bunun saldırı
ve katliama davet demek olduğunu çok iyi
bilmektedirler. Dahası
bununla da yetinmeyip,
yaşadıkları coğrafyada

İlhan Küçük: Bulgaristan gibi ülkelerde
enerji yoksulluğu ciddi bir sorun

Avrupa Birliği (AB)
Parlamentosu Üyesi ve
Avrupa İçin Liberaller
ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Eş Başkanı İlhan Küçük, liberal
başbakanlar, Avrupa
Konseyi Başkanı Char-

ları hakkında acil bir bilgilendirme kampanyasına ihtiyaç duyulduğuna
değindi.
Küçük, “Bulgaristan,
düşük gelirli ailelerin
toplam harcamaları
içinde enerji hizmetle-

les Michel ve Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir
araya geldi. Toplantı, liderlerin Covid-19 krizi,
AB'nin doğu sınırındaki
durum ve artan elektrik
fiyatları ile ilgili acil konuları tartışacakları bu
yılki son Avrupa Konseyi toplantısından önce
gerçekleşti.
İlhan Küçük, toplantıda yaptığı konuşmada
enerji yoksulluğu ve
Bulgaristan gibi aşılama oranı düşük olan
ülkelerde Covid-19 aşı-

rinin en yüksek harcama payına sahip ülkeler
arasındadır. Yetersiz
gelirler, düşük enerji verimliliği ve yüksek
elektrik maliyetleri bir
araya geldiğinde bu
büyük bir sorun haline
geliyor. Bulgaristan'ın
hem enerji yoksulluğunu azaltmak hem de
Covid-19 kriziyle mücadele etmek için desteğe
ihtiyacı var. Yeni Bulgaristan hükümetinin acilen vatandaşlara aşının
faydalarını açıklamak
için bir bilgilendirme

gelmiştir. Mübadele ve
göç, sıkıntılarının yanında hiç şüphesiz başka
kültürlerin bir araya gelmesinde de rol oynamıştır. Bulgaristan'dan
gelen Türkler, yani Tuna

boyu Türkleri memleketimize yeni bir hava
getirdiler. Ziraat ve sanayide bunu gördük.
Aynı zamanda Türklerin
oradaki varlığı da çok iyi
hissedilmektedir." ifadelerini kullandı.
Sempozyum, bildirilerin sunumuyla devam
etti. KH

Osmanlı Devletinin parçası olana kadar kendi
yönetimlerini kurarlar,
mahkemelerini ve jandarma birliklerini oluştururlar.
Osmanlı Devleti, Berlin Antlaşmasının kendisine tanıdığı hakkı
kullanmaz, kullanamaz.
Doğu Rumeli vilayetiyle Bulgaristan Prensliği
sınırlarına ayrılıkçı Bulgarların direnişi nedeniyle asker yerleştiremez. Bunun sonuçları
ağır olur. Bulgar Prensliği, 6 Eylül 1885’te bir
tek kurşun dahi sıkmadan Doğu Rumeli
Vilayeti’ni, sınırlarına
dâhil eder. İstanbul gelişme karşısında sessiz
kalır.
Kırcaali ve Ropcaz’daki kısaca Rodoplardaki
insanlar, bu oldubittiyi
kabul etmezler ve direnişe devam ederler.
Bunun da meyvesini 5
Nisan 1886'da alırlar.
Belirtilen tarihte imzalanan İstanbul Konferansı Antlaşmasıyla, yeniden resmen Osmanlı
Devleti’nin bir parçası
haline gelirler.

kampanyası yapması
gerekiyor. Böylece sonunda ülkedeki aşılama
oranını artırabiliriz” diye
konuştu.
Avrupalı liderler, demokrasi, toprak bütünlüğü ve Avrupa-Atlantik
geleceği için çaba
göstermesi gereken Doğu Ortaklığı ülkeleri konusundaki tutumlarını oybirliğiyle dile
getirdiler.
Liberal liderler
toplantısına iki
ALDE Eş Başkanı İlhan Küçük ve
Timi Dooley'nin
yanı sıra Fransa
Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron, Avrupa Konseyi
Başkanı Charles Michel, Avrupa’yı Yenile
İttifakı Genel Başkanı
Stefan Sejourne, AK
Başkan Yardımcısı
Vera Yourova, EK Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, başbakanlar Xavier Bethel,
Alexander De Croe,
Kaya Callas, Mikhail
Martin, AB Komiserleri
Didier Reynders, Thierry Breton, Janes Lenarcic ve Kadri Simson
ve diğerleri katıldı.
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Kırcaali Havacılık ve Motosiklet Kulübü,
havalimanı ihtiyacını gündeme getiriyor
İş dünyası büyük ilgi
gösterdiği Kırcaali eski
havalimanının yeniden
inşa edilmesi gündeme
getirildi. Şehirde ve ilde
sanayinin gelişmesi, havalimanı ihtiyacını gündeme getiriyor. Havalimanı
Kırcaali ile başkent Sofya
arasında en hızlı bağlantıyı sağlayabilir. Turizmi
canlandırmak için de gereklidir. Kırcaali Havacılık
ve Motosiklet Kulübü yönetimi, Kırcaali’nin Gledka semti yakınlarındaki
havalimanının yeniden
uçuşlara açılması ihtiyacı
konusunu devlet ve belediye yetkililerinin dikkatine
arz etmeyi planlıyor.
Konuyla ilgili 14.01.2022
tarihinde düzenlenen basın toplantısında konuşan
işletme sahibi ve toplumun ileri gelen isimlerinden Sebahattin Gökçe,
“Halihazırda havaalanının mülkiyeti devlete ait
Sanayi Bölgeleri Şirketine devredilmiştir. Amaç,
onun belirli bir yatırımcı
tarafından özelleştirilmesidir. Havacılık ve Motosiklet Kulübü havaalanının mülkiyetini belediyeye
devredilmesini öneriyor.

yolcu uçak firmalarının
şehrin üst tarafındaki
havalimanına büyük ilgi
gösterdiğine dikkat çekti.
Yunanistan'daki Dedeağaç ve Keramoti havalimanları ile Kırcaali havalimanı arasında bağlantı
kurulabileceğini belirtti.
Pilot Rusi Petkov, havalimanının faaliyete geçmesi
halinde havacılık sporlarının geliştirilmesinin mümkün olacağına işaret etti.
Havaalanının tarımsal
havacılık, orman yangınlarına havadan müdahale,
kurtarma operasyonları
için uygun olduğunu söyledi.

Şu anda havalimanının
ne zaman açılacağı konusunda yurt içi ve yurt
dışından birçok firmadan
çok sayıda soru geliyor.
Komşu Yunanistan, Türkiye ve Kuzey Makedonya
ile bağlantı sağlayabilir.
Kırcaali'de gümrük var ve
kargo uçuşları kolaylaştırılacak” diye vurguladı.
Borisov hükümetinin değişmesinden sonra yerel
halkın direnci sonucunda
eski havalimanının ye-

niden uçuşlara açıldığı
Ruse (Rusçuk) şehrini örnek veren iş insanı, ayrıca havalimanının yeniden
inşası için 2,6 milyon leva
kaynak tahsis edildiğini
kaydetti.
Kırcaali İl Bilgi Merkezi
Müdürü Dora Hristova,
“Hem Rusçuk hem de Kırcaali, 9 numaralı ulaşım
koridorunun güzergahı
üzerinde yer almaktadır.
Bu da bu havalimanlarını stratejik olarak önem-

li kılıyor. Ayrıca Gledka
semtinin üst tarafındaki
havaalanı, Plovdiv (Filibe) yakınlarındaki hariç,
Or ta Güney Kalkınma
Bölgesi'nde korunan tek
havaalanıdır” diye vurguladı. Hristova, bölgede
turizmin gelecekteki gelişiminin havaalanın uçuşlara açılmasını gerektirdiğini kaydetti.
Kırcaali Havacılık ve Motosiklet Kulübü Başkanı
Necat Osman, Türkiye'nin

olduğunu kaydetti. Belediye Başkanı, “Bu çok
büyük bir miktar. Şimdiye
kadar altı ay boyunca tü-

mayıs sonuna kadar lambalar direklere takılır” diye
bildirdi.
Toplantıda yüksek elekt-

ketilen elektrik için benzer
bir miktar ödendi” diye belirtti. Müh. Şaban, ayrıca
sokak aydınlatma maliyetlerinin katlanarak arttığına
dikkat çekti.
Belediye Başkanı, “Bu
yıl elektrik maliyetlerini
optimize etmek için belediye, mevcut aydınlatma
sistemlerinin tamamen
değiştirilmesi için 3000
adet LED ve fotovoltaik
sokak lambası satın alacak. Yeni nesil lambaların satın alınması için bir
prosedür başladı. Umarım

rik fiyatları sorununu çözmek için sokak aydınlatma saatlerinin azaltılmasına karar verildi. 17 Ocak
Pazartesi gününden itibaren tüm ilçede sokak aydınlatması 18.00 - 21.00
ve 06.00 - 07.00 saatleri
arasında çalışacak. Gerekli ısınmanın sağlandığı
belediyeye ait binalardaki
çalışma odalarında, muhtarlık ve muhtar vekilliği
binalarında, sosyal hizmet
kurumlarında, belediye
otogarında elektrikli ısıtma cihazlarının kullanıl-

ması yasaktır. Muhtarlık
binalarında elektrik tüketimi için 50 leva olarak bir
limit belirlendi.
Muhtar ve muhtar vekilleri, Kişisel Gelir Vergisi
Yasası'nın 50. maddesi
uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamelerinin
sunulması için son tarih
konusunda da bilgilendirildi. Milli Gelirler Ajansının
(NAP) vergi ödeme dönemi 10 Ocak'ta başladı, 3
Mayıs'ta sona erecek.
Toplantının sonunda
Başkan Şaban, muhtar
ve muhtar vekillerini aralık ayında “Ardino Dayanışması" başlığı altında
başlatılan yardım kampanyasına aktif olarak
katılmaya çağırdı. Kampanya, aralık ortalarında
yaşanan sağanak yağışlar ve ardından yoğun kar
yağışı nedeniyle Sinçets
(Durabeyler) köyünde
evi harap olan bir ailenin
yararına yapılmaktadır.
Belediye Başkanı, “Birbirimize yardımcı olalım,
dayanışma içinde olalım”
diye seslendi.
Güner Şükrü

Ardino Belediyesi köy muhtarlarıyla
yılın ilk toplantısını düzenledi
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban, köylerde görev yapan muhtarlar ve muhtar
vekilleriyle 2022 yılının ilk
çalışma toplantısını gerçekleştirdi. Salgınla mücadele tedbirlerine harfiyen uyularak belediyenin
meclis toplantı salonunda
gerçekleştirildi.
Müh. Şaban, muhtarların
yeni yılını kutlayarak, sağlık, bereketli ve başarılı bir
yıl diledi.
Belediye Başkanı, “Sizler, belediye ekibinin çok
önemli bir parçasısınız.
İlçeyi birlikte yönetmemizi istiyorum ve başarılı bir
şekilde ilçeyi yönetmek
için gelenek haline gelen
bu tür toplantıları yapmamız ve tüm ilçe için önemli
olan konuları konuşmamız
gerekiyor” diye konuştu.
Belediye Başkanının
muhtarlarla toplantısında
ele alınan ana konular
arasında elektriğin yüksek fiyatı yer aldı. Müh.
Şaban, yüksek elektrik
fiyatları nedeniyle alınan
önlemlere rağmen belediyenin aralık ayı için elektrik faturasının 54 280 leva

Pilot, Kırcaali yakınlarındaki barajda deniz
uçakları için ülkedeki tek
lisanslı havalimanı olduğunu duyurdu.
Şu anda Şiroko Pole
(Sürmenler) köyü yakınlarında uçakların iniş ve
kalkışı için kullanılan bir
pist bulunuyor.
Kulüp yetkilileri, Gledka
semti yakınlarındaki havaalanı pistinin genişletilebileceğini belirttiler. Üç arsa
sahibinin, tesisin genişletilmesini gerçekleştirmek
için belediyeye ait arsa
karşılığında arsalarını
vermeye hazır oldukları
anlaşıldı.

Pandemi, insanları daha küçük
yerleşim yerlerine göç ettiriyor
Bulgaristan Telegraf Ajansı (BTA) Basın Merkezinde düzenlenen bir basın toplantısında tanıtılan Piyasa
Ekonomisi Enstitüsünün Bulgaristan'daki illerin demografik profillerine ilişkin bir raporuna göre, pandeminin başlangıcına kadar mekanik nüfus artışı, genç
ve aktif insanları çekmeyi başaran ekonomik olarak
güçlü bölgeleri ortaya çıkarırdı ve oralarda bir yükseliş
gözleniyordu.
İki eğilim gözleniyor - birçok vatandaş yurt dışından
geri dönüş yapıyor ve nüfusun göçü büyük şehirlerden
daha küçük yerleşim yerlerine doğru devam etmektedir.
Geçen yıl Sofya, Plovdiv (Filibe) ve Varna başta olmak üzere tüm büyük şehirlerde negatif bir mekanik
nüfus artışı kaydedildi, yani nüfusta azalma oldu. Aynı
zamanda toplam 205 ilçede pozitif bir mekanik nüfus
artışı kaydedildi. Bu, ülkenin yakın tarihinde benzeri
görülmemiş bir şeydir.
Rapor, pandemi yılında il merkezlerinin nüfus kaybına uğradığını,
çevrelerinde
yer alan diğer
ilçeler in ise
bir nüfus akını kaydettiğini
gösteriyor.
Bununla birlikte genç ve
aktif insanları
çekmek için
en iyi konumdaki ekonomik olarak güçlü bölgelerle
birlikte uzun vadeli demografik eğilimler değişmeden
kalma eğilimindedir.
Pandemi, ülkemizdeki suç tablosunu da değiştirdi.
Son yıllarda ülkede cana ve mala karşı işlenen suçlarda bir düşüş olmasına rağmen pandemi bu göstergenin değerindeki düşüşü daha da etkiledi. 2020'de 1000
kişi başına 10'dan az cana ve mala karşı suç işlendi.
Bu ise ilk kez görülen bir şeydir.
Bin kişi başına cana ve mala karşı 5 suç işlenen
Kırcaali ve Smolyan (Paşmaklı) en güvenli iller olmaya
devam ediyor.
Geçen yıl işlenen suçların faillerinin en yüksek
oranda tespit edildiği il Gabrovo oldu. Yıla ilişkin kayıtlı suçların %76'sından fazlasının failleri tespit edildi.
Montana, Vratsa ve Vidin gibi kuzeybatı bölgelerinin
yanı sıra Varna ve Burgaz gibi deniz bölgelerinde ise
en fazla suç kaydedildi.
Başkent Sofya ve Varna illerinde failleri tespit edilen
suç oranları çok düşük olmasına rağmen son yıllarda
kişi ve mala karşı işlenen suçların yarısından fazlasının failleri sürdürülebilir bir şekilde tespit edilmeye
devam ediyor.
Rapor ayrıca ülkede üretilen gayri safi yurt içi hasılasının %43'ünün başkentte yoğunlaştığını gösteriyor.
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Çernooçene Belediyesi, yaşlı ve
engellilere evde bakım hizmeti sağlıyor
Çernooçene (Yenipazar) Belediyesi, yaşlı ve
engellilere evde bakım
hizmeti vererek destek
sağlamaya başarıyla
devam ediyor. Kış aylarının başlamasıyla bu
hizmetin önemi önemli
ölçüde artmaktadır.
Evde bakım hizmeti,
Avrupa Sosyal Fonu
tarafından 2014-2020
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programınca finanse
edilen "Çernooçene İlçesinde Koruyucu Bakım Hizmeti+" projesi
kapsamında gerçekleştiriliyor.
Pr o j eye ya ş a m s a l
belirtileri ölçme, rehabilitasyon, sağlıklı beslenme, diyet danışmanlığı ve Covid-19 riskini
azaltma ve önlemeye
dair bilgiler dahil olmak
üzere çoğu sağlık hizmeti alan 51 hizmet tüketicisi dahil edildi.
Yirmi üç tüketici, kaygı,
duygusal rahatsızlıkla
başa çıkmak ve pandemi ile ilişkili günlük değişikliklere uyum sağla-

mak için aylık psikolojik
destek alıyor.
Tüketicilerin 15'i sosyal ve kamu hizmetleri,
evde temizlik hizmetlerinin yanı sıra gıda, ürün
ve ilaç alışveriş hizmetlerinden yararlanıyor.
Evde koruyucu bakım

hizmeti, 2 hemşire, 1
rehabilitatör, 1 psikolog,
1 sosyal hizmet uzmanı
ve 2 ev temizlikçisi tarafından sağlanmaktadır.
Mali yardım iki yönde
yapılmaktadır.
Birinci yönde tüketiciler 6 ay daha evde gün-

de 2 saate kadar sağlık
hizmetleri, psikolojik
destek ve sosyal hizmet
almaya devam edecekler.
Covid-19 pandemisinin olumsuz sonuçlarını
önlemek, üstesinden
gelmek, sosyal hizmet-

NATO, Bulgaristan ve
Romanya'daki ittifak
askerlerinin çekilmesi,
üslerin kapatılmasını
isteyen Rusya'nın bu

fakın doğu bölümündeki askerlerin mevcudiyeti dahil olmak üzere,
müttefiklerin birbirini
koruma ve savunma

lerini bildirdi.
Lungescu, "Avrupa'da
herhangi bir etki alanları oluşturma fikrini
reddediyoruz. Güvenlik

edilmesi ihtiyacını değerlendirmeye devam
etmektedir." açıklamasını yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde NATO'nun 1997
öncesine dönmesine
yönelik Rusya'nın talebinin Bulgaristan ve
Romanya için ne anlama geldiği sorusuna
yanıt verilmişti.
Bu yanıtta, 1997'de
NATO üyesi olmayan
ülkelerdeki düzene dönülmesi için Rusya'nın
" yabancı güç ler in,
ekipmanın ve silahların" çekilmesini ve
diğer adımların atılmasını istediği belirtilmiş,
"Buna Bulgaristan ve
Romanya dahildir." ifadesine yer verilmişti.
Bulgaristan ve
Romanya'nın NATO
üyelik süreçleri
1997'de başlamış, iki
ülke 2004'te NATO
üyesi olmuştu.
Kırcaali Haber

leri ve devlet tarafından
yetkilendirilen faaliyetleri uyarlamaya yönelik
ikinci yöndeki mali kaynaklarla Minzuhar (Kalfalar) ve Patitsa (Ördekler) köylerinde zihinsel
engelliler için koruma
evlerindeki hizmet tüketicileri ve personeli 2022
ortasına kadar destek

alacak.
Tüketicilerin yoğun ilgisi nedeniyle Çernooçene Belediyesi, 2022'nin
sonuna kadar desteğe
devam etmek için tüketicilerin isteklerini tatmin
edecek yeni bir proje
önerisini onaya sunmayı
hedefliyor.
İsmet İSMAİL

Samodiva yakınındaki
yol bölümü onarılacak

Cebel (Şeyhcuma)-Rogozçe (Asarcık) yolunun
heyelan nedeniyle hasar gören Samodiva (Aşağı
Kocaömer) yakınındaki kesiminde onarım çalışmaları, mali kaynak temin edildiğinde bu yılın ilkbaharında başlayacak. Ulusal karayolu şebekesi
dahilindeki yollarda kış bakımı yapılmasından dolayı acil durum çalışmaları dışında tüm faaliyetler
askıya alındı.
Karayolu Altyapı Ajansı (APİ) tarafından bölgedeki yolların operasyonel durumuyla ilgili olarak
Cebel Belediyesinin gönderdiği çok sayıda mektuba böyle bir yanıt verildi.
Cebel-Rogozçe yol bölümü, aktifleşen bir heyelan nedeniyle bu yıl nisan ayından bu yana trafiğe
kapalı. Yılın başında çökme meydana gelmesi nedeniyle yol kelimenin tam anlamıyla çöktü. Bu da,
bir dizi köy sakinlerini alternatif bir rota kullanmaya
zorladı. Bu da Cebel ilçe merkezine olan mesafeyi

NATO, Bulgaristan ve Romanya'dan çekilmesi
için Rusya'nın yaptığı talebi reddetti

talebini geri çevirdi.
NATO Sözcüsü Oana
Lungescu, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından gündeme getirilen talep hakkında
açıklama yaptı.
Lungescu, "NATO, itti-

kabiliyetinden vazgeçmeyecektir." ifadesini
kullandı.
Rusya'nın taleplerinin
birinci ve ikinci sınıf
NATO üyeleri yaratacağını belirten Lungescu,
bunu kabul etmeyecek-

ortamımızın bozulmasına, toplu savunmamızın güçlendirilmesi yolu
dahil olmak üzere, her
zaman karşılık vereceğiz. NATO müteyakkızdır ve ittifakımızın
doğu kısmının tahkim

80 kilometreden fazla artırdı.
APİ ile Cebel Belediyesi arasındaki aktif yazışmalardan şu anda sorunlu yol bölümünün güçlendirilmesine yönelik teknik bir projenin koordinasyon aşamasında olduğu ortaya çıktı.
Aynı zamanda Cebel -Tsarkvitsa (Kırsalih/Kırseli) -Sinçets (Durabeyler) -Ardino (Eğridere)
yolunun bir parçası olan Mişevsko (Küçükviran)Tsırkvitsa bölümündeki onarımlar tamamlandı.
Bu bölümde son üç yılda 147 117 leva tutarında
onarım çalışmaları yapıldı.
APİ tarafından Cebel Belediyesine gönderilen
mektupta şu ifadeler yer aldı: “Önümüzdeki inşaat
sezonunda APİ, Ulusal karayolu şebekesi dahilindeki Cebel -Mişevsko-Tsarkvitsa ve Cebel-Rogozçe kesimleri olmak üzere iki yol bölümünün
operasyonel durumunun iyileştirilmesi ve güvenli
trafik koşullarının sağlanması için onarım işi yaptırmak için gerekli tüm önlemleri alacak”.
Son yıllarda Doğu Rodoplar'ın en bozuk yolu
olarak belirlenen Mişevsko-Tsırkvitsa yol bölümünün onarımı tamamlandı. Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali, kötü durumda olan yol bölümünde
onarım çalışmalarına yönelik yapılan iş birliğinden dolayı Karayolları Kırcaali İl Müdürü İvana
Kalçeva’ya teşekkür etti.
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2021’de Momçilgrad ilçesinin 1061
sakini sosyal hizmetlerden faydalandı
Momçilgrad (Mestanlı)
ve diğer yerleşim yerlerinin 1061 sakini, uğurlamış olduğumuz 2021 yılı
boyunca belediye tarafından uygulanan çeşitli
sosyal programlardan
yararlandı. Bu tür hizmetlerin verilmesi 170 kişiye
istihdam sağladı. Momçilgrad Belediyesi, çeşitli
programlar kapsamında
en savunmasız sosyal
gruplarla çalışmaya devam edecek. Çalışma ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Koruma Fonu
tarafından finanse edilen
100 kişiye ücretsiz sıcak
öğle yemeği verilmesine yönelik kamu mutfağı hizmeti verilmesine
ilişkin 2022 yılı sonuna
kadar geçerli bir sözleşme imzalandı. Gıda ve
/ veya Temel Malzeme
Desteği Operasyonel
Programı kapsamında
“Momçilgrad’da Sıcak
Öğle Yemeği” projesi fi-

tür hizmet sunan dört
kurum bulunmaktadır:
Engelli Çocuklar Gündüz
Bakımevi, Sosyal Destek
Merkezi, Sosyal Rehabilitasyon ve Uyum Merkezi
ve Aile Tipi Yerleştirme
Merkezi.
Son olarak, engellilerin
ihtiyaçlarını karşılayan

Devlet, 2022'de işçi istihdamını
sürdürmeleri için işverenleri
desteklemeye devam edecek
nanse edilecek. Proje,
ücretsiz yemek verilen
620 ilçe sakinini kapsamaktadır. "Koruyucu
Bakım Hizmeti+" projesi kapsamında uzman
bir ekip tarafından yaşlı
ve engellilere sosyal ve

sağlık hizmetleri verilmeye devam edilecek. İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programınca finanse edilen
proje, risk altındaki 84
kişiyi kapsamaktadır.
Covid-19 ile ilgili koruyu-

cu bakım hizmeti, devlet
tarafından yetkilendirilen
faaliyetler olarak finanse
edilen tüm sosyal hizmetlerin tüketicilerini ve
sosyal hizmet uzmanlarını kapsamaktadır. Belediye sınırları içinde bu

Cebel, uygulamalı eğitim biçiminde en iyi
makine tamircilerini yetiştirmeye hazırlanıyor
Cebel (Şeyhcuma),
bölgede ve genel olarak
ülkede en çok aranan
personellerden biri olan
işletmeler için en iyi makine tamircilerini yetiştirmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki eğitim öğretim
yılında Ruska Peeva
Meslek Lisesinde uygulamalı eğitim biçiminde
"Metal İşleme Makineleri Operatörlüğü Bölümü
açılacak.
Belediye Başkanı Necmi Ali, 2022/2023 eğitim
öğretim yılı için öğrenci
kabulüne ilişkin plan taslağı hakkında şimdiden
olumlu bir görüş verdi.
Yeni bölümde okuyacak
sekizinci sınıf öğrencileri, halihazırda bir eğitim
merkezinin hazırlandığı
Kaşif Şirketi’nin işletmesinde öğrendiklerini uygulayabilecekler. Şirket,
bu uzmanlık alanında
personel ihtiyacı ve bu
alanda öğrencilere eğitim verme fırsatları ile
ilgili olarak Bölge Eğitim
Müdürlüğüne bir talep
gönderdi.
Necmi Ali, “Çalışma
yoluyla uygulamalı eğitim, müfredatta hem
standart teorik eğitimi
hem de uzmanlık alanına bağlı olarak belirli bir

hizmet, “Kişisel Yardım
Mekanizması" kapsamında verilen ve 110 ağır
engelli kişiyi kapsayan
kişisel yardım hizmetidir.
2022 yılında da 54 engelliye Asistan Destek
Hizmeti Programı içinde
sosyal asistan hizmeti verilmeye devam edilecek.

işletmede zorunlu stajı
içerir. Bu eğitim biçiminin avantajları, özellikle
pratik deneyim kazanan
öğrencilerin kendileri
için çoktur. Sonuç olarak
onlar, işgücü piyasasına

hazırlıklı girerler ve bu da
daha yüksek ücret karşılığında daha iyi işlerde
çalışmaya başlamalarını
sağlar. Bu eğitim modelleri genç işsizliğinin minimum düzeyde tutulduğu
Almanya, Avusturya ve
İsviçre'de başarıyla uygulanmaktadır” diye yorumda bulundu.
Uygulamalı eğitim modeli, ilçe için yeni bir şey

değil. Bu eğitim modeli,
mevcut eğitim öğretim
yılında Belediye Başkanının desteğiyle restoran
işletmeciliği mesleğinde
restoranlarda ve eğlence
yerlerinde üretim ve hiz-

metler uzmanlık alanına
yönelik uygulamaya konuldu.
Belediyenin yönetim
programında eğitim altyapısına yatırım yapılması bir öncelik olarak
yer alıyor. Hristo Botev
Lisesinin spor salonunda yenileme çalışmaları
neredeyse tamamlandı.
Soyunma odaları ve banyolar komple tamir edildi.

Koridorlar onarıldı, kapılar ve pencere doğramaları yenilendi.
Okulda STEM Merkezi inşaatı projesi sona
eriyor ve şimdiye kadar
yapılanlar, henüz kamu-

oyuna tanıtılmamış olan
yenilikçi eğitim biçiminde
benzersiz sonuçlar gösteriyor.
Belediye Başkanı Necmi Ali, “Eğitim kurumlarını, altyapı açısından
geliştirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, çocuklarımızı daha bugünden
dinamik yarınlara hazırlamaktır” dedi.
Kırcaali Haber

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hükümet işverenlere 2022'nin ilk iki ayında da Covid19'dan etkilenen ekonomik faaliyetlerde işçi istihdamını sürdürmek için devlet desteği verilmesine
karar verdi.
Destek, 13 Mart - 31 Aralık 2020 arasındaki dönemde yarı zamanlı çalışan, İş Kanunu'nun 173a.
maddesine göre ücretsiz izin kullanan işçiler veya
faaliyete geçici kısıtlamalar getirilmesi nedeniyle işi
askıya alınan çalışanlar için veriliyor.
1 Ocak 2020'den önce kurulan şirketler, çalışanlarının Ekim 2021 için prime esas kazanç tutarının
yüzde 60'ı ve işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerinin yüzde 60'ı miktarında destek
alabilecek. Bu desteği almaya hak kazanmak için,
tazminat için başvurdukları aydaki satış gelirlerinin,
2019'un aylık ortalama gelirine göre en az %40 oranında azalmış olması gerekir. Düşüşün %30'dan az
olmaması durumunda devletten sağlanan destek
miktarı, temmuz ayı prime esas kazanç tutarının

yüzde 50'si ve işverene ait olan sigorta primleri tutarının aynı oranı kadar olacak.
1 Ocak 2020’den sonra kurulan şirketlerin işverenleri, çalışanların Ekim 2021 için ayı prime esas
kazanç tutarının yüzde 60'ı ile kendilerine ait sigorta primi tutarının yüzde 60'ı kadar destek almaya hak kazanacaklar. Şirketlerin destek almaya
hak kazanması için tazminat başvurusu yaptıkları
aydaki satış gelirlerinin, 2020 için ortalama aylık
gelirlerine göre en az %40 oranında azalmış olması gerekiyor. Düşüşün %30'dan az olmaması durumunda devletten sağlanan destek miktarı, Ekim
2021 için prime esas kazanç tutarının yüzde 50'si
ve işverene ait olan sigorta primleri tutarının aynı
oranı kadar olacak.
Çalışanlarının istihdamını sürdürmek için destek
alan şirketlerin, Ekim 2021 için prime esas kazanç
tutarından az olmayan bir miktarda ücret ödemeleri
ve ilgili ay için ödenmesi gereken sigorta primlerini
ödemeleri gerekmektedir.
Ödemeler, Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ) tarafından banka havalesi yoluyla ilgili işverenin hesabına
yatırılacak. Kararname, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle
yürürlüğe girecek.
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E-Devlet Bakanlığı, dijital kimlik tanımlaması
için mobil uygulama geliştirecek
Basın toplantısında konuşan Elektronik Devlet
Bakanı Bojidar Bojanov,
“E-Devlet Bakanlığı, en
kısa sürede dijital kimlik
tanımlaması için bir mobil uygulama geliştirmeye çalışacak. Uygulama,
kimlik kartı verilerini içerecek” diye açıkladı.
Yeni bakanlık kendisine
birkaç iddialı hedef belirledi. Bunlardan biri de
kimlik kartlarına alternatif olacak bir uygulama
geliştirmek. Böylece sadece telefon üzerinden
PIN kodu girilerek kimlik
belgesi gerektiren çeşitli
elektronik hizmetlerden
faydalanmak mümkün
olacak. Uygulamanın altı
ay içinde geliştirilmesi
bekleniyor.
Yeni bakanlığın fikirleri
arasında kağıt işçi çalışma kartlarının, araba
pullarının ve idari kamu

kurumlarının mühür uygulamaların kaldırılması yer
alıyor. Bu, idari hizmetlerin büyük bir bölümünün
elektronik hale geleceği
ve gişeden gişeye bekle-

meye gerek kalmayacağı
anlamına geliyor. Ayrıca
mavi araç denetim kartlarının kaldırılması da
mümkün olup, araç kaydı
online olarak yapılacak.

Bakan yeni bakanlığın
öncelikleri ve önünde
duran en acil görevlerini
sundu. Bunların arasında
en sık kullanılan sertifikaların düşürülmesiyle idari

Bulgaristan ile Kuzey
Makedonya hükümetleri, ortak oturumda bir
araya geldi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Boyana

Hükümetler arası oturumunda Üsküp-Sofya
demir yolu hattının inşaatı, tarım sektöründe
iş birliği ve küçük işletmelere teşvik alanında

diyalog olması şart. İyi
komşuluk, bundan sonra da ortak çalışmalarımızda esas ilke olacak."
dedi.
İki hükümetin ortak

Kuzey Makedonya'nın
AB'ye entegrasyon yolunda koyduğu engellerin kaldırılması amacıyla karşılıklı diyaloğu
canlandırmaya çalışsa
da Bulgaristan iki ülke
arasında siyasi ve tarihsel bazı meseleleri ikili
ilişkilerde sorun olarak
görüyor.
Kuruluşunda, o zamanki adı Makedonya
Cumhuriyeti olan ülkeyi
ilk tanıyan devlet olan
Bulgaristan, komşusunun AB yolundaki engellerini kaldırmak üzere bazı koşulların yerine
getirilmesi hususunda
ısrar ediyor.
Bunların arasında,
Bulgar etnik bilincinde olan vatandaşların
ifade özgürlüğünün
tanınması, tarih kitaplarında "Bulgaristan
düşmanlığı" i ç eren
metinlerin kaldırılması
ve Bulgaristan'a karşı
siyasi söylemlerinden
vazgeçilmesi gibi konular yer alıyor.
Kuzey Makedonya'da
bir Bulgar etnik azınlığı bulunduğunu iddia
eden Bulgaristan, bu
azınlığın ülkenin anayasasında sayılan diğer
azınlıklar arasında yer
alması için ısrar ediyor.

yükün %80'inin kaldırılması yer almaktadır.
Yeni bakanlık ayrıca kişisel verilerimizin daha
iyi korunmasını istiyor.
Her vatandaş, kişisel
verilerini kimin ve hangi
gerekçeyle görüntülediği
konusunda bilgilendirilecek. Örneğin, yolda polis
tarafından yapılan trafik
denetimlerinde kontrol
işlemlerinden dakikalar
sonra polis memurlarının
ehliyet bilgilerini kontrol
ettiklerine dair sürücülere
bir SMS gelecek.

Bulgaristan ile Kuzey Makedonya
hükümetleri ortak oturum düzenledi

Rezidansı'nda düzenlenen oturumda, iki ülke
arasında ekonomik, siyasi, kültürel ulaştırma
ve diğer alanlarındaki
iş birliği konuları ele
alındı.
İki ülke arasında diyaloğun yoğunlaştırılması
amacıyla ekonomi, altyapı, Avrupa iş birliği ve
kültür alanında faaliyet
gösterecek 4 karma
çalışma grubu oluşturuldu.

üç muhtıra imzalandı.
Bulgaristan'a, 13 bakanı ile resmi ziyarette
bulunan Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski toplantının ardından Bulgaristan Başbakanı Kiril
Petkov ile ortak basın
toplantısına katıldı.
Bulgaristan Başbakanı Petkov, iki kabinenin
ortak çalışmalarını değerlendirirken, "Somut
sonuçlar bekleniyorsa

oturumunu, ikili ilişkilerde "yeni yaklaşım"
olarak tanımlayan Petkov, "İyi komşuluk olduğunda muazzam bir
sinerji de olur. (İki ülke
arasında tartışmalı tarihi ve ideolojik konuların
görüşüldüğü) Karma
Tarih Komisyonu gelecek 4 ayda 3 toplantı
yapacak." dedi.
- İkili ilişkiler
Başbakan Kiril Petkov hükümeti, ülkenin,

Bojanov, gelecekte idari
kamu kurumları tarafından verilen hizmetlerin tamamen elektronik ortamda sunulmasını planlıyor.
Bakan, dijital kimlik tanımlaması için mobil uygulamanın nasıl çalışacağına dair bir örnek verdi.
Bojanov, “Sağlık dosyamıza girmek istediğimizde
karşımıza "kendini tanımla" çıkacak. Ve uygulamayı açacağız ve "kimlik
talebi" diyecek. İster parmak izi ister PIN kodu ile
doğrulayacağız” dedi.

2021’de emlak fiyatları
yüzde 12 arttı
Gayrimenkul alanında uzman ve gayrimenkul
sektörünün dijitalleştirilmesi alanında faaliyet
gösteren bir şirketin kurucularından olan Georgi
Pavlov, BNR'ye verdiği demeçte, “Emlak fiyatları
dünya çapında yükseldi. Bulgaristan da bundan
istisna değil, ülkemizdeki fiyat artışı 2021 için
yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti” diye kaydetti.
Pavlov, “Proptech şirketi ise sektörün piyasa
hakkında daha fazla bilgi edinmesine, bir mülkün
alım satımında yer alan tarafların kimler olduğunu
ve satın alındıktan sonra bu mülke ne olduğunu
bilmesine yardımcı olacak gayrimenkul sektörünün dijitalleştirilmesi alanında faaliyet gösteren
bir şirkettir” diye açıklık getirdi.
Pavlov, “Küresel emlak fiyatlarındaki artışın
nedeni, Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak
üzere tüm finans kurumlarını çok parayla dolduran merkez bankalarının politikası, çok aktif

bir şekilde borç vermeye başladılar. Bu yıl hacim olarak ipotek kredilerinde yüzde 30 büyüme
oldu, bu da çok büyük bir seviyede büyümedir.
Bu nedenle, kredilerde bu kadar yüksek seviyede
büyümenin daha da yüksek bir fiyat artışına sebep olmasını bekliyordum, bu nedenle emlak fiyatlarının yükseldiğini daha çok duyacağız” dedi.
Emlak uzmanı, “Bunun nedeni, likidite fazlası
olan bankaların politikasıdır. Pandemi sırasında
mevduat hacmi ilk kez 100 milyar levayı aştı, ayrıca faiz oranları rekor seviyede düşük tutuluyor”
diye açıkladı.
Pavlov, boş ofis binalarının kaderinin değişeceğini, örneğin küçük klinikler tarafından kullanabileceklerini ve konut veya idari binaların zemin
katlarında bulunmalarına izin veren anaokullarına yönelik düzenlemenin değiştirilmesinin yeni
anaokullarının açılmasına yol açacağını sözlerine
ekledi. Ayrıca yeni binaların güzel bir park ortamında olduğuna dikkat çekti.
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BAL-GÖÇ’te Kongre Tarihi Belli Oldu
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
Derneği’nde (BAL-GÖÇ)
kongre tarihi belli oldu.
Derneğin Genel Başkanı
seçime kadar Gökhan Sözüçetin olurken, 18. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihi de 13 Mart
2022 olarak belirlendi.
Derneğin yeni Genel
Başkanı Gökhan Sözüçetin tarafından yapılan
yazılı açıklamada derneğin son günlerde yaşadığı
gelişmelere de yer verildi.
Sözüçetin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer
verdi:
“Son zamanlarda Balkan Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği'nde
(BALGÖÇ) ile ilgili bazı
basın-yayın organlarında
yer alan haberler hakkında kamuoyunun doğru
bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yönetim Kurulunun çoğunluğunun tek
amacı, çok adaylı olacağı
anlaşılan Genel Kurula
BAL-GÖÇ’ümüzü geniş
katılımlı, şaibesiz, demokratik ve temiz bir şekilde,
bütün adaylara eşitlik
sağlanması amacıyla ve
özellikle derneğimiz zarar görmeden götürebilmektir.
1985 yılında kurulan
köklü, marka ve kamu yararına olan derneğimize,
tarihinde görülmemiş bir
şekilde Genel Kurul iradesine ipotek koyulmaya, derneğin geçmişten

bugüne tüm üyelerinin
hakkına darbe yapılmaya
çalışılmıştır. Ne mutlu ki
yönetimin çoğunluğu bu
girişimin farkına varmış
ve bunun aydınlatılması
ile ilgili kararları almıştır.
Derneğimizi Genel Kurula
götürme iradesi ve Yönetim Kurulu çoğunluğu her
zaman olmasına rağmen,
yönetim kurulu tarafından
oluşturulan komisyonun
habersizce yapılan yeni
üyelikleri inceleme talebine, derneğimizin tüm değerleri ve hassasiyetleri
hiçe sayılarak, Eski Genel
Başkan Veli Öztürk’ün de
bulunduğu azınlık bir grup
tarafından engel olunmaya çalışılmış, derneğimize
temsilci (kayyım) atanma-

sı için mahkemeye başvurulmuştur.
Kayyım talebi reddedildi
Saygın ve etkin bir sivil
toplum kurumu olan derneğimizin var olan iradesi
fesata uğratılarak mahkeme koridorlarına düşürülmesi hepimizi derinden üzmüştür. Yüce Türk
Yargısı derneğimizin sevk
ve idaresi için hem irade
hem yeterlilik olduğunu
görerek dernek tüzel kişiliğine bizzat Dernek Eski
Başkanı tarafından açılan
bu davayı reddetmiştir. Bu
kez artık iddiaların aksine Genel Kurula gidebileceğimizi düşünürken
yine eski dernek başkanı
üzücü bir şekilde istinaf

Ardino’nun (Eğridere)
Suhovo (Susuzburun) köyünde arıcılık yapan 45

arıların bakımı için çok
emek sarfettim. Bu işi
özenle yaptım ve onlar

vandaki arıları öldürebilecek birçok hastalık var.
Arıcının en yakın yardım-

Gökhan Sözüçetin

Suhovo’da arıcılık yapan Erhan, iyi bir bal
hasadı gerçekleştirmenin keyfini çıkarıyor

yaşındaki Erhan Ramadan geçen yıl iyi bir bal
hasadı gerçekleştirmenin
keyfini çıkarıyor. 30 kovan
sahibi olan arıcı ağırlıklı
olarak manna, ıhlamur ve
bitkisel balı üretiyorr. Kovan başına yaklaşık 12 kg
bal verimi elde etti.
Erhan Ramadan, “Bu yıl

da bana çok kaliteli bir bal
verimi ile teşekkür ettiler”
diye kaydetti. Onun ifadesine göre, arıcılık zor bir
meslek ve birçok inceliği
var. O herkesin yapacağı
bir iş değil. Her şey çok
iyi bir organizasyon, çalışma ve zaman gerektiriyor.
Gözetimsiz bırakılırsa ko-

cıları babası Fahri Ramadan ve kızı İlayda'dır.
Erhan, "Rodop balı eşsizdir. Tadı çok güzel "
diye sözlerine ekliyor.
1976 yılında Suhovo köyünde dünyaya gelen Erhan Ramadan, o zaman
Ardino’daki Hristo Smirnenski Lisesi mezunudur.

yoluna başvurmuştur.
Yönetim Kurulunun karar
alması bizzat eski genel
başkan tarafından engellenmiştir. Ancak Mahkemeden izin ile karar
defteri alınarak ve Genel
Kurul irademiz olduğunu
engelin tarafımızdan değil
azınlık Yönetim Kurulu ve
Başkan tarafından çıkarıldığını göstererek bazı
kararlar alınmış ve karar
defterine işlenmiştir. Bu
kararlar dedikoduya yer
bırakmayacak şekilde
toplantı ve karar yeter
sayısına uygun davranılarak alınmıştır. Yönetim
Kurulumuz yasaya ve tüzüğe uygun olarak Genel
Başkan Veli Öztürk'ü derneğimizi uğrattığı zararlar
ve düşürdüğü durumları
dikkate alarak oybirliği ile
görevden almıştır.
Kazanan BALGÖÇ Olsun
Bu aşamada basın tarafından da gündeme ismi
sıkça getirilmiş olan bilgi
ve tecrübelerinden sürekli olarak yararlandığımız
Konfederasyonumuzun
Onursal Başkanı Turhan
Gençoğlu Yönetim Kurulunu ve mevcut başkan
adaylarını da arayarak
Derneğin Genel Kurul için
tarafsız bir komisyon kurması gerektiğini söylemiş-

tir. Yönetim Kurulumuz
komisyon kurulması sırasında, çok adaylı bir seçimde tüm adaylara eşit
mesafede durabilecek,
derneğin Genel Sekreteri
olmam ve işleyişi içerisindeki deneyimime olan
inanç ile Genel Başkanlık
görevini üstlenmem konusunda büyük baskı kurmuşlardır. Bunun üzerine
Genel Başkanlık görevini,
iki aydan az kalan Genel
Kurula kadar derneğimizin menfaatleri için kabul
ettim. BAL-GÖÇ Genel
Başkanlığı camiamız için
önemlidir ve onur duyarak
yapabileceğim bir görevdir.
Kurucu Genel Başkanımız Mümin Gençoğlu’nun
torunu olarak tek amacım
da; Balkan camiası için
kutsal olan BAL-GÖÇ yönetimine talip olan adayların, eşit şartlarda, şeffaf,
geniş katılımlı ve sağlıklı
bir biçimde seçim yarışına
katılması, projelerin ve insanların değerlendirilmesi, kazananın camiamız
ve BAL-GÖÇ olması ve
camiamızın yara almasına mümkün olduğunca
engel olmaktır.
Öztürk’e ihraç talebi
Mevcut adaylara ve
bu süreçte çıkacak tüm
adaylara eşit davranaca-

ğıma, gerekli kolaylığı ve
çalışma ortamını sağlayacağıma, üyelerimizin Genel Kurula katılması için
gerekli hizmetin eksiksiz
verileceğine söz veriyorum. Genel Kurul kararı
alınmış olup, ilk toplantı
27 Şubat 2022 tarihinde
çoğunluk sağlanamaz ise
ikincisi de 13 Mart 2022
tarihinde yapılacaktır.
Ayrıca özellikle son zamanlarda yasaya ve tüzüğümüze aykırı olarak
yapmış olduğu eylemler
ve camiamıza verdiği
zararlar için geçmişteki
Genel Başkanlarımızdan
Veli Öztürk ihraç istemli
olarak Disiplin Kuruluna
sevk edilmiştir.
Genel Başkan olarak
bu sürecin sıkıntılarının
aşıldığını düşünerek camiamıza Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını
diliyorum. Bal-Göç sadece ülkemizin değil uluslararası saygınlığı olan
değerli bir dernektir. Bu
tür küçük çatışmalar ve
aksamalar gücünden ve
değerinden bir şey kaybettirmeyecektir. Ben ve
Yönetim Kurulumuz birer
nefer olarak çalışmalarını
sürdürecek ve camiamızın gücünü her durum ve
şartta göstermeye devam
edecektir.”

Yunanistan-Bulgaristan doğal gaz boru
hattı birkaç aya kadar hazır olacak
Yunanistan Başbakanı
Kiriakos Miçotakis, Yunanistan ile Bulgaristan
arasındaki doğal gaz
boru hattı bağlantısının
birkaç aya kadar hazır
olacağını söyledi.
M iç otakis, başkent
Sofya'da Bulgaristan
Başbakanı Kiril Petkov
ile görüştü.
Görüşmelerin ardından
düzenlenen ortak basın
toplantısında konuşan
Miçotakis, iki ülke enerji
sistemleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi
önünde geniş olanaklar
bulunduğunu kaydetti.
Miçotakis, "Yunanistan-Bulgaristan doğal
gaz boru hattı bağlantısı birkaç aya kadar hazır
olacak." dedi.
AB ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen
Miçotakis, "Yunanistan,
AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tamamen
normalleşmesine çaba
gösterecek." ifadelerini
kullandı.
Miçotakis, Yunanistan
ve Bulgaristan'ın AB'nin
dış sınırlarını muhafaza
etmek zorunda olduklarına işaret ederek, "Ül-

kelerimiz insan haklarının korunmasını esas
alarak bu görevlerini
etkin bir şekilde yerine
getiriyor." diye konuştu.
Bulgaristan Başba-

doğalgaz boru hattı
Bulgaristan'ın Rus gazına bağımlılığını azaltacak olan Bulgaristan-Yunanistan Doğal gaz Boru
Hattı projesi, 2015 yılın-

kanı Kiril Petkov ise iki
ülkenin AB’nin dış sınırı olduğunu belirterek,
"Ülkelerimiz arasında iyi
bir koordinasyon olması gayet mantıklıdır. İyi
komşuluk, bölgemizde
birlikte elde edebileceğimiz en önemli şeydir.
Her konuyu görüşüp iyi
çözümler bulmaya hazırız." dedi.
Başbakan Miçotakis
daha sonra Cumhurbaşkanı Rumen Radev
ile bir görüşme yaptı.
- Yunanistan ile Bulgaristan arasındaki

da inşa edilmeye başladı. Yaklaşık 200 kilometre uzunluğundaki hat ile
Yunanistan üzerinden
Bulgaristan'a yıllık 3 ila
5 milyar metreküp gaz
taşınacak. Boru hattının tamamlanmasıyla
2022'de Azerbaycan'ın
Şah Deniz 2 sahasından
gaz tedariki gerçekleştirilmesi planlanıyor. Avrupa Birliği’nin desteklediği
bu proje ile Avrupa’daki
doğal gaz kaynaklarının
çeşitlendirilmesi hedefleniyor.
Kırcaali Haber
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Burgaz Başkonsolosu Güzel, BULTİŞAD’a
üye üç fabrikayı ziyaret etti
Genel Müdürü Murat Yürekten
video konferans ile görüşmeye
katıldı. Görüşme sırasında Sıdkı Remzi, Başkonsolosa şirketin büyüme planlarından kısaca
bahsederek Enpay Transformer
Komponents Bulgaria’yı tanıttı
ve spesifik üretimi hakkında bilgi verdi.
Ziyaret, Cambro Ozay BG

şirketinin tesisinde devam etti.
Fabrika Müdürü Bülent Bulut
ve Mali İşler Müdürü Ahmed
Ahmedov, tüm üretim döngüsünü ve geniş ürün yelpazesini
gösterdiler. Ev sahipleri, yeni
tesislerinin inşatını da içeren
şirketin büyüme süreci hakkında bilgi paylaştı.
Bizimgazete

Momçilgrad'da geçen yıl 530
yeni otopark yeri yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Burgaz
Başkonsolosu Senem Güzel, 14
Ocak 2022 cuma günü Şumen
şehrinde günübirlik bir ziyarette
bulundu.
Başkonsolos, kendisine eşlik eden BULTİŞAD Koordinatörü Dr. Menent Shukrieva ile
birlikte BULTİŞAD’a üye olan
ve Şumen’de faaliyet gösteren

Sark Bulgaria, Enpay Transformer Komponents Bulgaria ve
Cambro Ozay BG şirketlerini
ziyaret etti.
Başkonsolos, Sark Bulgaria
AD şirketinde Sark Bulgaria
Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar
Sönmez, Mali İşler Müdürü Suat
Vardar ve İdari İşler Müdürü
Mudin Niyazi ile bir araya geldi.

Ev sahipleri fabrika ziyareti organize ederek Bulgaristan’daki
yatırım, şirketin sahip olduğu diğer fabrikalar ve üretilen ürünler
hakkında bilgi verdi.
Ziyaret programı, Enpay Transformer Komponents Bulgaria
EOOD’da devam etti. Başkonsolos Şirket Müdürü Sıdkı Remzi ile bir araya geldi. Şirketin

Uğurladıüımız 2021 yılında Momçilgrad (Mestanlı) şehrinin
farklı yerlerinde 530 yeni otopark yeri oluşturuldu. Şehrin
orta kesiminde 70 araçlık tamamen yeni bir otopark yapımı
tamamlandı. Otopark yerleri iki ana cadde "Gümürcinska"
ve "Makaza" arasındaki apartman arası boş alanlarda oluşturuldu. Yeni otoparkta bahar aylarında oluşturulacak yeşil
alanlar öngörülüyor.
Yılın başlarında Edinadeseti semtinde toplam 360 otopark
yeri asfaltlandı ve işaretlendi. Onların bir kısmı yeni yapıldı,

Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümünü Ziyaret Etti
Türkiye Cumhuriyeti Burgaz
Başkonsolosu Senem Güzel,
geçen cuma günü Şumen
şehrinde günübirlik bir ziyarette bulundu.
Ziyareti kapsamında Başkonsolos Güzel, Şumen Piskopos Konstantin Preslavski
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü ziyaret etti.
Bölümde görev alan 7 öğretim üyesi ile bir araya geldi.
Görüşmede akademisyenler, bilimsel çalışmaları ve
bölümün kuruluşunun 30.
yıldönümü ile ilgili planlanan
etkinliklerden bahsetti.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. Meryem Salim
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğretim
elemanlarının en son yayınladığı iki ciltlik makale kitabını hediye etti. Başkonsolosa
nazik ziyaretlerinden dolayı
teşekkür etti.
Başkonsolos Güzel, öğretim

bir kısmı ise yenilendi. Belediye bütçesinden sağlanan fonlarla Momçilgrad'ın merkez kısmında “Gümürcinska " ve "26
Aralık" ana caddeleri arasındaki alanda 50, şehir parkının
güney kesiminde ise 30 otopark yeri daha oluşturuldu. Ayrıca
Kapitan Petko Voyvoda Caddesi’nde de 20 yeni park yeri
daha yapıldı.
Momçilgrad Belediyesinin yeni otoparkların yapımına yaptığı yatırımın amacı, şehrin sakinlerine ve misafirlerine kolaylık
sağlamaktır.

elemanlarına gösterdikleri
misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Bölüm kütüphanesine kitap hediye ederek
akademisyenlere ve öğrencilerine başarılar diledi.
Senem Güzel Beşeri Bilim Fakültesi Dekanı Todor
Todorov’u da ziyaret etti.
Görüşmede, fakülte ve konsolosluk arasındaki çeşitli iş

birliği imkanları ele alındı.
Dekan Doç. Todorov, diplomat Senem Güzel’i bu yıl mayıs ayında Fakülte tarafından
düzenlenecek sempozyuma
davet etti.
Öğlenden sonra Başkonsolos Güzel, Şumen şehrinde
faaliyet gösteren Türk yatırımı fabrikaları ziyaret etti.
Bizimgazete
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