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Azerbaycan Büyükelçisi Hüseynov,
Kırcaali Belediyesinin Konuğu Oldu
Kırcaali Belediye Başkanı Dr.
Müh. Hasan Azis ve Belediye
Meclis Başkanı Müh. Hüseyin
Ahmet 27.01.2022 tarihinde
Azerbaycan Cumhuriyeti Sofya
Büyükelçisi Ekselansları Hüseyn Hüseynov ile bir çalışma
toplantısı gerçekleştirdiler. Görüşmeye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Şükrü de katıldı.
Görüşmede kültür, eğitim ve
ekonomi gibi çeşitli alanlarda
ortaklık fırsatları tartışıldı. Belediye Başkanı, konuğu Doğu
Rodoplar’ın zengin kültürel ve
tarihi mirası, ilçenin ekonomik
profili ve bölgedeki yatırımlar
hakkında bilgilendirdi.
Başkan Azis, 2019'da Kırcaali Belediyesi ve Azerbaycan
Büyükelçiliğinin burada Nevruz
Bayramı kutlaması düzenledikleri, kültür ve eğitim alanında diğer ortak girişimlerin de hayata
geçirildiğini anımsattı. Belediye
Başkanı, “Kırcaali'de farklı etnik kökene ve dinlere mensup
insanlar yaşamakta, ilişkiler
hoşgörü ve diğerine saygı teme-

linde inşa edilmektedir. Nevruz
Bayramı bu yüzden Kırcaali'de
doğal olarak yerini buldu” diye
vurguladı.
Hüseyn Hüseynov, 2022'nin

Bulgaristan ile Azerbaycan
Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30.
yıl dönümü olduğunu söyledi. Yıl
dönümünün, Bakü'de çeşitli kül-

Kirkovo’da yöresel kıyafetler, eski
ev eşyaları ve yemekler sergilendi
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Kirkovo (Kızılağaç) Kadın Kolları Teşkilatı, Milletvekili
Adlen Şevket’in himayesinde
düzenlenen Rodoplar bölgesine ait yöresel Rodop kıyafetleri,
eski ev eşyaları ve Kirkovo kadınlarının mutfağından ev yapımı yiyeceklerden oluşan bir
sergi düzenledi.
Etkinliğin konukları, Plovdiv
(Filibe) Bulgar-Türk Edebiyat
Kulübü Onursal Başkanı ve
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü’nün
eşi Sinem Küngerü ve Nöbettepe Dergisi Genel Koordinatörü
ve Konsolosluk Memuru Şenar
Bahar idi.
Kirkovo ilçesinden bayanlar,
Kirkovo yöresine ait geleneksel
kıyafetler ve kostümler giydiler,

halk oyunları ve danslarında hünerlerini sergilediler, birbirleriyle
hediye alışverişinde bulundular.

Adlen Şevket, Rodoplar’ın insanın efsununa, sihrine kapıldığı, büyülendiği bir yer olduğuna
ve bu sihre bir kez kapılanın
tekrar tekrar bu yere geri döndüğüne dikkat çekti. Milletvekili,
Küngerü Hanım’a dönerek şunları söyledi: “Umarız kalbinize

dokunmayı başarmışızdır ve
Rodoplar’ın bu güzel köşesine
tekrar gelmeyi arzu edersiniz”.
Sinem Küngerü, bütün sergiyi büyük bir
heyecanla gezdi, eski
ev eşyaları hakkında
bilgi edinmek istedi,
yöresel kostümler çok
ilgisini çekti, Kirkovo
bayanlarının hazırladığı lezzetleri tattı.
Etkinliğin sonunda
Sinem Küngerü, Kirkovo Belediye Başkan
Yardımcısı Valentina Dimitrova
tarafından tüm kadınlar adına
kendisine hediye edilen Rodop
bölgesine ait yöresel bir kostümü giydi. Ardından tüm katılımcılar çekilen halay oyununa
katıldı.

türel etkinliklerle kutlanacağını
ve Bulgar girişimciler ticaret fuarlarına katılmak üzere orasını
ziyaret edeceklerini kaydeden
Büyükelçi, Azerbaycan'ın başkenti yakınlarında Bulgar üreticilerin ürünlerini tanıtmalarına
bir şans verebilecek bir Serbest
Ekonomik Bölge kurulduğunu
ve oradan Orta Asya pazarlarına yol bulabileceklerini hatırlattı.
Toplantıda ayrıca ikili temasların genişletilmesi ve ortak projelerin uygulanması, Kırcaali
Belediyesi ile bir Azerbaycan
Belediyesi arasında kardeşlik
ilişkileri kurulması, Kırcaali ve

Bakü'deki okullar arasında dostane ilişkiler kurulması vb. ortak
girişim fırsatları tartışıldı.
Diplomat, mart ayında Kırcaali
Tiyatro ve Müzik Merkezi Kadriye Latifova Müzikal Tiyatrosu
ekibinin Azerbaycan Büyükelçiliğinin desteğiyle Sofya'da
Arşin Mal Alan operetini sahneleyeceğine dikkat çekti. Arşin
Mal Alan opereti, Azerbaycan
Kültür Bakanlığının desteğiyle
yerel tiyatro tarafından sahneye konulan Doğu-Müslüman
dünyasının ilk operasını kuran
Üzeyir Hacıbeyli'nin klasik müzikal komedisidir.
Görüşmenin ardından Büyükelçi Hüseynov ve Dr. Müh.
Azis, Kırcaali yakınlarındaki
Yunanistan ile Bulgaristan arasındaki doğal gaz boru hattı
bağlantısının güzergahını ziyaret ettiler.
Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki gaz bağlantı hattı, 150
km'si Bulgaristan topraklarında
olmak üzere 182 km uzunluğundadır. Yunanistan’ın Gümülcine
şehrinden başlayan doğal gaz
hattı, Stara Zagora (Eski Zağra)
şehri yakınlarında Bulgaristan’ın
gaz iletim sistemine bağlanmaktadır.
Bulgaristan’ın Azerbaycan ile
mutabık kalınan doğal gaz miktarını tedarik edebilmesi için
Yunanistan-Bulgaristan doğal
gaz boru bağlantı hattının 1
Temmuz'a kadar devreye alınması bekleniyor. KH

Azerbaycan Büyükelçisi Hüseyn Hüseynov,
Kırcaali Haber Gazetesini Ziyaret Etti.
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AB, Covid-19 aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirdi
1 Şubat'tan itibaren Avrupa Birliği’nde (AB) Covid-19 aşı sertifikalarının
geçerliliğine ilişkin yeni
kurallar yürürlüğe girdi.
9 aydan eski olanlar, AB
ülkelerine seyahat etmek
için kullanılamayacak.
Takviye doz aşı olmayanlar daha önce olduğu
gibi negatif sonuçlu PCR
test raporu veya Covid-19
hastalığını geçirip iyileştiğini gösteren belge ibraz
ederek seyahat edebilecekler.
Aşı sertifikalarının geçerliliği konusunda ülkeler
arasında büyük farklılıklar
olduğu için yeni kurallar
kabul edildi. Şimdi konu,
seyahat olduğunda aşı
sertifikalarının geçerlilik
süresi tüm ülkeler için
aynı olacak.
Pratikte bunun anlamı
şudur: dokuz aydan daha
önce aşılanmış olup takviye doz aşı almadıysanız,
1 Şubat'tan sonra başka
bir AB ülkesine seyahat
ederseniz, kontrol edildiğinde aşı sertifikanızın
süresinin dolmuş olduğu
bildirilecek. Geçerli bir
negatif sonuçlu PCR test
raporu sağlamanız gere-

etmeye devam ediyor ve
onları koordineli eylemde
bulunmaya çağırıyoruz.
Covid-19 sertifikasının
AB genelinde aşı sertifikası, negatif sonuçlu PCR
test raporu veya Covid-19
hastalığını geçirip iyileştiğini gösteren belge olmak
üzere tüm formlarında
işe yaradığı kanıtlandı.
Covi-19’un yeni varyantı
hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda
ülkelerin buna ilişkin tedbirlerini daha iyi koordine
edeceğiz”.
Daha önce olduğu gibi
aşılama sonrası sertifikaların geçerlilik süresi belgelerde belirtilmeyecek.

kecek.
Bu, aşısız sayılacağınız
anlamına gelmez, ancak
aşı sertifikanız 9 aydan
eskiyse seyahat için kullanılamaz.
Avrupa Komisyonunda
yapılan açıklamada, “Birincil aşılamadan sonra
verilen sertifikaların dokuz aylık geçerlilik süresi,
AB içinde seyahat planlarken güvenlik sağlayacaktır. Ayrıca devletleri
ve vatandaşları ek dozlar

uygulamaya teşvik edecektir” denildi.
Şu an için üçüncü doz
aşıdan sonra verilen sertifikaların belirli bir geçerlilik süresi olmayacak.
Çünkü güçlendirici aşılamadan sonra korumanın
ne kadar sürdüğüne dair
hala bilimsel bir kanıt yok.
Daha önce olduğu gibi
ayrı ayrı ülkeler, restoranlara, müzelere veya diğer
halka açık yerlere erişim
gibi dahili amaçlarla kul-

lanıldığında Covid-19
sertifikalarının geçerlilik
süresini kendileri belirleyebilecekler.
Ancak Brüksel, kaosa
yol açmamak için ülkeleri
iç kuralları getirirken aşı
sertifikasının yeni geçerlilik süresini dikkate almaya
çağırıyor.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Christian Wigant,
şunları söyledi: “Üye devletler tarafından alınan
önlemleri yakından takip

sek elektrik ve yakıt fiyatları belediyeleri sokak ve
kaldırımların, okulların,
kreşlerin, parkların onarımı için ayırdıkları serma-

lerden veri toplamaktadır.
Dr. Müh. Azis, “Belediyelerin elektrik enerjisi ve
ısıtma yakıtlarına ilişkin
fatura bedellerinde kes-

getirici faaliyetler açısından aynı zamanda ekonomik bir krizdir” dedi.
Aynı zamanda NSORB
Başkan Yardımcısı da

ye harcamalarını kesintiye
uğratacak.
Aralık 2021 - Mayıs
2022 dönemi için tahmini
maliyetler, bu fiyatlarda
elektrik enerjisi ve kalorifer yakıtlarına ilişkin fatura yükünü karşılamak
için Kırcaali belediyesinin
ortalama 500 000 levaya
ihtiyaç duyacağını belirtti. Bu nedenle Bulgaristan
Ulusal Belediyeler Birliği
(NSORB), ısıtma ve elektrik maliyetlerinin ne kadar
artacağını tahmin etmek
için şu anda tüm belediye-

kin ve önemli ölçüdeki
artışlar, belediye bütçelerini olumsuz etkiliyor”
dedi. Belediye Başkanının
ifadesine göre, devlet, işletmeleri desteklediği gibi
belediyelere de mali destek vermelidir.
Dr. Müh. Azis, “Devlet,
ülke bütçesinin kabul edilmesinden hemen sonra
bu sürece müdahale etmelidir. O da kriz bütçesi
olmalı, çünkü Covid-19
salgını nedeniyle kriz durumundayız. Kriz sadece
sağlık değil, gelir ve gelir

olan Belediye Başkanının ifadesine göre, belediyelerin desteklenmesi
yakında başlamalıdır. İlk
önce destekleme tekliflerinin yeni devlet bütçesi
taslağında kabul edilmesi
ve hemen ardından belediyelerin fiili desteğine
başlanması gerekmektedir. Bu, mart ayından sonra belediyelerin sermaye
tahminlerine ilişkin taahhütlerini büyük ölçüde
yerine getirebilmeleri için
yapılmalıdır.
Kırcaali Haber

Başkan Hasan Azis: Devlet belediyelere yüksek elektrik ve
kalorifer yakıtı fiyatları sorununu aşmasına yardımcı olmalı
Kırcaali Belediyesinin
Kasım 2021 için elektrik
enerjisi ve kalorifer yakıtlarına ilişkin fatura yükü,
2020 yılının aynı dönemine kıyasla iki katından
fazla arttı. Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh.
Hasan Azis, basına yaptığı açıklamada, “Eğitim ve
sosyal güvenlik, yardım
ve hizmetler alanları en
büyük paya sahiptir. Sokak aydınlatması için halihazırda faturalandırılmış
miktar da az değil” dedi.
Kasım 2021 için toplam
elektrik fatura bedellerinin 317 007 leva tutarında
olduğunu, kalorifer yakıtlarına ilişkin fatura bedellerinin ise 103 020 leva
olduğunu kaydeden Belediye Başkanı, 2020 yılının
aynı dönemine ait fatura
bedellerinin ise elektrik
tüketimi için 158 280 leva,
kalorifer yakıtları tüketimi
içinse 55 560 leva olduğuna dikkat çekti.
Dr. Müh. Azis, “Kırcaali
Belediyesi, ülkedeki diğer
tüm belediyelerin durumundan bir istisna değildir. Bu nedenle önümüzdeki aylarda kısıtlamaların
vatandaşlar tarafından
büyük ölçüde hissedilmemesi için bizler de bir
tasarruf programı öngörüyoruz” diye açıklık getirdi.
Belediye başkanının
ifadesine göre, bu yeterli
olmayacak, çünkü yük-

Bunun yerine 1
Şubat'tan itibaren dijital
sertifikaları doğrulamak
için kullanılan tüm mobil
uygulamalar uyarlanacak. Aşı tarihi 9 ay veya
270 günden eski ise doğrulama için kullanılan mobil uygulama sertifikanın
süresinin dolduğunu gösterecek.
Ülkemizde halihazırda
takviye doz aşı olan yaklaşık 500 000 kişi var, onlar için 1 Şubat'tan sonra
AB'ye seyahat kurallarında herhangi bir değişiklik
olmayacak.
Bulgaristan’da dijital aşı
sertifikasının süresi sınırsızdır.

Bakan Lorer, Bulgaristan ekonomisinin
%5 büyümesini hedefliyor

Yenilik ve Büyüme Bakanı Daniel Lorer, ülkedeki ikili ticaret odalarının bir toplantısının açılışında yaptığı
konuşmada, “Bulgaristan'ın ekonomik büyümesinin
yüzde 5'e ulaşmasını istiyorum” diye kaydetti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun “Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Sonbahar raporuna göre,
Bulgaristan'ın bu yılki GSYİH büyüme oranının yüzde
4,1’e ulaşması bekleniyor.
Bakan, “Uzun bir siyasi istikrarsızlık döneminden
sonra ve düzgün işleyen bir devlet altyapısı oluşturma
konusunda net bir görevle seçildik. İlk görevimiz, hiçbir
şey çalınmaması, yatırımcılardan hiçbir şey istenmemesi yönünde adalet sistemini değiştirmek olacaktır”
dedi.
Lorer, “İkinci görevimiz, fiziksel altyapıyı oluşturmak,
üçüncüsü dünya ölüm sıralamasında üst sıralardan
uzaklaşmak için sağlık hizmetlerini iyileştirmek, dördüncüsü çocuklarımızı eğitim görmek için yurt dışına
göndermek zorunda kalmamak için eğitim sistemini
geliştirmektir” diye belirtti.
Bakan, “Benim görevim, tüm bunların ekonomik
motoru olacak bir kurum yaratmaktır. Bu motor, AB
finansmanı
ve özel yatırım ile devlet
b ü tç e s i n d e n
gelen parayla
ç alış malıdır.
Bulgaristan'ın
komşularımızla karşılaştırılabilir bir ekonomik büyüme
elde etmesini
istiyoruz, çünkü Bulgaristan ekonomik kalkınma rekabetinde ciddi
şekilde geride kalmıştır” diye kaydetti.
Lorer, ticaret odalarının temsilcilerine dönerek,
“Yenilik ve Büyüme Bakanlığında ekonomik büyüme
için çalışan devlet kurumlarının araçlarını bir araya
topladık. Bunlar Bulgaristan Kalkınma Bankası, Fonlar Fonu, Ulusal Yenilik Fonu, bir dizi AB programı
ve Bulgaristan'ın yüzü olan Bulgaristan Yatırımlar
Ajansı'dır” dedi. Bakan, “Amacımız bu araçları maksimum büyümeye odaklamak, büyümenin yüzde 5 seviyesinde olmasını istiyorum. Romanya bunu çoktan
başardı, enflasyon bize yardım ediyor ve sizin yardımınızla bu başarılabilir” diye belirtti.
Lorer, “Şimdiye kadar, yatırımların önündeki en büyük engel, yolsuzluktan kaynaklanan ticari riskti. Bu
nedenle, yolsuzluğa sıfır tolerans ve iş dünyasının yatırım yapması önündeki idari engellerin kaldırılması
için çalışıyoruz” diye kaydetti.
Ticaret odaları temsilcileri, iş dünyasının temel sorununun, şirketlerin, yabancı ve yerli yatırımcıların
hakları da dahil olmak üzere hukukun üstünlüğünü
sağlamak olduğuna dikkat çektiler. Diğer bir zorluğun
da iş gücünün becerilerini geliştirmek ve Bulgaristan'ın
yabancı ülkelerdeki ticaret ataşelerinin Bulgaristan'a
yatırımcı çekmeye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmak olduğu belirtildi.

HABERLER

09 Şubat 2022

Kırcaali Haber 3

Mineralni Bani ve Kırklareli Belediyelerinin
ortaklaşa yürüttüğü bir proje sona erdi
Mineralni Bani (Meriçler)
Belediye Başkanı Mümün
İskender başkanlığında bir heyet, Türkiye’nin
Kırklareli şehrinde düzenlenen "Tarih Yoluyla
Turizmin Tanıtılması ve
Geliştirilmesi /PATH/ "
projesinin kapanış basın
toplantısına katıldı. Mineralni Bani Belediyesi, AB
tarafından eşfinansman
sağlanan 2014-2020 Dönemi Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi
İş Birliği Programınca
uygulanan projenin lider
kuruluşu olup proje ortağı
ise Kırklareli İl Özel İdaresi idi. Süresi 24 ay olup
değeri 421 584 avro olan
projenin hibe sözleşmesi
26 Şubat 2020 tarihinde
imzalanmıştı.
Proje, Mineralni Bani yakınlarındaki Toplikos Kalesi ve Hamdibey köyünün
yapımı, rehabilitasyonu,
iyi bir şekilde sergilenmesi, engelliler için erişilebilir mimari ortamın
sağlanmasını, turizmin
hızlandırılmış gelişimi için
koşulların sağlanmasını
ve bölgenin zengin doğal,
tarihi ve kültürel potansiyelinin teşvik edilmesini
içeriyordu.
Proje kapsamında Toplikos Kalesi’nin rehabilitasyonu ve sergilenmesine
yönelik tedbirler hayata
geçirildi. Kale etrafındaki
bitişik alanların iyileştirilmesi, park ortamındaki
ara yolların yeniden inşası ve rehabilitasyonu,
dezavantajlı gruplar için

Atatürk'ün Yunanistan'ın
Selanik kentindeki dünyaya geldiği evinin birebir
kopyası olan Kemal Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret
edildi. Belediye Başkanı
Mümün İskender, müzenin konuk defterine, "Dünyanın en büyük reformcularından biri olan Kemal
Atatürk'ün anısı önünde
saygıyla eğiliyorum” diye
yazdı.
Konuklar, şehrin eski
kesiminde Bulgaristan,

de dahil olmak üzere
yapının erişilebilirliğinin
ar tırılması, arkeolojik
anıtın park ve sanatsal
aydınlatması, rekreasyon
alanların oluşturulması
ve etkinlikler, açık hava
sanat per for mansları
düzenlenmesi ve geçici
turistik atraksiyonlar için
bir alanın belirlenmesine
yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Ayrıca Toplikos
Kalesi, Mineralni Bani’nin
yüzyıllara yayılan tarihinin
maksimum düzeyde anlaşılır sunumuna yönelik
modern yöntem ve araçlar kullanılarak sergilendi.
Ses, ışık, animasyon ve
bir duman birleşiminden
oluşan multimedya gösterisi ile kalenin farklı
dönemlerde gelişimi tanıtıldı. Bu görsel-işitsel gösteri, görüntüleri, resimleri

ve hareketleri yeniden
canlandırarak arkeolojik
anıtı pazarlamanın ve reklamını yapmanın modern
bir yöntemidir.
Hikâye, Hamdibey köyünde de canlandırıldı.
Orada yapılan faaliyet,
yerel yönetimin Hamdibey'deki kültürel ve tarihi
altyapının yenilenmesi ve
turistik bir destinasyona
dönüştürülmesine yönelik
uzun soluklu çalışmalarının devamı niteliğindedir.
Antik Arnavut kaldırımlı
taş sokaklar yenilendi ve
yerleşim sakinlerinin ve
misafirlerinin güzel bir
manzaranın keyfini çıkarabilecekleri panoramik
bir platform inşa edildi.
Yerel doğal, kültürel ve
tarihi kaynakların geniş
çapta yaygınlaştırılmasını ve reklamını ve entegre

bir yüksek kaliteli turizm
ürününün yaratılmasını
amaçlayan bir turist rehberi ve diğer bilgi materyalleri oluşturuldu. Mevcut
turizm yönetimi modelini
gözden geçirerek hedef
bölgeyi rekabetçi ve çekici bir turistik destinasyon
haline getirmek için değişiklikler önererek sürdürülebilir turizmin gelişimi
için ağ oluşturmayı teşvik
etmeyi amaçlayan sınır
ötesi bir bölgede turizmi
teşvik etmek için bir seminer düzenlendi.
Proje kapsamında
Kırklareli'de Bulgaristan
için 750, ayrıca İngilizce
ve Türkçe olarak 250 adet
tanıtım broşürü basıldı.
Bulgaristan'dan gelen konuklar, Kırklareli'nin diğer
kültürel ve tarihi simgelerini tanıma fırsatı buldu.

Azerbaycan Büyükelçisi Hüseynov: Bulgaristan
için iyi olan Azerbaycan için de iyidir
Kırcaali Valisi Daniel
Delçev ve yardımcısı Yulia Çortleneva, Azerbaycan Cumhuriyeti Sofya
Büyükelçisi Ekselansları
Hüseyn Hüseynov'u karşıladılar.
Konuk, iki ülke arasındaki geleneksel iyi
ilişkileri ve Kırcaali ziyaretleri sırasında önceki
Azerbaycan Büyükelçisi
Nargiz Gurbanova'ya
gösterilen misafirperverliği hatırlattı. Bulgaristan ve Azerbaycan'ın
birçok benzerliği olduğunu söyleyen diplomat,
iki ülkenin topraklarında
farklı dinlere mensup insanların kendi inançları
doğrultusunda özgürce
yaşadığını, hem kiliseler
hem camiler hem sinagogların görülebileceğini

ifade etti.
2022’in, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin
kurulmasının 30. yıldönümü olduğunu kaydeden Azerbaycan Büyükelçisi, planlanan ortak
yıldönümü kutlamalarına

da değindi. Hüseynov,
“Bulgaristan için iyi olan
Azerbaycan için de iyi ve
biz, bunun için çalışacağız” dedi.
Bulgaristan-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30.yılı münasebetiyle

ortak kutlama
yapılması fırsatı sunulmasından dolayı
duydukları
memnuniyeti
dile getiren
Delçev ve
yardımcısı,
öneriyi valiliğin gündemine dahil etme
fikrini kabul
etti.
Görüşmenin sonunda
Büyükelçi
H ü s e y n o v ’a
üzerinde bir Rodop kızı
resminin bulundu ğu
seramik bir pano ve turistik yerleri tanımasına
yardımcı olacak Kırcaali
bölgesi için bir gezi rehberi kitabı hediye edildi.

Yunanistan, Karadağ ve
Türkiye'den balmumu
figürlerinin sergilendiği
Balkan Kültürü Müzesi'ni
ziyaret etti. Proje kapanış basın toplantısında
her iki taraf da uygulanan projeden duydukları
memnuniyeti dile getirdi.
Programın yeni döneminin açılmasından sonra
her iki bölgede turizmin
gelişmesi için yeni proje
teklifleri sunmaya hazır
olmaya karar verildi.

Bulgaristan ve Kuzey
Makedonya arasında üç iş
birliği anlaşması imzalandı
Bulgaristan ve Kuzey Makedonya hükümetleri
Sofya'da ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan
sonra iki ülke arasında tarım, ulaştırma ve küçük ve
orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gelişimi alanında iş
birliğini derinleştirme amaçlı üç mutabakat muhtırası
imzalandı.
Toplantı, iki hükümetin Bulgaristan'ın Balkan ülkesinin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlaması
üzerindeki vetosunu kaldırma amaçlı müzakerelerde
ilerleme kaydetme çabaları kapsamında gerçekleşti.
Toplantının ardından Kuzey Makedonya Başbakanı
Dimitır Kovaçevski ile ortak basın toplantısında açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, 25 Ocak
Salı günü varılan anlaşmaları, iyi yapılmış bir iş olarak
nitelendirdi.
Petkov, “Bu muhtıraların tek bir ana sonucu var ve
bu da tüm bölgenin ekonomik kalkınmasıdır. Hem Ku-

zey Makedonya vatandaşlarının hem de Bulgaristan
vatandaşlarının yaşam standartlarında ölçülebilir iyileştirmelerle hissedeceği ekonomik bir kalkınmadan
bahsediyorum” dedi.
Petkov, “Bu, iki ülke arasında yeni bir enerjisel bağ ve
gerçek sonuçlarla hayata geçirdiğimiz yeni yaklaşımın
bir örneğidir” diye sözlerine ekledi.
İki tarafın imzaladığı ilk muhtıra, tarım, tarım bilimleri,
kırsal alanlar ve ormancılık alanlarındaydı. Belgede
bilimsel ve teknik bilgi alışverişi ve iyi uygulamaların
paylaşımı yoluyla iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi öngörülüyor.
İkinci anlaşma, Sofya-Üsküp demiryolu bağlantısının
geliştirilmesine ilişkin bir Mutabakat Zaptı’dır. Anlaşmada Bulgar ve Makedon uzmanlardan oluşan ortak bir
grubun demiryolu projesinin geliştirilmesi için bir plan
hazırlaması, yatırım değerine ilişkin bir değerlendirme
raporu hazırlaması ve finansman fırsatlarını araştırması öngörülüyor.
Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki üçüncü
yeni anlaşma, KOBİ’leri ilgilendiriyor. İki taraf, sınırın
diğer tarafında yatırım yapmak veya iş bağlantılarını
derinleştirmek isteyen işletmeleri destekleme konusunda anlaştı.
Petkov, çeşitli alanlarda bir araya gelen ortak çalışma gruplarının çalışmalarına da değindi. Başbakanın
ifadesine göre, bir sonraki toplantıları gelecek haftalarda gerçekleşecek. Ortak Tarih Komisyonu ise önümüzdeki dört ay içinde en az üç toplantı yapılmasını
öngörüyor.
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Tüm çocuklar ücretsiz anaokuluna
gidecek, öğretmen maaşları artırılacak
Eğitim ve Bilim Bakanı
Prof. Dr. Nikolay Denkov,
bakanlıkta (MON) basın
mensuplarına yaptığı
açıklamada, “Üç yaşından büyük tüm çocukların
ücretsiz olarak anaokulu
eğitim programına dahil
edilmesi için fon sağlanacak” dedi.
Bakan, “İlk öncelik okul
öncesi eğitim sisteminin
kapsadığı çocuk sayısını
artırmaktır. Üç yaşından
büyük tüm çocukların
anaokullarına ücretsiz
kaydı için fon sağlanmaktadır. Şimdiye kadar
sadece bazı ilçelerde 3
yaşındaki çocukların anaokulu eğitim masraflarını
karşılamaya yetecek finansman vardı. Yeni bütçeden 3 yaşından büyük
tüm çocukların anaokulu
ücretinden muaf tutulması
ve anaokulu programına
dahil edilmesi için gerekli
finansman sağlanacak.
Böylece daha sonra eğitim sistemine tam katılım
için kilit rol arz eden okul
öncesi eğitime erken yaşlardan itibaren daha fazla
çocuk katılacaktır” diye
kaydetti.
Prof. Dr. Denkov, “Tüm
öncelikler, eğitimin kapsamını genişletme yönündeki tek bir ana amaca dayanmaktadır” diye belirtti.
Bakanın ifadesine göre,
okul eğitiminin kalitesi
öncelikle öğretmenlerin
niteliklerine ve motivasyonuna bağlıdır. Prof.
Dr. Denkov, “Bu nedenle
öğretmenlerin maaşları,
ülkenin ortalama maaşını
yüzde 25 oranında aşacak şekilde artırılacaktır.
10 yıldan sonra ilk kez
maaş artışına ek olarak
eğitim kurumlarının bütçeleri de artırılacak” diye
sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Denkov, eğitimin ürettiği katma de-

dışında üniversitelerde
belirli meslek alanlarında
eğitimin akreditasyonu
ve öğretmenlerin performansını değerlendirmede değişiklikler ve yükseköğretim kurumlarının
yeniden yapılandırılması
öngörülmektedir. En etkili
çözümleri bulmak için bu
konularda daha geniş bir

2022'de ortalama emekli maaşı
573 levanın üzerinde olacak
ğerini değerlendirmek
için yeni bir metodolojinin oluşturulacağını ve
test edileceğini açıkladı.
Bakan, “Yerleşim türü,
ebeveynlerin eğitim durumu vb. objektif özellikleri
dikkate alınarak okullarda
öğretim kalitesinin değerlendirilmesinin ana bileşeni olarak kullanılacaktır”
diye açıklık getirdi.
Prof. Dr. Denkov, “Eğitim
Hizmetleri ve İçeriği Birleşik Elektronik Platformunun kuruluşuna başlanacak. Bu platform, tek bir
yerde toplanan mevcut
elektronik eğitim kaynaklarına, tüm öğretmenlere,
öğrencilere ve velilerine erişim sağlayacaktır”
dedi.
Bir diğer odak noktasının da mesleki eğitim
olduğunu vurgulayan Bakan, “Amaç, gençler için
daha çekici hale getirmek, orta ve uzun vadede bölgelerdeki ekonomilerin gerçek ihtiyaçlarına
yönelik gerekli uzmanları hazırlamaktır. Eğitim
kurumlarının maddi ve
teknik donanımını iyileştirmek için esasen Toparlanma ve Sürdürülebilirlik
Planı kapsamında sağla-

nan fonlarla çalışılacaktır.
Plan, bölgelerinde bir okul
merkezi olacak 24 meslek
lisesinin komple yenilenmesi ve yeniden donatılması için para sağlayacaktır” diye dikkat çekti.
Prof. Dr. Denkov’un ifadesine göre, gerçek üretim ve yatırımlar yapan
işletmelerden öğretmenlerin meslek liselerine
çekilmesiyle işletmelerle
daha da yakın bağlar geliştirilecektir.
Bakan, “MON, ikili eğitim modeline göre eğitim
gören sınıflara ve ayrıca koruma altına alınan
meslek ve işgücü piyasasında sıkıntı çekilen
meslek alanlarında eğitim
verilen sınıflara daha fazla öğrenci kabul edilmesi
için ek fon talep etti” diye
sözlerine ekledi.
Ders dışı eğitim faaliyetlerinin önemli ölçüde
zenginleştirilmesi için
ciddi yatırımların öngörüldüğünü açıklayan Prof.
Dr. Denkov, “Onlar, okulu
daha çekici hale getirecekler ve pandemi sırasında uzun süreli izolasyon ve çevrim içi eğitimlerden sonra öğrencilerin
sosyal ilişki becerilerini

daha hızlı ve kolay bir şekilde geri kazanmalarına
yardımcı olacaklar. Ayrıca MON, bu yıl için devlet
bütçesinde spor salonlarının ve spor sahalarının
onarımı için ek ödenekler
öngörülmesini talep etti”
dedi.
Bakan, “Yükseköğretimin kalitesinin artırılması
öğretmenlerin niteliklerine
bağlıdır. Öğretmenlerin
yüksek düzeyde hazırlıklı
olmalarını sağlamak için
bir dizi önlem hazırlanmaktadır. Bunlardan biri
de intihalle mücadeledir.
Şimdi olduğu gibi sadece
akademik yarışmalarda
kullanılanlar değil, tüm
bilimsel yayınlar kontrol
edilecek. İki aşamalı bir
intihal kontrol yapısı kurulacaktır. Düzenleyici
değişiklikler yoluyla üniversitelerin ve bilimsel
araştırma kuruluşlarının
kendi nezdinde akademik
etik kurulları oluşturmaları gerekecektir. İlk kontrolleri onlar yapacaklar.
MON nezdindeki Ulusal
Akademik Etik Kurulu, alt
düzey kurulların kararlarına itiraz edilebilecek ikinci
merci olacaktır” dedi.
Prof. Dr. Denkov, “Bunun

Çernooçene Otobüs Terminali inşaatı bu yıl tamamlanacak
Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı
Aydın Osman, bu yıl
Çernooçene Belediyesinin, yeni modern otobüs terminali inşaatını
tamamlaması beklendiğini kaydetti. Otobüs
terminali projesi resmen Kasım 2020'de
başlamıştı.
Belediye, Nenkovo
(Visallar) köyü yolunun
Novo Selişte (Yeni Mahalle) ve Bakalite (Bakılır) köylerinden geçen
bir kesimin yapımına

tartışma yapılacak” diye
sözlerine ekledi.
Bakan, 2022’de Toparlanma ve Sürdürülebilirlik
Planı kapsamında finanse
edilecek eğitim ve bilime
yönelik faaliyetlerin bir
kısmına yönelik çalışmalara başlanacağını söyledi.
Kırcaali Haber

başlamayı planlıyor.
Bu yol, Çernooçene
– Asenovgrad (Stanimaka) karayolunu Nen-

kovo – Ençets (Salman) - Kırcaali yolu ile
bağlayacak. Yapımına
başlanacak yol kesi-

mi, yaklaşık bir buçuk
kilometre uzunluğunda olacak. Bu kesimin
yapımıyla Çernooçene
ilçesinde yol altyapısının yapımı tamamlanacak. Yol bağlantısı
hem Çernooçene ilçesi
hem de Kırcaali ilçesi
için önemli olup turizmin gelişmesine ivme
kazandıracak. Yeni yol
kesimini kullanacak ilçenin misafirleri, Kırcaali Barajı’na daha hızlı
ulaşabilecek.
Kırcaali Haber

Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanan 2022 yılı
Devlet Sosyal Güvenlik Sistemi Bütçe Kanun teklifi,
2022'de ortalama emekli maaşı, Ocak-Haziran döneminde tüm emeklilere ödenecek olan 60 levalık ek
ödeme tutarı hesaplanmaksızın 573,76 levaya ulaşacak. Tahminlere göre, bir defaya mahsus ek ödeme
tutarlarıyla birlikte emekli maaşlarının 2021 yılına göre
%13,4 oranında artması bekleniyor.
Kanun teklifi, 1 Temmuz'dan itibaren 2021 yılı sonuna kadar bağlanan tüm emekli maaşlarının %6,1
oranında artmasını öngörüyor. Bir defaya mahsus ek
ödeme tutarlarıyla birlikte emekli maaşlarının %13,4
oranında artması bekleniyor.
1 Temmuz'dan itibaren asgari sigortalı emekli maaşı miktarı 392,57 levaya yükselecek. 2022'de alınan
bir veya daha fazla emekli maaşının maksimum tu-

tarı 1500 leva olacak. 2022'de emekli maaşlarının
ödenmesi için 14,119 milyar leva planlanıyor. Bu tutar,
2021'de bunun için yapılan harcamalardan 1,072 milyar leva daha fazladır.
1 Nisan'dan itibaren iki yaşından küçük bir çocuğun
yetiştirilmesi için verilen yardım ödeneğinin 650 levadan 710 levaya yükseltilmesi öneriliyor. Aynı tarihten
itibaren asgari işsizlik ödeneğinin günlük 12 levadan
18 levaya, maksimum günlük miktarının ise 74,29 levadan 85,71 levaya yükseltilmesi öngörülüyor.
1 Nisan'dan itibaren tüm sigortalı çalışanlar için prime esas kazanç tutarı üst sınırı 3000 levadan 3400
levaya yükseltilecek. Sigorta primini kendi ödeyen sigortalılar için prime esas kazanç tutarı alt sınırı 650
levadan 710 levaya, çiftçiler ve tütün üreticileri için ise
420 levadan 710 levaya yükseltilecek.
Emeklilik Fonu ve Devlet Sosyal Güvenlik Sistemi
Bütçe Kanunu’nun 90.Maddesinde belirtilen kişiler için
Emeklilik Fonuna yatırılan sigorta prim miktarları 2021
düzeyinde kalacak. Devlet sosyal güvenlik sistemi dahilindeki diğer fonlara yatırılan sigorta prim miktarlarının seviyesinin yanı sıra sigorta prim miktarlarının
işverenler ve çalışanlar tarafından karşılama oranları
da aynı seviyede kalacak.
Kanun teklifi, Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsünün
(NOİ) haziran ayına kadar 60 levalık Covid-19 destek
ödemesi de dahil olmak üzere Ocak 2022'de emekli
maaşlarından elde edilen gelir ile 120 levalık Covid-19
destek ödemesi de dahil olmak üzere Aralık 2021'e ait
emekli maaşlarından elde edilen gelir arasındaki fark
tutarında ek bir ödeme yapmasına imkan sağlıyor.
Kanun teklifiyle olağanüstü salgın durumunun devam etmesi nedeniyle 2022'de hizmet süresi ve sigorta prim süresi olarak kabul edilen ücretsiz izin süresinin 90 güne çıkarılması öneriliyor.
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İlhan Küçük Üsküp’te: İki ülke Balkanlar'da
Avrupa standartlarında bir ortaklık örneği olabilir
Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük, AP Avrupa’yı
Yenile Grubu ve Üsküp'teki Amerikan Üniversitesi
ile ortaklaşa düzenlenen
Güven, Birlik ve Beraberlik Oluşturmaya Sivil Toplum Katkısı Konferansı’na
katıldı. Konferansın açılışını Kuzey Makedonya
Başbakanı Dimitır Kovaçevski ve AP Kuzey Makedonya Daimi Raportörü
İlhan Küçük yaptı. Konferansa Kuzey Makedonya
ve Bulgaristan'dan yerel
yönetim ve sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri
katıldı.
AP Kuzey Makedonya
Daimi Raportörü İlhan Küçük, “Tüm gücümüzle bu
fikri gerçekleştirmek için
yorulmadan çalışmamız
gerektiğine inanıyorum,
çünkü vatandaşlarımız
bunu hak ediyor. Son iki
haftada diyaloğun yeniden başlamasına hayran
olmamak elde değil. Bir
buçuk yıldan fazla bir
aradan sonra hükümetler arası görüşmelerin
nihayet somut sonuçlara
yol açacağını umuyorum”

halklarımız arasında duvarlar değil, köprüler inşa
etme politikası izliyoruz.
Nefret söylemine ve ayrımcılığa karşı birlikte çalışma konusunda mutabık
kaldık. Akademik çevrelerin ve sivil toplum örgütlerinin toplum üzerinde
güçlü bir etkisi olacağına
eminim” diye belirtti.
"İlişkilerde Güven İçin
Fırsatlar ve Beklentiler"
konulu panelde ayrıca
Avrupa Amerikan Üniversitesi (AEU)-FON Rektörü Sefer Tsanovski, Yerel
Yönetim Bakanı Goran
Milevski, Belitsa Belediye
Başkanı Radoslav Revanski de yer aldı.
Konferansın sonunda İl-

diye kaydetti.
Küçük, “Umarım yeni
Bulgaristan hükümeti ve
Kovaçevski liderliğindeki
bu hükümet, daha iyi işbirliği için fırsatlar yaratma
yolunda ilerlemeye devam eder. Tecrübelerime
dayanarak, tek sorunun
birbirimizi tanımamamız
olduğu sonucuna varabilirim. Yanlış anlama oradan
geliyor ve iyi örnekler verilmeli. Kuzey Makedon-

ya Cumhuriyeti’nin Medya Enformasyon Ajansı
(MIA) ve Bulgar istan
Telgraf Ajansı (BTA) arasındaki anlaşmada durum
böyle, çünkü sürekli bilgi
alışverişi yoluyla insanlar
kendileri hakkında daha
fazla şey öğrenecekler ve
bu yanlış anlama ortadan
kalkacaktır” dedi.
Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitır Kovaçevski
ise Kuzey Makedonya ile

Bulgaristan arasındaki
ilişkilerin iyileştirilmesine
dair umudunu dile getirdi.
Kovaçevski’nin ifadesine
göre, sürece vatandaşlar
ile eğitim ve akademik
çevrelerinin katkısı büyüktür.
Kuzey Makedonya Başbakanı, “İlerleme yolunda
büyük bir adım attığımızdan şüphem yok, dostane
bir diyalog çağrılarına cevap verdik. Ülkelerimiz ve

han Küçük, AEU-FON'da
Makedon öğrenc ilere
uluslararası ilişkiler konusunda bir konferans verdi.
"Bulgaristan ve Makedonya – Yakındaki Uzaklar" konulu kompozisyon
yarışmasının sonuçları
basın mensuplarının katıldığı bir toplantıda açıklandı.
Bulgaristan'dan gelen
heyet, iki ülkedeki okullar
arasında iş birliği yapmak
amacıyla Başbakan Yardımcısı ve Siyasi Sistem
ve Toplumlar Arası İlişkiler Bakanı Artan Grubi
ve Üsküp Çayır Belediye
Başkanı Visar Ganiu’nun
eşliğinde Çayır ilçe merkezinde bulunan en büyük
okulu da ziyaret etti.

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı’nın
Mübarek Üç Aylar Mesajı

Sevgili Müslüman kardeşlerim, yine Mübarek Üç
Ayları karşılama şerefine nail olduk. Bunlardan ilki
Eşhuru'l-hurum/haram denilen aylardan biri olan
Receb-i Şerif'tir. Bu ayda yapılan iyilikler Allahu
Teala’nın indinde daha faziletlidir, fakat aynı zamanda
işlenen günahlar daha fazla Yüce Allah'ın gazabına

Necmi Ali, AB Bölgeler Komitesinde: Enerji krizinin etkilerini
azaltmak için acil düzenleyici önlemlere ihtiyacımız var
Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı Necmi
Ali’nin Avrupa Bölgeler
Komitesi Genel Kurul
Toplantısı’nda “Enerji krizinin etkilerini azaltmak
için acil düzenleyici önlemlere ihtiyacımız var”
ifadeleriyle dile getirdiği
görüşü, Avrupa Bölgeler
Komitesi Avrupa’yı Yenile Grubu’nun gündeminin
öne çıkan konularından
biri haline geldi.
Avrupa’yı Yenile Grubu
Bürosu tarafından Twitter üzerinden yapılan
açıklamada Necmi Ali’nin
konuşmasının başka bir
odak noktasına da işaret
edildi: “Avrupa Birliği (AB)
Komisyonunu, uygulamaları için risk oluşturan
yüksek enflasyon seviyeleri nedeniyle halihazırda
onaylanmış AB destekli
projelerin finansman tutarlarını güncelleme ihtiyacına yanıt vermek için
gerekli önlemleri önermeye çağırıyoruz”.
Avrupa Bölgeler Komitesi Avrupa’yı Yenile Grubu
Bürosu, konuşmanın her
iki önemli odak noktasının
da Avrupa Komisyonunun
gündemine alınmasını
önermektedir.
Necmi Ali, Avrupa Birliği

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Temsilciler Meclisi
üyelerine hitaben yaptığı
konuşmada şunları söyledi: ”Son iki yıl hayatımızı
benzeri görülmemiş bir
şekilde değiştirdi ve de-

Üyesi Eliza Ferreira'ya
dönerek Necmi Ali, şunları vurguladı: “Karşı karşıya olduğumuz enerji
krizi bağlamında özellikle
herhangi bir ekonominin
bel kemiği olan küçük

ğiştirmeye devam ediyor.
Yerel ve bölgesel yetkililer, dijital ve çevresel
dönüşümün zorluklarıyla
karşı karşıya kalırken iki
yıllık süre boyunca pandemi yönetiminin ön saflarında yer aldı. AB Uyum
Politikasının hedeflerine
ulaşmaya, pandeminin
yıkıcı etkilerini azaltmaya
ve Avrupa'daki teknolojik,
ekonomik ve sosyal eğilimlere hazırlanmaya yönelik sorumluluğumuzun
farkındayız”.
AB’nin Bölgesel Politikadan Sorumlu Komisyon

ve orta ölçekli işletmeler
(KOBİ'ler) için yıkıcı sonuçlar var ve daha sonra
kaçınılmaz olarak vatandaşları da etkileyecek”.
Cebel Belediye Başkanının, AB’nin yeni yasalarının hazırlanmasında
kilit rol oynayan Avrupa
Bölgeler Komitesindeki
Bulgaristan temsilcilerden
biri olduğunu hatırlatırız.
Necmi Ali, “Yerel ve
bölgesel yetkililerin temsilcileri olarak, elektrik
tasarrufu konusunda her
gün zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu konuda bir

örnek ilçelerde sokak
aydınlatmalarının kapatılmasıdır. Bu bağlamda,
pandeminin beşinci dalgası başlamadan önce
ve yükselen enflasyon
nedeniyle enerji krizinin
etkilerini hafifletmek
için acil düzenleyici
önlemlere ihtiyacımız
var. Avrupa Komisyonunu, uygulamaları için
risk oluşturan yüksek
enflasyon seviyeleri
nedeniyle halihazırda
onaylanmış AB destekli projelerin finansman
tutarlarını güncelleme
ihtiyacına yanıt vermek
için gerekli önlemleri
önermeye çağırıyoruz.
Ayrıca Uyum Politikası, Toparlanma ve
Sürdürülebilirlik Mekanizması ve diğer yatırım
araçları arasında sinerji
sağlanmasının önemini
vurgulamak isterim. Bu,
krizden en çok etkilenen
sektörlerin toparlanmasını
sağlamak, krizin sosyoekonomik etkisini aşmak,
çevresel ve dijital dönüşümü sağlamak için mutlaka
gereklidir. Bu bağlamda,
uzun vadeli hedeflerimize
ulaşmak için yeterli zamana ihtiyacımız var” dedi.
Kırcaali Haber

sebep olur. Bu bize amellerimiz üzerinde tefekkür etme
ve iyilik yaparak Allahu Teala'nın rahmetine yaklaşma
fırsatı verir.
Receb ve Şaban, Müslümanların Ramazan'ı karşılamaya hazırlandığı aylardır. Bu, hazırlık ne kadar
iyi olursa, kıymetli misafiri o kadar kendisine yakışır
şekilde ağırlayacağız demektir.
Her dönemin kendine has özellikleri olduğu bilinmektedir. Zamanımızın özelliği, toplumun ruhsal çöküşüdür. Bu nedenle, iş iyilik yapmaya gelince iyilikler sadece sosyal açıdan zayıflara değil, aynı zamanda manevi

açıdan zayıflara da yardımımızla bağlantılı olmalıdırlar.
Hayırlı işler yapmak, önce failleri, sonra onlardan
faydalananları sevindirir. Bu düşünce doğrultusunda
yardıma ihtiyaç duymaktansa yardım etmek daha iyidir.
Her zaman hayır işlerinde faal olalım, ama bilhassa
Allahu Teala'nın kendisine yönelen herkesin hayır ve
duasını kabul ettiği aylarda faal olalım! Allah (c.c.) bize
hidayet versin ve dünya ve ahiret saadeti nasip etsin!

Dr. Mustafa Hacı
Bulgaristan Başmüftüsü
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Adalet Bakanlığı, yatırım karşılığında Bulgaristan
vatandaşlığı verme uygulamasının kaldırılmasını önerdi
Başbakanlıktan yapılan
açıklamaya göre, Adalet
Bakanlığı, "altın pasaport"
olarak da bilinen yabancılara yatırım karşılığında
Bulgaristan vatandaşlığı
verme uygulamasının kaldırılmasını önerdi. Bunun
için Bulgaristan Vatandaşlığı Kanunu’nda bir
değişiklik yapılması öngörülüyor. Bu gerekçelerle
Bulgaristan vatandaşlığı
kazanmak için başvuran
kişilere esas olarak bir
milyon levanın üzerinde
devlet tahvili alımına yatırım yapmış olmaları veya
bir güven yönetimi anlaşması kapsamında lisanslı
bir kredi kuruluşuna bir
milyon levanın üzerinde
yatırım yapmış olmaları
nedeniyle kalıcı oturma
izni alma hakkı veren 12a
ve 14a. maddeleri kaldırılacak.
Bulgaristan vatandaşlığı
kazanmak için başvuruda
bulunulurken veya işlem-

Adalet Bakanı Nadejda
Yordanova göreve başlarken bu uygulamayı kaldırmayı taahhüt etti. Hafta
başında Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi,
Devlet Milli Güvenlik Ajansından (DANS) yabancılar tarafından iş yatırımı
karşılığında Bulgaristan
vatandaşlığı alma prosedürü konusunda kapsamlı bir inceleme yapmasını
istedi.
2019'un başlarında Avrupa Komisyonu, Bulgaristan dahil üç üye
devlet te yatırımcılara
vatandaşlık verilmesine
ilişkin uygulamaların, vatandaşlığa kabul için nor-

lerin sonraki aşamalarından birinde satın alınan
menkul kıymetlerin satışı
veya diğer tasarruf işlemleri nedeniyle yatırımın
mevcut olmadığı ortaya
çıkıyor.
Avrupa Komisyonu ge-

çen yıl haziran ayında
gönderdiği bir mektubunda Bulgaristan’da devam
eden yabancılara yatırım
karşılığında vatandaşlık
verme uygulamasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.
AK'ye göre, Bulgaristan

bu şekilde diğer AB üyesi
devletlere, bu temelde vatandaşlığa kabul edilen kişileri AB vatandaşı olarak
tanıma ve onlara bu temel
statüden kaynaklanan
tüm hakları verme yükümlülüğünü yüklemektedir.

oranıdır” dedi.
Ekonomistin ifadesine
göre, pandemiden önceki yıllarda Bulgaristan'da
yılda yaklaşık 107 bin
kişi öldü. Ölüm sayısında
2021'de yaklaşık 40 000
ve 2020'de 20 000'in biraz altında bir artış oldu.

Ganev, “Tabii bu sadece
koronavirüs pandemisinden kaynaklanmıyor, ancak haftalık verilere baktığımızda salgın dalgalarıyla örtüşüyor. Ölümlerin
rekor kırmasının neyle ilgili olduğu çok açık” diye
kaydetti.

Ekonomistin ifadesine
göre, benzer veriler diğer
Avrupa ülkelerinde de
görülmektedir. Ganev, “O
ülkelerde de ölümlerdeki
artışın Covid-19 dalgalarını takip ettiği görülüyor.
Diğer ülkeler onları kontrol altına almayı başardı,
ancak biz bunu yapmadık” diye belirtti.
Bulgaristan'da 2 milyon
üzerinde kişi aşılandı, bu
nüfusun yaklaşık %30'u
demektir.
Ganev, “Bu oran, 31
Ağustos 2021 itibariyle
aşılanması hedeflenen
nüfus oranının yarısını
oluşturuyor. Krizle başa
çıkmak için agresif bir aşı
kampanyasına ihtiyacımız
var” diye vurguladı.
Kırcaali Haber

Garanti Fonu ve Otomobil İdaresi Yürütme
Ajansının veri kayıt sis-

temleri arasında
veri alışverişi için
kurulan bağlantının bir sonucu
olarak zorunlu
trafik sigortasının
mevcudiyeti ve
geçerliliği, yıllık
teknik muayene
yapılan noktalarda elektronik olarak kontrol edilir.

GF Yönetim Kurulu
Başkanı Maksim Kolev,
“Amacımız sürücülerin
işini kolaylaştırmak ve
gereksiz idari yükü azaltmaktır" diye kaydetti.
Kolev, vatandaş dostu
dijital çözümler sunmanın GF'nin en önemli
stratejik önceliklerinden
biri olduğunu vurguladı.

Bulgaristan'da ölüm oranı
son 100 yılda rekor seviyede
NOVA TV’nin “Merhaba
Bulgaristan” programına
konuk olan ekonomist Petır Ganev, “Ulusal İstatistik
Enstitüsünün (NSİ) özet
verileri, Bulgaristan'da geçen yıl gerçekleşen ölüm
sayısının rekor düzeyde
yüksek olduğunu gösteriyor” diye kaydetti. Geçen
yıl ölüm oranı, İkinci Dünya Savaşı'nın son yılı ve
Avrupa'da İspanyol gribi
pandemisinin yaşandığı
1918 yılında kaydedilen
rekor seviyeye yakın seviyede.
Ganev, “2021'de 147
727 kişi vefat etti. Eğer
bir karşılaştırma yapacak
olursak, 1918'de 151 525
kişi vefat etmiştir. Bu, ülkemizde son 100 yılda
kaydedilen rekor bir ölüm

Araçların yıllık teknik muayenesinde
trafik sigortası belgesi istenmeyecek
Garanti Fonu (GF) tarafından yapılan açıklamaya göre, araç sürücülerinin, aracın yıllık teknik
muayenesini gerçekleştirirken kağıt olarak
düzenlenmiş zorunlu
"Vatandaş Sorumluluk"
trafik sigortası belgesini
göstermelerinin gerekli
olmayacağı bildirildi.

mal prosedürler kadar katı
olmayan koşullar altında
uygulandığını belirten bir
rapor yayınladı.
Eski Başsavcı Sotir
Tsatsarov da ayrıca “altın
pasaport” verme prosedüründen dolayı öfkesini
dile getirmişti. Bu, Ekim
2018'de Özel Yetkili Savcılık görevlilerinin Bulgaristan vatandaşlığı satışına yönelik yolsuzluk uygulamalarını araştırmak
üzere Devlet Yurt Dışı
Bulgarlar Ajansına yönelik operasyonundan sonra
oldu. Ancak şu ana kadar
soruşturmadan bir sonuç
çıkmadı.
Kırcaali Haber

Aile içi şiddete karşı sert önlemler hazırlanıyor
Adalet Bakanı Nadejda Yordanova, Aile İçi Şiddetten
Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun
tasarısının hazırlanmasında yer alan devlet kurumları
ve sivil toplum kuruluşlarından (STK) çok çeşitli uzmanlarla yapılan bir çalışma toplantısında, “Aile içi
şiddet, genellikle aile içinde kalan hem küresel olarak
hem de Bulgaristan toplumu için son derece ciddi bir
sorundur. Özellikle pandemi bağlamında bu sorunun
tırmanması, sorunun çözülmesi konusunu bir öncelik
haline getiriyor. Bu nedenle, Aile İçi Şiddetten Koruma
Kanunu'nda
değişiklik yapan
ka nun t a sarısında
meclisteki
tüm par ti
gruplarından milletvekillerinin
katılımıyla
bir çalışma
grubunda tartışmalı konularda ivedilikle uzlaşma aranacaktır” diye kaydetti.
Tartışma toplantısına Kiril Petkov Kabinesi Başkanı
ve Hükümet Sözcüsü Lena Borislavova, Bulgaristan
Kamu Denetçisi (Ombudsman) Diana Kovaçeva, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İvan Krıstev
de katıldılar. Tasarının kamuoyunda tartışılması sırasında görüş bildiren STK’ların temsilcileri de toplantıya
davet edildi.
Yordanova, “Toplum için bu çok önemli konu olan
aile içi şiddet konusunda kararlı adımlar atılması gerekiyor. Bu nedenle, tartışmalı konularda anlaşmazlıkların giderilmesi ve yasa tasarısının Bakanlar Kurulunun
onayına sunulması sürecini hızlandırmak için hafta
sonuna kadar Mecliste temsil edilen tüm partilerden
milletvekilleri ve yasa tasarısının hazırlanmasında yer
alan uzmanlarla bir toplantı düzenliyoruz” dedi.
Aile içi şiddetle mücadelenin Başbakan Kiril Petkov
ve tüm kabine üyelerinin desteklediği bir dava olduğunu söyleyen Kabine Başkanı, konudan sorumlu olacak
Başbakan Yardımcısının belirleneceğini de sözlerine
ekledi.
Kamu Denetçisi Kovaçeva, “Bu hükümetin görev süresinin başında bu çok önemli konuyu açmak siyasi
cesaret işidir” diye kaydederek, geçen yıl Ombudsmanın himayesinde düzenlenen 100'den fazla kişinin
katıldığı tasarıyla ilgili çevrim içi bir tartışma toplantısı
yapıldığını anımsattı.
Toplantıya katılanlar, karşıt görüşler ve Aile İçi Şiddetten Koruma Kanunu’nda değişiklik önerileri üzerinde anlaşmaya varılıncaya kadar kamuoyunda tartışmalar dahilinde gündeme getirilen kilit önem arz
eden konular üzerinde çalışmaya devam etmeye hazır
olduklarını ifade ettiler.
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Prof. Dr. Kunçev: Bulgaristan toplumu, Covid19’a karşı sürü bağışıklığı eşiğine ulaştı
BNT’nin “Oşte ot denya”
programına konuk olan
matematikçi Prof. Dr.
Ognyan Kunçev, “Bulgaristan toplumu sürü bağışıklığını en azından matematiksel hesaplamalar
temelinde kazandı” diye
açıkladı.
Profesörün ifadesine
göre, tam olarak kaç kişinin Covid-19’u geçirdiğini hesaplamak için bu
sayıyı 5 ile çarpmamız
gerekiyor. Böylece resmi
istatistikler, yaklaşık 3,5
milyon insanın hastalığı
geçirdiğini gösteriyor. Ayrıca 2 milyondan fazla kişi
iki doz aşı olmuştur. Hepsi
toplam 4.5 milyon kişi oluyor ki bu neredeyse sürü
bağışıklığına ulaşıldığı
anlamına geliyor.
Prof. Dr. Kunçev, genel
nüfus sayımı sonuçlarına
şaşırmadığını ve ülke nüfusunun gerçek sayısının
yaklaşık 6,1 milyon kişi

yeni bir enfeksiyon zirvesi
bekliyor.
Prof. Dr. Kunçev, “Görünüşe göre nüfusun büyük
bir kısmı hastalığı hafif
geçiriyor ve bu nedenle
hiç kayıt yaptırmıyor. Basit istatistikler, yani beşle
çarpmak artık işe yaramayacak. Gerçek hasta
sayısını anlamak için on
ile çarpmamız gerekecek”
dedi.
Bilim insanı, kendisi de
daha sert önlemlerden
yana olduğunu söyledi.
Matematikçi, “Dünyanın
dört bir yanındaki bilim

olduğuna inanıyor.
Matematikçinin ifadesine göre, virüsün yeni türü
- Omicron, istatistikleri
değiştirecek.
Prof. Dr. Kunçev, “Çok

sayıda enfekte hasta sayısı nasıl açıklanır – bilimsel araştırmalar açıkça gösteriyor. Aşılılarda
%80, doğal bağışıklığı
olanlarda ise %70 oranın-

da vaka görülüyor, bu da
demek oluyor ki insanlar
tekrar toplu halde virüsü
geçirecekler” dedi.
Bilim insanı, şubat ortasında ve on gün içinde

Bulgaristan'dan üçüncü ülkelere
mal ihracatı %20 arttı
Ulusal İstatistik Enstitüsünün (NSİ) verilerine göre, Ocak - Ka-

sım 2021 döneminde
Bulgaristan’ın üçüncü
ülkelere yaptığı mal
ihracatı 2020 yılının
aynı dönemine göre
%20 artarak 20 593,9
milyon leva olarak gerçekleşti. Bulgaristan'ın
başlıca ticaret ortakları,
üçüncü ülkelere yapılan
ihracatın %58,9'unu
oluşturan Türkiye, Çin,
ABD, Sırbistan, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti,
Rusya Federasyonu ve
Ukrayna'dır.

Kasım 2021'de
Bulgaristan'dan üçüncü ülkelere mal ihra-

catı bir önceki yılın
aynı ayına göre %12,9
artarak 1.804.4 milyon
leva olarak gerçekleşti. Ocak - Kasım 2021
döneminde Standart
Dış Ticaret Sınıflandırmasına göre ayrıştırılan
Bulgaristan'dan üçüncü
ülkelere mal ihracatında, 2020 yılının aynı
dönemine göre en yüksek büyüme %35.9 ile
mineral yakıtlar, madeni yağlar ve ilgili ürünler
sektöründe kaydedildi.
Sadece alkolsüz ve al-

kollü içecekler ile tütün
sektöründe %10,9 oranında düşüş gözlendi.

Ocak - Kasım 2021
döneminde üçüncü ülkelerden Bulgaristan'a
yapılan mal ithalatı,
2020 yılının aynı dönemine göre %27,8 artarak 27 522.2 milyon
leva (CIF fiyatlarına
göre) olarak gerçekleşti.
Kasım 2021'de
Bulgaristan'a üçüncü
ülkelerden yapılan mal
ithalatı bir önceki yılın
aynı ayına göre %39,6
artarak 3035.8 milyon
leva oldu. Ocak - Ka-

sım 2021 döneminde
Standart Dış Ticaret
Sınıflandırmasına göre
ayrıştırılan üçüncü ülkelerden yapılan mal
ithalatında 2020 yılının
aynı dönemine göre en
büyük artış 63.8 ile mineral yakıtlar, madeni
yağlar ve ilgili ürünler ve
%38.1 ile esas olarak
malzeme türüne göre
sınıflandırılan ürünler
1 sektörlerinde kaydedildi. En büyük düşüş
%9,1 ile hayvansal ve
bitkisel kaynaklı yağlar,
sıvı yağlar ve mumlar
sektöründe gözlendi.
Ocak - Kasım
2021 döneminde
Bulgaristan'ın üçüncü
ülkelerle olan dış ticaret
dengesi (ihracat FOB ithalat CIF) negatifti ve
6 928.3 milyon leva olarak gerçekleşti.
Ocak - Kasım
2021 döneminde
Bulgaristan'dan toplam
61.992.4 milyon leva
değerinde mal ihraç
edildi ve bu tutar, 2020
yılının aynı dönemine
göre %23.3 daha fazladır.
Kasım 2021'de toplam
mal ihracatı 6196,1 milyon leva olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın
aynı ayına göre %26,3
arttı.
Kırcaali Haber

insanları daha katı önlemlere bağlı kalıyor. Elbette
hükümet işletmelerin faaliyetlerini dikkate almalı,
bu nedenle önlemler daha
diplomatik. Ana temas
noktalarından biri okullar,
üniversiteler, halka açık
yerler - restoranlar, gece
kulüpleridir. Şimdiye kadar sadece okulları tamamen kapattık ama artık
geriye kalan ana temas
noktalarına yönelik daha
ciddi önlemler alınması
gerektiğini düşünüyorum”
diye ifade etti.
Kırcaali Haber

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'nın
Geleceği Konferansı 3. Genel
Kurul Toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanlığı, 21-22 Ocak 2022 tarihlerinde
Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu'nda çevrimiçi
formatta gerçekleştirilen Avrupa'nın Geleceği Konferansı 3. Genel Kurul Toplantısına katıldı. Tartışmalar, Avrupa vatandaş panellerinde kabul edilen
Avrupa demokrasisi / değerleri ve hakları, hukukun
üstünlüğü, güvenlik ve iklim değişikliği ve çevre /
sağlık hakkında 90 tavsiye kararının yanı sıra bu
konularla ilgili ulusal vatandaşlar panellerinde kabul
edilen tavsiye kararlarına odaklandı.
Dışişleri Bakanlığı, video konferans yöntemiyle
gerçekleştirilen toplantıda hukukun üstünlüğü konusunda bir açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Georgiev tarafından temsil edildi. Georgiev,
ülkemizin, hukukun üstünlüğüne, yargı reformuna,
yolsuzlukla mücadeleye özel önem vererek, toplum-

larımızın temelini oluşturan ortak Avrupa değerlerinin korunmasına özel önem verdiğine ve bu amaçla
yargı makamlarının katılımıyla Ulusal Toparlanma
ve Sürdürülebilirlik Planı’nda belirli taahhütlere yer
verildiğine dikkat çekti. Bakan Yardımcısı, arzu edilen katma değerin ve sonuçların elde edilmesi için
hukukun üstünlüğü alanında mekanizmaların örtüşmesinden kaçınılması gerektiğini kaydetti.
Genel kurul toplantısına Avrupa'nın Geleceği
Konferansı Yürütme Kurulu Eşbaşkanları Guy Verhofstadt (Avrupa Parlamentosu), AB Konseyi Fransa
Dönem Başkanlığı adına Fransa Avrupa Birliği (AB)
İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune
ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dubravka
Shuica başkanlık ettiler.
2022'nin ortalarına kadar önceden duyurulan 1112 Mart, 25-26 Mart ve 8-9 Nisan tarihlerinde üç
genel kurul toplantısı yapılması daha planlanıyor.
AB Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı, Avrupa'nın
Geleceği Konferansı’nın siyasi sonuçlarını Mayıs
2022'de, muhtemelen 9 Mayıs Avrupa Günü'nde,
konferansın resmi açılışından tam bir yıl sonra sunmayı planlıyor.
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Bulgaristan Müslümanları tarihi caminin
restorasyonu için destek arıyor
Bulgaristan'daki Müslümanlar, ülkede 1870 yılında inşa
edilmiş tarihi bir caminin restorasyonu için destek arıyor.
Haziran ayında göreve
atanan Veliko Tırnovo Bölge
Müftüsü Nutfi Aladdin, AA
muhabirine, kuzeydoğuda
Veliko Tırnovo kenti yakınında Sredno Selo (Ara Köy)
köyü merasında bulunan
caminin yıllarca devletin
elinde bakımsız kaldığını ve
ilk girişimlerinin, tarihi caminin Bulgaristan'da yaşayan
Müslümanlara iade edilmesi
olduğunu söyledi.
Köyün bağlı olduğu Zlataritza ilçesi belediye başkanlığıyla görüşerek caminin
iadesi için gerekli tüm yasal
işlemlerini yerine getirdiklerini belirten Aladdin, caminin
geçmişi ve durumu hakkında
bilgi verdi.
Aladdin, caminin ön cephesinde muhafaza edilmiş
iki yazının birinde ibadetha-

nenin 1870'te Amel-i Duyuoğlu adlı usta tarafından inşa
edildiğinin anlatıldığını ifade
ederek, dini baskının hüküm

sürdüğü komünist yönetim
sırasında bile çevredeki 4-5
Türk köyünden Müslümanların camide ibadetini eda

HÖH, Yablanovo’da Bulgarlaştırma
süreci şehitlerini andı

Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH), Kotel’in (Kazan) Yablanovo (Alvanlar) köyünde Bulgarlaştırma sürecine karşı protesto eylemleri sırasında şehit
düşenlerin anısına yapılan anıt
çeşmesine çelenk ve çiçek bırakarak şehitlere bir dakika saygı
duruşunda bulundular. 19 Ocak
1985'te Yablanovo, zorla isim
değiştirme ve asimilasyon girişimlerine karşı bir direniş merkezi haline geldi.
HÖH Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ahmedov, anma töreninde yaptığı konuşmada, “19
Ocak 1985’te yaşanan trajik
olayları unutmamalıyız. Onlar,
1989 Mayıs olaylarının temelinde yatan bir süreçtir” diye kaydetti.
Törende eski milletvekili Taner Ali, HÖH Sliven (İslimye)
İl Başkanı Mustafa Mustafov,
Omurtag (Osmanpazarı), Vırbitsa (Vırbiçe) ve Ruen (Ulanlı)
belediye başkanları Eşref Eşref,
Merdin Bayram ve İsmail Osman, komşu ilçelerden ve tüm
ilden onlarca HÖH üyesi ve destekçisi de hazır bulundu.

Ahmedov, “Ocak 1985'te en
güçlü direniş Yablanovo'da gösterildi. Burada gözaltına alınan
birçok kardeşimiz oldu. Onlar çok şey borçlu olduğumuz
kardeşlerimiz, çünkü bazıları

belirli partilerin oy kazanması
amacıyla seçim karargahı haline gelmesini izledik. Polis güçleri, halk milisi zamanlarına geri
döndü. Polisler evlerimize girdi,
savunmasız gruplardan engelli

canlarıyla, bazıları özgürlükleriyle bedel ödedi, böylece bugün anavatanımız Bulgaristan
NATO'ya, AB'ye üye olabildi”
dedi.
HÖH Başkan Yardımcısı,
“Anavatanımız Bulgaristan'da
demokrasiye ilk adım
Yablanovo'da atıldı” dedi.
Ahmedov, “Ancak 32 yıl sonra
Bulgaristan'da kırmızı ışık tekrar yanıyor. Seçimler sırasında
İçişleri Bakanlığının sadece

raporu olan kardeşlerimiz evlerimizde sorgulandı, onlara hangi
partiye ve neden oy verecekleri
soruldu” diye öfkesini dile getirdi.
“Her gün ve her saat demokrasi için mücadele etmeliyiz”
diyen HÖH Başkan Yardımcısı, “HÖH olarak anavatanımız
Bulgaristan'da demokrasinin
ve devletin koruyucuları olmak
boynumuzun borcu olmuştur”
diye vurguladı.

ettiğini aktardı.
Yaklaşık 100 kişinin aynı
anda ibadet edebileceği kadar geniş bir alana minaresiz
inşa edilmiş olan caminin tapusunun uzun yıllar boyunca
kayıp olması nedeniyle bakımsız kaldığını, camiye giden yolun da iyileştirilmediğini anlatan Aladdin, yaklaşık
35 bin Müslümanın yaşadığı
Veliko Tırnovo bölgesinde
maneviyatı en yüksek tarihi
eserlerden biri olan camiyle
ilgili şöyle konuştu:
"Allah'a hamdolsun, şu
anda içerisinde bulunduğumuz bu mübarek cami,
tekrar Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti
Başmüftülüğüne iade edildi.
Artık bu güzel mekan Müslümanlarındır. İçerisinde bulunmuş olduğumuz şu durum
bizi son derece üzmektedir.
Dedelerimizin bize emanet

etmiş olduğu mabedi bu
halde görmek bizi son derece üzmekte ve buna bir
çare arıyoruz. Allah'ın izniyle biz bu durumu düzelteceğiz. Minber canlı olacak.
Buradan hutbeler okunacak,
dedelerimizin yadigarı şu
güzelim mihrap tekrar canlanacak, buradan fatihalar
okunacak, tekbirler getirilecek. Şu anda hissetmiş
olduğumuz üzüntü sevince
dönüşecek."
Caminin tapusunu da gösteren Aladdin, "Bu evrak basit bir kağıt parçası değildir.
Bu caminin tapusudur. Biz
uzun bir gayretler sonucunda bu tapuyu elde ettik.
Artık bu cami, ümmeti Muhammed'indir. Zafere doğru
giden ilk adımımızdır." diye
konuştu.
Binanın yapısal restorasyonu ve iç dekorasyonu için
uzman arayışında olduklarını dile getiren Aladdin,
"Bundan sonraki aşamada
camiyi 1870 yılında dedelerimiz tarafından inşa edildiği o eski haline getirmeyi
amaçlıyoruz. Dedelerimizin
emanet ettiği şekilde günümüze getirmeye çalışacağız.
Bu konuda elimizden gelen
tüm gayreti göstermeye hazırız. En kısa zamanda camimiz tekrar ayağa kaldırılıp güzel bir hale getirilerek,
tekrar ezanların okunduğu,
namazların kılındığı bir yer
olacak." ifadesini kullandı.
İnşa edildik ten sonra
1922'de bir kez onarılan
camiye son olarak 1997'de
yüzeysel bir bakım yapıldığı
belirtildi. AA
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