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Bursa Osmangazi Belediye Başkanı
Dündar, Sofya'dan Barış Mesajı Verdi
Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla başkent Sofya'da Miraç
Kandili dolayısıyla bir program
düzenlendi. Sofya'daki soydaşlarla mübarek geceyi idrak eden
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar, tüm dünyaya
barış ve kardeşlik mesajı vererek Ukrayna'daki savaşın son
bulmasını temenni etti.
Peygamber efendimizin
Mescid-i Haram'dan Mescid-i
Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yükseldiği Miraç Gecesi,
Bulgaristan'da büyük bir huşu
içinde idrak edildi. Sofya Bölge
Müftülüğü'nün Osmanlı mirası
Kadı Seyfullah Efendi Camii'nde
Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği Miraç Kandili Özel Programı'na; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar'ın yanı sıra Bulgaristan
Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı
Aliş, Bulgaristan Başmüftülüğü
Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet, Sofya Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Osmangazi
İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Ulucami Baş İmam Hatibi Tahsin
Karanfil ve Bursa'dan hafızlar
katıldı.
"Barış, Sevgi ve Hoşgörü
Ortamı Çoğalsın"
Sofya'daki soydaşların büyük
ilgi gösterdiği programda tüm

va, Gümülcine ve Üsküp'te de
düzenlediklerini hatırlatan Başkan Dündar, "Bu mübarek gecelerin güzelliğini ve bereketini
hep birlikte yaşayıp idrak ediyoruz. Bu programları Türkiye'de
çok fazla yapıyoruz ama bu
topraklardaki programların ayrı
bir güzelliği, ayrı bir anlamı var.
Sizlere, Bursa'daki, Türkiye'deki
kardeşlerinizin selamını getir-

İslam aleminin kandilini tebrik
eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı
konuşmada barış ve kardeşliğe
vurgu yaptı. Daha önceki yıllarda kandil programlarını Hasko-

dik. Dostluk ve kardeşliğimizin
daha ileri gitmesi için sürekli
birlikte olmaya gayret gösteriyoruz. Böyle güzel bir gecede,
güzel insanlarla bir arada olduğumuz için Allah'a şükrediyoruz.

Bu güzellikler, kandil vesilesiyle ileriye doğru artarak devam
etsin. Barış, sevgi ve hoşgörü
ortamı daha da çoğalsın. Miraç
Kandili'nin manasına uygun şekilde yükselsin. Bu mübarek gecede hemen yanımızda devam

eden savaşın da bir an önce
bitmesi için dua ediyoruz" dedi.
Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş de yaptığı konuşmada, Sofya'da yıllar sonra ilk
defa böylesine coşkulu ve kalabalık bir kandil programı yaşan-

dığını belirterek, "Sofya, sadece
Hristiyanların şehri değil aynı
zamanda Müslümanların da
yaşadığı bir şehirdir. Sofya'da
İslam da var, ezan da var. Miraç
gecesini de hep birlikte idrak
edebiliyoruz. Bu güzel gecede
Yeşil Bursa'dan buraya kadar
gelen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar başta
olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ediyorum" diyerek tüm
Bursa'ya selamlarını gönderdi.
Sofya Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet de bu güzel programı
organize edip değerli imam hatip ve hafızlarla Sofya'ya gelerek
kendileriyle birlikte oldukları için
Başkan Dündar ve beraberindeki heyete teşekkürlerini sundu.
İlahilerle başlayan programda
Bursa'dan gelen imam hatiplerin Kur'an-ı Kerim tilaveti huşu
içinde dinlendi. Mevlid-i Şerif ve
duaların edilmesinin ardından
program ikramlarla sona erdi.
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar, Sofya programı kapsamında Bulgaristan
Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı
Aliş'i makamında ziyaret etti.
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Radev: Şu anda Bulgaristan'ın güvenliğine yönelik
doğrudan bir askeri saldırı tehdidi bulunmuyor
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, Ukrayna'da silahlı çatışma çıkmasının
ardından hükümet ve güvenlik servislerinin yetkilileriyle yaptığı olağanüstü
istişare toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada,
21. yüzyılda egemen bir
devlete füze fırlatmanın
kesinlikle kabul edilemez
olduğunu ve geniş çaplı
bir operasyon yürüttüğünü söylediği Rusya'nın
saldırgan eylemlerini kınadı.
Cumhurbaşkanı, “Tüm
güvenlik ser vislerinin
verilerine göre, şu anda
Bulgaristan'ın güvenliğine yönelik doğrudan
bir askeri saldırı tehdidi
bulunmadığını, ancak bir
takım risklerin olduğunu
değerlendirdik. Genel
olarak Avrupa'daki ve
dünyadaki güvenlik ortamı tamamen değişti. Şu
anda hava ve deniz yolları, enerji iletim yolları,

taahhütlerine ilişkin olası
eylem seçenekleri tartışıldığı anlaşıldı.
Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki tüm yurttaşlarımıza ve ülkemizde sığınma
talebinde bulunmak isteyen Ukrayna vatandaşlarına seslenerek, buna
açık olduğumuzu ve onlara yardım etmek için ne
gerekiyorsa yapacağımızı
söyledi.
Radev, “Bulgaristan, Av-

rupa güvenliğine yönelik
bu ciddi meydan okumaya birlikte ortak bir yanıt
vermeye yönelik çözüm
aramak için tüm AB ve
NATO düzeylerindeki toplantılara katılmaya devam
ediyor. Bulgaristan vatandaşlarının güvenliğini
sağlamak için elimizden
gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” diye
kaydetti.
Kırcaali Haber

Momçilgrad'ın yeni
bir sembolü oldu
tüm kamu tedarik sistemi
ile ilgili riskleri değerlendiriyoruz” diye kaydetti.
Radev, “Analiz çalışmaları devam edecek. Enerji
veya diğer temel ihtiyaç
maddelerinin tedarikinde
kesinti olmayacak şekilde
tüm seçenekler araştırılacak. Her türlü alternatif

güzergah üzerinde çalışıyoruz. Bulgaristan'ı siber
güvenlik açısından korumaya yönelik çalışmalar
devam ediyor” dedi.
Cumhurbaşkanı, “Bulgaristan, NATO’nun savunma sistemi dahilinde
savunması için aktif olarak çalışacak, NATO dü-

zeyindeki istişareler devam ediyor” diye belirtti.
Radev, Ukrayna'dan 4
000'den fazla yurttaşımızın tahliye edilmek istediğini ve akıbetlerinin
son derece önemli olduğunu söyledi. Toplantıda
ilgili bakanlıkların, onların tahliyelerine yönelik

Momçilgrad (Mestanlı) şehrinin yeni bir sembolü
oldu. İlçe sakinlerini ve konuklarını hacimsel harflerle yazılı şehrin adı karşılıyor. Harf kompozisyonu,
Kırcaali yönünden şehrin girişinde yer almaktadır.
Momçilgrad yazısının yapımı Belediyenin girişimi
sonucunda yapıldı. Harfler altın renginde olup önlerinde Bulgaristan Cumhuriyeti Devlet Mührü ve Ulusal Bayrağı Yasası’na uygun olarak bir ulusal bayrak
yer almaktadır. Yazının geceleri de görülebilmesi için
aydınlatma tasarımı uygulandı. Hacimsel harflerin et-

Başmüftülük temsilcileri
Blagoevgrad bölgesini ziyaret etti
Başmüftü yardımcıları
Ahmet Hasanov ve Beyhan Mehmet, Blagoevgrad (Yukarı Cuma) bölgesindeki Müslümanları
ziyaret ederek, Mübarek
Üç Ayların başlangıcı
münasebetiyle düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı.
Başmüftü yardımcıları
ve Blagoevgrad Bölge
Müftüsü Osman Kutrev,
Blagoevgrad Bölge Müftülüğü ile Ablanitsa köyü
ve Gotse Delçev kasabasındaki cami encümenliklerinin daveti üzerine bir
kültürel programa katıldı.
Gotse Delçev'de
300'den fazla kişinin
önünde Beyhan Mehmet,
Müminun Suresi’nin ilk 8
ayetinin tefsirini (tahlil ve
yorumu) sundu, nasihatlerde bulundu, Ramazan
ayına hazırlık konulu hutbe irat etti ve cuma namazını kıldı.
Başmüftü Yardımcısı,
Müslümanlarla yaptığı
görüşmede yetim çocukların yararına yapılan Yetimler Haftası
Kampanyası’na aktif katılımlarından dolayı Bölge
Müftüsüne, cami encümenliğine ve tüm Müslü-

rafındaki alan, yeni yeşil alanlar ve park içi yollarla
çevrelendi.
Belediye Başkanı İlknur Kazim, “Bizim fikrimiz
Momçilgrad'ın yeni sembolünün ilçenin tarihi ve doğal
simge yapılarını pazarlama ve reklamının bir parçası haline gelmesidir. Yazının turistler için ilgi çekici
yerlerden biri olacağına inanıyorum. Harflerin altın
rengi, Momçilgrad'ın, özellikle de halter, masa tenisi
ve yüzmede olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarına sahip olduğumuz spor alanındaki başarılarını
simgeliyor.
Yeni sembol, şehrimize modern bir görünüm kazan-

manlara teşekkür etti.
Program, tesettür elbiseler diken Selam Moda
Evi’ne ziyaretle devam
etti.
K o n u k l a r, G o t s e
Delçev'de domuz eti,
karışık et ve alkol içeren ürünler gibi haram
(İslam'a göre yasaklanmış) ürünleri satmayan
Elite Süpermarketi de
ziyaret ederek, Müslümanlara örnek teşkil
eden kararından dolayı
süpermarket sahibini tebrik ettiler.
Başmüftülük yönetimi,

fırsatı kullanarak çocukları da sevindirdi. Başmüftü
yardımcıları ve Blagoevgrad Bölge Müftüsü, "Caminin Hayatımdaki Yeri"
konulu resim, kompozisyon ve şiir yarışmasına
katılan çocukları tebrik
etti. Aralarında 7-13 yaş
grubunda resim kategorisinde ikinci olan Jasmin
Topçieva da vardı.
Akşam namazının ardından müminlerle sohbet edildi. Beyhan Mehmet ve Ahmet Hasanov,
Müslümanlarla ilgili güncel konuları ve Başmüf-

tülüğün faaliyetlerine değindiler.
Yatsı namazının ardından Başmüftü Yardımcısı Ahmet Hasanov,
Kur’an-ı Kerim'in İnfitar
Suresi'nden ayetleri tahlil
ettiği bir konferans verdi.
Müslümanlar, kendilerine gösterdikleri ilgiden
dolayı konuklara teşekkür
ederek, Müftü yardımcılarını tekrar ziyarete davet ettiler ve hatıra olarak
onlara hat ile Ayet-el Kürsi yazılı tablolar hediye
ettiler.
Kırcaali Haber

dırıyor. Aynı zamanda Momçilgrad halkının geleneksel olarak memleketlerine olan sevgisini doğruluyor”
diye kaydetti.
Yeni sembol, önünde fotoğraf çekme fırsatını kaçırmayan şehir sakinlerinin ve misafirlerinin ilgisini
şimdiden çekmeye başladı.
Momçilgrad’ın girişindeki mekanın düzeni, Momçilgrad Belediyesi Başmimarı Yusuf Nalbant ve çeşitli
alanlarda uzmanlarla eşgüdüm içinde çalışarak ve
onların onayı alınarak yapıldı.
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Bulgaristan İşveren Örgütleri Birliği: 200 bin Ukrayna
vatandaşının istihdam edilebileceğine inanıyoruz
Başbakan ve maliye, çalışma, enerji ve ekonomi
bakanlarına gönderdiği
bir mektupta iş dünyası,
pozisyona uygun niteliklere sahip Ukraynalıları
işe almaya hazır olduğunu, ancak aynı zamanda
enerji desteği yararlanma süresinin uzatılmasını talep ettiğini açıkladı.
Mektup, Ticaret Odası,
Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi Sermayesi
Derneği ve İşverenler
Konfederasyonu'nu birleştiren Bulgaristan İşveren Örgütleri Birliği
(AOBR) adına gönderildi.
Tüm sektörlerdeki işletmeler yıllardır kalifiye işçi
sıkıntısı çekiyor.
Mektupta, “Önceki anketler, işsizlik oranı analizleri ve işgücü piyasası
eğilimleri, eğitim düzeyi
ve nitelikler dikkate alınarak, işgücü piyasasının
yaklaşık 200 bin Ukrayna
vatandaşını istihdam edebileceğine inanıyoruz” denildi.
İşverenler, Ukrayna'nın
işgalinden sonra hükümetin eylemlerini onaylıyor. Buradaki yetkililer
tarafından kabul edilen
Ukrayna'dan işçileri işe
alarak bu sürece aktif
olarak dahil olmayı teklif
ediyorlar. Ancak şu anda
mevzuatın koruma baş-

vurusunda bulunduktan
sonra uluslararası koruma sağlama sürecinde
olan kişilere sadece 3 aylık çalışma hakkı verdiğini
hatırlattılar.
Bu nedenle işverenler,
Bulgaristan hükümetinin
Ukrayna vatandaşları için
mülteci statüsü elde etme
süresini kısaltmayı amaçlayan, sınırlı bir süre için
geçerli olacak ve Ukrayna
vatandaşları için normal
yaşam ve çalışma koşullarına izin veren hedefli
bir program geliştirmesini
önermektedirler.
Mektupta şu ifadele-

re yer verildi: “Böyle bir
program, aynı zamanda
belirli bir süre için personel giderlerinin bir kısmını karşılayarak istihdam
sağlayan işverenleri de
destekleyebilir. Meslek ve
becerilere ilişkin bir veri
tabanının oluşturulması,
onların işgücü piyasasına
daha kolay entegre olmalarını sağlayacaktır.
İnsani krizle başa çıkmak için alınan önlemlerin yanı sıra elektrik
piyasasındaki durumla
ilgili iki acil kriz karşıtı önlemde ve Bulgar şirketlerinin uluslararası pazarları

kaybetmesi, zor ulaşım
bağlantıları nedeniyle
desteklemeye yönelik önlemler alınmasında ısrar
ediyoruz”.
Enerji piyasasına önlemler arasında işverenler
şunları önermektedirler:
İşletmelere destek ödemelerinin haziran ayına
kadar uzatılması, moratoryumun kaldırılmasından sonra Enerji ve Su
Düzenleme Komisyonu
(KEVR), Enerji Bakanlığı vb. kurumların uyum
içinde çalışması, devlete
ait termik elektrik santrallerinin maksimum ciroda

Tsonev: HÖH, Bulgaristan için tüm önemli
kararların motoru ve öyle olmaya devam edecek
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) tarafından
yapılan yazılı basın açıklamasında partinin Genel
Başkan Yardımcısı Yordan Tsonev’in şu sözlerine yer verildi: “Dünya,
Avrupa ve Bulgaristan
için dramatik geçen hafta
HÖH’ün ülke için önemli
konularda uyumlu bir pozisyona sahip olduğunu
bir kez daha gösterdi.
NATO ve Avrupalı ortaklarımızın pozisyonlarıyla
tamamıyla mutabık pozisyonlardan bahsediyorum”.
HÖH Başkan Yardımcısı, “Ukrayna'da savaşın
başladığı gün, iktidar koalisyonu ideolojik farklılıklar nedeniyle sarsıldı.
Bulgaristan'ı Rusya'nın
Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığını kınayan birleşik, açık ve net
bir pozisyon almasından
mahrum etmenin eşiğine
geldi. Burada desteklememiz gereken müttefik-

lerimizin yaptırımları konusunda uygun yanıtımız
da söz konusudur” diye
kaydetti.
Tsonev ’in ifadesine
göre, HÖH'nin müdahalesinin ardından Bulgaristan Parlamentosu söz
konusu kararı kabul etmeyi başardı. Bulgaristan
Başbakanı bu pozisyonla
Brüksel'deki АB Konseyi
Toplantısı’na katıldı.
İkinci bir örnek veren

Tsonev, şunları kaydetti: “AB, Rusya'ya karşı
yaptırımları tartışırken
tüm üye devletleri Rusya
Federasyonu vatandaşlarına vatandaşlık veya
daimi ikamet izni verilmesine ilişkin her kararı
yeniden gözden geçirmeye çağırdı. HÖH’ün daha
ocak ayında meclise
sunduğu, yetkili makamları böyle bir pasaport
verilen her bir vakayı tam

bir denetime tabi
tutmakla yükümlü kılan kanun
teklifi hazırladığını hatırlatmak
isteriz. Tasarımız
çoğunluk tarafından reddedildi.
Tasarının ikinci
tur görüşmelerine ilişkin aynı
kanun teklifi
metnini sunduk
ve m e c l i s t e k i
çoğunluğun Avrupalı ortaklarımızın iradesine
uymasını bekliyo-

ruz”.
Aynı zamanda HÖH
Meclis Grubu Başkan
Yardımcılığı görevinde
de bulunan Tsonev, “Bulgaristan için tüm önemli
kararlar alınırken HÖH
ülkemiz için her zaman
doğru pozisyon almıştır.
Dahası, bu kararların motoru olmuştur ve olmaya
da devam edecektir” diye
belirtti.

çalışması ve karları tüketicileri tazmin etmek için
kullanılması, kendi tüketimi için yenilenebilir enerji
kaynaklarının inşası için
bildirim rejimi uygulanması, Çiren'deki yer altı doğal gaz deposundan gaz
satışlarının durdurulması,
akaryakıt stoklanması ve
Avrupa Komisyonu’nda
karbon emisyon kotasının geçici olarak düzenlenmesi konusunda ısrar
edilmesi.
Rusya'nın Ukrayna'yı
işgaliyle bağlantılı olarak
beklenen zararlar nedeniyle işverenler, Ulusal
Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı'nda doğrudan
işletmelere destek payını
artırmayı teklif ettiler. İşverenler ayrıca 2021 2027 dönemi için operasyonel programlarla ilgili
müzakerelerin sonunda
finansal araçların payının

önemli ölçüde azaltılmasını önerdiler. Hükümet
yetkililerinin ayrıca ihracatı çeşitlendirme ve yeni
pazarlara girme girişimleri
yoluyla uluslararası pazarların kapanmasından
en büyük zarara uğrayan
endüstrileri desteklemek
için Bulgaristan Yatırım
Ajansı ve Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Teşvik
Yürütme Ajansının kapasitesini kullanmaları da
isteniyor. Askeri çatışmaya yakın bölgelere alternatif ulaşım bağlantıları
sağlamak için de yardım
isteniyor.
İşverenler Başbakan'a
dönerek, büyüyen krizlerin devletin iş dünyası ile
sürekli diyalog içinde ve
senkronize olarak hareket etmesini gerektirdiğine dikkat çekiyorlar.
Kırcaali Haber

Başmüftü Yardımcısı Beyhan
Mehmet, Haskovo’da gençlere vaaz etti

Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmet, Haskovo
(Hasköy) Bölge Müftülüğünü ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.
Beyhan Mehmet, 27.02.2022 gecesi idrak ettiğimiz Miraç Gecesi hakkında bir vaaz verdi. Mübarek
Miraç Gecesi, Receb ayının sonunda Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed SAV’in günde beş vakit
namazı hediye olarak getirdiği arşa yükseldiği ge-

çedir.
Vaaz, Haskovo Bölge Müftülüğü ve imam hatip
Mümün Ramadan'ın 5 aydır üzerinde çalıştığı gençlere yönelik çeşitli konuların yer aldığı vaaz ve irşat
programının bir parçasıydı.
Şehirdeki eski camide her perşembe akşam namazından sonra sohbet yapılır ve sohbete katılanlar
güncel bir İslami konuyu tartışırlar. Tartışmalar ve
vaazlar, 20'den fazla gencin kesintisiz katılımıyla
büyük bir başarıyla gerçekleştirilmektedir.
Geçen perşembe akşamı verilen vaazın başında
Haskovo Bölge Müftüsü Erhan Receb bir selamlama
konuşması yaptı, katılımıyla programı şereflendiren
Başmüftü Yardımcısına teşekkür etti.
Beyhan Mehmet ise Bölge Müftülüğünün gençlerle
çalışma ve onların Müslüman toplumu ile bütünleşmelerine yönelik çabalarına övgüde bulundu.
Yatsı namazının ardından sohbetlere devam edildi.
Bu vaazların konusu anne babaya saygı, eğitim ve
helal gıda tüketimi gibi temel aile ve insani değerlerle ilgiliydi.
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Kültür Bakanlığı, Ustra Orta Çağ Kalesi üzerindeki
idare yetkisini Cebel Belediyesine devretti
Devlet, mülkiyetinde
bulunan Ustra Orta Çağ
Kalesi üzerindeki idare
yetkisini 10 yıllık bir süreliğine bedelsiz olarak Cebel Belediyesine devretti.
Arkeolojik taşınmaz kültür varlığının devir teslimi
Kültür Bakanlığı ile Belediye arasında imzalanan
sözleşmenin ardından
gerçekleşti.
İki kurumun temsilcilerinden oluşan bir komisyon, 17.02.2022 yerinde
incelemelerde bulundu.
Arkeolojik taşınmaz kültür varlığının devir teslimini ve kabulünü fiilen
gerçekleşti.
Kırcaali İli Cebel İlçesi
Ustren (Ustura) köyü Kaleto mevkiinde yer alan,
22 250 metrekare alana
sahip Ustra Orta Çağ
Kalesi, ulusal öneme
sahip Antik Çağ ve Orta
Çağ'dan kalma mimari ve
kültürel anıt olarak sınıflandırılmıştır.
Devrin ardından Cebel
Belediyesi, kaleyi turistik bir cazibe merkezine
dönüştürmek için çeşitli
hibe programlarına proje
başvurusunda bulunabilecek.
Kale, 1971-1973 döneminde Prof. Dr. Stamen Mihaylov ve İvan
Balkanski tarafından
incelenmiş, İvan Velkov tarafından ise tescil
kaydı yapılmıştır. Kale
duvarının uzunluğu 113
metre olup kalenin koru-

nan toplam alanı 1286
m2'dir. Üç kulesi olan
yapı, koruma amaçlı 10.
yüzyılda inşa edilmiştir.
Arkeolojik verilere göre
en erken tarihlendirmesi
Konstantin VII Porfirogenitus (913-959) dönemine
aittir. Bulunan arkeolojik
malzemeye göre, kaledeki yaşam XI-XIV yüzyıla
kadar uzanıyor, özellikle
XIII. yüzyılda yoğun yaşam olmuştur. Kaleden
Geoge Acropolit ve Theodore Scutariot'un eserlerinde bahsedilmiştir.
Kale, Doğu Rodoplar'ın
en yüksek rakımına sahip ve konumu, dağın
batı kısmına giden yolda
kontrole izin verir.
2006 yılında bölgede
yeni gözlem ve yüzey

araştırmaları yapılmış ve
zirvenin kuzeydoğusuna
doğru inen sırtta büyük
ölçekli tahkimat faaliyetlerinin izlerinin korunduğu anlaşılmıştır. Sırtın
kenarı çok dar ve yer yer
dikey riyolit kayalardan
oluşur.
Ustra Orta Çağ
Kalesi’nin kuzeydoğusuna inen yamacın eteğinde onunla dar bir eyerle bağlanan kayalık bir
yüksek yer bulunur. Dik,
ulaşılması zor yamaçlara
sahip bu yer, doğusundan akan iki küçük nehir
ile çevrili olup üzerine
Malasar Ortaçağ Kalesi
inşa edilmiştir. İki yapı
arasındaki mesafe 1,7
km'dir. Muhtemelen iki
kale bir tahkimat yapısı-

nın parçasıydı.
Ustra Or ta Çağ Kalesi, 1972 ’de Devlet
Gazetesi’nin 59. sayısında yayınlanan Orman ve
Çevre Koruma Bakanlığının 30.06.1972 tarihli
ve 1799 sayılı kararına
göre, Kaleto mevkiinde
kaya oluşumları olan bir
doğa harikası olarak tanımlanmıştır.
17 Şubat günü Kültür
Bakanlığının, Ustra Orta
Çağ Kalesi üzerindeki idare yetkisini Cebel
Belediyesine devrettiği
haberi, Belediye Başkanı
Necmi Ali'nin döneminin
başında belirlenen Cebel
Belediyesinin ana hedeflerinden biri olan Ustra
Orta Çağ Kalesi’nin turizmin gelişimi için çekici

bir merkez haline gelmesine yönelik hedefini gerçekleştirmesine yeşil ışık
yakıyor.
Hatırlanacağı üzere
Bakanlar Kurulu, devlet
mülkiyetinde bulunan
bu kale üzerindeki idare
yetkisinin 10 yıllık bir süreliğine bedelsiz olarak
Cebel Belediyesine devredilmesine karar verdi.
Bu olgu başlı başına kültürel değerin gelişmesini
ve yaygınlaştırılmasını
sağlayacaktır. Ayrıca restorasyonu, konservasyonu ve modernizasyonu
mümkün olacaktır. Ekopatikalar yapılacak ve
kalenin etrafındaki alan
iyileştirilecektir. Bu amaçla Avrupa Birliği (AB)
programlara proje başvurusu yapmak mümkün
olacaktır. Şimdiye kadar
bunun yapılması, ne dev-

let ne de Cebel Belediyesi tarafından mümkün
değildi, çünkü kalenin yer
aldığı arazi Tarım, Gıda
ve Orman Bakanlığına
ait bir orman arazisiydi.
Kale kamu mülkü statüsünde bile değildi, yani
hiçbir mülkiyette bulunmuyordu.
İlginç bir gerçek şu ki,
kültürel ve tarihi değerinin yanı sıra kale aynı
zaman ilginç bir coğrafi
konuma sahip. Aynı anda
iki köyün topraklarında
Ustren (Ustura) köyü Kaleto mevkiinde ve Vodeniçarsko (Değirmenciler)
köyü Ardaşlık mevkiinde
yer alıyor.
Bunlar ve kalenin tarihi
değerine atıfta bulunan
diğer bir dizi ilginç gerçek, bölgedeki turizmin
gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Ardino Belediye Başkanı
Müh. İzzet Şaban, martenitsa
sergisinin açılışını yaptı

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban martenitsa sergisinin açılışını yaptı. Ardino
Rodopska İskra Halk Kültür Evi’nde düzenlenen
renkli sergi, Ardino Belediyesinin en özgün geleneksel martenitsa yapımı için düzenlediği "Baba
Marta Marteniçka Bağladı" adlı yarışmaya gönderilen tüm eserler ve panoları içeriyor.
Yarışma, Ardino ilçesini ziyaret eden herkese

Yeni Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Mecliste
yemin ederek resmen görevine başladı
Stefan Yanev'in Savunma Bakanı olarak görevden alınıp onun yerine
Dragomir Zakov'un bu
göreve getirilmesine ilişkin karar taslağı Meclis
Genel Kurulunda yapılan oylamada neredeyse
oy birliğiyle kabul edildi.
Kabine değişikliği teklifi,
217 lehte oyla kabul edildi. Aleyhte oyu kullanan
milletvekili olmazken 33
milletvekili ise çekimser
oy kullandı.
Zakov'un Savunma Bakanı adaylığı önerisi, saat
11.00'de başlayan olağanüstü Meclis toplantısının
başlamasına sayılı dakikalar kala geldi.
Başbakan Kiril Petkov,
geçen pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısında resmen açıkladıktan
sonra hükümetin Todor
Tagarev'in Savunma Ba-

kanı görevine getirilmesine ilişkin önerisini geri
çekti.
Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) İttifakı, Böyle Bir Halk Var (İTN) Par-

tisi ve Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) partisi de
dahil olmak üzere Mecliste yer alan neredeyse tüm
partiler bu kabine değişikliğini onayladı.

Taslağın onaylanmasıyla yeni Savunma Bakanı
atanan Dragomir Zakov,
Mecliste yemin ederek
resmi olarak görevine
başladı.

renkli ve neşeli bir sağlık, mutluluk ve şans dileğini temsil ediyor. Açılışa katılan resmi konuklar
arasında ayrıca Belediye Meclis Başkanı Sezgin
Bayram, Belediye Başkan yardımcıları Necmi Mümünhocov ve Nasko Kiçukov ve Belediye Sekreteri Müh. Kemal Aliev da yer aldı.
Yarışmaya, ilçedeki anaokullarına giden minikler, ilkokula hazırlık sınıflarındaki çocuklar ve 1’den
7. sınıfa kadar öğrenciler katıldı. Katılımcılar, anaokulları ve okul öncesi gruplar, birinci - dördüncü
sınıf ve beşinci - yedinci sınıf olmak üzere üç yaş
grubunda değerlendirilecek.
Dereceye giren çocuklar ve öğrenciler, başarı
belgelerini ve ödüllerini 4-15 Mart tarihleri arasın
da Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban'dan alabilecekler.
Sergiyi görmek isteyenler, anti-salgın önlemlerine uyarak, 1-15 Mart tarihleri arasında

hafta içi her
gün 09:00-17:00 saatleri arasında sergiyi ziyaret
edebilecekler.
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Yerel Meclis, Ardino Belediyesi Yönetim Programı’nın
Uygulanmasına İlişkin Yıllık Raporu kabul etti
Ardino (Eğridere) Belediye Meclisi, dönemin ikinci yılına ilişkin 2019-2023
Dönemi Ardino Belediyesi
Yönetim Programı’nın Uygulanmasına İlişkin Yıllık
Raporu oybirliğiyle kabul
etti. Buna ilişkin öneri,
Belediye Başkanı Müh.
İzzet Şaban tarafından
sunuldu. Bu, yerel Meclisin yılın ilk olağan toplantısında oldu. Belediye
Meclis Başkanı Sezgin
Bayram, toplantının açılış
konuşmasında ilk önce
mesai arkadaşlarını çalışmalarında başarılar dileyerek selamladı. Meclis
toplantısında 18 gündem
maddesi yer aldı.
Belediye Başkanı Müh.
Şaban, 2021 yılına ilişkin
sunduğu raporda, çabalarının hizmet yelpazesini
genişletmek ve kalitesini
artırmak için belediye ve
birimlerinin idari kapasitesini iyileştirmeyi, toplumsal sorunların çözümüne

yenileyen ve iyileştiren
altyapı projeleri özellikle
dikkat çekiyor. Geçen yıl
gerçekleştirilen tüm inşaat faaliyetleri ile Ardino
ilçesi giderek daha fazla
Avrupa şehri görünümü
kazanmaya başlıyor.
Meclis üyeleri, ayrıca
Ardino İlçesinde Sunulan
Hizmetlere İlişkin Yerel
Harç ve Ücretlerin Belirlenmesi ve Yönetilmesine İlişkin Yönetmelik’te
değişiklik yapan yönetmelik taslağını da kabul
ettiler. Meclis, Ardino Belediyesinin faaliyetlerinde
Avrupa Konseyi'nin Yerel

sivil toplumun katılımı için
koşullar yaratmayı amaçladığına dikkat çekiyor.
Raporda ayrıca belediye
yönetiminin çabalarının
etkili idari ve sivil kontrol
altında hizmetleri tüketici-

lere daha yakın hale getirmeye, yasallık, şeffaflık
ve erişilebilirlik ilkelerine
uyulmaya, ilçede teknik
ve sosyal altyapı inşaatı,
yeniden inşası, rehabilitasyonu ve bakımına yö-

nelik olduğu kaydedildi.
2021'de ilçede yerel
öneme sahip birçok proje
uygulandı. Yalnızca Ardino kasabasının değil, aynı
zamanda ilçede bulunan
köylerin görünümünü de

takım arkadaşı Tsvetelina Georgieva’ya 2.3’lük
skorla mağlup olduğu
muhteşem bir maçın ardından yarı finali kaybederek turnuvayı üçüncü

oyun sergilediler. Ancak
bu yaş grubunda ilk 16
sporcu arasına girmek
için az bir puanları yetmedi.
Küçük erkeklerde Nur-

Ardinolu masa tenisçisi Tsvetelina
Georgieva, Bulgaristan Genç Olimpiyat
Turnuvası’nda yine birinci
Ardino (Eğridere) Yunak 2005 Masa Tenisi
Spor Kulübü sporcusu
Tsvetelina Georgieva,
bu yıl da 19 Yaş Altı Bulgaristan Genç Olimpiyat
Turnuvası’nın final müsabakasında birinciliği
elde ederek Bulgaristan
şampiyonu oldu. Ardinolu
yetenekli genç altın madalya yolundaki belirleyici maçta Plovdiv (Filibe)
Stoyanstroy Masa Tenisi
Spor Kulübü sporcusu
Viktoria Persova karşısında 3-0'lık bir skorla
mutlak üstünlük kurdu.
Müsabaka, geçen hafta
sonu Varna şehrinde düzenlendi.
Kulübün diğer yetenekli
sporcusu Sidelya Mutlu, karşı karşıya geldiği

sırada tamamladı.
Kulübün diğer iki sporcusu Funda İbramova ve
Daniela Surçeva da iyi bir

kan Halilhoca da ilk 20
sporcu arasına girerek
kulübü onurlu bir şekilde
temsil etti.

Yunak 2005 Masa Tenisi Kulübü Teknik Direktörü Beyhan Emin, takımın
turnuvada sergilediği
performanstan memnun
olduğunu söyledi. Beyhan Emin, “Kızlar bir kez
daha bu yaş grubunda en
iyi olduklarını gösterdiler.
Mutluyum ve belediye yönetimi başta olmak üzere
Ardino halkının bu kızların başarısıyla gurur duyduğunu umuyorum. Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban'ın şahsında belediyenin ve yıllar içinde tenisin gelişmesine katkıda
bulunan Metin Solak ve
diğer iş insanlarının katkılarıyla kasabamızda bu
sporla ilgili geleneklerin
devam edeceğini düşünüyorum” dedi.
Güner ŞÜKRÜ

ilgili ay için Elektrik ve Su
Düzenleme Komisyonu
(KEVR) tarafından onay-

lanan f iyatı
ile KEVR’in 1
Temmuz 2021
tarihli kararına
göre, 2022'nin
ilk çeyreği için
tahmini f iyat
arasındaki
farkın %50'si
olarak hesaplandı. Tutarlara katma değer vergisi
(KDV) dahil değildir. Bu

mekanizma kapsamında
tazminat miktarı Şubat
2022 için megavat saat
başına 30, 54, 59 leva ve
Mart 2022 için gösterge
olarak megavat saat başına 29,58 levadır. Programın uygulanması için
tahmini bütçe 83 milyon
levadır. Tazminatlar 30
Nisan 2022'ye kadar ödenecek.
Kırcaali Haber

Düzeyinde Yenilikçilik ve
İyi Yönetişim Stratejisinde
yer alan 12 iyi demokratik
yönetişim ilkesini benimseyerek uyguladığını ve
AB Yerel Düzeyde Yenilik
ve İyi Yönetişim Etiketi
alınmasına ilişkin altıncı başvuru prosedürüne
katılmasına ilişkin öneriyi
de kabul etti. Toplantıda
ayrıca 2022 Yılı Belediye
Konutlarının Elde Edilmesi, İdare Edilmesi ve
Tasarrufuna İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’te değişiklik
yapan yönetmelik taslağı
da da onaylandı.

Momçilgrad Belediye Meclisi,
belediyenin 2021 yılı faaliyet
raporunu kabul etti
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Meclisi, belediyenin 2021 yılı faaliyet raporunu oy birliğiyle kabul
etti. Rapor, bütçedeki gelir ve giderler, uygulanan
projeler, belediye mülk yönetimi, yeni altyapı inşaatı ve mevcut olanların onarımı ile sosyal, eğitim

ve kültürel alanlardaki faaliyetler hakkında bilgileri
özetliyor.
Belediye Başkanı İlknur Kazim, Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “Hemşerilerimize sunduğumuz idari, sağlık ve sosyal hizmetleri iyileştirmek için her gün çalışıyoruz. 2022'nin belediyeler
de dahil olmak üzere zor bir yıl olması bekleniyor.

Hane halkı doğal gaz tüketicilerine yardımlar devam ediyor
Başbakanlıktan yapılan
açıklamaya göre, hükümet kararıyla hane halkı
doğal gaz tüketicilerine
ve ağırlıklı olarak doğal
gaz kullanan merkezi ısıtma şirketlerinin aboneleri
şubat ve mart ayları için
de yüksek doğal gaz fiyatları nedeniyle destek
alacaklar. Bu tüketicilere
ödenecek tazminat miktarı, kamu sağlayıcısının

Anlayışımız Momçilgrad ilçesinin tüm sakinlerinin
yaşam kalitesini her geçen yıl arttırma yönündedir” diye kaydetti.
Meclis oturumunda meclis üyeleri Momçilgrad'da
kaldırım kullanım hakkı ücretinde %50 indirim yapılması yönünde oy kullandı. Teklif, belediye tarafından sunuldu ve yardım süresi 1 Ocak ile 31
Mart arasındaki dönem için geçerli olacak. Bunun
nedeni, bu dönemde koronavirüs pandemisi nedeniyle anti-salgın önlemleri uygulanmasıdır.
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Bulgaristan hükümeti, Rusya Federasyonu'nun
Ukrayna'ya saldırısını şiddetle kınadı
Başbakan Kiril Petkov,
Ukrayna'daki duruma
ilişkin Bakanlar Kurulunun kapalı toplantısının ardından yaptığı
açıklamada, “ Bulgaristan hükümeti, Rusya Federasyonu'nun
Ukrayna'ya haksız saldırısını şiddetle kınıyor. Askeri saldırganlık Ukrayna tarafından
kışkırtılmadı. 21. yüzyıl
Avrupa'sında bu kadar
ciddi boyutta düşmanca
eylemlerde bulunulması
bizim için kabul edilemez
bir şeydir” diye vurguladı.
Başbakan 24.02.2022
Brüksel'de saat 20:00'de
başlayan olan Avrupa
Birliği (AB) Konseyi'nin
olağanüstü toplantısına
katıldı. Toplantıda AB
üyesi ülkelerin liderleri
Rusya'ya karşı ortak bir
tepki verilmesi ve daha
geniş yaptırım uygulan-

tahliye edilebileceği üç
kontrol noktası açılıyor.
Şimdiye kadar yaklaşık
200 kişi tahliye edilme
arzusunu dile getirdi”
diye açıkladı.
Bulgaristan hükümetinin, tahliye edilmek iste-

Başbakan Petkov: 20 Mart
itibariyle yeşil sertifika
uygulaması kaldırılacak

ması kararı aldı.
Petkov, “Bulgaristan,
AB ve NATO'daki tüm
ortaklarla tek ses halinde konuşacak, birliğimiz
gücümüzdür. Şu anda
Bulgaristan'a yönelik bir

tehdit yok, ancak yine
de Bulgaristan hükümeti enerji güvenliği, siber
güvenlik, stok sayımı ve
diğer önlemlerin uygulanmasını sağlamak için
bir eylem planı hazırladı.

Bulgaristan vatandaşları, bu plan doğrultusunda
çok hızlı çalıştığımızdan
emin olabilirler” dedi.
Pe r kov, “ Ş u a n d a
Ukrayna'dan gelen Bulgaristan vatandaşlarının

yönelik askeri müdahale yoluyla egemenlik ve
toprak bütünlüğünü ihlal
etmesini şiddetle kınıyor.
Meclis, AB ve NATO'daki

lere yer verildi: “Meclis,
Bulgaristan hükümetini, Bulgaristan devletinin imkanları ölçüsünde
Ukrayna'ya yardım et-

konusunda destekler.
Meclis, аskeri harekatın
sonuçlarıyla başa çıkmak
için bir plan önermesini
ve sunmasını bekliyor.

ortaklarını ve müttefiklerini, çatışmayı azaltmak
için yaptırımlar da dahil
olmak üzere bir önlem
paketinin tartışılması konusunda destekler. Bulgaristan hükümetini uluslararası güvenlik mimarisine yönelik zorlukların
ciddiyeti ile orantılı olarak
gerekli önlemleri alması konusunda destekler”
denildi.
Bildiride ayrıca şu ifade-

meyi düşünmesi ve teklif
etmesi, bölgedeki sivillerin yaşamlarının ve sağlıklarının korunmasının
mutlak bir öncelik olduğu
konusunda ısrar etmesi
ve tahliye ihtiyacı olması durumunda da dahil
olmak üzere Ukrayna'da
yaşayan Bulgaristan vatandaşları ve Ukrayna
vatandaşlığına sahip Bulgarlara acil yardım yapılmasına yardımcı olması

Bulgaristan Meclisi, Rusya Federasyonu'nu аskeri
harekatı derhal durdurmaya ve uluslararası hukuka
tam olarak uymaya çağırıyor”.
Bildiri, Bulgaristan Meclisinde yer alan altı siyasi
güç tarafından desteklenirken Vızrajdane (Yeniden Diriliş) partisi ise bildiriye ve Rusya’ya karşı
yaptırımlar uygulanmasına karşı çıktı.

Bulgaristan Meclisinden Ukrayna'daki
askeri çatışmaya ilişkin ortak bildiri
Bulgar istan Meclisi,
Ukrayna'daki askeri çatışmaya ilişkin ortak bildiri kabul ederek, milli
duruş sergiledi. Başbakan Kiril Petkov, Rusya Fe d e r a syo n u’n u n
Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonuna karşı
ortak bildiri taslağına ilişkin görüşmeler sırasında,
“Birleşelim ve ortak bir
duruş sergileyelim” diye
çağrıda bulundu. Başbakanın ifadesine göre, bu
noktada Avrupa Birliği
(AB) tarafından Rusya’ya
yaptırımlar uygulamamak
gibi bir seçenek yok.
Petkov, “Bu uzun süre
devam edecek bir çatışma. Unutmayalım ki orada
bir, şu anda soydaşlarımızın Ukrayna'dan buraya
taşınmasını organize ediyoruz” diye kaydetti.
Şimdilik topraklarımızda
askeri çatışma riski olmadığını vurgulayan Başbakan, “Tüm alanlardaki
riskleri değerlendirmek
için on çalışma grubu
oluşturduk. Bulgaristan
hükümeti olarak Rusya
Federasyonu'nun eylemlerini büyük bir şiddetle
kınıyoruz” diye altını çizdi.
Bildiride, “47. Dönem
H alk M e c l i s i, Rusya
Federasyonu’nun uluslararası insan hakları hukukunu ağır bir şekilde ihlal
etmesini ve Ukrayna'ya

yen Bulgaristanlı ve Ukraynalıların ülkeye hızlı
bir şekilde Bulgaristan’a
taşınması için karayolu
ulaşım araçları ve net
prosedürler uygulanmasını sağladığı anlaşıldı.
Kırcaali Haber

Başbakan Kiril Petkov, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, “20 Mart itibariyle dijital yeşil
sertifika uygulamasına ilişkin kısıtlamaları kaldırmak
mümkün olacak” diye açıkladı.
Başbakan, bunun okullar ve iş yerleri toplu olarak
kapatılmadan önerilen ve uygulanan sağlık planı sayesinde mümkün olduğu yorumunu yaptı. İnsidans değerinin düştüğüne ve kısa bir süre içinde Bulgaristan'ın
tamamının koronavirüs risk haritasında yeşil bölgeye
gireceğine dikkat çekti.
Petkov, tedbirlerin kademeli olarak hafifletileceğini,
ancak o tarih itibariyle kısıtlamaların
kalkacağını ve sertifikanın yalnızca
Avrupa Birliği'ne
seyahat için gerekli
olacağını açıkladı.
Bununla birlikte
devletin mümkün
olduğu kadar çok
vatandaşın aşılanması için çaba göstereceği anlaşıldı.
Başbakan, “Sonraki salgın dalgalarının daha küçük
olması ve sağlık sistemi üzerinde daha az etkili olması
için aşılama oranı seviyesini yükseltmemiz gerekiyor”
dedi. Petkov, korona virüsle mücadelede ön saflardaki
doktorlara çalışmaları için teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Asena Serbezova, ölenlerin çoğunun
aşılı olmadığını, bu nedenle aşılanmaya değer olduğunu da sözlerine ekledi. Serbezova, verilecek kararda sadece yoğun bakım ünitelerindeki yatak doluluk
oranlarına değil, 20'den fazla faktörün gözlendiğine
dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Angel Kunçev, iki yıllık kısıtlamalar ve zorluklardan sonra işlerin iyi gittiğini
söyleyebileceğimiz anın geldiğini söyledi.
Geçen hafta için morbidite değerindeki düşüş
%24.8'dir. Yoğun bakım ünitelerinde yatan 600'den az
hasta var. Bu çok faktörlü analize göre kısıtlamalar üç
aşamada kısıtlanacak.
24 Şubat'tan itibaren halka açık bir mekanın sahibi,
uygun gördüğü takdirde yeşil sertifikası olmayan kişileri mekana kabul edebilecek. Bununla birlikte personelin yeşil sertifika sahibi olması şartı devam ediyor.
Dil eğitim merkezlerine veya grup aktivitelerine 12'ye
kadar çocuğu kabul etmek mümkün olacak.
5 Mart'tan itibaren faaliyet ve hizmetlerin kullanımı
için halka açık kapalı mekanlara yapılan ziyaretlerde,
sahiplerinin görüşüne bakılmaksızın yeşil sertifika istenmeyecek. Ayrıca personelden de herhangi bir belge
istenmeyecek.
Sınırdan geçişlerde yolcuların geldiği ülkelerin koronavirüs risk haritasındaki renklerine göre yeşil sertifika uygulanacak. Ancak koyu kırmızı bölgeye girecek
hiçbir ülke olmayacak.
Kunçev, “Her şey beklendiği gibi giderse, 20 Mart'tan
itibaren gerçekleştirilen faaliyetler ve sunulan hizmetlerden yararlanmak için yapılan ziyaretler için yeşil
sertifika gerekmeyecek” dedi.
Sağlık yetkililerinin görüşü ise maskelerin en geç çıkarılması gerektiği yönündedir. Bir soruya yanıt olarak
Serbezova, yeşil sertifikayı iptal etme kararının Vızrajdane partisinin planladığı yeşil sertifika uygulamasına
karşı yapacağı protestoyla ilgili olduğunu reddetti.
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Bakan Lorer: Bulgaristan, önde gelen elektrikli
kamyon üreticileri arasında yer alacak
Yenilik ve Büyüme
Bakanı Daniel Lorer,
Plovdiv (Filibe) şehrinde Sevic v500e marka
elektrikli otomobilin tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Ülkemiz yakın gelecekte
önde gelen elektrikli kamyon üreticileri
arasında yer alacak,
yüksek teknolojili ve
yenilikçi bir üretimden
bahsediyorum” diye
kaydetti. Plovdiv’de
monte edilen otomobil,
Avrupa yollarında trafiğe katılmak için Avrupa
otomobil organizasyonu UTAC tarafından
sertifikalandırıldı.
Bulgar elektrikli kamyonları tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen
enerjiyle üretilecek. İlk
500 adet kamyon ihracata yönelik üretildi.
Kamyona Batı Avrupa
ülkeleri ve Amerika Bir-

leşik Devletleri (ABD)
tarafından büyük ilgi
var. Bu kamyonların
pili 300 km mesafe kat
etmelerine ve 600 kg'a
kadar yükleme yapmalarına imkan veriyor ve
ticarette güçlü bir uygulamaya sahiptir.
Üreticinin hedefi, yılda yaklaşık 1000 adet

üretecek olan 20 milyon leva değerinde
yeni bir fabrika inşa
etmektir. Elektrikli otomobilin fiyatı 20 000 ile
24 000 avro arasında
değişiyor ve şimdiden
ticari kuruluşlar, sosyal
ve koruyucu hizmet kurumları, park ve bahçe
işletmecileri tarafından

ilgi görüyor.
Bakan Lorer, Başbakan Yardımcısı ve
Çevre ve Su Bakanı
Borislav Sandov ile birlikte Trakya Ekonomik
Bölgesi'nde (TİZ) en
büyük yatırım yapan
şirketlerin temsilcileriyle görüşmek üzere
Plovdiv’i ziyaret etti.

Sofya’da göstericiler, Kovid-19
önlemlerinin kaldırılmasını istedi
Bulgaristan’da Ko vid-19 salgınına karşı
alınan önlemler, başkent Sofya’da Bakanlar
Kurulu binası önünde
protesto edildi.
Rus yanlısı, popülist
ve aşı karşıtı Vızrajdane (Yeniden Doğuş)
Partisi, Bakanlar Kurulu
binası önünde bir miting
düzenledi.
Miting, hükümetin Kovid-19 önlemlerine karşı
protestoya dönüştü.
Eylemciler, Kovid-19
önlemlerinin bir an evvel kaldırılmasına istedi.
Yeniden Doğuş Partisi
lideri Kostadin Kostadinov, burada yaptığı konuşmada, 20 Mart’tan
sonra tamamen kaldırılacak önlemlerin “daha
erken kaldırılması” talebinde bulundu.
Kostadinov, öğrencilere uygulanan ve şimdiye kadar bütçeye 40
milyon avroya yakın yük
olan testlerin “gereksiz
olduğunu" söyledi.
Bulgaristan Başbakanı
Kiril Petkov, göstericilerin yanına gelerek, ta-

leplerini dinlemeye ve
diyaloga hazır olduğunu
bildirdi.
Petkov, “Bakın, Bulgarların nüfusu 6,5 milyon
kaldı. Artık aramızda iletişim kurmak zorundayız. Her konuda paramparça fikirlerle bölünüp
birbirimizi taşlayamayız. Sizlere, yukarıdaki
ofisimin penceresinden
bakmıyorum, yanınıza
geldim ve konuşmak istiyorum.” dedi.

Kostadinov, partilileri
sakinleştirmeye çalıştı
ancak mitinge katılanlar Başbakan Petkov’u
yuhaladı.
Eylemciler, “İstifa” sloganı atarak Petkov'un
konuşmasını dinlemedi.
Göstericiler, daha sonra parlamento binasına
yürüyerek bir süreliğine
caddedeki trafiği engelledi.
Gösteriye dönüşen miting, olaysız sona erdi.

Bulgaristan yönetimi,
20 Mart’tan itibaren
kapalı, toplu alanlar
ve toplu taşımacılıkta
maske kullanma zorunluluğu dışında tüm önlemleri kaldırma kararı
almıştı.
Ülkede son 24 saate 4
bin 667 yeni vaka kaydedildi, 60 kişi öldü.
Salgının başından bu
yana toplam 35 bin 245
kişi Kovid-19’dan dolayı
hayatını kaybetti. AA

Lorer, “Mart ayının sonuna kadar Yenilik ve
Büyüme Bakanlığı, küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedefleyen enerji verimli teknolojilere
ilişkin yeni bir tedbir uygulamaya başlayacak.
Tedbir 140 milyon leva
tutarında hibe desteği
verilmesini öngörüyor.
Şu anda Avrupa Komisyonu ile Bulgaristan için
bu miktarın artırılması
için yoğun müzakereler devam etmektedir,
bu nedenle muhtemelen on milyonlarca leva
artacaktır” diye açıklık
getirdi.

Trakya Ekonomik Bölgesi Şirketi Kurucusu
ve İcra Müdürü Müh.
Plamen Pançev, “Trakya Ekonomik Bölgesi,
2040 yılına kadar karbon nötr olmayı taahhüt ediyor” diye bildirdi.
Bu, her biri teknolojik ve
sosyal bir parçası olan
12 projeden oluşan bir
stratejidir. Müh. Pançev,
stratejinin şu üç aşamada uygulanacağını
açıkladı: 2025 yılına
kadar şirketlere yüzde
40, 2030’a kadar yüzde
60 ve 2040’de yüzde
100 yenilenebilir enerji
verilecek.

Çernooçene bölgesinde
Müslümanların ihtiyaçları
için klimalı tabut hibe edildi

Çernooçene (Yenipazar) ilçesinin Svobodinovo
(Mürsemler) köyünden Ferhat Kadir, ilçedeki Müslüman nüfusun ihtiyaçları için taşınabilir bir klimalı
tabut hibe etti.
Merkez Camiinde korunacak olan tabut, acil bir
ihtiyaç halinde cenaze ailelerine sağlanacak.
Cuma namazına katılan Müslümanlar, “İnsanların cenaze nakli yaptıkları günlerde yaşanan
sorunlar bilinen bir şey" dedi.

Çernooçene Merkez Camii İmam Hatibi Şaban
Müslüm, şahsı ve Cami Encümenliği adına bağışçı Ferhat Kadir’e teşekkür etti.
Bununla klimalı tabutların iki olduğunu belirten
imam, ilkinin iki yıl önce Batı Avrupa ülkelerinde
çalışan Ayhan Sali’nin ailesi tarafından bağışlandığını söyledi.
Klimalı tabut, vefat eden kişinin cesedini hem
yaz hem de kış aylarında ev ortamında uzun süre
muhafaza eder. Sıcak günlerde cenaze evinde
ölüyle son defa görüşme veya cesedi uzun mesafelere taşımadan önce hijyen problemlerine sebep olmasını önler ve soğuk günlerde ölen kişinin
cenazesinin bulunduğu odada ısıtıcıların kapatılmasını gerektirmez.
Cami Encümenliği temsilcileri, yaklaşık 7 yıldır
Çernooçene Belediyesinin Türkiye'den kardeş
şehri Konya iline bağlı Selçuklu Belediyesi tarafından bağışlanan cenaze nakil, yıkama ve morg
aracına sahip olduğunu hatırlattı.
Cenaze nakil, yıkama ve morg aracı, temiz ve
kullanılmış su tankları, buzdolabı, yıkama masası
ve elektrik jeneratöre sahiptir.
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Bulgaristan, sınır kapısı geçişlerinde
kapasite artırımı için çalışma yapacak
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan'da
temaslarda bulundu.
İkili ve heyetler arası görüşmelere ilişkin programı
kapsamında Bulgaristan'a
gelen Bakan Karaismailoğlu, Bulgaristan Ulaştırma ve
Haberleşme Bakanı Nikolay
Sıbev tarafından Kapıkule
Sınır Kapısı'nda karşılanması sonrasında, sınır ilçesi
Svilengrad'a geçti.
Bakanlar Karaismailoğlu ve
Sıbev, buradaki bir otelde ikili
görüşme gerçekleştirdi.
Bakanlar, heyetler arası görüşme sonrasında ise ulaştırma ile ilgili ortak bildiriyi
imzaladı ve ardından basın
toplantısı gerçekleştirdi.
Karaismailoğlu,
Bulgaristan'da çok önemli
bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'nin
Bulgaristan ile tarihi, kültürel
ve ticari bağlarının olduğunu
söyledi.
Türkiye ve Bulgaristan'ın,
Batı taşımalarında Uzak
Asya'dan Uzak Batı'ya kadar
uzanan bölümde çok önemli
iki ülke olduğunu vurgulayan
Karaismailoğlu, şöyle devam

birliği yapmamız çok önemli.
Kara yolu kapılarındaki sıkıntılarla ilgili Sayın Bakanın
önemli çalışmaları olduğunu
öğrenmiş bulunmaktayız,
kapasitelerin arttırılması için
önemli çalışmalar yapıyorlar.

hemfikir olduk."
Bakan Karaismailoğlu,
dünyanın en önemli projelerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 26 Şubat'ta
açılışının yapılacağını anımsatarak, mevkidaşını açılışa

hemfikiriz, bizim tarafımızdan oluşan kuyrukların koordinasyonu için bir sistem
kuracağız. İlk gelen ilk geçer
prensibine dayanarak." dedi.
Görüşmelerde daha hızlı
geçişlerin ve altyapı iyileş-

Gittikçe artan bu lojistik hareketliliğin diğer ulaşım yollarına, demir ve deniz yoluna

tirmelerinin de ele alındığına
vurgu yapan Sıbev, şunları
kaydetti:
"Yolcuların ve yüklerin geçişleriyle ilgili bazı hususlara değindik. Bu sınır ötesini
iyileştirecek farklı ulaştırma
yollarını da ele aldık. Asya ve
Avrupa yönünde daha hızlı
yük ve insan geçişini sağlamak için birlikte çalışıyoruz.
Birlikte iyi sonuçlara ulaşacağımıza eminim. Önümüzdeki
ay içerisinde ekonomi bakanı ile de görüşeceğiz. Bulgaristan, Türkiye, Macaristan,

etti:
"Özellikle kara yolunda
mevcut kapasitenin arttırılması, diğer ulaşım koridorlarının da aktif kullanılması konusunda önemli görüşmeler
yaptık. Tüketimin artmasıyla
ticari koridorların önemi daha
fazla arttı. Bu nedenle ticari
koridorların kapasitesini ve
konforunu arttırmak için iş

kaydırılması içinde önemli
görüşmeler yaptık. Deniz
yolunun ro-ro taşımacılığında önemli bir kapasite artışı
ve ihtiyacın olduğunu ortak
karar olarak tespit ettik. Demiryolu tarafında da gerek
mevcut hatların modernizasyonu gerekse yeni hatların
faaliyete alınmasıyla kapasitenin arttırılması konusunda

davet etti.
Köprünün Bulgaristan üzerinden geçen ulaşım koridorlarının en önemli akslarından biri olacağını ifade eden
Karaismailoğlu, kara, deniz,
hava ve demiryolu konusunda yapılacak çok işlerinin
olduğunu, mevkidaşının bu
konudaki yaklaşımından fazlasıyla memnun kaldıklarını
sözlerine ekledi.
Mart ayında Bulgaristan,
Sırbistan ve Macaristan'ın
ulaştırma bakanlarının katılımıyla önemli bir toplantı
yapacaklarını anımsatan Karaismailoğlu, imzaladıkları
ortak bildirinin iki ülke arasında hayırlara vesile olmasını
diledi.
- "İlk gelen ilk geçer"
Bakan Sıbev de görüşmelerin çok verimli geçtiğini belirtti.
Sınır kapılarında yolcu ve
yük geçişlerine yönelik neler
yapılabileceğinin görüşüldüğünü aktaran Sıbev, "Sınır
kapılarımızdan yolcu ve yük
geçişlerinin iyileştirmesinde

Sırbistan ulaştırma bakanları arasındaki Batı Balkanlar
görüşmesine katılacağımı
da memnuniyetle ifade ettim.
Çok şeyler yapmamız gerekiyor. Ciddi bir iradeye sahibiz.
Bunu birlikte yapmak memnuniyet vesilesi."
Heyetler arası görüşmelere
Türk tarafından Edirne Valisi
Ekrem Canalp, Türkiye'nin
Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı Strateji ve Geliştirme Başkanı Yunus Emre
Ayözen, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü
Murat Baştur, Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet
Ticareti Genel Müdürü Emre
Orhan Öztelli ve diğer ilgililer
katıldı.
- Mimar Sinan'ın eseri Cisri Mustafa Paşa
Köprüsü'ne ziyaret
Karaismailoğlu ve Sıbev ile
heyet daha sonra 1529 yılında Mimar Sinan tarafından
Meriç Nehri üzerinde inşa
edilen 20 kemerli ve 295
metre uzunluğundaki ecdat
yadigarı Cisri Mustafa Paşa
Köprüsü'ne hareket etti.
Köprüde yürüyen iki bakan
anı fotoğrafı çektirdi.
Karaismailoğlu, mevkidaşına, çok kıymetli bir eserin
ortaya konulduğunu ifade
ederek, bu tarz köprülerin tasarımlarının genelde birbirine
benzediğini belirtti.
Sıbev de ulaşımın her zaman önemli olduğunu dile getirerek, programı sona eren
Bakan Karaismailoğlu'nu
uğurladı.
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