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Kırcaali Türk Folklor Ekibi, Kuzey Makedonya’da
Düzenlenen Festivalde Bulgaristan’ı Başarıyla Temsil Etti
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Derneği çatısı altında faaliyet
gösteren Kırcaali Türk Folklor
Ekibi, Kuzey Makedonya’nın
Valandova ilçesine bağlı Çalıklı köyünde bu yıl 29’uncusu
düzenlenen prestijli Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri
Festivali’nde (HID BAH Şen
Fest) Bulgaristan’ı başarıyla temsil etti. Festivalin açılışında seyircilerden büyük alkış alan folklor ekibi, Türkiye
Cumhuriyeti'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök tarafından tebrik edildi. Diplomat
amatör sanatçılarımızla hatıra
fotoğrafı çektirdi. Fotoğraflar
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliğinin resmi internet sitesine
yayınlandı.
Uluslararası Hıdırellez Bahar
Şenlikleri Festivali, yirmi dokuz
yıllık bir geçmişe sahiptir. İlk
başlarda bölgesel düzeyde yapılan festival, 2003'te uluslararası hale geldi, 2017 yılında ise
UNESCO’nun İnsanlığın Somut
Olmayan Kültürel Mirası listesine dahil edildi.
Festival, Kuzey Makedonya

Kosova'dan Türk folklor ekipleri katıldı. Programda Kırcaali,
Yalova, Gümülcine, İskeçe ve
Priştine bölgelerine has yöresel
halk oyunları sergilendi.

Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı‘nın
Desteği ile Hıdrellez Bahar
Şenlikleri Derneği tarafından
düzenleniyor. Bu yılki festivale
ev sahipliği yapan Çalıklı Bahar
Halk Oyunları Ekibi ile Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan ve

Katılımcılara ve konuklara hitaben selamlama konuşması
yapan Büyükelçi Sekizkök, ülkesinin ve Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti'nin somut olmayan
kültürel mirasın korunmasındaki
rolünü hatırlattı.

TİK A Üsküp Koordinatö rü Halim Ömer Söğüt yaptığı selamlama konuşmasında
TİK A’nın Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti'nde eğitim ve kültürün geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti.
Pandemi nedeniyle iki yıldır festivalin yapılmadığını vurgulayan
Festival Başkanı
Dr. Şenol Tahir,
gelecek yıl 25’inc i s i ya p ı l a c a k
folklor semineri
de düzenlenmediğini kaydetti.
Sahneye çıkışı
alkışlarla karşılanan Uluslararası
Hıdırellez Bahar
Şenlikleri Festivali Kurucu Başkanı İrfan Nasrettinoğlu, festivalin
Kuzey Makedonya-Türkiye ilişkilerine katkıda bulunduğunu
vurguladı.
Festivalin açılış programında yörelerine ait en güzel halk
oyunları örneklerini sergileyen
folklor ekipleri, akşam saatle-

rinde Usturumca (Strumitsa) ve
Valandovo sokaklarında kortej
yürüyüşü gerçekleştirdiler. Folklor gösterileri saatlerce sürdü.
Festivalin ikinci gününde

halk oyunları yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya Kuzey
Makedonya'nın her yerinden
10’dan fazla folklor ekibi katıldı. Birinciliği, Jupa bölgesinden
katılan folklor ekibi elde etti. Ülkenin dört bir yanından gelen
kalabalık seyirci grubu vardı.
Her şey mükemmel bir şekilde
organize edilmişti.
Kırcaali Türk Folklor Ekibi,
festivalde başarılı performansından dolayı takdir ve teşekkür
belgesi ile ödüllendirildi. Ödül,
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmet’e
takdim edildi. Sanat yönetmenliğini Yüksel Esen ve Sebahat
Necib’in yaptığı Kırcaali Türk
Folklor Ekibinin gerek açılış
konserinde, gerekse ödül töreninden önceki gala konserinde
sunduğu halk oyunları gösterileri büyük beğeni kazandı .
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği yönetimi, Kırcaali Folklor
Ekibinin Kuzey Makedonya'ya
ulaşımını sağlayan Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan
Azis'e teşekkürlerini sunuyor.
Georgi KULOV
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Gençoğlu’na HÖH Genel Başkanı Karadayı’dan teşekkür ziyareti
Hak ve Özgürlükler
Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı,
BAL-GÖÇ, BGF, BRGK
Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan
Gençoğlu’na teşekkür
ziyaretinde bulundu.
BAL- GÖÇ, BGF ve
BRGK Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Bulgaristan Hak ve
Özgürlükler Hareketi
Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı kabul
et ti. Penguen Gıda
Tesisleri’nde gerçekleşen ve BAL-GÖÇ Genel Başkanı Gökhan
Sözüçetin’in de katıldığı ziyarette HÖH Genel
Başkanı Karadayı’ya
Bulgaristan Hak ve
Özgürlükler Hareketi
Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov
ve Hak ve Özgürlükler Hareketi Şumnu İl
Başkanı Aysel Rufad
da eşlik ederken, ziya-

Gençoğlu: Desteğimiz
devam edecek.
Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren
BAL-GÖÇ, Balkan Göçmenleri Federasyonu ve
BRGK Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu
ise, “Bulgaristan’daki,
hepimizin tek temsilcisi
olarak adlandırdığımız
Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin Sayın Genel Başkanı olarak sizleri burada görmekten
büyük bir mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Biz bugüne kadar
her zaman etle tırnak
gibi olduk. Cenab-ı Al-

ret esnasında Karadayı
tarafından Gençoğlu’na
bir plaket takdim edildi.
Karadayı, yaptığı açıklamada “Sayın Onursal
Başkanımız, her şey
için teşekkür ederiz.
Bulgaristan’da bizim

köylerimize gittiğimizde
yaşlı dedelerimize siyaseti anlatırken, ‘Hak ve
Özgürlükler Hareketimiz
var’ deriz, dedemizin
cevabı ise ‘Çok iyi anlatırsınız ama gidin başka birine anlatın, bizim

DPS’miz, var onu biliriz
başkasına oy vermeyiz’
olur. Bu açıdan biz de
parti merkezinde yönetim olarak karar aldık
DPS’yi uluslararası bir
marka haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

yişi olan genel hedefi de
belirledi.
Proje teklifi, Kırcaali'de
psikolojik bozukluğu ve
zihinsel engelliği olan

caali şehrinde Belomorski Bulvarı'nda bulunan bir
belediye mülkü sağlamaktadır. 335 m2 inşaat
alanına sahip üç katlı bir

engelli bakım merkezlerine yerleştirilen ve bu tür
engelli bireylere hizmet
veren kurumların hizmetlerinden yararlanan psikolojik bozukluğu ve zihinsel
engelliği olan
kişiler ve aileleri, kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ve sosyal
rehabilitasyon
ve entegrasyon
merkezlerinde
sosyal ve sağlık hizmetler i
sunan çalışanlardır.
Süleyman, basın toplantısının
sonunda gerçekleştirilen proje faaliyetlerinden beklenen sonuçlara dikkat
çekti. Süleyman, “12 ay
boyunca proje sırasında
ve proje bitiminden sonra en az 6 ay uygulanan
sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında toplam
40 ruhsal ve zihinsel engelli ile ailelerinin engelli
bireylere yönelik sosyal
hizmet alması, bireysel
ihtiyaçlarına ve özel yeteneklerine göre sosyal
içermeye yönelik destek
sağlaması beklenmektedir” dedi.
Proje uygulama süresi
12 Ocak 2022 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasındadır. Toplam proje maliyeti 999 847,93 levadır.

Kırcaali Belediyesinden ruhsal ve zihinsel
engelliler için yeni sosyal hizmet
Kırcaali Belediyesi İnsani Yardım Faaliyetleri
Müdürü Şirin Süleyman,
belediyenin yeni bir sosyal hizmet projesini tanıttı. Bu, Avrupa Sosyal
Fonu aracılığıyla Avrupa
Birliği (AB) tarafından eş
finansman desteği sağlanan, İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programınca desteklenen ve 12 Ocak 2022
tarihinde hibe sözleşmesi imzalanan “Psikolojik
Bozukluğu ve Zihinsel
Engelliği Olan Kişilerin
Sosyal İçermesi” projesinin açılış konferansı
kapsamında gerçekleşti.
Şirin Süleyman, “Projenin temel amacı, toplumdaki destekleyici sosyal
hizmetleri destekleyerek
psikolojik bozukluğu ve
zihinsel engelliği olan
kişilerin özel yetenek
alanlarına göre bağımsız
yaşam ve toplumsal hayata tam katılım için beceriler oluşturmak veya
ger i kazandırmak tır ”
diye kaydetti. İnsani Yardım Faaliyetleri Müdürü,
Kırcaali ilçesinde psikolojik bozukluğu ve zihinsel engelliği olan kişilere
kaliteli ve etkin hizmet
sağlamak için elverişli bir
ortam sağlayacak ve belediyenin sosyal politikasının geliştirilmesine katkıda bulunacak modern,
uygun ve uygun maliyetli
bir sosyal altyapının işle-

kişiler için toplam 40
kişi kapasiteli bir sosyal
rehabilitasyon ve entegrasyon merkezinin açılmasını öngörmektedir.
Onlara kısmi zamanlı
faaliyetler, rehabilitasyon, iş uğraşı terapisi,
mesleki mentorluk, danışmanlık, bilgilendirme
ve hedef gruplardan insanlara bakan kişiler de
dahil olmak üzere psikolojik bozukluğu ve zihinsel engelliği olan kişilere
yönelik destek, mobil çalışma ve ilgili özel faaliyetler sağlayan bir sosyal
hizmet sağlanacaktır.
Süleyman, “Projenin
amaçları doğrultusunda
Kırcaali Belediyesi, Kır-

bina söz konusu. Sosyal
hizmete başlamak için
belirlenen binanın ikinci
ve üçüncü katlarında inşaat ve montaj işleri ile
odaların ekipmanla donatılması ve tefrişi planlanmaktadır.
Destek ekibi, çeşitli
alanlarda /sosyal, psikolojik, psikoterapi, terapötik çalışma ve sanat
aktiviteleri, danışmanlık,
hukuk vb.) kendini kanıtlamış ve uzun yıllar profesyonel deneyime sahip
15 uzmandan oluşacaktır” diye açıkladı.
İnsani Yardım Faaliyetleri Müdürünün ifadesine göre, projenin hedef
grupları, özel kurumlara,

lah bize müsaade ettikçe de, inşallah ömrümüz oldukça da sizlere
desteğimiz her zaman
devam edecek. Sizlerle
beraber olmaktan büyük
bir mutluluk duyuyorum,
onur duyuyorum. Sizlerle beraber olmak, sizlere hizmet etmek bizim
için büyük bir onur. Bu
plaketi, bütün kardeşlerim adına alıyorum.
Bizimle beraber çalışan
kardeşlerim adına bu
plaketi kabul ediyorum”
diye konuştu. Ziyaret,
gerçekleşen toplu fotoğraf çekiminin ardından
sona erdi.

Devlet, üniversiteli gençlerin startuplarını
ve genç bilim insanlarını destekleyecek
Yenilik ve Büyüme Bakanı Daniel Lorer, konuk
olarak katıldığı Fonlar Fonu ile Sofya Sveti Kliment
Ohridski Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması
imza töreninde yaptığı konuşmada, “İnovasyon ve
girişimcilik konusunun daha çok gence ulaşması
son derece önemlidir. Bu onların iyi fikirlerini işe
dönüştürecek” diye kaydetti.
İş birliği anlaşması, akademi camiası, iş dünyası, devlet kurumları ve toplum arasında etkin
bilgi ve fikir alışverişinin geliştirilmesine katkıda
bulunacaktır. Bu anlaşma ile öğrencilerin kendi
işlerini veya diğer girişimcilik faaliyetlerini başlatmaları desteklenerek kariyer gelişimi ve kendilerini
gerçekleştirmeleri için daha iyi fırsatlar sağlamak
amacıyla iş birliği derinleştirilecek.
Bakan Lorer, anlaşma kapsamında ilk girişim

olarak 2022 Ulusal En İyi Gençlere Ait Startup
Yarışması düzenlendiğini duyurdu. Yarışma,
gençlerin girişimcilik ve yenilikçilik becerilerinin
geliştirilmesini, startupları finanse etme fırsatları
hakkında bilgi sahibi olmalarını, iş planlarını nasıl
hazırlayacaklarını ve fikirlerini yatırımcılara nasıl
sunacaklarını öğrenmelerini amaçlıyor. Uygun katılımcılar, yenilikçi iş fikirleri olan 29 yaşına kadar
olan üniversite öğrencileridir. Yarışma, Sofya Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Fonlar Fonu tarafından Yenilik ve Büyüme Bakanlığının himayesinde
düzenleniyor.
Lorer, “Programın yeni döneminde genç bilim
insanlarına yönelik teknoloji transferi için kaynak
sağladık” diye belirtti. Bakan, iş dünyası ve akademiler arasındaki bağlantının önemini yineledi.
Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas
Gerdjikov, inovasyon bilimle mümkün olduğu için
bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesi gerektiği
görüşünü de dile getirdi.
İmza törenine Fonlar Fonu İcra Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Martin Gikov ve akademi
çevre temsilcileri de katıldı.

EDEBİYAT

11 Mayıs 2022

Kırcaali Haber 3

Kırcaali Belediyesinin 2022 yılı bütçesi kabul edildi
Kırcaali Belediye Meclisinin gerçekleştirdiği
toplantıda 10 ret ve 1 çekimser oya karşı 27 kabul
oyu ile 2022 yılı belediye
bütçesi kabul edildi. Bütçe
taslağını Meclise sunan
Kırcaali Belediye Başkanı
Dr. Müh. Hasan Azis, bütçe taslağını kriz koşullarına uygun, aynı zamanda
sosyal yönlü, yatırımlara
ve Kırcaali’nin çocuklarına yönelik bir bütçe olarak
değerlendirdi.
Belediye Başkanı tarafından ayrıntılı bir biçimde tanıtılan 2022 Yılı
Kırcaali Belediye Bütçesi
Mali Çerçevesi 88 880
000 leva olup, 2021 yılına ilişkin bütçenin mali
plan çerçevesine kıyasla
yüzde 17’den fazla daha
yüksektir. Planlanan harcamaların yüzde 60’ı
devlet tarafından delege
edilen faaliyetler, yüzde
39’u belediye faaliyetleri
ve yüzde 1’i eş finansman
sağlanmasına yönelik.
Bütçede belirlenen faaliyetlerle ilgili tartışmada
yerel meclisteki muhalefet
tarafından sokakların durumu, temizlik, spor tesisleri, belediye binasındaki
Bilgi Merkezi, Perperikon
Arkeolojik Merkezinin korunması ve restorasyonu
projesinin bir sonraki aşamalarının gecikmesi, Kırcaali parklarında vandalizmi azaltmak için video
gözetimi yapılması vb.

konularla ilgili çok sayıda
eleştiri dile getirildi.
Dr. Müh. Hasan Azis,
belediye binası bünyesinde Bilgi Merkezi kurulmasına ilişkin projenin geciktirilmesini, belediye binasındaki devlet mülkiyetinde bulunan söz konusu
30 metrekarelik bölümün
belediyeye devredilmesinin uzun yıllar sürmesini
kastederek kurumlar arası diyalog eksikliğinin anıtı
olarak tanımladı. Belediye
Başkanı, “Yine de bu sorun artık çözüldü ve bu yıl
Bilgi Merkezi projesinin
tamamlanması için fon
ayrıldı” dedi.
Kırc aali par klarında
vandalizmi azaltmak için
video gözetimi yapılması-

nın geciktirilmesiyle ilgili
Belediye Başkanı, bunun
ancak İçişleri Bakanlığı
Kırcaali İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde
etkin bir şekilde çözülebilecek ve entegre edilebilecek bir konu olduğunu
ve bu yıl gerçekleşmesini
umduğunu açıkladı.
Anaokulları inşaatı için
bütçede ödenek öngörülmesiyle ilgili Dr. Müh.
Azis, ayrılan fonların ülkedeki enflasyon nedeniyle
yeterli olmayacağına ve
belediyeden ek finansmana ihtiyaç duyulacağına
dikkat çekti.
Belediye Başkanı, “Bu
yıl Perperikon Arkeolojik Merkezinin eteklerine
Turizm Bilgi Merkezi ku-

rulmasına ilişkin projenin
hayata geçirilmesini ve bu
merkezin hizmete açılmasını bekliyoruz” dedi.
Bütçe taslağının öngördüğü politikalar hakkında
yorum yapan Dr. Müh.
Azis, “Kırcaali Belediyesinin 2022 yılı bütçesini
sosyal yönlü, yatırımlara
ve Kırcaali’nin çocuklarına yönelik bir bütçe olarak değerlendirebilirim.
Bu yıl ve önümüzdeki yıl
kaldırımlar, sokaklar ve
çevre düzenlemesi açısından Kırcaali'deki yaşam ortamını iyileştirmek
için çalışmaya devam
edeceğiz. Kırcaali çocuklarına yönelik bir dizi proje planlanıyor, bunlardan
ilki şimdiden bir gerçek -

Bulgaristan'ın nüfusu yılda yaklaşık 80 bin kişi azaldı
Ulusal İstatistik Enstitüsünün (NSİ) verilerine
göre, 2021 yılı sonu itibariyle ülke nüfusu 6 838
937 kişidir. Bir önceki yıla
göre nüfus 77 611 kişi
veya %1.1 azaldı.
2021 yılında ülkedeki 18.
nüfus ve konut stoku sayımı yapıldı. 2021 nüfus
sayımından elde edilen
ilk verilere göre, 7 Eylül
2021 tarihi itibariyle ülke
topraklarında kalıcı olarak
ikamet eden nüfus sayısının 6 520 314 kişi olması
bekleniyor. Mevcut demografik istatistiklerden
ve nüfus sayımlarından
elde edilen nüfus sayısı
ve yapısına ilişkin veriler
arasındaki fark, esas olarak nüfus sayımları arasındaki on yıllık dönemde
kayıt dışı dış göçten kaynaklanmaktadır.
2021 nüfus sayımından
elde edilen ilk nihai verilerin 1 Ekim 2022 tarihinden sonra açıklanması ve
yayınlanması bekleniyor.
Doğum Oranı
Eurostat verilerine göre,
AB’ye üye 27 ülkenin
2020'deki toplam doğum
oranı yüzde 9,1'dir.

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle ülkemizde doğurganlık çağındaki kadın
sayısı bir önceki yıla göre
20 bin azalarak 1 432 bin
olup, 2011 yılına göre ise
218 bin kişidir.
18 yaşın altındaki annelerin doğurduğu çocuk
sayısı 2020'de 2 897 iken
2021'de 3015'e çıkıyor.
40 yaş ve üstü kadınların doğurduğu çocuk
sayısı 2020'de 2320'den
2021'de 2278'e düştü.
2021 yılında yapılan doğumların yarısı (%49,4)
annelerin ilk doğumu,
%37,6'sı ikinci, %12,9'u
üçüncü ve üzeri doğumlardır. 2021'de kadın başına ortalama canlı doğum
sayısı 2020'ye göre 0,02
artarak 1,58'dir. 2021'de
ilk çocuğunu doğuran

kadınların
ortalama
yaşı, 2020
ile karşılaştırıldığında
değişmeyip
2 7. 5 y a ş
olmaya devam ediyor.
Ö l ü m
Oranı
2021 yı lındaki ölüm sayısı 148
995, genel ölüm hızı ise
yüzde 21.7'dir. Bir önceki yıla göre ölüm sayısı
24.260, yani %19,4 arttı.
Erkekler arasındaki ölüm
oranı (yüzde 23.2), kadınlar arasındaki ölüm
oranından (yüzde 20,2)
daha yüksektir. 2021'de
her 1000 kadın başına
1078 erkek öldü.
Ölüm oranı köylerde
(yüzde 28.3) şehirlere
göre (yüzde 19.2) daha
yüksektir. Ülkedeki en
yüksek ölüm oranları
yüzde 32,3 ile Vidin, yüzde 30,8 ile Montana ve
yüzde 28,6 ile Köstendil
ilinde kaydedildi. Yedi ilde
ölüm oranı ülke toplamından daha düşük olup, en
düşük ise yüzde 16,8 ile

başkent Sofya'dadır.
Ortalama Yaşam Beklentisi
2019 - 2021 dönemi için
hesaplanan ülke toplam
nüfusu için ortalama yaşam süresi 73,6 yıl olup
bir önceki döneme (2018
- 2020) göre 1 yıl azalmaktadır.
Dışarıya göç
2021 yılında %48.4'ü
erkek olmak üzere 26
755 kişi mevcut yerleşim
yeri adresini yurt dışına
değiştirdi. Her ikinci göçmen (%50,6) 20-39 yaş
aralığındadır. En genç
göçmenler (20 yaş altı)
%15,6, 60 yaş ve üstü
olanlar ise tüm göçmenlerin %9,8'ini oluşturuyor.
Göçmenlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar
Almanya (%23,9), Birleşik
Krallık (%17,4) ve İspanya
(%13,0) ülkeleridir.
Nüfus Artış Hızında
Azalma
2021 yılında ülkedeki
tüm illerde nüfus artış hızında azalma görülmektedir. Yirmi dört ilde nüfus
2021'de 1000 kişi başına
10'dan fazla azaldı.
Kırcaali Haber

Prostor Park'taki Macera
Parkı. Finansman arayacağımız bir diğer proje ise
Kuzey Arpezos Parkı’nda
bir kaykay paten parkı kurulmasına yöneliktir. Şehrin Vızrojdentsi (Köşdere)
semtinde yeni bir anaokulu, şehir merkezinde yeni
bir kreş inşaatına, eski
Spor Okulu binasının yeniden yapılandırılmasına
ve daha iki anaokulu binasının genişletilmesine yönelik projelere başlıyoruz.
Belediye için önemli
konulardan biri de küçük
yerleşim yerlerinde su temini sorunudur. Ne yazık
ki, hala Kırcaali ilçesinde
su kaynağı olmayan birkaç yerleşim yeri daha
var. Bize maliyeti ne olursa olsun, bu yıl bu sorun

çözülmeli.
Bu yıl küçük yerleşim
birimleri de dahil olmak
üzere sosyal hizmetlerin
kapsamını genişletmeye
devam ediyoruz. Belediye bütçesinde, belediye
bütçesinden finanse edilen ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programınca
sağlanan fonlarla desteklenen yeni bir hizmet
için ödenek öngörüyoruz.
Yeni hizmet, her yerleşim
yerinde sağlığın korunması ile ilgilidir.
Bütçede ayrıca Sedlovina (Ercili) köyü yakınlarında sokak hayvanları
için barınak yapımı için
de para ayrıldı” diye belirtti.
Kırcaali haber

Başbakan Petkov: Ukrayna kazanacak,
demokratik ülkeler onu destekliyor
28 Nisan’da Ukrayna'nın başkenti Kiev’de bir araya
gelerek görüşme gerçekleştiren Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir
Zelenski, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı
düzenledi. Zelenski’nin, Petkov’dan Ukrayna’ya ait askeri ekipmanların Bulgar fabrikalarında onarılmasına
yönelik bir askeri teknik yardım talebinde bulunduğu
açıklandı. Başbakan, konuyla ilgili kararın önümüzdeki
hafta verileceğine dikkat çekerek, Bulgaristan'ın savaşta kesinlikle Ukrayna halkına tam desteğini dile getirdi. Petkov, "Ukrayna kazanacak"
dedi ve demokratik dünyanın Kiev'i
desteklediğini de
sözlerine ekledi.
İki liderin görüşmesinde Ukrayna
tarafından Bulgar
gemisi Rojen’in
mürettebatıyla
birlikte yurda dönmesi için tam iş birliği sağlanması
taahhüt edildi. Varna'nın Ukrayna limanlarından ihraç
edilemeyen tahıl için lojistik bir üs olmaya hazır olup
olmadığı da tartışıldı.
İkili, enerji alanında ikili iş birliği fırsatlarını da ele
aldı. Ukrayna’nın Bulgaristan ve Balkanlara ucuz
elektrik ihracat potansiyeli vurgulandı. Aynı zamanda
Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'den sıvılaştırılmış
gaz terminallerinden gaz tedarik ederek Trans-Balkan
gaz boru hattı aracılığıyla Ukrayna'yı destekleyebilir.
Petkov, önemli ölçüde daha büyük miktarlarda doğal
gazın daha iyi fiyatlara alınabileceğine ve bunun her
iki ülkenin de çıkarına olduğuna dikkat çekti.
Başbakan, Bulgaristan'ın Ukrayna'nın savaş sonrası
büyük ölçekli yeniden yapılandırılması programına katılması için bizzat Cumhurbaşkanı Zelenski’den davet
aldı. Bu, Bulgaristan merkezli inşaat şirketlerinin Ukrayna şehirlerinin yeniden inşasının parçası olması da
dahil olmak üzere ekonomik iş birliği için bir dizi fırsat
sağlayacak. Bulgaristan'ın Ukrayna'nın AB’ye entegrasyonuna verdiği desteği yeniden teyit eden Petkov,
“Ukrayna'nın ait olduğu yer burasıdır” dedi.
“Bugün tüm uygar dünya, Bulgaristan da dahil olmak
üzere Ukrayna ile dayanışma içindedir” diyen Zelenski, Başbakan Kiril Petkov'a ve Bulgaristan devletine
teşekkür etti. Zelenski, Ukrayna halkının, ülkesinin ve
AB’deki geleceğini korumak için güvenilir dostlarının
desteğine daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu konusunda kararlıydı. Ukrayna Devlet Başkanı, “Bu
mücadele sadece Ukrayna için bir mücadele değildir.
Biz Ukrayna'da şimdi tüm Avrupa'nın, tüm dünyanın
değerlerini ve her Avrupa ulusunun özgürlüğünü savunuyoruz” dedi. Zelenski’nin ifadesine göre, diğer
Avrupa uluslarının özgürce ve demokratik bir şekilde
yaşayıp yaşamayacaklarına bu savaşta karar verilir.
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Çernooçene Belediyesi, yaşlı ve engellilere
evde bakım hizmetinin süresini uzattı
Çernooçene (Yenipazar) Belediyesi, yaşlı ve
engellilere evde koruyucu bakım hizmeti vererek destek sağlamaya
yönelik proje süresini 6
ay uzattı.
Evde bakım hizmeti,
Avrupa Sosyal Fonu
tarafından 2014-2020
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programınca finanse
edilen "Çernooçene İlçesinde Koruyucu Bakım Hizmeti+" projesi
kapsamında gerçekleştiriliyor.
Tüketicilerin yoğun
ilgisi nedeniyle Çernooçene Belediyesi, desteğe devam etmek için
tüketicilerin isteklerini
tatmin edecek Çalışma
ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının önerisini
onayladı.
Çernooçene Belediye

riskini azaltma ve önlemeye dair bilgiler, kaygı,
duygusal rahatsızlıkla
başa çıkmak ve pandemi ile ilişkili günlük değişikliklere uyum sağlamak için psikolojik destek dahil olmak üzere
sağlık hizmeti alacaklar.
Tüketicilerin bir kısmı,
sosyal ve kamu hizmetleri, evde temizlik
hizmetlerinin yanı sıra
gıda, gıda ve ilaç ürünlerine yönelik alışveriş
hizmetlerinden yararlanmaya devam ede-

Başkanı Aydın Osman,
projenin her iki yönde de sosyal hizmete
muhtaç kişilere destek
sağlama süresini 6 ay
uzatmak için finansman
sağlayan sözleşmeye

ek protokol imzaladı.
Evde koruyucu bakım
hizmeti, 2 hemşire, 1
rehabilitatör, 1 psikolog,
1 sosyal hizmet uzmanı
ve 2 ev temizlikçisi tarafından sağlanmaktadır.

Birinci yöndeki mali
kaynaklarla 50’den fazla hizmet tüketicisi, yaşamsal belirtileri ölçme,
rehabilitasyon, sağlıklı
beslenme ve diyet danışmanlığı ve Covid-19

İlhan Küçük Kiev’de: Her ülkenin özgür
ve demokratik seçimini savunuyoruz
Avr upa Par lamento su (AP) Milletvekili ve
adını Renew Europe
(Avrupa’yı Yenile) olarak
değiştiren Avrupa İçin
Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE Partisi)
Eş Başkanı İlhan Küçük,
Ukrayna'nın Kiev, Buça
ve İrpin şehirlerini ziyaret
etti. Ziyaret kapsamında liberal arkadaşlarıyla
birlikte Verkhovna Rada
(Ukrayna Parlamentosu)
Başkanı Ruslan Stefançuk, Ukrayna’nın Avrupa
ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı
Olga Stefanişina, Ses
Partisi lideri Kira Rudik
ve diğer milletvekilleri ile
bir araya geldiler.
Küçük, Ukrayna halkıyla
dayanışmasını dile getirdi.
AP Milletvekili, şu ifadeleri
kullandı: “Bu korkunç savaş durmalı. 21. yüzyılda
uygarca bir seçim olarak
barışçıl bir şekilde özgürlük ve demokrasiyi seçen
bir ulusun tamamına karşı
bu tür suçlara tanık olmak
kabul edilemez. Bu sadece Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü
için bir savaş değil, aynı
zamanda bir değerler savaşıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan uluslararası düzen ve kurallar
sistemi sorgulandığında
kayıtsız kalamayız. AB
ve liberaller her zaman

özgürlük ve demokrasiden yana olmuştur. Bugün Ukrayna'nın Avrupa
perspektifini destekleyerek bir kez daha tarihin
doğru tarafındayız, çünkü
AB’nin genişleme politikasının savaşa karşı en
etkili panzehir olduğuna
kuvvetle inanıyorum”.
Küçük, bu kardeş katli savaştan ne yazık ki
Rusya'ya uygulanan yaptırımların ağır sonuçlarına
katlanmak zorunda kalan
Rus halkının da muzdarip
olduğunu vurguladı.
AP Milletvekilinin ifadesine göre, Avrupa acı
dersini aldı. Şimdi güvenlik ve enerji konusundaki
stratejik özerkliğini güçlendirme zamanıdır. Kü-

çük, “Atmamız gereken
en önemli adımlar arasında enerji kaynaklarının
çeşitlendirilmesi ve kendi güvenliğimize yatırım
yapmak bulunuyor” diye
vurguladı.
ALDE Partisi Eş Başkanı, AP’nin birkaç gün
önce Ukrayna'daki savaşla ilgili iki önemli karar
kabul ettiğini hatırlattı. Bu
kararların şiddetten kaçan
çocukların ve gençlerin
korunması. Ev sahibi ülkelerdeki topluluklara entegrasyonlarının kolaylaştırılması ve Rusya'ya karşı
yaptırımların etkinliğinin
artırılması ve savaş suçlarının faillerinin adalete
teslim edilmesine ilişkin
olduğunu belirtti. Kararla-

rı kabul eden AP milletvekilleri, Ukrayna'da işlenen
suçların cezalandırılması
için Birleşmiş Milletler
(BM) nezdinde ayrı bir
özel mahkeme kurulması
çağrısında bulundu.
Liberallerle yaptığı görüşmede Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişina, umut ve şükranlarını
şu sözlerle dile getirdi:
“Bu korkunç günler boyunca bizimle birlikte
olduğunuz için teşekkür
ederiz. Ama bugün burada, Ukrayna'da yeni
bir Avrupa'nın doğuşuna
tanık oluyoruz. Liberal ve
demokratik bir Avrupa'nın
geleceğinin kararlaştırılacağı yer burasıdır”.
Kırcaali Haber

cekler.
Covid-19 pandemisinin olumsuz sonuçlarını
önlemek ve üstesinden
gelmek, sosyal hizmetleri ve devlet tarafından
yetkilendirilen faaliyetleri uyarlamaya yönelik
ikinci yöndeki mali kaynaklarla Minzuhar (Kalfalar) ve Patitsa (Ördekler) köylerinde zihinsel
engelliler için koruma
evlerindeki hizmet tüketicileri ve personeli
bu yıl kasım ayı sonuna
kadar destek alacaklar.

2023-2025 döneminde
vergiler artırılmayacak

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hükümet, 2023-2025 dönemi için orta vadeli bütçe
tahmin raporunu onayladı. 2023-2025 dönemine
ilişkin vergi politikası, gelir tahsilatının iyileştirilmesine, vergi ve sosyal güvenlik katkı paylarının
kaçırılması ve ödenmemesine yönelik fırsatların
önlenmesine, işletmeler ve vatandaşlar için idari
yük ve maliyetlerin azaltılmasına ilişkin temel önceliklerin sürdürülmesini öngörmektedir.
Düşük düzeydeki kurumlar vergisi ve gelir vergisi oranları, yatırım, ekonomik büyüme ve istihdam
için önemli bir ön koşul olarak korunmaya devam
edecektir.
2022 yılı devlet bütçesinin yakında güncellenmesinin ardından 2023-2025 dönemi için orta

vadeli bütçe tahmin raporu, 2021 - 2025 Döneminde Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Ortak Yönetimi
Hakkında Anlaşma’da yer alan belirli sektörlerde
hem vergi hem de gelir politikasındaki ve diğer
reformlarla ilgili politikalardaki değişiklikleri yansıtacak şekilde revize edilecektir.
Son yıllarda ekonomik, sağlık, sosyal ve dış zorlukların dayattığı maliye politikasında beklenen
gevşemenin bu yıl da devam etmesi bekleniyor ve
orta vadeli bütçe tahmin raporunda mali konsolidasyon için adımlar belirlendi. Öyle ki, konsolide
bütçe açığının 2023 için gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 3,3’ünden 2025 için GSYİH'nın
%2.8'ine ulaşması bekleniyor.
Konsolide bütçe açığına ilişkin mali kuralın sınırlandırılması açısından Covid-19 önlemlerinin
etkisi dikkate alınmadan 2023-2025 dönemi için
bütçe dengesi GSYİH'nın yüzde 3'üne kadar olan
açık sınırı içindedir.
Pandemi yayılımının azalması beklenirken
2023-2025 döneminde Covid-19 önlemlerinin
yalnızca ilk yıl için uygulanmasını sağlamak için
GSYİH'nın% 0,3'üne tekabül eden miktarda fon
öngörülmektedir.
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Aydın Osman: Zaman içinde dinamik bir 2022 yılı bütçesi öneriyoruz
Çernooçene (Yenipazar)
Belediye Meclisinin olağan toplantısında 2022
mali yılı için belediye
bütçe taslağı kabul edildi. Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman,
toplantıda yaptığı konuşmada 2022 Yılı Bütçesi
Mali Plan Çerçevesinin
neredeyse 12 milyon leva
olduğunu ve bu miktarın
yarısının devlet tarafından
delege edilen faaliyetler,
kalan diğer yüzde 50’sinin yerel yönetim faaliyetleri için harcanmasının
öngörüldüğünü, 2 milyon
levanın ise belediyenin
sermaye harcamaları için
ayrıldığını kaydetti.
Çernooçene Belediyesi 2022 Yılı Bütçesi Mali
Plan Çerçevesi, devlet
tarafından delege edilen
faaliyetler için sağlanan
kaynakların toplam miktarı, yeni yıl itibariyle banka
hesaplarında mevcut para
ve vergiler, harçlar ve diğer vergi dışı gelirlerden
sağlanması öngörülen
kaynaklara dayalı oluşturuldu.
Aydın Osman, “Neredeyse mayıs ayı ortasındayız,
biz ise bütçeleri şimdi ka-

bul ediyoruz. Bunun nedeni devlet bütçesinin kabul
edilmesindeki gecikmedir.
Bu, en az 20 yıldır olmayan bir şeydir. Sebepler,
esasen siyasiydi, seçimler
nedeniyle, hükümetin geç
kurulması vb. sebepler de
vardı” dedi.
Belediye Başkanı, “Bütçe, önceki tüm bütçelerden farklı olarak tahmin
edilmesi zor. Zaman içinde dinamik ve dış ekonomik ortamın etkisi açısından risklidir. Çünkü bu yıl

riskler, ülke ve dünyadaki
ekonomik problemlerden
başlayarak sosyal problemler, hatta siyasi istikrarsızlıkları da sayarsak
çoktur” diye belirtti.
Aydın Osman, belirlenen
hedeflerin belediyenin
mali istikrarını koruyarak,
maliyetleri optimize ederek, kamu kaynaklarının
verimliliğini sağlayarak
vb. faaliyetlerle gerçekleştirilmesini öngördüklerini vurguladı.
Belediye Başkanı, “Ser-

maye harcama programının ana hedefinde halihazırda son aşamaya
gelinen ilçe merkezindeki
otobüs terminali inşaatının tamamlanmasıdır.
Çernooçene ilçesinde yer
alan tüm yerleşim yerlerinde sokakların onarımı
için finansman ayrıldı”
diye sözlerine ekledi.
Belediye onarım ve yenileme faaliyetleri de öngörüyor. Bunların arasında Novoselişte (Kuşallar
Yeni Mahalle) -Bakalite

HÖH partisi bir sosyo-ekonomik önlem paketi hazırlıyor
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinden
yapılan açıklamaya göre,
HÖH Bulgaristan’da işletmelerle bir dizi toplantı yapmaya başlıyor.
HÖH Genel Başkanı
Mustafa Karadayı, partinin vatandaşları ve işletmeleri desteklemek
için bir sosyo-ekonomik
önlem paketi hazırladığını duyurdu. Tedbirlerin mümkün olduğunca
etkili olması için HÖH
ve partinin Meclis Grubu
yönetimi, işveren örgütleri ve meslek örgütleriyle çalışma toplantıları
başlattı.
Onların ilki perşembe
günü yapıldı. Karadayı, HÖH Genel Başkan
yardımcıları Stanislav
Anastasov ve Yordan
Tsonev, HÖH’ten Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Avrupa’yı Yenile Grubu üyeleri İskra
Mihaylova ve Atice Veli
ve Milletvekili Mümün
Mümün, Bulgar istan
Sanayi Sermayesi Derneği (AİKB), Bulgaristan
İşverenler ve Sanayiciler
Konfederasyonu (KRİB),
Bulgaristan İktisat Odası
(BSK) ve Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’nı
(BTPP) birleştiren Bulgaristan İşveren Örgütleri Birliği (AOBR) ile bir
araya geldiler. İki saatten

(Bakalar) yolunun komple
tamiratı, Kableşkovo (Şabanlar) köyü bölümünün
yenilenmesi, Srednevo
(Ortamahalle) köyünde
bir sokak inşaatı vb. faaliyetler yer alıyor. Pçelarovo (Kovanlık) köyündeki
Yerel Kültürel Miras ve
Yaşam Kültürünün Tanıtılması ve Sergilenmesi
için Ev’in yeniden inşası
da planlanıyor.
Belediye, okullar, anaokulları, kültür kurumları,
sığınma evleri, spor kulüpleri ve başka faaliyetler
için eş finansman sağlamaya devam edecek.
Belediye Meclis Başkanı
Bedriye Gaziömer, geçen

yıllarda her zaman Çernooçene Belediyesinde
vatandaşlara yararlı çalışmalar yapılmasını sağlayan yeterli ve zamanında
kararlar verildiğini belirtti.
2022 Yılı Belediye Bütçe
taslağından başka Meclis
toplantısında 17 ana ve 4
ek gündem maddelerine
ilişkin kararlar da alındı.
Onların arasında satılık
arsalar, küçük tarım arazilerinin kiraya verilmesi
vb. mülklerin eklenmesine ilişkin 2022 Yılı Belediye Mülkiyeti Yönetim
Programı'nda değişiklikler
yapan teklif de bulunuyor.
İsmet İSMAİL

Bursalı Nihal, babasının doğduğu
kasabayı ilk kez gördü

Bursa’da yaşayan 37 yaşındaki Nihal Mert, şöyle diyor: “Küçük yaşlardan itibaren babamın ve artık aramızda olmayan büyükbabamın memleketini görmek
için büyük bir arzu duydum. Şimdi Ardino'dayım ve
anne babanın anavatanını kendi gözlerinizle görmek
çok hoş bir duygu”. Onunla Ardino'nun merkezinde
sıcak bir nisan gününde karşılaştık. Yanında aslen
Cebel (Şeyhcuma) ilçesine bağlı Telçarka (Çavaklar)
köyünden eşi Beyhan Mert bulunuyordu.
Nihal, “1970'li yıllarda vefat ettiği için baba tarafından
dedem Recep Yalçın’ı
maalesef
tanımıyorum. Kendisi Ardino'da
öğretmenlik
ya p mı ş ve
1968'de bir
göç anlaş ması çerçevesinde Türkiye'ye göç etmiştir. Babamın ailesinin
Ardino'nun merkezinde bir evi varmış, ama onu satmışlar. Şimdi babamın doğduğu evi arıyorum, ama Recep dedem hakkında hiçbir bilgi bulamıyorum. Onun
yedi çocuğu var. Babamın adı Sadık” diye anlattı.
Ardino'nun yaşamak için çok güzel bir yer olduğunu
belirten Nihal, “Kasaba temiz, düzenli, sessiz ve insanları çok misafirperver. Özellikle etrafımızı saran güzel
doğa beni büyülüyor” dedi.

Sidelya Mutlu, 15 Yaş Altı Genç
Olimpiyat Yarışmacısı Ulusal
Turnuvası'nda yine şampiyon
fazla süren görüşmenin
amacı, HÖH yönetiminin
iş dünyasının sorunlarını
dinleyerek somut öneriler ve bunları çözmek
için önlemler almaktı.
HÖH lideri, “Devlet
bütçesi kriz karşıtı değil. Ülke olarak Kurtarma ve Sürdürülebilirlik
Planı'nda geç kaldık.
Ülkeye normallik getirmeliyiz” dedi.
AP Avrupa’yı Yenile
Grubu Başkan Yardımcısı İskra Mihaylova,
“Bulgaristan'daki iş dünyasının temsilcileriyle
yapılan görüşme son
derece önemliydi. Bu
görüşme, iş dünyasının
karar alma sürecine ka-

tılımı konusundaki endişelerimizi yineledi” diye
kaydetti.
Mihaylova, “Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı’nın uygulama,
yürütme ve kontrol için
açık bir mekanizmaya
sahip olmasının çok
önemli olduğu konusunda anlaştık. Daha yüksek verim elde etmek
için katılımcıların rollerini
net bir şekilde dağıtılması gerekir. Operasyonel
programların en geç bu
yılın sonuna kadar tamamlanmasının, ortaklık
anlaşmasının ise en geç
2022 yılının ortalarında iş dünyası ve siyasi
partilere tanıtılmasının

önemli olduğu konusunda mutabık kaldık” dedi.
Yordan Tsonev, “İşletme sahipleri, Kurtarma ve Sürdürülebilirlik
Planı'nın geciktiğinden,
görmedikleri için plan
hakkında bilgi sahibi olmadığından yakınıyor.
Plan, iş dünyasını değil,
devlet idaresini ve bazı
büyük şirketleri etkileyecek” diye kaydetti.
Üçüncü endişenin, kriz
karşıtı önlem paketinin
gecikmiş olmasından
kaynaklandığını vurgulayan Tsonev, işletmelerin elektrik desteğinin
devam etmesinde ısrar
ettiğini açıkladı.
Kırcaali Haber

Ardino (Eğridere) Yunak 2005 Masa Tenisi Kulübünün yetenekli sporcusu Sidelya Mutlu bir zafer daha
elde etti. Sidelya, 15 Yaş Altı Genç Olimpiyat Yarışmacısı Ulusal Turnuvası'nın finalini hiçbir oyun kaybetmeden kazandı. Hafta sonu Momçilgrad (Mestanlı) kasabasında düzenlenen turnuvada ülkede yıldız erkekler
ve yıldız kızlar kategorisinde ülkenin en iyi 32 masa tenisi sporcusu yarıştı.
Ardino
kulübünün
diğer iki
sp o rc usu Daniela
Surçeva ve
Seçil Feyzulova, turnuvayı 11.
ve 17. sırada tamamladı.
Yunak 2005 Masa Tenisi Kulübü antrenörü Beyhan
Emin, sporcuların sergiledikleri performanstan memnun olduğunu söyledi.
Beyhan Emin, “Sporcularımız kulübümüzü onurlu bir
şekilde temsil etti. Bir sporcumuz bu yaş grubunda 4
yıl üst üste birincilik elde etti” diye kaydetti.
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Başbakan Yardımcısı Asen Vasilev: Kurtarma ve Sürdürülebilirlik
Planı'ndan sağlanan fonlar Bulgaristan için büyük bir fırsat
AB Fonlarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı
ve Maliye Bakanı Asen
Vasilev tarafından kabine
toplantısının ardından Bakanlar Kurulu'nda düzenlenen basın toplantısında,
“Hükümet bugün Ulusal
Kurtarma ve Sürdürülebilirlik Planının güncellenmiş bir versiyonunu kabul
etti. Alacağımız fonlar,
Bulgaristan'ın ekonomisini ve toplumunu modern
bir Avrupa toplumuna dönüştürmesi için büyük bir
fırsat” dedi.
Vasilev, Kurtarma ve
Sürdürülebilirlik Planı'nın
toplam 13.520.565.000
leva değerinde olduğuna
ve bunun ulusal eş finansmanın 2.123.705.000 leva
olduğu ve fonların reformlar karşılığında alınacağına dikkat çekti.
Başbakan Yardımcısı

yonun etkinleştirilmesi
ve Ukrayna'daki savaşın
sonuçlarıyla bağlantılı
olarak, bütçe güncellemesinden önce bir kriz karşıtı önlem paketi geliştirildiğini, böylece Bulgaristan’daki hane halklarının

Kırcaali Ticaret Ve Sanayi Odası,
BALKANTÜRKSİAD Heyetini Ağırladı

Vasilev, hükümetin Planın
ön uygulamasını planladığını, bu nedenle projeler
üzerindeki çalışmaların
yarın başlayabileceğini,

çünkü gerekli reformların
bir kısmının halihazırda
başlamış olduğunu söyledi. Ona göre, bu yılki bütçe, Kurtarma ve Sürdürü-

lebilirlik Plan'da belirlenen
projelerin uygulanmasına
başlamak için 4 milyar
leva sağlıyor.
Asen Vasilev, enflas-

ABD, 2021'de Bulgaristan'da ciddi yolsuzluk
ve önemli insan hakları sorunları tespit etti
ABD Dışişleri Bakanlığının Bulgaristan hakkındaki 2021 yıllı için insan hakları raporu ciddi yolsuzluk
ve önemli insan hakları
sorunlarının olduğunu
tespit etti.
Rapor, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir
basın toplantısında dünyadaki insan haklarının
durumuna ilişkin incelemede varılan ana sonuçları tanıtmasının ardından
ABD hükümetinin internet
sitesinde yayınlandı.
Bulgaristan için önemli
insan hakları sorunları
hakkında varılan sonuçlar, aşağıdakilere ilişkin
güvenilir raporları içermektedir: toplanma özgürlüğü hakkının kötüye
kullanılması dahil polis
şiddeti; keyfi tutuklamalar; yargının bağımsızlığına ilişkin ciddi sorunlar;
ifade özgürlüğüne ciddi
kısıtlamalar; medya kuru-

luşları üzerinde kurumsal
ve siyasi baskı dahil gazetecilere yönelik şiddet ve
şiddet tehditleri; ciddi yolsuzluk belirtileri; Romanlara karşı hoşgörüsüzlük
ve ayrımcılık; çocuklara
yönelik şiddet veya şiddet
tehditlerini içeren suçlar.
Analiz raporu, yetkililerin
insan haklarına karşı ve
yolsuzluk suçları işleyen
yetkilileri kovuşturmak ve
cezalandırmak için adım-

lar attığını, ancak hükümetin eylemlerinin yetersiz olduğunu ve cezasız
kalmanın sorun olmaya
devam ettiğini belirtiyor.
43 sayfalık rapor, çeşitli alanlardaki belirli konulara değiniyor. Gözaltı
yerlerindeki şiddet vakaları, oradaki kötü koşullar,
2020’de başlayan hükümet karşıtı protestolar
sırasında yaşanan şiddet
vakalarının ardından ceza

verilmemesi ve mülteci
merkezlerinde, özellikle
çocuklar için olan yerlerde
kötü koşullar anlatılıyor.
Basın özgürlüğü konusuna gelince, raporda 2020
yaz aylarındaki protestolar sırasında gazeteci
Dimitır Kenarov'un dövüldüğü olaya ilişkin soruşturma başlatılmaması ve
(o zaman geçici) İçişleri
Bakanı Boyko Raşkov'un
verdiği bir röportajdan
sonra BTV’nin sabah kuşağı programının sunucuları Bilyana Gavazova ve
Zlatimir Yovçev'i hakkında
kullandığı “Eğer BTV’nin
sahibi olsaydım, Bilyana Gavazova ve Zlatimir
Yovçev'i işten çıkaracaktım” ifadeleri de dahil olmak üzere birçok önemli
davadan söz ediliyor.
Bu yılki rapor, dünya çapında yaklaşık 200 ülke
ve bölgeyi kapsıyor.
Kırcaali Haber

lasyon bulunuyor.
Kampanyanın amacı
ülke genelinde 20 000
kilogram plastik atık toplamaktır. Pet şişe toplama
kutusunun yerleştirilmesiyle Momçilgrad Belediyesi, BG Be Active Derne-

ğinin "Güzel ve Temiz Bir
Bulgaristan İçin Ortaklık"
projesinin ve uzun vadeli
Yer Bulgaristan Programının bir parçası olan "Faydalı olmak istiyorum...
Beni geri dönüştür!" başlığı altında yürütülen kampanyaya katılmış oldu.
Toplanan plastik miktarı kampanyanın amaçları
doğrultusunda kullanılmak üzere bağışlanacak.
Böylece ayrı toplanan ve
geri dönüştürülen atık
miktarının artırılmasına
katkıda bulunulacak.
Kırcaali Haber

Momçilgrad’da pet şişeleri toplamak için bir sanat enstalasyonu yerleştirildi
Momçilgrad (Mestanlı)
şehri sakinleri plastik şişeleri bir pet şişe toplama kutusunda toplamaya
başladı. Şehir parkında
yer alan kutu, sarı bir
sanat enstalasyonudur.
Plastik pet şişelerin toplanması için tasarlanan
enstalasyon, Varna'da
hazırlandı. BG Be Active
Derneği tarafından ücretsiz olarak teslim edilen
pet şişe toplama kutusu, yaklaşık 1 000 adet
ezilmiş plastik şişe veya
toplamda 20-25 kilogram
şişe toplama kapasitesi-

ve şirketlerinin öngörülemeyen zorluklarla başa
çıkabileceğini söyledi.
Şimdiye kadar, yaklaşık
4 milyar leva tutarındaki işi desteklemek için
GSYİH'nın %3'ü ödendi.
Kırcaali Haber

ne sahiptir. Ülke genelinde şu anda meydanlar ve
kentsel alanlar, okullar ve
anaokulları, çeşitli etkinliklerde sergilenen sanat
enstalasyonları olmak
üzere farklı yerlere yerleştirilen bu tür 10 ensta-

Kırcaali Ticaret ve Sanayi Odası (TPP) yönetimi,
Kırcaali’ye tanışma ziyareti gerçekleştiren Bursa merkezli Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) heyetini ağırladı. Heyette
yer alan iş insanları, TPP yönetimiyle bir araya geldikleri toplantıda, “Birçok Türk iş insanı Bulgaristan'a
yatırım yapmak istiyor, ama bürokrasi tarafından engelleniyor. Bu, kökenleri Bulgaristan'a dayanan girişimciler için büyük ölçüde geçerlidir” diye paylaştılar.
Ebeveynleri Makedonya'nın Üsküp kentinden olan
BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih
Şakir’in başkanlık ettiği heyette aslen Razgrad (Hezargrat) bölgesinden önceki dernek Başkanı Berat

Tunakan, Kırcaali doğumlu Başkan Yardımcısı Süleyman İnan, Kırcaali doğumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Güler ve Krumovgrad (Koşukavak) ilçesine
bağlı Potoçnitsa (Adaköy) köyü doğumlu Sabriye Şen
yer alıyor.
Fatih Şakir, ev sahiplerine dernek hakkında bilgi
verdi. 400 üyesi olan dernek, Türkiye’nin ikinci büyük sanayi merkezi olan Bursa'daki en etkili işveren
örgütüdür. Bursa, güneydoğu komşumuzun en çok
ihracat yapan şehirler sıralamasında da ikinci sırada
yer alıyor. BALKANTÜRKSİAD üyelerinin işletmeleri,
şehirdeki sanayi ciro endeksinin %65'ini oluşturuyor.
Balkan göçmeni olan girişimcileri aynı çatı altında
toplayan derneğin aynı zamanda üyeleri arasında
kökenleri Balkanlar'a dayanan Bursa ilçe belediye
başkanları ve bölgeden milletvekilleri de bulunuyor.
“Sadece Türkiye'de değil Balkanlar'da da güçlü
olmak istiyoruz” diye vurgulayan dernek başkanı,
BALKANTÜRKSİAD’ın sadece Bursa'nın en büyük
işveren örgütü olmakla kalmayıp, aynı zamanda en
aktif, en çok uluslararası bağlantılara sahip örgüt olduğunu belirtti.
Süleyman İnan, Kırcaali ve ülkedeki Türk yatırımcılarına olası kolaylıklar sağlanmasıyla ilgilendiğini
ifade etti.
Bursa’dan gelen konuklar, başta Kırcaali TPP Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Nasko Nastev olmak üzere
Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Yönetim
Kurulu üyeleri Sebahattin Gökçe ve Safet İlyazov iş
insanlarının sorularını yanıtladı. Müh. Nastev, konuklara TPP’nin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.
TPP, üyeliği gönüllü olan bir işveren kuruluşudur.
Düzenli üyeleri 300 şirket olan örgütün ortakları ise
1300 şirkettir. 1996 yılında iş dünyası, belediyeler ve
valiliğe yardım etmek amacıyla kurulan örgüt, kendi
kendini finanse etmektedir. Örgüt, üyelerine ihracat,
vize, dış ticaret için belgelerin hazırlanmasında yardımcı olur.
Sıcak karşılama için teşekkür eden BALKANTÜRKSİAD heyeti, TPP’yi de kendilerine uygun bir zamanda Bursa’ya davet etti.
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Emeklilere verilen ek ödeme süresi uzatıldı
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından
yapılan açıklamaya göre,
vatandaşları ve işverenleri destekleyen tedbirler
olağanüstü salgın durumu uygulamasının sona
ermesinden sonra da geçerli olmaya devam edecek.
Tüm emekli maaşlarıyla
birlikte 60 leva tutarındaki
Covid-19 destek ödemesi
Haziran 2022'nin sonuna
kadar devam edecek. Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü (NOİ), 1 Ocak - 30
Haziran 2022 döneminde
Covid-19'a karşı tam bir
aşı kursunu tamamlayan
veya 1 ile 30 Haziran arasında ilk doz aşı olan tüm
emeklilere tek seferlik 75
levalık ek ödeme vermeye
de devam edecek. Hazirana kadar Ocak 2022'de
Covid-19 destek miktarı

gelli sağlık raporları üzerine verilen hastalık maaşı
ödeme süresi de o tarihe
kadar uzatılıyor. Bu maaşlar, yeni bir engelli sağlık
raporu alınması ve belirlenen yeni malullük dönemine ilişkin veriler NOİ’ye
sunulmuşsa 30 Haziran
2022’den sonra da öden-

meye devam edecek.
60/40 tedbiri, istihdamı
sürdürmeye yönelik destek için mevcut koşullar
korunarak 30 Haziran'a
kadar uzatılacak. 2022 yılı
boyunca 90 güne kadar
ücretsiz izin, çalışma ve
sigortalılık dönemi olarak
kabul edilecektir.

Devletten akıllı hayvancılık ve
bitki yetiştiriciliğine yatırım

ile emekli aylığının toplam miktarı Aralık 2021'e
kıyasla daha düşük olan
kişilerin emekli maaşlarına telafi edici ek ödeme-

ler yapılacak.
Olağanüstü hal veya
olağanüstü salgın durumu sırasında geçerlilik
süresi dolan engelli sağlık

raporları 30 Haziran’a kadar geçerli olacak. Olağanüstü hal veya olağanüstü
salgın durumu sırasında
geçerlilik süresi dolan en-

rova, hükümet ve Dünya
Bankası arasında iş birliği
için iyi bir koordinasyon ve
siyasi irade bulunduğunu
ve bunun sektörlere göre
önceliklerin vurgulanması
ve her bakanlıkta operasyonel grupların yapılandırılması için bir ön koşul

olduğunu vurguladı. Petrova, Dışişleri Bakanlığı
Diplomasi Enstitüsünün,
Dünya Bankası temsilcileri tarafından gerçekleştirilecek kurslar ve eğitim
seminerleri düzenleme
olasılığını duyurdu. Bakan Yardımcısı, böylece
katılımcıların, ekonomik
sürdürülebilirlik, altyapı,
çevre, eğitim vb. sektörlerde danışmanlık hizmeti
ve finansal destek olanakları hakkında bilgilendirilebileceklerini kaydetti.
İki taraf, Dünya Bankasının sunduğu çeşitli fırsatlardan yararlanmak için
kamu yönetiminin kurumsal kapasitesini artırma
gereği üzerinde anlaştı.
Kırcaali Haber

Bakanlar Kurulu, ülkede akıllı hayvancılığın ve bitki
yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için 3 milyon leva kaynak tahsis edilmesini onayladı. Fonlar, Eğitim ve Bilim
Bakanlığının 2021 yılından itibaren uygulanan "Akıllı
Hayvancılık" ve "Akıllı Bitki Yetiştiriciliği" adlı iki ulusal
araştırma programı kapsamındaki faaliyetlere tahsis
edilmektedir. Programların uygulanmasıyla daha az

Bakan Yardımcısı Petrova, Dünya
Bankası temsilcisiyle görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Velislava Petrova,
Dünya Bankası Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti
ve Slovakya, Avrupa ve
Orta Asya Mukim Temsilcisi Fabrizio Zarcone ile
bir araya geldi.
G ör üşmede Dünya
Bankası'nın farklı ülkelerdeki deneyimlerinden
yola çıkarak danışmanlık,
proje finansmanı ve en iyi
uygulamalar açısından
sunduğu fırsatların tanıtılmasına duyulan ihtiyaç
yeniden teyit edildi.
Fabrizio Zarcone, demiryolu projeleri de dahil olmak üzere altyapı projelerinin geliştirilmesi için fırsatlar hakkında bilgi verdi.
Dünya Bankası Temsilcisi, Dünya Bankası'nın,

enerji verimliliği alanında
olduğu gibi projelerin ölçeğini artırabilecek Avrupa Birliği (AB) fonları ve
ulusal fonlardan sağlanan
kaynaklardan oluşan karma fon kullanımını teşvik
ettiğine dikkat çekti.
Bakan Yardımcısı Pet-

Yer yetersizliği nedeniyle çocukları anaokuluna
kabul edilmeyen ebeveynlere tazminat
Bulgaristan hükümetinden yapılan açıklamaya
göre, Bakanlar Kurulu
devlet ve belediye anaokullarına kabul edilmeyen
çocukların ebeveynlerine
tazminat ödemek için 827
378 leva kaynak tahsis
edilmesini onayladı. Bu
miktarın 823 784 levalık
bölümü Sofya Büyükşehir
Belediyesinin bütçesine,
kalan 3594 levalık bölümü
ise Plovdiv (Filibe) Büyükşehir Belediyesi bütçesine aktarılacak.
Hükümetin bu kararıyla 2021'in son iki ayında
ve 2022'nin ilk iki ayında
anaokullarına kabul edil-

meyen çocukların ebeveynlerinin onların yetiştirilmesi ve eğitimi için
yaptıkları masrafların karşılanması için fon sağladığı kaydedildi. Başkentte

geçen yılın sonunda 734
çocuğun ebeveynleri bu
tazminatı almaya hak kazanmıştı, bu yılın başında
ise onların sayısı 820’dir.
Plovdiv’de 2021 yılının

Kasım-Aralık döneminde
anaokuluna kabul edilmeyen 3 çocuk ve 2022
yılının Ocak-Şubat döneminde anaokuluna kabul
edilmeyen 4 çocuk için
tazminat ödenecek.
Açıklamada, Okul Öncesi ve Okul Eğitimi
Kanunu'na göre, yer yetersizliği nedeniyle okul
yılı için anaokuluna kabul edilmeyen çocukların
ebeveynlerinin çocuğun
3 yaşından itibaren birinci sınıfa başlayana kadarki süre için tazminat alma
hakkı olduğuna dikkat
çekildi.
Kırcaali Haber

insan kaynağı ile çalışan ve çevresel etkisi az olan
modern çiftlikler inşa etmek için yenilikçi yöntemler
oluşturulur.
Akıllı Hayvancılık programının uygulandığı ilk yılda prototipler, patentler, üç boyutlu modeller, profilli
akıllı hayvancılık hizmetleri geliştirildi ve ihtisas dergilerinde makaleler yayınlandı. Programın uygulandığı önümüzdeki ikinci yılda hayvancılık sektörünün
robotizasyonu, verimlilik / üreme izleme ve yönetimi
için modellerin geliştirilmesi vb. faaliyetleri sürdürmek
için kullanılacak olan 1,5 milyon leva kaynak tahsis
edilmesi planlanmaktadır.
Ulusal Akıllı Bitki Yetiştiriciliği Programı kapsamında
yapay zekanın tarımda uygulanmasına yönelik bilimsel araştırmalar hazırlanmaktadır. Çiftçiler için maliyetleri düşürmenin, toprak yönetimini ve su kalitesini
iyileştirmenin, gübre ve pestisit kullanımını azaltmanın
ve sera gazı emisyonlarını azaltmanın yolları aranıyor. Biyoçeşitlilik geliştirilir ve daha sağlıklı bir çevre
oluşturulur. İkinci yıl ise planlanan 1,5 milyon leva ile
bitkisel üretim sektörünün otomatize edilmesi yönünde çalışmalar devam edecek.
Ek finansman, merkezi yönetim bütçesinde bilim
için öngörülen fonlardan sağlandı. Para, Eğitim ve
Bilim Bakanlığının 2022 bütçesinden ayrıldı.

Devlet, 332 bin kişilik istihdamı
sürdürmek için 13 460 şirketi destekledi
Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü’nün (NOİ) verilerine göre, toplam 3 bin 636 işveren, Ocak ve Şubat
2022'de 60/40 tedbiri kapsamında 77 bin 543 kişilik
istihdamı sürdürmek için devletten destek aldı.
Mart 2020'de kriz karşıtı tedbirin başlangıcından 14
Nisan 2022'ye kadar 13 460 şirket, 332 000 çalışanın
işini sürdürmek için destek aldı. Ödenen toplam miktar
yaklaşık 1.845 milyar levadır. İşveren ve çalışanların
yaklaşık 2/3'ü 10 aya kadar bu tedbir kapsamında desteklendi.
Korunan işlerin yaklaşık %82'si imalat, otel ve restoran işletmeciliği, taşımacılık, depolama ve posta
hizmetleri ve ticaret sektörlerinde yer almaktadır. Bu
dört sektördeki işverenler, tedbir kapsamında ödenen
tutarların %77'sini veya 1,4 milyar levanın üzerinde
destek aldı.
İstatistiki veriler, işverenlerin yaklaşık %57'sinin 9’a
kadar sigortalı çalışanı olduğu ve %1,5’inin 250 ve
daha fazla sayıda sigortalı çalışanı olduğunu gösterir.
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Plovdiv Havalimanı'ndan Antalya, Bodrum, Kuşadası
ve Marmaris'e direkt charter uçuşları başlayacak
Sonbaharda Plovdiv (Filibe)
Havalimanı'ndan Türkiye'nin
tatil beldeleri Antalya, Bodrum,
Kuşadası ve Marmaris'e direkt
charter uçuşları başlayacak.
TravelNews haber sitesine ko-

ve uçak biletleri yer alan bir paket tur için kişi başı 712 levadan
başlıyor.
Pasev, “Şimdiye kadar turistler Plovdiv’den Sofya'ya gitmek
zorunda kalıyorlardı ve oradan

uçuşu gerçekleştirdi.
Plovdiv Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Plovdiv
Havalimanı şimdiden yaz uçuş
programını uygulamaya başladı.
Londra'ya bir yenisi daha ekle-

sağlanması büyük bir sorun olmaya devam ediyor. En az 10
taşımacılık şirketine gönderilen
görüşme davetlerine rağmen şu
ana kadar yalnızca Plovdiv’deki yeşil eko taksilerin sahibi ilgi
gösterdi. Şimdiye kadar resmi
görüşmeler yapılmadı. Havaalanı şu anda bitişik altyapıyla ilgili
diğer iki önemli sorunun çözümü üzerinde çalışıyor. Asenovgrad (Stanimaka) yolu kavşağından başlayıp havalimanına
uzanan yaklaşık 2 kilometrelik
bölümdeki sokak lambalarının

değiştirilmesi bekleniyor.
Geçen hafta Ulaştırma Bakanı Nikolay Sıbev, Plovdiv
Havalimanı'nın yönetimini değiştirdi. Plamen Spasov ve Petır
Georgiev'in yerine geçici olarak
Sofya Havalimanı İcra Müdürü
Krasimir Peşev ve Plovdiv şirketinin eski yöneticisi Doyçin
Angelov atandı. Bunun nedeni
şirketin mali durumunun kötü
olması olduğu belirtildi. Bakan
Sıbev, Plovdiv Havalimanı'nın
işletmeye verilmesinin öngörüldüğünü duyurdu.

Çernooçene’de “Martıfal” adlı
Hıdrellez geleneği düzenlendi

Çernooçene (Yenipazar) bölgesinde yıllardır süregelen asırlık
bir gelenek, son yıllarda giderek daha fazla canlılık kazanıyor.
Bölgedeki en dinamik büyüyen köylerden biri olan Pryaporets'te
(Bayraktar Mahalle) durum aynı.
nuşan charter uçuşlarını organize eden tur operatörü Abax'ın
Pazarlama Müdürü Georgi Pasev, “Charter uçuşları, Bulgar
havayolu şirketi European Air
Charter tarafından gerçekleştirilecek. Antalya'ya ilk uçuş 31
Ağustos 2022'de, diğer üç tatil
beldesine ise uçuşlar 2 Eylül'de
yapılacak. Charter uçuş programı ekim ortasına kadar sürecek”
dedi. Fiyatlar, dört yıldızlı otelde
7 gece konaklama, her şey dahil

mola veren uçaklarla Türkiye'ye
uçuyorlardı. Bulgaristan’ın ikinci
büyük şehrinden Türkiye'nin tatil
beldelerine direkt uçuş imkanı
sunmak, Güney Bulgaristan'ın
her yerinden insanlar için bir
kolaylık. Bu sayede büyük bir
potansiyele sahip olan Plovdiv
Havalimanı da gelişecek” dedi.
Tur operatörü Abax, Rapsody
Travel ile birlikte kısa bir süre
önce Plovdiv'den Mısır'daki
Hurgada tatil beldesine ilk direk

nerek uçuş sayısı arttı. Aslında uçakların havalimanına inip
kalkmadığı boş bir gün yoktur.
Böylece haftalık uçuş sayısı 14
oldu. Havalimanından şimdiye
kadar iki düşük maliyetli havayolu şirketi olan Wieser ve
Ryanair’in 13 uçuşu gerçekleştiriliyordu. Londra en yoğun ilgi
gören destinasyon olduğu için
havalimanı şirketleri onu tercih
ediyor.
Havaalanına servis otobüsü

Yüzlerce kişi Dambalı’da şifa aradı
Bulgaristan'ın dört bir yanından ve yurtdışından yüzlerce
insan, Momçilgrad'ın (Mestanlı)
yakınındaki Dambalı'nın dağlık bölgesinde şifa aradı. Eski
bir inanışa göre, 5 Mayıs'ı 6
Mayıs'a bağlayan gecede gün
doğmadan önce tepeden taş
kütlesine aşağıya dökülen su
şifalı ve konuşma bozukluğu,
kekeleme, tutulma, egzama ve
başka hastalıkları iyileştiriyor.
Bölgede trafik kısıtlandı. Momçilgrad Belediyesi bölgeye giderken iki adet geçici park yeri
düzenledi, çocuklar, yetişkinler
ve hastalar iki belediye otobüsü, belediye tarım hizmetine ait
araçlar ile taşındı. Kaynak ve
havuzların etrafını aydınlatmak
için jeneratörle elektrik verildi.
Dambalı yakınlarında HÖH
Milletvekili Adlen Şefked, Belediye Başkanı İlknur Kazim ve
belediye yetkilileri vardı.
Tam gece yarısı yüzlerce çocuk, ebeveynleri tarafından
kaynaktan gelen buzlu sularla

dolu özel havuzlara daldırıldı.
Orman, çocukların çığlıkları ve
haykırışlarıyla yankılandı. Su ile
yıkanan çocukların ebeveynleri

bahar Dambala'ya olan akının
çok daha fazla olacağını biliyorduk, çünkü pandemiye rağmen son iki yılda pek çok insan

onları kuruttuktan sonra organize ulaşım araçlarıyla otoparklara götürdü.
Belediye Başkanı İlknur Kazim, “İyi bir organizasyon oluşturduk ve kalabalığa rağmen
izdihama izin vermedik. Bu

gelmemişti. Ormancılar, ziraat çalışanları, polis ve itfaiye
ekiplerinin yanı sıra, düzen ve
organizasyonla ilgilenen belediye çalışanlarına çok teşekkür
ediyorum” dedi.
Kırcaali Haber

5 Mayıs öğleden sonra genç kızlar büyük bir kapla kapıdan kapıya dolaşırlar ve kızlarının ve oğullarının kısmetlerini öğrenmek
isteyen kadınlardan bu kabın içine yüzük, küpe veya başka bir ev
eşyası koymalarını isterler.
Köy ev ev dolaşıldıktan sonra toplanılan eşyalar su dolu bir kaba
boşaltılır. Çoğu yerde, köyün kızları ve kadınları yeşillikler ve erken
açan ilkbahar kır çiçekleri toplarlar ve hepsini bir kazana dökerler. Kazanın ağzı bezle kapatıldıktan sonra bir gül çalısının yanına
konulur.
Kazan, Hıdrellez günü sabah erkenden alınır. Ağız tadını bozmamak için hep birlikte sütlü kahve içilir. Sonra bir kız kazanın yanına
oturur. Kazanın üstü dualar eşliğinde açılır.
Her eşya mani söylenerek kazandan çıkarılır. Ritüel, bir kız veya
kadın onları kazandan tek tek çıkarıp her kişi verdiği eşyayı geri
alana kadar devam eder.
İsmet İSMAİL
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