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İŞ İLANI
Almanya’nın kuzeyinde kurulu plastik boru fabri-
kasında çalıştırılmak üzere Üretim, Bakım, Kalite, 
Sevkiyat, Depo, bölümlerine elemanlar alınacaktır. 
Müracaatlar aşağıdaki cep telefonu veya e-posta 
adresine yapılacaktır. 
Cep Tel: 0549 3011768: e-posta: yavuzgul@di-
zayngrup.com
Aranan Nitelikler:
1. Müracaat edecek kişilerin minimum 2 yıl tecrü-
besi olması ve mesleki eğitim almış (kurs, meslek 
lisesi,) olmaları, 
2. AB ülkelerinde çalışma izni olması (AB Pasa-
portlu)
3. Almanca (A1-A2 seviyesi), İngilizce, Türkçe dil-
lerden en az birisini biliyor (iki dil tercih sebebidir) 
olmaları gerekmektedir.

Çorlu ve Kırcaali Arasında "Kardeşlik" Bağları Güçlendi
Çorlu Belediyesi ve Kırcaali 

Belediyesi arasında kardeşlik 
ve dostluk bağlarını güçlendir-
mek, iki ülke arasında iş birliğini 

artırmak amacıyla gerçekleştiri-
len tören ile “kardeş şehir” pro-
tokolü imzalandı.

Çorlu Belediyesi Meclis Sa-
lonunda gerçekleşen protokol 
imza törenine Bulgaristan Edir-
ne Konsolosu Roberto İvanov, 
Bulgaristan Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis, Kırcaa-
li Belediye Meclis Başkanı ve 
üyeleri, Çorlu Belediye Başka-
nı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Be-
lediye Meclis Üyeleri, belediye 
bürokratları katıldı. Törende 
sırayla Bulgaristan Edirne Kon-
solosu Roberto İvanov, Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Azis 
ve Çorlu Belediye Başkanı Ah-
met Sarıkurt konuşmalarını ger-
çekleştirdi.

Başkan Sarıkurt Misafirleri 
Bulgarca Selamladı

Törende yaptığı konuşmasına 
misafirleri Bulgarca selamla-
yarak başlayan Çorlu Belediye 
Başkanı Ahmet Sarıkurt, Kır-
caali Belediyesi ile iş birliği ve 
gönül birliği içerisinde olmak-
tan onur duyduğunu belirtti. 
Başkan Sarıkurt konuşmasının 
devamında şunları söyledi: “Her 
daim Balkan ülkesi komşumuz 
Bulgaristan ile iyi ilişkiler içeri-
sinde olduk. Geçtiğimiz aylarda 

Çorlu ve Kırcaali halkı arasında-
ki ilişkileri güçlendirmek adına 
iş birliğimizi resmileştirmiştik. 
31 Mart günü Kırcaali Beledi-

ye Meclis Salonunda protokolü 
imzalamıştık. Bugün de Çorlu 
Belediyemiz Meclis Salonunda 
imza töreni gerçekleştiriyoruz.

“Çorlu’muz İki Ülke Arasın-
da Köprü Görevi Görüyor”

Trakya bölgesinde Bulgaristan 
göçmeni vatandaşlarımızın en 
kalabalık nüfusa sahip oldu-
ğu yer olan Çorlu’muz bugün 
hâlâ iki ülke arasında önemli bir 
köprü görevi görmektedir. Bizler 
yıllar içerisinde gerçekleştirdiği-
miz etkinliklerde ve projelerde 
Bulgaristan’daki kardeş bele-
diyelerimizle bir araya geldik. 
Bu dönemde çalıştığımız ve 
hayata geçirmeyi planladığımız 
Balkan Göç Anıtı ve restorasyon 
projemiz Balkan Kültür Evi, soy-
daşlarımızın mirasının ve hatı-
ralarının kentimizde yaşatılması 
adına değer verdiğimiz proje-
ler... Projelerimizi bir bir hayata 
geçireceğiz. Bugün ise Kırcaali 
Belediyesi ile kardeş belediye 
protokolü imzalayacağız.

“Çifte Vatandaşlarımız İçin 
Kolaylık Sağlanacak”

Çorlu Belediyesi ve Kırcaali 
Belediyesi’nin kardeş şehir ol-
masıyla Bulgaristan ve Türkiye 
arasındaki eğitim, kültür, sanat, 
sosyal ve ticari bağların artaca-

ğına inanıyorum. Bizler Kardeş 
Belediye protokolünü imzalaya-
rak uluslararası iş birliğini geliş-
tirmeyi, teşvik etmeyi ve kültür 

alışverişini artırmayı hedefliyo-
ruz. Ayrıca yine imza altına ala-
cağımız ‘Elektronik İdari Hizmet 
İş Birliği’ sözleşmesi ile de çifte 
vatandaşlarımızın doğru ve gü-
venilir bilgiye daha hızlı ulaşa-
bilmesini sağlayacağız.

“Dostluk Bağlarımız Güçle-
necek”

Hem Çorlu hem de Kırcaali şe-
hirlerinde yaşayan çifte vatan-
daşlarımız arasındaki elektronik 
idari hizmetler hakkında daha 
erişilebilir ve anlaşılabilir bir 
ortam oluşturmuş olacağız. İki 
ülkenin vatandaşları da karşılıklı 
olarak bu hizmetten yararlana-
bilecekler. Yerel idari hizmetleri 
geliştirmeyi amaçladığımız söz-
leşme ile de kamusal yaşam-
daki iş birliğini destekleyecek 
ve kamu yararına yönelik po-
litikalar uygulanması yönünde 
önemli bir adım atmış olacağız. 
Kırcaali Belediyemiz ve Kırca-
ali Belediye Başkanımız Sayın 
Hasan Azis ile birlikte daha pek 
çok projemizi hayata geçirecek 
ve dostluk bağlarımızı güçlendi-
recek çalışmalara imza ataca-
ğız.” şeklinde konuştu.

Başkan Sarıkurt Plaket Tak-
dim Etti

Konuşmaların ardından imza 

törenine geçildi. Kırcaali Be-
lediye Başkanı Hasan Azis ve 
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt kardeş şehir protokolü-
nü imzaladı. İmzalar atıldıktan 
sonra Başkan Sarıkurt günün 

anısına Konsolos Ivanov’a, 
Başkan Azis’e ve Kırcaali mec-
lis başkanına plaket takdim etti. 
Günün anısına hatıra fotoğrafı 
çekilmesiyle tören sona erdi.

                    Kırcaali Haber

Türkiye'deki 7 lise Balkan ülkelerinden 
öğrenci kabul edecek

Balkan ülkelerinde ilkokul eğitimini tamamlayan öğrencilere, 
eğitimlerine Türkiye'nin 6 şehrindeki 7 farklı lisede devam etme 
şansı sunulacak.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) arasında imzalanan protokol kapsamında, Balkan ülke-
lerinde ilkokul eğitimini tamamlamış öğrencilere Türkiye'deki 
7 Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yatılı ve 
burslu eğitim şansı sunulacak.

Saraybosna Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme, 2022-23 
eğitim ve öğretim yılı Uluslararası Eğitim Programı kapsamın-
daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine öğrenci alım prog-
ramı hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Akçeşme, söz konusu 7 lisenin, Ankara, Balıkesir, Bursa, 
İstanbul, Konya ve Ordu'da olduğunu ve protokol kapsamın-
da eğitim alacak öğrencilere ücretsiz barınak ve burs desteği 
sağlanacağını kaydetti.

Öğrencilerin Türkiye'de bulundukları süre boyunca sağlık 
sigortalarının da olacağını vurgulayan Akçeşme, akademik 
kurslara da ücretsiz katılma şansına sahip olacaklarını belirtti.

Akçeşme, duyuru ve başvuruların 20 Temmuz'a kadar devam 
edeceğini, yazılı sınavın 27 Temmuz'da, sözlü mülakat sınavı-
nın ise 28-29 Temmuz'da yapılacağını ifade etti.

Sınav sonuçlarının 1 Ağustos'ta açıklanacağı, 1-5 Ağustos'ta 
belgelerin temini ve tesliminin isteneceği, 12-18 Eylül'de ise 
Türkiye'ye gidiş ve okullara yerleşimin olacağı kaydedildi. AA
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İlhan Küçük, Prespa Diyalog Forumu’nda: 
Batı Balkanlar olmadan AB eksik olur

Avrupa Birliği (AB) Par-
lamentosu Milletvekili 
İlhan Küçük, Kuzey Ma-
kedonya Cumhuriyeti‘nin 
Ohr i kent inde Kuzey 
Makedonya Dışişleri Ba-
kanlığı tarafından düzen-
lenen Prespa Diyalog 
Forumu’na katıldı.

Avrupa Parlamentosu-
nun Kuzey Makedonya 
Daimi Raportörü olarak 
Küçük, Bulgaristan’dan 
etkinliğe katılan tek yet-
kilidir.

Forumda tartışılan ko-
nular arasında iyi komşu-
luk ilişkileri ve iş birliğinin 
teşvik edilmesinin yanı 
sıra Batı Balkanlar'ın is-
tikrarının güçlendirilmesi 
yer aldı.

AP Milletvekili İlhan Kü-
çük de üst düzey politika-
cıların katıldığı tartışma 
panellerine katılarak, is-
tikrarın ebediyen sağlan-
mış bir şey olmadığını ve 
Batı Balkanlar olmadan 
AB'nin eksik olduğunu 
netleştirme zamanının 
geldiğini söyledi.

Küçük, “Bölgeye kalıcı 
barışı getirecek tek şey 
Batı Balkan ülkelerinin 

AB’ye tam üyeliğidir. On-
ların AB’ye üyelik süre-
cinin başlatılması, ayrı 
ayrı ülkelere aralarındaki 
ilişkileri geliştirmeleri ve 
bölgenin istikrarı için ça-
lışmaları için bir teşvik 
sağlayacak. AB üyeliği-
nin getireceği uzun va-
deli faydalar, herhangi bir 
yeni üye devlet için hayati 
önem taşır. Demokratik 
ülkelerin ekonomileri sağ-

duyuyla gelişir. Güvenlik 
sağlayan sürdürülebilir, 
iş dünyası için elverişli bir 
ortam yaratırlar. Başka 
hiçbir model bunu garanti 
etmez” diye konuştu.

A y r ı c a  K u z e y 
Makedonya'nın ilerleyişi 
hakkında da yorum ya-
pan AP Milletvekili, bu 
ülkenin NATO üyeliğinin 
de gösterdiği gibi ciddi 
ve Avrupa-Atlantik emel-

lerine bağlı bir ülke oldu-
ğunu vurguladı. Küçük, 
Kuzey Makedonya ve 
Arnavutluk'un Avrupa ai-
lesine ait olduğunu ve en 
kısa zamanda birliğin tam 
üyesi olacaklarını umdu-
ğunu ifade etti.

Küçük, forum kapsa-
mında Kuzey Makedonya 
Cumhurbaşkanı Stevo 
Pendarovski, Başbakan 
Dimitır Kovaçevski ve 

Dışişleri Bakanı Buyar 
Osmani ile bir araya gel-
di. AP Milletvekili ayrıca 
Hırvatistan ve Türkiye 
Dışişleri Bakanları Gırliç 
Radman ve Mevlüt Çavu-
şoğlu, ABD Dışişleri Ba-
kanlığı Avrupa ve Avrasya 
İşlerinden Sorumlu Bakan 
Yardımcısı Gabriel Esco-
bar ve Çek Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakan Yardım-
cısı Ales Chmelar ile ikili 
görüşmeler gerçekleştirdi.

Ohri’de düzenlenen fo-
ruma Batı Balkanlar ge-
zisinde bulunan Avrupa 
Konseyi Başkanı Charles 
Michel de katıldı. Foruma 

ayrıca Birleşmiş Millet-
ler (BM) Siyasi İşlerden 
Sorumlu Genel Sekreter 
Yardımcısı Rosemary 
DiCarlo, Slovenya, Kara-
dağ ve Kosova cumhur-
başkanlarının yanı sıra 
Polonya, Hırvatistan, Slo-
vakya, Türkiye ve Bosna-
Hersek dışişleri bakanları 
da katıldı.

Prespa Diyalog Forumu, 
bir yıl önce bölgedeki ül-
keler arasında uzlaşma, 
güven inşası ve siyasi di-
yalogu teşvik etmek için 
bir platform olarak kurul-
du.

            Kırcaali Haber

Kırcaali Ekonomi Meslek 
Lisesi öğrencileri, Avrupa 
Parlamentosu'nu ziyaret etti

Kırcaali Aleko Konstantinov Ekonomi Meslek Li-
sesi öğrencileri olan Avrupa Birliği (AB) Parlamen-
tosunun genç elçileri, kıdemli elçiler Filiz Mustafa, 
Plamena Dülgerova ve Valentina Rayçeva ile birlikte 
Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Avrupa’yı Yeni-
le Partisi Eş Başkanı İlhan Küçük ’ün daveti üzerine 
Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nu ziyaret ettiler. 
Ziyaretin gerçekleşmesine Kırcaali Belediye Başkanı 
Dr. Müh. Hasan Azis yardımcı oldu.

Liselilerin iki günlük Brüksel ziyareti pek çok he-
yecan verici anlarla doluydu. Öğrencilerin zengin bir 
kültürel programı vardı. Brüksel'in en ünlü turistik yer-
lerini ziyaret eden genç elçiler Atomium ve Grand 
Place'den son derece etkilendiler. Ancak kuşkusuz 
en çok bütün gün geçirdikleri Avrupa Parlamentosu 
ziyareti sırasında heyecanlıydılar. Orada İlhan Kü-
çük ve ekibi tarafından karşılandılar. Parlamento'yu 

gezdikten sonra İlhan Küçük Genel Kurul salonunda 
öğrencilere Avrupa Parlamentosu'nun işlevleri ve 
çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Daha sonra 
AP Milletvekili, genç elçilerin yasama süreci, gençlik 
programları ve Avrupa Birliği'nin ayrı politikalarına 
ilişkin güncel konularla ilgili sayısız sorularını yanıt-
ladı.

Küçük, AB’nin son yıllarda finansal, tıbbi, sosyal ve 
eğitimsel destek sağlamadaki büyük rolünü vurgula-
dı. Görüşme sırasında gençler, AB’nin gelecekteki 
perspektiflerine ilişkin vizyonlarını paylaştılar. Duy-
gusal tartışmanın sonunda İlhan Küçük, öğrencilere 
dil öğrenmeye, kendilerini yetiştirmeyi bırakmamaya, 
kendilerine inanmaya ve cesaretle hayallerinin pe-
şinden gitmeleri çağrısında bulundu. Öğleden sonra 
Brüksel’deki Avrupa Tarihi Evi'ne bir ziyaret yapıldı.
Ardından genç elçilere Avrupa Parlamentosu binası-
nın önünde Euroschool Programı’na katılımlarından 
dolayı sertifikaları verildi.

Öğrenciler Brüksel'den duygu dolu döndü. Genç 
elçiler, “Her genç Avrupalı ‘ya bunu deneyimleme 
fırsatı diliyoruz!" diye ifade ettiler.

İkinci sınıf yollar da geçiş ücretine tabi tutuldu
Bölgesel Kalkınma ve 

Bayındırlık Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre, 
1 Temmuz'dan itibaren 
ikinci sınıf yollar geçiş 
ücretine tabi turulduğunu 
açıkladı.
Hükümet, görevinden 

istifa eden Başbakan 
Yardımcısı  Grozdan 
Karacov'un ikinci sınıf 
karayolu ağı için bir ücret 
tarifesi uygulama ve kam-
yonlar için geçiş ücretle-
rini kademeli olarak artır-
ma önerisini kabul etti.
Karar, Bölgesel Kalkın-

ma ve Bayındırlık Bakan-
lığı yetkilileri ile taşıma-
cılık sektörü temsilcileri 
arasında aylarca süren 
görüşmelerin ardından 
alındı. Planlanan tarife 
artışının yarısının bu yılın 
ortasından itibaren yürür-
lüğe girmesi konusunda 
uzlaşmaya varıldı.
Tarifelerde kademeli bir 

artış önerisi, taşıyıcıların 
öngörülebilirlik talebiyle 
uyumludur. İkinci adım 
olarak artış tutarının ka-
lan %50'sine ilişkin karar, 
1 Ocak'ta yürürlüğe gire-
cek.
Bu, şimdi fiilen ücretlen-

dirilecek olan ikinci sınıf 
yol ağı için de geçerli 
olacak. Şu anda ücretli 
otoyol geçiş sistemi kap-
samında olan ikinci sınıf 

yollar için geçiş ücreti 
alınmıyor.
Gelecek yıl otoyol ge-

çiş ücreti toplama siste-
mi (e-TOLL) kapsamın-
da elde edilen gelirlerin 
oranları tersine çevri-
lecek. O zaman gelirin 
2/3’ü ağır yük kamyon, 
1/3 ise araba sahiplerin-
den elde edilecek. Böy-
lece yolları daha fazla 
kullanan ve bozan araç 
sahiplerinin daha fazla 
ödediği bir adalet ilkesi 
uygulanacak.
Bu yıl 1 Temmuz'dan iti-

baren çevre kategorileri-
ne bağlı olarak 3.5 ile 12 
ton arasındaki araç sürü-
cüleri, otoyolda katettik-
leri her kilometre başına 
6 ile 9 stotinki arasında 
ödeme yapacaklar. Bi-
rinci sınıf yollar için ücret 
tarifesi kilometre başına 

5 ile 8 stotinki, ikinci sınıf 
yollar için ise 2 ile 3 sto-
tinki arasında olacak.
1 Ocak 2023'ten itiba-

ren bu araçların geçiş 
ücretlerinin otoyollar için 
kilometre başına sırasıy-
la 10 ile 13 stotinki, birinci 
sınıf yollar için 6 ile 9 sto-
tinki ve ikinci sınıf yollar 
için 4 ile 7 stotinki arasın-
da olması bekleniyor.
1 Temmuz'dan itibaren 

çevre kategorilerine göre 
2 veya 3 akslı 12 tonun 
üzerindeki araç sürücüle-
ri, otoyollar için 16 ile 20 
stotinki, birinci sınıf yollar 
için 13 ile 17 stotinki ve 
ikinci sınıf yollar için 9 ile 
11 stotinki arasında geçiş 
ücreti ödeyecek.
1 Ocak 2023'ten itiba-

ren bu kamyonlar için 
tarifeler otoyollar için ki-
lometre başına 26 ile 30 

stotinki, birinci sınıf yollar 
için 22 ile 25 stotinki ve 
ikinci sınıf yollar için 19 
ile 23 stotinki arasında 
olacak.
4 ve daha fazla din-

gili olan 12 tonun üze-
r indeki araçlar için 1 
Temmuz'dan itibaren kilo-
metre başına geçiş ücret-
leri, EURO VI, EEV kate-
gorilerindeki araçlar için 
ikinci sınıf yol geçiş ücreti 
15 stotinki ve EURO 0, I, 
II kategorilerindeki araç-
lar için otoyol geçiş ücreti 
32 stotinki olacak.
Araç kategorisine ve yol 

sınıfına göre 3.5 ile 12 
ton arasındaki otobüs sa-
hipleri, 1 Temmuz'dan iti-
baren kilometre başına 1 
ile 5 stotinki arasında ve 
gelecek yıl 1 Ocak'tan iti-
baren 2 ile 8 stotinki ara-
sında geçiş ücreti ödeye-
cekler. 12 tonun üzerin-
deki otobüs sahipleri ise 
temmuzdan itibaren 1 ile 
6 stotinki arasında ve ge-
lecek yıldan itibaren 3 ile 
9 stotinki arasında deği-
şen bir ücret ödeyecekler.
2023'ten itibaren tüm 

vinyet ücretleri %10 düşü-
rülecek. Bu nedenle, oto-
mobil sürücüleri 97 leva 
yerine yıllık vinyet için 87 
leva ödeyecek.
             Kırcaali Haber
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Şeytan Köprüsü Balık Avı Festivali Yarışması’na 
40’ın üzerinde amatör balıkçı katıldı

Şeytan Köprüsü yanın-
da yapılan geleneksel 
balık tutma yarışması-
nı Kırcaali’den 19 ya-
şındaki Murat Osman 
kazandı. 4,260 kg ba-
lık tutan Murat Osman 
birinciliği, 4,100 kg ba-
lık tutan Smolyan’dan 
Ventsislav Kostadinov 
ikinciliği, 2,430 kg balık 
tutan Ardino’dan Sevgin 
Yakubov ise üçüncülüğü 
elde etti.
Yarışmanın kazananı 

Murat Osman, “Yarış-
maya ilk kez katılıyorum. 
Balık tutma yarışması 
yapılacağını bölgesel 
medyalardan öğrendim. 
Bu benim ilk ödülüm ve 
çok mutluyum. Mükem-
mel organizasyon için 
yarışmanın organizatör-
lerine ve ayrıca bir arada 
olduğumuz için tüm ka-
tılımcılara teşekkür ede-
rim” diye kaydetti.
Arda Nehri üzerindeki 

Şeytan Köprüsü yanında 
bu yıl beşincisi yapılan 
Balık Avı Festivali'ne Kır-
caali, Smolyan (Paşmak-
lı), Banite ve Ardino’dan 
40’ın üzerinde balıkçı ka-
tıldı. Yarışmanın açılışını 
yapan Ardino Belediye 
Başkanı Müh. İzzet Şa-

ban, tüm yarışmacıları 
ve konukları “Hoş geldi-
niz!” diyerek selamladı. 
Belediye Başkanı, “Bu 
bir yarışma. Görüyorum 
ki farklı yaş gruplarından 
yarışmacılar var, küçük 
çocuklar ve bayanlar da 
var ve bu, sevindirici bir 
şey. Tüm balıkçılara bol 
bereketli avlar ve kısmet 
diliyorum. En iyi olan ka-
zansın!” diye kaydetti. 
Müh. Şaban, gelecek yıl-
ki Balık Avı Festivali’nin 
ilçenin başka bir yerinde 
yapılabileceğini açıkla-

dı. Balık Avı Festivali’nin 
açılış töreninde Belediye 
Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram, Belediye Baş-
kan Yardımcıları Nasko 
Kiçükov ve Necmi Mü-
münhocov da hazır bu-
lundu.
Yarışmacılar, çocuk, er-

kek ve kadınlar olarak üç 
yaş grubuna ayrıldı. Ya-
rışma kadınlar ve erkek-
ler için üç saat, çocuklar 
için ise iki saat sürdü. 
Saat tam 12.00’de yarış-
manın bittiği açıklandı ve 
her katılımcı yakaladığı 

balığın tartılması ve ödül 
kazananların belirlenme-
si için hakemlere doğru 
yöneldi. Bayanlarda bi-
rinci yeri 190 gram balık 
avı ile Ardino’dan Narin 
Çobanova kazandı. Ço-
cuklarda birinciliği üst 
üste ikinci yıl 14 yaşın-
daki Semir Osman elde 
etti. İkinci yeri Mert Sa-
mir, üçüncüyü ise Erte 
Mümün aldı. Üçü de Kır-
caali’dendir.
Yakalanan en kü -

çük balık (8 cm) ödü-
l ü  A rd ino 'dan  Re -

sul Reyhan'a gi t t i . 
Smolyan'dan Ventsislav 
Kostadinov ise yakala-
nan en büyük balık (31 
cm) ödülünü aldı.
En küçük yarışmacı, 

ebeveynleriyle birlikte 
gelen 6 yaşındaki Erte 
Mümün, en yaşlısı ise 
Kırcaali’den 56 yaşın-
daki Nedim Mustafa idi.
İlk üç sırayı alanlara 

Belediye Meclis Başka-
nı Sezgin Bayram tara-
fından belge ve maddi 
ödüller takdim edildi.
Ardino’dan yetenekli 

müzisyen Ergün Mü-
münov, sergilediği per-
formansla Balık Avı 
Festivali’nin katılımcıla-
rına keyifli anlar yaşattı. 
Şeytan Köprüsü yanın-
da kıvrak halaylar ve 
horalar çekildi.
Şeytan Köprüsü yakı-

nında yapılan Balık Avı 
Festivali, yaz aylarında 

dinlenme ve eğlence 
için harika bir alterna-
tiftir. Tüm yarışmacılar 
ve katılımcılar, Şeytan 
Köprüsü'nün eşsiz do-
ğasında güzel bir gün 
geçirmenin mutluluğu-
nu yaşadı. Gün, lezzetli 
barbekü yemekleri, ba-
lıkçı şakaları ve bol bol 
fotoğraf çekimi ile sona 
erdi.
Festival, Ardino Bele-

diyesi tarafından yerli 
spor kulüpleri, Belite 
Brezi Turizm Derne-
ği, Belediye Müzesi, 
Küçüklerin Antisosyal 
Davranışlarına Karşı 
Mücadele Komisyonu, 
Belediye Çocuk Komp-
leksi (ODK) Kişisel Ge-
lişim Desteği Merkezi, 
Ardino Rodopska İskra 
1921 Halk Kültür Evi ve 
Ardino Beli Brezi Avcılık 
ve Balıkçılık Derneği ile 
ortaklaşa düzenlendi.

Paniçkovo ve Vızel köylerinde 
mevlit gelenekleri devam ediyor

Çernooçene (Yenipa-
zar) ilçesinin Paniçkovo 
(Çanakçı) ve Vızel (Cın-
gazköy) köylerinde dü-
zenlenen sağlık ve be-
reket mevlitleri, iki yıllık 
bir aradan sonra uzaktan 
yakından gelen onlarca 
insanı bir araya getirdi.

Köy muhtarları başta ol-
mak üzere organizatörler, 
farklı yerleşim yerlerinden 
insanları bir araya topla-
mak için ciddi çaba sarf 
etti.

Mevlit merasimleri, böl-
gedeki insanların bir ara-
ya gelmesine ve sohbet 
etmelerine imkan veren 
gerçek bayramlardır. Ku-
raklık olduğu zamanlarda 
yağmur duası da yapıl-
maktadır.

Vızel köyü mevlidi, kö-
yün üst tarafında bulu-
nan Gaziler Tepesi'nde 
eski Gazi Baba mezarına 
yakın bir mevkide yapıldı.  

Paniçkovo köyündeki 
mevlit merasimi, hemşeh-
ri buluşmasına dönüştü. 
Komşu köylerden, yurdun 
çeşitli yerlerinden gelen 
ve Türkiye’deki göçmen-

lerimiz arasından 500'den 
fazla kişi bir araya geldi.

Bu luşma,  köy  sa -
kinler i,  misaf i r ler ve 
Çernooçene’nin ş ir in 
Paniçkovo köyünün ma-
hallelerindeki sülalelere 
mensup aile fertleri için 
heyecan vericiydi.

Paniçkovo köyü muhtarı 
Ali Bekir, “Çeşitli yerlerde 
ikamet eden köydeşleri-
mizin çocuklarının buraya 
gelmesi bizim için sevindi-
rici bir olaydır” diye ifade 
etti. Muhtar, mevlit prog-

ramı ile birlikte tertiple-
nen geleneksel köydeşler 
buluşmasının uzun yıllar 
devam etmesini umuyor.

Paniçkovo’da yapılan 
mevlit merasimine konuk 
olan Çernooçene Beledi-
ye Başkanı Aydın Osman, 
yaptığı selamlama konuş-
masında hazır bulunan-
lara bu zor zamanlarda 
gelenekleri ve toplum için-
deki iyi ilişkileri korumayı 
başardıkları için teşekkür 
etti. 

Dini merasimler köyler-

deki cami encümenlikleri 
tarafından muhtarlıkların 
desteğiyle organize edildi.

Cami encümenliklerinin 
temsilcileri, mevlit hazır-
lıkları konusunda yardım-
cı olan gençlere şükranla-
rını ifade ederken katkıda 
bulunan yerlilere ve diğer 
hayırseverlere de en içten 
teşekkürlerini sundu.

Mevlitlerin ardından ka-
tılımcılara yerli usta aşçı-
ların hazırladığı etli pilav 
ikram edildi.

               Kırcaali Haber

Yunanistan ile doğal gaz 
boru hattında test amaçlı 

gaz arzı başladı
Proje danışmanlık şirketi ICGB AD yetkilileri, 

Trend Haber Ajansı’na verdiği demeçte, Yuna-
nistan-Bulgaristan doğal gaz ara bağlantı boru 
hattında (IGB) gaz arzının test amaçlı olarak baş-
ladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Planladığımız gibi test 
amaçlı olarak gerçek miktarda doğal gaz tesli-

matlarına başladık. Ancak bu boru hattının ticari 
amaçla devreye sokulmasının başlangıcı değildir” 
denildi.

IGB projesi, arz güvenliğinin artırılması ve Bul-
garistan ile Güneydoğu Avrupa bölgesi için doğal 
gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesinin sağlanma-
sı açısından kilit öneme sahiptir. IGB, bölgesel 
düzeyde bağlantı fırsatına sahip olmayan Bulgar 
belediyeleri ve bölgeler için gaz iletim şebekesine 
erişim sağlayacak.

Yunanistan-Bulgaristan doğal gaz ara bağlan-
tı boru hattı, Avrupa'ya doğal gaz iletimi için ta-
mamen yeni bir rota olup Bulgaristan ile bölgeye 
yeni kaynaklardan sağlanan gaz akışına erişim 
sağlayacak. Proje, ülkeyi Güney Gaz Koridoru'na 
bağlayacak ve TAP, TANAP, EastMed ve Dede-
ağaç'taki sıvılaştırılmış doğal gaz terminali gibi 
diğer büyük enerji projeleriyle mükemmel bir si-
nerjiye sahiptir.
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Meclis, Fransa’nın Kuzey Makedonya 
ve AB ile ilgili önerisini kabul etti

Bulgar istan Meclisi, 
Fransa’nın AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı'nın 
Kuzey Makedonya'nın AB 
üyeliğine ilişkin müzake-
relere başlama önerisi-
nin belirli koşulları yerine 
getirecek şekilde değişti-
rilmesi halinde hükümet 
tarafından onaylanması-
na ilişkin karar kabul etti. 
Karar, Değişime Devam 
(PP) partisi, GERB-SDS 
İttifakı, Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) partisi 
ve Demokratik Bulgaris-
tan Birliği (DB) İttifakın-
dan 170 milletvekilinin 
oylarıyla kabul edildi. Oy-
lamada Bulgaristan Sos-
yalist Partisi (BSP) İttifakı 
milletvekilleri çekimser 
oy kullanırken “Böyle Bir 
Halk Var” ve “Vızrajdane” 
parti grupları  aleyhte oy 
kullandı.

Karar taslağını Meclise 
sunan DB İttifakı Meclis 
Grubu Başkanı Hristo 
İvanov, tartışmalar sıra-
sında yaptığı konuşma-
da, “Bulgaristan vetoyu 
kaldırmıyor. Bulgaristan, 
veto kararının etkisini 
artırıyor” dedi. Milletve-
kili, “Şu andan itibaren 
Kuzey Makedonya'nın bir 
AB üyeliği adayı olarak 
yükümlülüklerini yerine 

getirmediği ve ihlal ettiği 
herhangi bir zamanda bu 
koşulların gücü sadece 
Bulgaristan tarafından 
değil AB tarafından uygu-
lanacak” diye belirtti.

Fransa’nın AB Konse-
yi Dönem Başkanlığı'nın 
Kuzey Makedonya'nın AB 
üyeliğine ilişkin müzake-
relere başlama önerisi, 
Bulgaristan'ın Üsküp'e 
yönelik koşullarının Kuzey 
Makedonya'nın AB’ye kar-
şı taahhütlerinin bir par-
çası olmasını ve Avrupa 
Komisyonu'nun bunların 

uygulanmasının garantörü 
olmasını öngörmektedir.

Öneri, Bulgaristan'ın Ku-
zey Makedonya'nın AB 
üyelik müzakerelerinin 
başlamasına uyguladığı 
vetoyu kaldırmayı amaç-
lıyor. Ancak bu amaçla 
Bulgaristan'ın onu onay-
laması gerekiyor. Kiril 
Petkov'un hükümeti, Par-
lamentonun Üsküp'ün AB 
ile müzakerelerinin baş-
lamasına yönelik vetoyla 
ilgili tüm kararları almasını 
gerektiren bir karar aldı. 
Bu, kabinenin güven oy-

lamasıyla devrilmesinden 
önce oldu.

Meclis, aynı konuda 
GERB, HÖH’ün ve Hris-
to İvanov’un sunduğu üç 
karar taslağını tartıştı. 
İlk iki öneri reddedilirken 
İvanov’un önerisi kabul 
edildi. Öneri, Meclis Dış 
Politika Komisyonu tara-
fından destek aldı.

Karar taslağına karşı oy 
kullanan partilerin tem-
silcileri, onu destekleyen 
milletvekillerini vatan ha-
inliği yapmakla suçladı. 
BSP, önerinin şimdiye 

kadar en iyi olduğunu, 
ancak kabul edilmesinde 
acele edilmemesi çağrı-
sında bulundu.

Önerinin, hükümet ta-
rafından şu koşulları ga-
ranti altına alacak şekilde 
değiştirilmesi gerekiyor:  
Kuzey Makedonya’da-
ki Bulgar topluluğunun 
ulusunun bir parçasını 
oluşturan bir halk olarak 
Kuzey Makedonya Cum-
huriyeti Anayasası’na 
dahil edilmesi, müzakere 
sürecindeki hiçbir şey Ma-
kedon Dili’nin Bulgaristan 
tarafından tanınması ola-
rak yorumlanmaması, iyi 
komşuluğün katılım süre-
cinde bir kriter olmaya de-
vam etmesi ve Brüksel’in 
AB ülkelerini ilerleme ko-
nusunda bilgilendirmesi 
ve Bulgaristan ile 2017’de 
imzalanan sözleşme ve 
protokollere uyulmaması-
nın müzakere çerçevesi-
ne dahil edilmesi.

Bu durumda, Parlamen-
tonun kararına göre, hü-
kümet önerilen müzakere 

çerçevesini onaylayabilir 
ve böylece vetoyu kaldıra-
bilir. Ancak bundan önce 
Bulgaristan ve Kuzey 
Makedonya'nın, müzake-
relere ilişkin AB çapında-
ki tutumu ifade eden diğer 
iki belgenin atıfta bulun-
duğu ikili bir protokol im-
zalaması gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Teodo-
ra Gençovska’nın Meclis 
Dış Politika Komisyonu 
toplantısında okuduğu 
bir rapora göre, Dışişle-
ri Bakanlığı Fransa’nın 
AB Konsey i  Dönem 
Başkanlığı'nın Kuzey 
Makedonya'nın AB üyeli-
ğine ilişkin müzakerelere 
başlama önerisi üzerinde 
çalıştı. Bakan, söz konusu 
önerinin şimdiye kadar en 
iyi öneri olduğunu söyledi.

Bulgaristan, 2020'de 
GERB-Birleşik Vatanse-
verler İttifakı koalisyon 
hükümeti dönemi sırasın-
da Kuzey Makedonya'nın 
AB üyelik müzakerelerinin 
başlamasını veto etmişti.

            Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediyesi, Orfeyus 
Gecesi Müzik Festivali Düzenledi

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediyesi, Kırcaali ilinde 
koronavirüs pandemisinin 
başlamasından sonra en 
popüler festivali düzen-
ledi. Tatul (Acıoluk) köyü 
yakınında bulunan Traklar 
dönemine ait tapınağın 
yanında bu yıl 14’üncü-
sü yapılan Orfeyus Ge-
cesi Müzik Festivali'ne 
1000'den fazla kişi katıldı.

Festivalin açılışında katı-
lımcılara hitap eden Mom-
çilgrad Belediye Başkanı 
İlknur Kazim, “Burada dü-
zenlediğimiz müzik festi-
vali, bin yıllık gelenekleri 
ve görenekleri koruyarak 
ve geliştirerek sanatın bü-
yüsünün bir tür amblemi 
haline geldi. Momçilgrad 
Belediyesinin on yıllık ge-
leneği başarılı bir şekilde 
koruduğu için son derece 
memnunum” diye kaydet-
ti. İlknur Kazim, araların-
da Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) milletve-
killeri Adlen Şefket, Bay-
ram Bayram ve Pavlin 
Krıstev'in de bulunduğu 
programı izlemeye gelen-

leri selamladı.
Belediye Başkanı, fes-

tival sahnesinde yaptığı 
konuşmada bu yıl Tatul 
köyü yakınlarındaki kült 
kompleksi alanında arke-
olojik kazılara devam edi-
leceğini duyurdu. İlknur 
Kazim, “Ekibimle birlikte 
bu kutsal yeri ziyaret et-
meyi daha da keyifli ve 
ilgi çekici hale getirme 
fikri üzerinde çalışıyo-
ruz, çünkü birçoğunuzun 
muhtemelen yaptığı gibi 
bu eşsiz kompleksin hala 
birçok sır sakladığına ina-

nıyoruz. Bu bağlamda, bu 
sonbaharda başlaması 
gereken yeni kazıların 
başlatılacağına dair iyi bir 
haber vermek istiyorum” 
diye açıkladı.

Selamlama sözlerinin ar-
dından Belediye Başkanı, 
16 bisikletçinin yer aldığı 
Tatul köyü- Momçilgrad 
bisiklet turunun kazanan-
larını ödüllendirdi. Yarışın 
galibi Hüseyin Hüseyin 
bir bisiklet ile ödüllendiril-
di.  İkinci ve üçüncü olan 
Ervin Hüseyin ve Tolga 
İzzet’e de ödüller verildi.

Ödül töreninin 
ardından sahneye 
Momçilgrad ilçe-
sinden yetenekli 
çocuklar çıktı. Ro-
dop türküleri söy-
leyen şarkıcı Filip 
Sinapov, “Kaynak-
tan Türküler” isim-
li son albümünde 
yer alan hit olan 
türküleri seslen-
dirdi.

Programda sah-
ne alan Riton İkilisi 
Katya ve Zdravko, 
sevenlerine coşku-

lu bir gece yaşattı.
Momçilgrad doğumlu 

olan Zdravko, “Duygula-
rını ifade etmekte zorla-
nıyorum, memleketimde 
bulunduğum için gerçek-
ten heyecanlıyım” diye 
kaydetti. Riton İkilisi, en 
son şarkılarının yanı sıra 
en popüler hitleriyle seyir-
ci karşısına çıktı.  

Orfeyus Gecesi Müzik 
Festivali, geleneksel ola-
rak ateş şovu ve havai 
fişek gösterisiyle sona 
erdi.         Kırcaali Haber

Cebel Belediyesi, aktif şeffaflık 
açısından bölgede birinci

Bilgiye Erişim Programı Vakfı tarafından gerçek-
leştirilen yıllık anket sonuçlarına göre, Cebel (Şeyh-
cuma) Belediyesi, aktif şeffaflık göstergesi açısın-
dan bölgede en yüksek puana sahip ilçedir. Anket 
sonuçları, bölgedeki hemen hemen tüm belediye 
ve devlet kurumlarının temsilcilerinin katıldığı çev-
rimiçi bir seminer sırasında analiz edildi. Cebel 75,2 
puan toplarken onu 67,9 puanla Kırcaali Belediyesi 

ve 66,7 puanla Çernooçene (Yenipazar) Belediyesi 
izledi.

Bilgiye Erişim Programı Vakfı İcra Müdürü Dr. 
Gergana Juleva, “Kırcaali ilindeki yedi belediyenin 
sonuçları çok iyi, ulusal ortalamanın üzerinde bir 
seviyededir. Bölgede sonuncu olan Ardino Beledi-
yesinin 61,8’lik puanı bile çok iyi seviyededir” diye 
konuştu.  

Devlet kurumları arasında bir yıl daha en yüksek 
reytinge sahip Kırcaali İl Emniyet Müdürlüğü, ülke-
deki tüm müdürlükler arasında üçüncü sırada yer 
alıyor.

Kırcaali Valiliğinin göstergeleri onu 15. sıraya yer-
leştirdi.

Bilgiye Erişim Programı Vakfı, kurumların inter-
net sitelerinde “Bilgiye erişim" bölümlerinin içeriğine 
dikkat etmesi gerektiğine dair tavsiyede bulundu. 
Yıllık analiz sonuçlarına göre, yalnızca Cebel Bele-
diyesi tüm gereksinimleri karşılamaktadır.
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Bakan İvanov: Bu yıl buğday hasadının 
yüksek olması bekleniyor

Stara Zagora (Eski Zağ-
ra) ili Radnevo ilçesi Boz-
duganovo köyünde Bakan 
Yardımcısı Stefan Burdjev 
ile birlikte katıldığı törende 
hasat dönemini başlatan 
Tarım Bakanı Dr. İvan İva-
nov, “Buğday hasadı için 
güzel bir yıl bizi bekliyor 
ve ortalama rekolte mik-
tarının geçen yılki hasat 
miktarına yakın olmasını 
bekliyoruz” diye kaydetti. 
Bozduganovo köyünde 
bugün “Uluslararası Ba-
rış Ekmeği" projesi kap-
samında düzenlenen bir 
törenle geleneksel çavdar 
hasadı başlatıldı. Etkinli-
ğe Ulusal Tahıl Üreticileri 
Birliği ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca Tarım Bakanlığı 
yönetiminin temel önceli-
ğinin ülkenin gıda güven-
liğini sağlamak olduğunu 
söyledi. Dr. İvanov, “Ta-
hıl ambarlarında geçiş 
stoku için yeterli miktar-
da buğday mevcut olup 
Bulgaristan'da gerek iç 
tüketim gerekse ihracat 
için yeterli olan ihtiyaç 
sorunsuz bir şekilde kar-
şılanmaktadır” dedi. Ba-
kan, ülkenin şu anda tahıl 
konusunda bir gıda krizi 
tehdidi altında olmadığı 
konusunda kararlıydı.

Bakan, “Altı ayda Tarım 
Bakanlığı yönetiminin 
yerli tahıl üreticileri, tahıl 
işleyicileri ve ekmek üreti-
cileri ile birleşerek her ha-
nenin uygun fiyata ekmek 
alması hedefine ulaştığını 
söylemekten mutluluk du-
yuyorum” diye ifade etti.

Bulgaristan'ın kendisini 
sadece Avrupa'da değil, 
dünyada da başlıca buğ-
day üreticilerinden biri 
haline getirdiğini sözlerine 
ekleyen Dr. İvanov, “Ülke-
miz 2021 yılında 30'dan 
fazla ülkeye buğday ihra-
catı ile dünyada 11. sıra-
da yer alarak uluslararası 
pazarda önemli bir faktör 
olmaya devam etmekte-
dir. Aynı yıl buğday ihra-
catı, Bulgaristan'ın toplam 
tarımsal ürün ihracatının 
yaklaşık %20'sini oluştur-
maktadır” diye bildirdi.

Bakan, Tarım Bakanlı-
ğının son 6 ayda sektör-

deki mevcut zorluklar ve 
sorunlar hakkında sivil 
toplum sektörü ve iş dün-
yası temsilcileriyle sürekli 
ve doğrudan bir diyalog 
içinde olduğu yorumunu 
yaptı. Dr. İvanov, “Ayrıca 
piyasa güvenliğini sağ-
lamaya dahil olabilecek 
tüm kurumlarla iyi bir or-
taklık sürdürüyoruz. Gıda 
güvenliğinin sorgulanma-
ması için elimizden ge-
len her şeyi yaptık. Yem 
Yasası’nda değişiklik ya-
pan bir yasa taslağı da 
hazırladık” diye bildirdi.

Bakan, “Bugün, Co -
vid-19 pandemisinin, 

Ukrayna'da savaşın de-
vam ettiği bir sırada Tarım 
Bakanlığı yönetimi olarak 
çok şey başardık. Sonuç 
olarak yerli çiftçilerin bu yıl 
alacağı destek eşi benze-
ri görülmemiş büyüklükte 
ve sadece daha şeffaf bir 
şekilde kalmayıp aynı za-
manda çiftçiler arasında 
daha adil bir şekilde da-
ğıtılacak. Dönüm Başına 
Destek Ödeme Programı 
(SEPP) kapsamında öde-
nen yaklaşık 643 milyon 
leva tutarındaki destek 
ve tarıma doğrudan gelir 
desteği kapsamında yeşil 
tarım uygulamaları için 

451 milyon levanın üze-
rinde destek ve Tarımsal 
Destek Ödeneklerinin Ye-
niden Dağıtılması Progra-
mı (SPP) kapsamında 104 
milyon levanın üzerinde 
destek buna örnek göste-
rilebilir. Bu önlemler tahıl 
üretimi de dahil olmak 
üzere tüm tarım sektörü-
ne yönlendirildi” dedi.

Dr. İvanov’un ifadesine 
göre, bakanlık tarım sek-
törünü tam olarak destek-
lemek için çalışmaktadır. 
Çiftçiler, Bulgaristan'a 
10,6 milyon avroluk yar-
dım sağlayan ve ulusal 
bütçeden ayrılacak fon-
larla %200'e veya top-
lam 62 milyon levaya 
yükseltilme olasılığı ta-
şıyan Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonu'nun olağa-
nüstü tedbiri kapsamında 
destek alacaklar.

Çiftlik başına 35 000 
avroya kadar yardım ön-
gören Ekonomiyi Destek-
lemek İçin Kriz Durum-
larında Devlet Yardımı 
Tedbirlerine İlişkin Geçici 
Çerçeve ile ilgili olarak 
Bakan, gerekli fonların 
sağlanması kararının 
Parlamento tarafından 
oylanacağını belirtti.

Dr. İvanov, “2021 ve 
2022 yılları için Kırsal Kal-
kınma Programı (PRSR) 
kapsamında harcanma-
yan fonların %5'inin yeni-
den dağıtılması bekleni-

yor. Çiftçilere 33 milyon 
avro ödemek için deği-
şikliğin temmuz ayında 
gerçekleşmesini umu-
yorum” dedi. Bakan, yö-
netmelik değişikliğinden 
sonra bakanlığın program 
değişikliği için bildirimde 
bulunacağını açıkladı.
Dr. İvanov, “Bugün ge-

leneksel olarak Barış Ek-
meği projesi kapsamında 
düzenlenen bir törenle 
çavdar hasadını başla-
tıyoruz.  Orta ve Doğu 
Avrupa'dan 12 ülkeyi 
kapsayan bu Avrupa giri-
şimi, barışı koruma, sür-
dürülebilir tarım, ortak bir 
gelecek için birleşme ve 
Avrupa ülkelerinin refa-
hı mesajını taşıyor” diye 
kaydetti.
Bakan Yardımcısı Burd-

jiev, iyi bir verim olması 
beklenen tahılların zama-
nında hasat edilmesi için 
şu anda tüm ön koşulların 
mevcut olduğuna dikkat 
çekti. Burdjiev, “Tarım 
Bakanlığı, gıda güvenli-
ğini ve kamu mallarının 
arzını sürdüren çiftçilere 
daha adil ve daha hede-
fe yönelik doğrudan öde-
meler sağlama konusun-
da tamamen kararlıdır. 
Bakanlığın çabalarının 
arkasındaki amaç, çiftçi-
lerin uzun vadeli rekabet 
edebilirliğini sağlamaktır” 
dedi.
Bakan İvanov ve Yar-

dımcısı Burdjiev, çiftçilere 
sağlık, şans, başarılı bir 
hasat ve yüksek verim 
elde etmelerini dilediler.
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Okul yılının sonunda Çernooçeneli 
öğrenciden güzel bir sürpriz

Okul yılının bitmesine günler kala Çernooçene 
(Yenipazar) ilçe merkezindeki Hristo Smirnenski 
Lisesi 7. sınıf öğrencisi Mümün Remzi öğretmen-
lerini şaşırttı.

Öğleden sonra herkes okuldan ayrıldıktan sonra 
yaratıcı öğrenci, okul fuayesinde öğretmenlerinin 
portrelerinden oluşan bir resim sergisi sergiledi.

Sergi, öğretmenleri ve okul arkadaşlarına hoş 
bir sürpriz oldu.

Genç ressamın öğretmenleri, “Çernooçene’nin 
Yabılçeni (Almalık)  köyünden Mümün Remzi, re-
sim yapma konusunda çok yeteneklidir. Öğrenci-
mize bize yaşattığı güzel duygular için teşekkür 
ederiz. Kendisine hayallerinin peşinden gitmesini 
ve asla kendine ihanet etmemesini diliyoruz” diye 
ifade ettiler.

Bulgaristan’ın sınır dışı ettiği 70 Rus diplomat ülkeden ayrıldı
Bulgaristan’da istifa 

eden Başbakan Ki -
ril Petkov hükümetin-
ce "istenmeyen kişi" 
i lan  ed i len  Rusya 
Federasyonu’nun Sofya 
Büyükelçiliğinde görevli 
70 diplomat, aile üye-
leriyle birlikte 2 uçakla 
Moskova’ya gitti.
Rusya’dan özel olarak 

gönderilen iki uçağa, 70 
diplomatın ve ailelerinin 
bindiği öğrenildi.
İstifa eden Başbakan 

Kiril Petkov, sınır dışı 
edilen Rus diplomatla-
rın ülkede casuslukla 
uğraştıklarını öne sürer-
ken, Dışişleri Bakanlığı 
istenmeyen kişilerin ila-
nını, iki ülkenin karşılıklı 
diplomatik temsilcilik-
lerindeki personel sa-
yısındaki orantısızlıkla 
ifade etti.
Bulgar istan’a eleş-

tirel tavır sergileyen 
Rusya’nın Sofya Büyü-
kelçisi Eleonora Mitrofa-
nova da ikili ilişkilerinin 
kopma noktasına geldi-
ğini belirterek, "Rusya 

hükümeti, bu eyleme 
karşılıklı, mümkünse 
asimetrik yanıt verecek. 
Maalesef Bulgaristan 
hükümeti, Bulgar halkı 
kavgaya sürüklemeye 
çalışıyor ancak bu eme-
linde başarılı olmaya-
cak." ifadesini kullandı.
"Mitrofanova derhal 

değiştirilmeli"
Bulgaristan Savunma 

Bakanı Dragomir Za-
kov, yapığı açıklamada, 
"Bulgaristan’a saygısız 
davranan Mitrofanova 
derhal değiştirilmeli." 

dedi.
Büyükelçi Mitrofano-

vanın tavırlarını "kabul 
edilemez" olarak ta-
nımlayan Zakov, "Dip-
lomasi yürütme tarzı 
böyle olamaz. Eminim 
ki Rusya’nın diploma-
tik servisinde ülkesini 
daha başarılı temsil 
edebilecek profesyo-
neller vardır. Devletinin 
politikası ne olursa ol-
sun her bir diplomat, ka-
bul eden ülkeye saygılı 
davranmalı. Daha önce, 
Mitrofanova’nın isten-

meyen kişi ilan 
edilmesine ve-
sile olabilecek 
birçok olay ya-
şanmıştı." diye 
konuştu.
A v r u p a 

B i r l i ğ i  v e 
N A T O ’ d a n 
destek
Kir i l  Petkov 

h ü k ü m e t i n i n 
kalabalık Rus 
d i p l o m a t l a r 
grubunun sınır 
dışı edilmesi-
ne ilişkin kara-

rına, Avrupa Birliği ve 
NATO’dan destek gel-
mişti.
Bulgaristan’da Rusya 

yanlısı Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev, komü-
nist kökenli hükümet 
ortağı olan Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP), 
parlamentoda temsili 
olan muhalefet popülist 
Rusya yanlısı Yeniden 
Doğuş partisi ve ülkede 
kalabalık olan Rus dias-
pora karara sert tepki 
gösteriyor.
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İş dünyası, Meclisten uzun vadeli uygun 
elektrik, gaz ve petrol fiyatları istedi

İşveren örgüt ler i, 
ekonominin rekabet 
gücünü yüksek tutmak 
için yasal değişiklikler 
öneriyor. Bir kopyası 
Başbakan Kiril Petkov 
ve Maliye Bakanı Asen 
Vasilev'e gönderilerek 
Meclisteki parti grup-
larına bir mektupla 
sunulan öneride parti 
gruplarıyla acil toplan-
tı yapılmasında ısrar 
edildi.
İşveren örgütleri, büt-

çe güncellemesiyle 
birlikte mevcut meka-
nizmanın haziran so-
nunda yürürlükten kal-
dırılacak olmasından 
dolayı bunun gerek-
çeleri ortadan kalkana 
kadar işletmeleri aşırı 
yüksek elektrik fiyat-
ları nedeniyle tazmin 
etmek için uzun vadeli 
bir mekanizma düzen-
lemesini istiyor.
Elektrik Sistemi Gü-

venlik Fonu'nun ev dışı 
elektrik tüketicilerini, 

ilgili ay için Bulgaristan 
Bağımsız Enerji Borsa-
sı (BNEB) Gün Öncesi 
Piyasası’ndaki gerçek 
ortalama aylık borsa 
fiyatı ile megavat saat 
başına 200 levalık ta-
ban fiyatı arasındaki 
farkın yüzde 80'i ile 
tazmin etmesi isteni-
yor. Şu anda megavat 

saat başına 200 levalık 
taban fiyatının altında 
elektrik tüketen müş-
terilere tazminat öden-
mez. Tazminat tutarın-
dan daha az tutarda 
taban tutarını aşan bir 
fiyatı olan müşterilere 
tazminattan sonraki fi-
yatın megavat saat ba-
şına 200 levadan dü-

şük olmayacak kadar 
düşürülmüş bir miktar-
da tazminat ödenir.
Ayrıca, büyük mik-

tarda elektrik tüketen 
sanayi endüstrisi için 
uzun vadeli elektrik 
tedarikini ve ulaşım 
hizmetleri için uygun 
fiyatlarla doğal gaz ve 
petrol ürünleri tedari-

kini sağlamak için bir 
mekanizma geliştiril-
mesi de önerilmektedir.
İşveren örgütlerinin 

bir diğer önerisi, gün-
celleme tasarısına da-
hil edilmesi gereken 
devlet bütçesinden 
sağlanan fonlarla do-
ğal gaz fiyatı için bir 
telafi edici mekaniz-
manın uygulanması 
yönündedir.
İşveren örgütleri ay-

rıca devletin şirketlere 
borçlarını ödemesi için 
gerekli fonların sağlan-
masında ve yol yapım 
şirketlerine yapılan 
ödemelerin hızlandırıl-
masında ısrar ediyor.

Ayrıca acil mevzuat 
değişiklikleri yoluyla 
inşaat alanındaki kamu 
ihale sözleşmelerinin 
endekslenmesini dü-
zenlemenin yanı sıra 
askıya alma prose-
dürleri ve operasyonel 
programlar kapsamın-
da finanse edilen ve 
daha sonra mali dü-
zeltmeler yapılan veya 
Avrupa Komisyonu'na 
geri ödemeler yapılan 
sözleşmeleri uygulaya-
mama riskinin artması 
nedeniyle ulaştırma 
ağının güvenliğini sağ-
lamak için devlet büt-
çesine fon sağlanması 
da istenmektedir.

Üç Deniz Girişimi Yatırım 
Fonu, ilk büyük yatırımını 

Bulgaristan'da yaptı
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, bu yıl 

Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen bölgesel 
iş birliği girişimi olan Üç Deniz Girişimi Zirvesi’ne 
katıldı. Cumhurbaşkanı, zirvenin ardından basın 
mensuplarına yaptığı açıklamada, “Üç Deniz Gi-
rişimi Altyapı Yatırım Fonu, ilk büyük doğrudan 

yatırımını Bulgaristan'da yaparak Burgaz Limanı 
hisselerinin önemli bir payını satın aldı” diye du-
yurdu.

Radev, “Burgaz Limanı, Avrupa Birliği'nin İs-
tanbul Boğazı'na en yakın limanıdır. O, bölgemizi 
Orta Doğu ve Asya ile birleştirmede önemli bir 
rol oynamaktadır” diye belirtti ve yatırımın bölge 
genelinde daha fazla bağlanabilirlik ve ekonomik 
kalkınmayı teşvik etmede önemli bir rol oynaya-
cağını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı, “Bu yatırım, siyasi irade, koor-
dineli çabalar ve sıkı çalışma olduğunda işlerin na-
sıl yürüdüğünün kanıtıdır. Bu, Bulgaristan'a daha 
fazla yatırım çekmek için tüm inisiyatifleri, ulus-
lararası ve finansal araçları kullanmak için nasıl 
çalışmamız gerektiğinin bir örneğidir” diye belirtti.

Radev’in ifadesine göre, yatırım, bağımsız dış 
finans kurumlarının derinlemesine analizlerinin 
sonucunda yapıldı. Cumhurbaşkanı, “Bu yatırım, 
Bulgaristan'a olan güveni ve ülkemizin görünürlü-
ğünü artırıyor, onu yatırım haritasında çok daha 
iyi konumlandırıyor” dedi.

Üç Deniz Girişimi Yatırım Fonu, Şubat 2020'den 
beri faaliyet gösteriyor. Fon, yatırımlarını tamamen 
ticari koşullara dayandıran yatırım danışmanı Am-
ber Infrastructure Group tarafından yönetiliyor.

Bulgaristan, satın alma gücü ve kişi başına 
GSYİH açısından AB’de son sıralarda 

2021 yılı için ilk hızlı 
değerlendirmesine daya-
nan Eurostat verilerine 
göre, Bulgaristan, satın 
alma gücü ve kişi başına 
gayri safi yurt içi hasıla 
(GSYİH) açısından Av-
rupa Birliği (AB) ülkeleri 
arasında son sıralarda 
yer alıyor.

Gerçek bireysel tüketim, 
hanelerin maddi refah 
düzeyine ölçer. Verilere 
göre, AB üye devletleri 
arasında AB-27 ortala-
masının %63 ile %146'sı 
arasında değişmektedir.

Dokuz üye dev let , 
2021'de kişi başına fi-
i li gerçek bireysel tü-
ketim düzeyinin AB-27 
ortalamasının üzerinde 
olduğunu kaydetti. Bu 
düzey, AB-27 or tala-
masının %46 üzerinde 
olup Lüksemburg'da en 
yüksektir. Danimarka, 
Almanya, Hollanda, Bel-
çika, Avusturya, İsveç, 
Finlandiya ve Fransa'da 
bu düzeyler %10 veya AB-
27 ortalamasından daha 
yüksektir.

Kişi başına fiili gerçek 
bireysel tüketim düzeyi, 
13 üye devlet için AB-
27 ortalamasından %25 
daha düşük bir aralıktadır. 

İtalya, Litvanya, Kıbrıs ve 
İrlanda'da kişi başına fiili 
gerçek bireysel tüketim 
düzeyleri AB-27 orta-
lamasının %10'a kadar 
altındayken Slovenya, 
İspanya, Çek Cumhuri-
yeti, Polonya, Portekiz, 
Romanya ve Malta'da bu 
oranlar %11 ile %20 ara-
sında daha düşüktür. Es-
tonya ve Yunanistan'da 
sırasıyla AB-27 ortalama-
sından %21 ve %23 daha 
düşüktür.

Beş üye devlet, AB-27 
ortalamasının %25 veya 
daha fazla altında kişi ba-

şına fiili gerçek bireysel 
tüketim düzeyine sahip-
tir. Bu düzey, Hırvatistan, 
Letonya, Macaristan ve 
Slovakya'da AB-27 orta-
lamasından %27 ile %30 
daha düşüktür.

Bulgaristan'da kişi ba-
şına fiili gerçek bireysel 
tüketim düzeyi, AB-27 or-
talamasından %37 daha 
düşüktür.

Bulgaristan, kişi başına 
düşen gayri safi yurt içi 
hasıla (GSYİH) açısından 
da %55 ile yine sıralama-
da son sıralarda yer al-
maktadır. Lüksemburg'da 

bu gösterge yüzde 277’dir.
K iş i  başına düşen 

GSYİH, ekonomik faa-
liyetin ana ölçüsü olup 
üye devletler arasında 
önemli farklılıklar gösterir. 
2021'de satın alma gücü 
paritesi esas alınarak öl-
çülen kişi başına GSYİH, 
AB-27 ortalamasına kı-
yasla Bulgaristan'da %55 
ile Lüksemburg'da %277 
arasında değişmektedir. 
On ülkede 2021'de kişi 
başına düşen GSYİH dü-
zeyleri, AB-27 ortalama-
sının üzerinde kaydedildi.
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Mini Maritsa East Şirketi ilk kez 
yurt dışına kömür ihraç edecek

Mini Maritsa East Şirke-
ti İcra Müdürü Müh. İlza 
Çinkova, basın mensup-
larına yaptığı açıklamada, 
“Mini Maritsa East Enerji 
Kompleksi, 70 yıllık tari-
hinde ilk kez yurt dışına 
kömür ihraç edecek. Bu, 
Belgrad yakınlarında-
ki elektrik santrallerine 
Bulgaristan’dan kömür 
tedarik edecek bir Sırp 
şirketiyle sözleşme imza-
lanması sonucunda müm-
kün oldu” diye açıkladı.

M ü h .  Ç i n k o v a , 
“Bulgaristan’da üretilen 
linyit kömürünün komp-
leksin dışında satışı şim-
diye kadar düşünülemezdi 
ve özellikle Mini Maritsa 
East Enerji Kompleksi’nin 
yakın zamanda kapatı-
lacağına dair karamsar 
tahminler göz önüne alın-
dığında kömür ihracatının 
mümkün olduğu neredey-
se hiç varsayılamazdı. 
Linyit kömürü ihracat söz-
leşmesinin imzalanması, 
Mini Maritsa East Enerji 
Kompleksi’nin enerji sant-
rallerine garantili kömür 

teslimatlarını etkilemeye-
cek. Bu ihracat sözleşme-
si, büyük bir başarı ve iyi 
bir ihtimaldir” diye açıklık 
getirdi.

Ş i r k e t  m ü d ü r ü , 
Sırbistan'da iki termik 
santral tarafından kulla-
nılacak olan linyit kömü-
rü ihracat sözleşmesinin 

Radnevo Mini Maritza 
East Şirketi ile Belgrad 
merkezli Virom Group 
Şirketi arasında imzalan-
dığını belirtti.

Banka akreditif bede-
linin birkaç gün içinde 
ödenmesi ve ilk kömür 
miktarlarının Ruse (Rus-
çuk) ve Sviştov liman-

larına gönderilmesi ve 
buradan “Nikola Tesla 1" 
ve "Nikola Tesla 2" termik 
santrellerine ulaştırılması 
bekleniyor.

Müh. Çinkova, “İki baz 
yük elektrik santrali, batı 
komşumuzun toprak-
larının neredeyse yarı-
sına elektrik sağlıyor, 

ancak birkaç yıl önce 
Kolubara’da maden oca-
ğında meydana gelen sel 
felaketinden sonra ciddi 
yakıt sorunları yaşıyor. 
Şimdiye kadar Romanya 
ve Kuzey Makedonya'dan 
kömür tedarik ettiler” diye 
açıklık getirdi,

Sözleşme 30 Nisan 
2023 tarihine kadar ge-
çerli olup, 1,75 milyon ton 

kömür satışı yapılması 
planlanmaktadır.

Mini Maritsa East Enerji 
Kompleksi’ni oluşturan üç 
termik santralin şu anda 
linyit satın aldığı (ton kon-
vansiyonel linyit kömürü 
başına 87.35 leva) fiyattan 
%9'un biraz üzerinde bir 
fiyat üzerinde anlaşmaya 
varıldı.
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Kiril Petkov: AB'nin Batı 
Balkanlar'a olan bağlılığını en 

üst düzeyde teyit ediyoruz
İstifa eden Başbakan Kiril Petkov, Brüksel'de 

gerçekleşen Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar 
Zirvesi’ne katıldı.

Bulgaristan Başbakanı, toplantının katılımcıları-
nı Fransa’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nın 
Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine ilişkin müza-
kerelere başlama önerisine ilişkin tartışmalar da 
dahil olmak üzere ülkedeki iç siyasi durum hak-
kında bilgilendirdi. Petkov, Meclis Dış Politika Ko-
misyonunun konuyu görüşmek üzere bir toplantı 
planlandığına dikkat çekti. Başbakan, hükümetin 
Halk Meclisin kararını beklediğini vurguladı.

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Batı 
Balkan ülkelerinin entegrasyonuna açık destekleri-
ni ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığından 
kaynaklanan ortak zorluklar karşısında daha da 
yakın iş birliğine yönelik arzularını yeniden teyit 
ettiler. Toplantıda AB'nin ortak dış politikası ve gü-
venlik politikasına ilişkin pozisyonlar da dahil ol-
mak üzere çok çeşitli jeostratejik konular tartışıldı.

Petkov, düzenlenen toplantı için Fransa’nın AB 

Konseyi Dönem Başkanlığı ve Avrupa Konseyi 
Başkanı Charles Michel'e şükranlarını sundu.

Başbakan, “Bugün AB'nin, bölgenin Avrupa ai-
lesine entegrasyonu için çok önemli olan Batı Bal-
kan ülkelerinin ekonomik, siyasi ve sosyal dönüşü-
müne olan bağlılığını en üst düzeyde teyit etmek 
için bir araya geldik. AB, Covid-19 krizi gibi zor 
zamanlarda da dahil olmak üzere her zaman en 
yakın komşularını desteklemiştir. AB’nin uzmanlı-
ğından ve mali desteğinden daha fazla yararlanan 
başka bir bölge yoktur” diye kaydetti.

Petkov, ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için yük-
sek katma değerli ürün üretilebilecek bir dizi iş 
birliği alanının ana hatlarını çizdi. Enerji alanı ile 
ilgili Başbakan, Güneydoğu Avrupa ülkelerine arzı 
garanti altına almak için eksik enerji altyapısının 
gecikmeden tamamlanması gereğini vurguladı.

Bulgaristan'da 5600'den fazla Ukraynalı 
iş sözleşmesiyle çalışmaya başladı

Başbakanlıktan veri-
len bilgiye göre, sava-
şın başlangıcından bu 
yana 330 000'den fazla 
Ukraynalı Bulgaristan'a 
giriş yaptı. Krizin zirve-
sinde Bulgaristan’a 115 
000'den fazla insan ba-
rındırıldı, bugün itibariy-
le ise yaklaşık 78 000 
kişi hala Bulgaristan'da 
kalmaya devam ediyor. 
Bunların yaklaşık yarısı, 
yeni insani yardım prog-
ramı kapsamında devlet 
kurumları ve otellerde 
barındırılıyor.
Bulgaristan’da geçici 

koruma statüsüne sahip 
5600'den fazla Ukrayna 
vatandaşı iş sözleşmesi 
ile çalışıyor ve bu sayı, 
Ukrayna'daki savaştan 
kaçan çalışma çağında-
ki nüfusunun %15'inden 
fazlasını temsil ediyor. 
5600'den fazla olan bu 
sayı, Borçlar ve Sözleş-
meler Kanunu kapsa-
mında iş sözleşmesi ve 
deneme süreli iş sözleş-
mesi ile çalışanları kap-
samamakta ve yine de 
devletin yakın tarihinde 
ve sadece 3 ay içinde en 
yüksek oranda mülteciyi 
entegrasyon sürecine 

dahil etmeyi başardığını 
gösteriyor.
Dokuz farklı meslek 

alanında ekonominin 20 
sektöründe çalışanlar, 
ülkenin hemen hemen 
tüm illerine dağılmışlar-
dır.
İş sektörleri şu yönlerde 

genişlemektedir: otelcilik 
ve restorancılık, idari ve 
yan faaliyetlerden inşaat 
ve profesyonel faaliyet-
ler, bilimsel araştırmalar 
ve bilişim teknolojilerine 
(BT) kadar. Krizin baş-
langıcında BT sektörü 
yaklaşık 30 000 elemana 
ihtiyacı olduğunu, tekstil 
endüstrisi ise yaklaşık 

20 000 kişiyi işe alabi-
leceğini açıkladı. Ukray-
nalılar, yönetici, uzman, 
teknisyen, yardımcı ve 
idari personel olarak ve 
ayrıca özel nitelik gerek-
tirmeyen mesleklere sa-
hip kişiler çeşitli branş-
larda atandı.
Ek İstihdam Tedbirleri
6 Haziran'da İstihdam 

Ajansı, ülkemizde geçici 
koruma sağlanan Ukray-
nalı mültecileri destek-
lemek için bir program 
başlattı. Bulgaristan'da 
çalışmaya başlayan Uk-
rayna vatandaşlarına 3 
aylık kira ve genel gi-
derler için 356 leva ve-

rilecek. Ayrıca 
devlet, mülteci 
çalıştıran iş -
verenlere aynı 
süre için asgari 
ücret ve sigorta 
primi ödemele-
rini sağlayacak. 
Gerekli olan fi-
nansman, 2014-
2020 Dönemi 
İnsan Kaynak-
larının Gelişti-
rilmesi Operas-
yonel Programı 
k a p s a m ı n d a 
finanse edilen 

Dayanışma pro-
jesi kapsamında AB ta-
rafından sağlanıyor.
İstihdam sübvansiyonu 

verilen dönem boyunca 
işverenler, istihdam edi-
len Ukraynalıların ücret-
lerinin ödenmesi için as-
gari ücret (710,00 leva) 
ve işverenlere ait sigor-
ta primleri tutarında nakit 
desteği ve ayrıca İş Ka-
nunu ve Sosyal Güvenlik 
Kanunu gereklerine göre 
işverenler tarafından 
ödenmesi gereken tüm 
katkı paylarının masraf-
larını kapsayan teşvikler 
alacaklardır.
           Kırcaali Haber
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Bulgaristan'da Müslümanlara karşı asimilasyon 
kampanyası davasının kapatılması protesto edildi

Bulgaristan'ı 1989 yılına dek 
45 yıl yöneten eski Komünist 
rejiminin ülkedeki Türk ve 
Müslümanlara karşı yürüttüğü 
asimilasyon kampanyasıyla 
ilgili süren davanın kapatılma-

sı başkent Sofya'da protesto 
edildi.
Balkanlar'da Adalet, Hak-

lar, Kültür ve Dayanışma 
Derneği'nin (BAHAD) hima-
yesinde 16 göçmen ve insan 
hakları örgütünün temsilci-
leri, asimilasyon suçlularının 
yargılandığı davayı 31 Mayıs 
2022'de kapatan Sofya Askeri 
Savcılığı'nın kararına itiraz etti.
Sivil toplum kuruluşu temsilci-

leri, Bulgaristan Devlet Haber 
Ajansı'nda (BTA) düzenledikle-
ri basın toplantısında ortak bir 
bildiri yayınladı.
Bildiride, "Dünya kamuoyu-

nun şahidi olduğu, totaliter 
Komünist rejimi tarafından 
1944 yılından itibaren kendi 
gibi düşünmeyenlere yaşatılan 
acılar ve zulümlerin ardından, 
bu sefer 1984-89 yılları arası 
masum ve savunmasız Türk 
ve Müslümanların üzerine tüm 
nefreti ile devlet terörünü aske-
ri ve diğer aparatları ile asimi-
lasyon kararını alan ve uygula-
yanların mahkeme huzurunda 
hesap vermesi engellenmekte-
dir.” ifadeleri yer aldı.
Aralarında, komünizm dik-

tatörlüğünün hakim olduğu 
Avrupa'nın eski Doğu Blokun-
da "son toplama kampı" olarak 

bilinen Bulgaristan'daki Belene 
adasındaki cezaevinde yargı-
lanmadan yatan çok sayıda 
eski siyasi mahkumun katıldığı 
toplantıda söz konusu davanın 
1991 yılında açıldığı anımsatıl-

dı.
Eski diktatör Todor Jivkov ile 

ülkede sözde "soya dönüş" 
olarak yürütülen ve 1984-1989 
yılları arasında en şiddetli dö-
neminin yaşandığı asimilasyon 
kampanyasının fikir sahipleri 
olarak yargılanan 5 sanığın 
sonuncusu olan, eski başba-
kanlardan Georgi Atanasov'un 
martta ölümü akabinde dava-
nın "sinsice" kapatıldığı kay-
dedildi.
Bildiride şu ifadelere de yer 

verildi:
"Son 15 yılı Avrupa Birliği 

(AB) üyesi olmak üzere, 31 yıl-
dır Bulgaristan'ın adalet otori-
teleri soruşturma safhasındaki 
davayı, defalarca durdurulan, 
son 31 Mayıs 2022 tarihinde 
Sofya Askeri Savcılığı kararıy-
la ön incelemenin kapatıldığı 
ilan edilmiştir. Bu kararı alma 
nedeni olarak da suçlu ilan et-
tikleri kişilerden sonuncusunun 
da ölmesi gösterildi. Sofya Şe-
hir Mahkemesi Askeri Savcılığı 
bu kararı yıldırım hızıyla onay-
ladı. Derneğimiz tarafından 
başlatılan itiraz süreci devam 
etmektedir."
Bildiriyi imzalayanlar ayrıca, 

"1984-1989 yılları arasında bi-
zim etnik kimliğimize, dilimize, 

dinimize, geleneklerimize ve 
yaşam biçimimize kastederek 
büyük acılar yaşatan kişilerin 
ceza almadan davaların ka-
panmasını aklımız, gönlümüz, 
vicdanımız kabul etmemekte-

dir." ifadelerini kullandı.
- "Asıl suçlular hala hayat-

ta"
BAHAD'ın protestosuna 

destek veren STK temsilcileri 
daha sonra Sofya'daki Adalet 
Sarayı'nın önünde bir protesto 
gösterisi düzenledi.
Belene toplama kampında 

suçsuz siyasi mahkum olarak 
hapis yatan Ali Şahmedov'un 
kızı olan, BAHAD'ın Genel 
Başkanı Safiye Yurdakul, "Asıl 
suçlular hala hayatta ve yargı-
lansın." dedi.
İnsanoğluna karşı suç işemiş 

olanların yargılanmaları ge-
rektiğini belirten Yurdakul, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada 
şunları kaydetti:
“Bulgaristan Savcılığı, (dava-

da sanık olan eski komünist 
başbakanlardan) Georgi Ata-
nasov öldükten sonra çok hızlı 
ve sessiz bir şekilde dosyayı 
kapatmak için karar vermiş. 
Savcılık tarafından hayatta 
olan suçluların korumasına 
hiçbirimiz razı gelmiyor. Bu 
protestomuz adil bir yargılama 
yapılana kadar devam ede-
cek.”
BAHAD Yönetim Kurulu Üye-

si Selahattin Aziz Atasoy, 517 
Türk ve Müslümanın hüküm 

giymeden süründüğü Belene 
toplama kampında geçirdiği 
işkence dolu zamanlarını şu 
şekilde ifade etti:
"Silahlı görevliler bizi koğuş-

tan çıkartıp, baskı uygulardı. 
'Sizlere burada kurşun sıksak 
kimsenin haberi olmaz. Ke-
mikleriniz burada çürür' diye-
rek, bizleri sindirmeye çalışı-
yorlardı. Ama biz davamızda 
haklıydık ve orada hiçbirimiz 
baş eğmedi ve kimliğinden 
vazgeçmedi."
Atasoy, Bulgaristan'da ya-

şanan bu zulümlere rağmen 
adaletsizliğin 15 yıldır AB üye-
si olan bu ülkede, asimilasyon 
kampanyasından sorumlu tek 
bir kişinin bile mahkeme huzu-
runda ceza görmediğine vurgu 
yaptı.
Belene mağdurlarından Ah-

met Alpay, üniversite öğren-
cisiyken asimilasyon karşıtı 
olarak tutuklandığını ve aylar-
ca işkence edildikten sonra 
Belene kampına yollandığını 
ve orada da büyük işkenceler 
gördüğünü anlattı.
Alpay, şu ifadelerini kullandı:
"31 yıldır sürdürdüğümüz bu 

davayı devam ettirmeyi düşü-
nüyoruz. Bizimle birlikte olan 
yüzbinlerce taraftarımız var. 
Bulgaristan'ın adalet sistemin-
de karalık bir sayfa vardı. O 
sayfayı aydınlatmak için öyle 
bir gösteri yapmak mecburi-
yetinde kaldık. Bize bu işken-
celeri yaptıranlar ölmüş olsalar 
da uygulayanlar hayattadır ve 
görevlerine devam etmektedir. 
Aralarında 1986 yılında madal-
ya alan ve parasal olarak ödül-
lendirilen kişiler var. Bunların 
hakkettikleri cezaları almaları-
nı istiyoruz. Tek gayemiz hak 
hukuk adalet yerini bulsun"
Bulgaristan Türklerinin rejime 

karşı direnişinin simgesel isim-
lerinden bir olan Sabri İsken-

der de AA muhabirine Belene 
anılarını anlatırken, komünist 
polisin işkence yaptığı Sliven 
cezaevinde geçirdiği 111 gü-
nünü zaman olarak 111 yıla 
benzetti.
Belene'de bir yıllık döneminin 

sonunda kendisi gibi, yargılan-
madan hapis yatan arkadaşla-
rıyla yaptıkları 37 günlük ölüm 
orucunun sonunda sürgüne 
yollandıklarını kaydetti. İnsan-
lık suçların zaman aşımı diye 
bir durumu olmaması gerek-
tiğini savunan İskender, "Asi-
milasyona katkısından dolayı 
1986'da devlet nişanı alan 
komünist rejim görevlilerinin 
nişanları ve aldıkları ikramiye-
lerini devlete iade ederek, yap-
tıklarının cezasını görmelerini 
bekliyoruz." dedi.
Bulgaristan'da 1991 yılında 

asimilasyon kampanyası suç-
lularına karşı açılan davada 
devrik diktatör Todor Jivkov'un 
yanı sıra, döneminin Dışişleri 
Bakanı Petar Mladenov, eski 
İçişleri Bakanı General Dimi-
tar Stoyanov, eski Başbakan 
Georgi Atanasov ve zulüm-
lerin ‘fikir babası’ olarak gös-
teilen Politbüro üyesi Penço 
Kubadinski sanık gösteril-
mişti. Bulgaristan'da 32 yıldır 
süren demokratikleşme sü-
recine rağmen eski Komünist 
Parti'nin mirasçısı olan Rusya 
yanlısı Bulgaristan Sosyalist 
Partisi'nin (BSP) ülkenin siyasi 
hayatına uyguladığı baskısıyla 
Bulgaristan'daki eski komünist 
geçmişinin tüm şiddetlerine 
karşı adalet önlemlerini engel-
liyor.
BSP'nin desteğiyle seçilen 

eski cumhurbaşkanlarından 
Georgi Pırvanov, asimilasyonu 
uygulayan kişilerin bazılarına 
devlete hizmetlerinden dolayı 
ülkenin en yüksek "Stara Pla-
nina" nişanını takdim etmişti.


