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Sofya’da 23 Nisan Etkinliği

Başkent Sofya'da 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı dolayısıyla kutlama

programı düzenlendi.
Türk ve Bulgar Kadınları
Dostluk Derneği (BUTUKADD)

tarafından Türkiye'nin Sofya
Büyükelçiliğinin desteğiyle
Ramada Otelinde düzenlenen

Filibe’de Konsoloslar, emeklileri
yemeğe ve sinemaya götürdüler

Filibe Konsoloslar Kulübü,
“Aziz Büyük Vasiliy” huzurevi
sakinlerini sevindirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin
Ergani’nin fikri üzerine tekrar
faaliyete başlayan Konsoloslar
Kulübünden diplomatlar emekliler ile birlikte yemek yediler ve
onları daha sonra AVM’de sinemaya götürdüler.
Yemek, Arnavutluk Fahri Konsolosu Aristir Dimo, Almanya
Fahri Konsolosu Mariana Çolakova ve Ermenistan Fahri
Konsolosu Ehiyazar Uzunyan’ın
katkılarıyla düzenlendi.
Huzur evindeki heyecan daha
öğlen saatlerinde başladı. Huzurevi sakinleri arasında 30 yıldan uzun süredir sinemaya gitmemiş ve 12 yıldır da restorana
gitmemiş kişiler bulunmaktaydı.
T.C Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, yaşlıları selamlayarak yaptığı konuşmada “Türk
Sineması Günlerinin” başlangı-

cı “Çınar Ağacı” filmini beğenmelerini umduğunu belirtti.
Arnavutluk Fahri Konsolosu
Aristir Dimo; “Bu benim için en

duk” diye ifade etti ve huzurevi
sakinlerini Arnavutluk’a götürmeye söz verdi.
T.C Filibe Başkonsolosu Hü-

programda Türk ve Bulgar çocukların yanı sıra çeşitli ülkelerden gelen çocuklar birlikte
eğlendiler.
Programa katılan çocuklar,
Türkçe ve diğer dillerde şiirler,

Atatürk'ün çocuklara armağan
ettiği bayramı dünya çocuklarıyla yaşamak, kültürlerini paylaşmak ve daha hoşgörülü ve
verimli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla böy-

şarkılar söylediler, çeşitli sanat
sunumları yaptılar.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi
Hasan Ulusoy, programda AA
muhabirine yaptığı açıklamada
"Tüm çocuklar burada tek bir
dili konuşuyor, o da mutluluğun
ve eğlencenin dilidir. Geleceğin kurucuları çocuklardır." ifadelerini kullandı.
Ulusoy, Must afa Kemal

le bir program düzenlediklerini
söyledi.
Ulusoy, "Çocuklarımızı düşmanlıkla, ön yargıyla değil,
onları mutluluk içinde birlikte
yaşamak ve ortak bir gelecek
için yetiştirmeliyiz. Çocukları
böyle yetiştirirsek, gelecekte
husumetler değil, müreffeh bir
gelecek olacaktır" dedi.
Anadolu Ajansı
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güzel günlerden birisi, birlikte
oturduk ve yemek yedik. Bu insanların yemeğe ihtiyaçları yok,
onların güneşe ihtiyaçları var ve
dört duvara sıkışıp kalmamaları
gerekir bizde onların güneşi ol-

seyin Ergani ise huzurevi sakinlerini İstanbul’da bulunana
“Sv.Stefan (Demir Kilise)” götürmeyi şimdiden planlamaya
başladığını belirtti.
Kırcaali Haber
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İşveren örgütleri: Amerikan santralleri,
uyuşturucu tacirlerinden daha çok kâr ediyor
Kamu Denetçisi Maya
Manolova’dan yardım
isteyen Bulgaristan Sanayi Sermayesi Derneği
(AİKB) Başkanı Vasil Velev, “Amerikan Santralleri" olarak bilinen Maritsa
Doğu-1 ve Maritsa Doğu3 elektrik santrallerinin
piyasayı ele geçirdiğine
dair uyardı.
Velev, “Amerikan santralleri, bir yıllık bir düzenleme dönemi için tüketicilerden 486, 4 milyon leva
alıyor. Ulusal Elektrik Şirketi, bu santrallerden kat
kat pahalı elektrik alıyor.
“Ayrıca elektrik üretmediklerinde bile sözleşmeler kapsamında onlara
ödeme yapıyoruz. Bu
para onlara üretime müsait durumda oldukları
için ödeniyor” dedi.
AİKB Başkanı’nın ifadelerine göre hesaplar bu
santrallerin bir aileden
yılda haksız yere 161 leva
aldığını gösteriyor. Velev,
“Bu bir soygun” ifadelerini
kullandı.
AİKB Başkanı, “Amerikan santrallerine yasa

dışı devlet yardımı yaptığımız ortaya çıkıyor. Bütün bunlar iş dünyasında
hoşnutsuzluk uyandırıyor.
Amerikan santrallerinin
faaliyeti, Avrupa hukukuna aykırıdır” dedi. Velev,
Amerikan santralleriyle
uzun vadeli sözleşmeleri
yeniden müzakere etme
zamanının geldiğini söyledi.

İş dünyasının birçok kez
kurumlara başvurmasına rağmen hiçbir sonuç
alınmadığı için şimdi de
Kamu Denetçisine başvurdu. İşverenlerin hesapları, Amerikan santrallerinin uyuşturucu ticaretinde
bile olmadığı kadar kâr ettiğini göstermektedir.
İşverenler Amer ikan
santralleriyle yapılan söz-

leşmelerin sonlandırılması gerektiğini düşünüyor.
İşveren örgütleriyle birlikte gazetecilere verdikleri brifingde Kamu Denetçisi Maya Manolova,
kapısının herkese açık
olduğu için işverenlerin
kendisine başvurduğunu
söyledi. Kamu Denetçisi,
“Elektriğin fiyatına ilişkin
meseleye angaje oldum”

AB'deki tehlikeli malların yarısından
fazlası Çin'den ithal edilmekte
Bulgaristan Ulusal
Radyosu'na (BNR) konuşan Parlamento Tüketici
Koruma Komisyonu (KZP)
Başkanı Dimitır Margaritov, “Tek tip Avrupa standartlarına uymayan Bulgar mallarıyla ilgili ciddi
sorunlar bulunmamaktadır” diye bildirdi.
Margaritov, yine de bazı
durumlarda gerekliliklerle
tutarsızlık gösteren genelde kıyafetler ve özellikle
çocuk kıyafetleri sunulduğunu vurguladı.
KZP Başkanı, “Bu kesinlikle kitle halinde görünen bir şey değildir.
Tespit ettiğimiz ve dolayısıyla yasakladığımız
Bulgaristan’da üretilen
malların, tehlikeli malların
ortak kataloğundaki payı
çok büyük değil” diye belirtti ve standartlara uyulmamasının daha çok Avrupa Birliği (AB) dışındaki
ülkelerde görüldüğünü
sözlerine ekledi.
Margaritov, çocuk yetiştirme ve eğitimi ile ilgili
bebek arabaları, kaykaylar, bahçe mobilyaları ve
diğer çeşitli mallar gibi

pazarımızda dağıtılan
en tehlikeli ürünler dahi
Bulgar istan'da ç eşitli
malların test edilmesi için
laboratuvarların olduğunu
söyledi.
Margaritov, tehlikeli mallar tespit edildiğinde, onları standartlarla uyumlu
hale getirmek için yeniden
tasarlanabildiğini söyledi.
Ancak bu mümkün değilse, yasağın getirilmesi
ve piyasada pazarlanan
ilgili miktarların ele geçirilmesinden sonra tehlikeli ürünlerin imha edilmesi
gerekir.
Margaritov, AB ülkeleri
uyarı sistemi RAPEX (Yiyecek dışı tehlikeli ürünler
için düzenli uyarı sistemi)
ile ilgili de yorum yaptı.
KZP Başkanı, “RAPEX,
bir ülkede tespit edilen
tehlikeli mallara ilişkin verilerin tüm diğer ülkelere
çok hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlayan bir
sistemdir” dedi.
Margaritov, böyle durumlarda kontrol makamlarının bu tür tehlikeli malları pazarda saptamak ve
nihai olarak geri çekmek

için harekete geçebileceğine dikkat çekti. Margaritov tarafından yönetilen
komisyon, tüketicilerin
İnternet üzerinden erişilebileceği tehlikeli malların listesini bulundurur.
Tüketiciler, tehlikeli malların dosyalarının içerdiği
işaretlerle tanışabilirler ve
malların renkli fotoğrafını
görebilirler.
KZP Başkanı, “Sistem
verileri, Avrupa pazarında
bulunan tehlikeli malların
yarısından fazlasının Çin
menşeli olduğunu göstermektedir” diye vurguladı,
ancak onların paylarının
yaklaşık 2/3’ünün olduğu
önceki yıllara göre düştüğünü kaydetti.
Margaritov, “Tabii ki,
önemli bir payı da bizim
komşumuz Türkiye'ye
aittir. Tehlikeli olan Bulgar malları oldukça azdır”
diye belirtti.
Margaritov, bunun üretim payının çok olmamasından başka Bulgar tüccarlarının, malların parametrelerini tanımlayan bu
standartların varlığından

haberdar olmalarından ve
gittikçe daha çok onlara
uymaya çalışmalarından
kaynaklandığını söyledi.
Tehlikeli malların yaklaşık 1/4'ünün AB ülkelerinde üretildiğini belirten
Margaritov, ancak onların
arasında bazıları potansiyel tehlikeli olarak tanımlanabilir. Farklı tip sistem
ve bileşenlerde çalışan bir
dizi düğüm, element ve
akü içeren başlıca motorlu oyuncakların bulunduğunu kaydetti.
Dimitır Margaritov, piyasaya tehlikeli ürünler
sunan tüccarların, ihlalin
miktarına ve ciddiyetine
bağlı olarak 5000 ile 25
000 leva arasında değişen bir cezaya tabi olduğunu belirtti.
Tüm vatandaşların dikkatli ve aktif olmaları ve
hatta tatil günlerinde bile
24 saat açık telefon, ya da
yönettiği komisyonun web
sitesi aracılığıyla komisyonun nöbetçi ekiplerine
ihbar ve şikayet etmeleri
çağrısında bulundu.
Kırcaali Haber

diye güvence verdi. Manolova, yüksek fiyatların
sektördeki bazı firmaların
tercihlerinden kaynaklandığını da sözlerine ekledi.
Kamu Denetçisi, “Bu konuda mevzuatta değişiklikler olmalı diye düşünüyorum” dedi.
Manolova, bu ayrıcalıklı
duruma son vermek için
yerel kurumların nasıl bir
adım attıkları konusunda
bir netlik olmadığından
memnuniyetsizliğini dile
getirdi. Kamu Denetçisi,”
Kurumlar, Bulgar kamuoyu için son derece önem
arz eden bu konuda tam
bir şeffaflık anlayışıyla
hareket etmeli” diye vurguladı.

Manolova, Amerikan
santrallerinin yönetimleri
ile de görüşecek. Ayrıca,
kurumlara bu santrallerle
olan sözleşmeleri yeniden müzakere etmeye
veya sonlandırmaya yönelik olası senaryolarla
ilgili sorular yöneltecek.
Ancak Manolova, bunun
bedelinin Bulgar istan
vatandaşları tarafından
ödenmemesi yönünde bir
karar alınmasını istiyor.
İş dünyası tekrar protesto eylemlerine hazır olduğuna dair uyardı. Varna
Termik Elektrik Santrali
önünde düzenlenen protesto “Biz de Amerikan
Santralleri Gibi İstiyoruz”
başlığı altı yapılacak.

Yaklaşık 13 bin
ebeveyn, çocuklarını
okula göndermiyor
Yüksek İdari Savcılığı (VAP), Okul Öncesi ve Okul
Eğitimi Yasası'nın gerekliliklerine uyulup uyulmadığını
tespit etmek amacıyla ülke genelinde kontrol gerçekleştirdi.
Kontrol, VAP tarafından bölge savcılarının belediye
başkanlarının kontrol etmesi için yetkilendirilmesi yoluyla yapıldı.
Belediye başkanları tarafından görevlendirilen yetkililerce yapılan denetimlerde Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Yasası'nın 347. maddesine göre aşağıda sayılan
ihlaller tespit edildi.
Halen zorunlu ilkokul veya okul eğitimine tabi olan

çocuklarını anaokuluna veya okula kaydettirme yükümlülüğünü karşılamayan 4835 ebeveyn bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, zorunlu okul öncesi eğitime tabi olan
tam gün, yarım gün veya part-time programlı anaokuluna kayıtlı çocuklarının veya zorunlu okul eğitimine
tabi olan tam gün, akşam, uzaktan veya kombine okul
programlarına kayıtlı çocuklarının anaokuluna veya
okula gitmesini sağlayamayan 8278 vaka tespit edildi.
Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Yasası'nın 124. maddesinin 2.fıkrası gereğince çocuklarının ilave derslere
katılımını sağlayamayan 264 ebeveyn tespit edildi.
Denetim bulguları doğrultusunda yetkili makamlarca
1173 ihlal tespit edildi ve 509 ceza kesildi.
62 vakayla ilgili savcılar, denetimleri yürütmek üzere yetkilileri görevlendirmeyen belediye başkanlarını
yasallık denetimi prosedürü kapsamında bu konuda
angaje ettiler.
Denetimin amacı, çocukların anayasal eğitim hakkını
güvence altına almaktır.

02 Mayıs 2018

HABERLER

Kırcaali Haber 3

Bakan Angelkova, Kırcaali’de turizm perspketifine
ilişkin tartışma toplantısına katıldı
Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, Kırcaali Perperikon Turizm
Derneği Başkanı Dr.
Fahri İdriz’in daveti
üzerine doğup büyüdüğü Kırcaali’yi ziyaret
etti. Bakan, Bulgaristan
Otelciler ve Restorancılar Derneği Başkanı Atanas Dimitrov ile
birlikte otelciler, restorancılar ve tur operatörlerin temsilcilerinin
katılımıyla Meatsa Otel
Kompleksinde düzenlenen tartışma toplantısına konuk oldu.
Bölgedeki kültürel ve
tarihi turizm perspektifine ilişkin tartışma
toplantısında Kırcaali
Valisi Nikola Çanev de
hazır bulundu.

Konukları ve sektör
temsilcilerine hitaben
selamlama konuşmasında Perperikon Turizm Derneği Başkanı
Dr. Fahri İdriz, yönetti-

ği örgütün aldığı destek
için teşekkür etti. Dr. İdriz, “Doğu Rodoplar’da
turizmi geliştirme yönünde ortak bir hayalimizi gerçekleştiriyoruz.

Derneğimizin misyonu
da budur” dedi. Dernek
Başkanı, forumun yardım etmek için tüm imkanlara sahip ve istekli
olan en üst düzeydeki

Bulgaristan’da üretici fiyat endeksi yüzde 2,4 arttı

Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün(NSI)
verilerine göre toplam
üretici fiyat endeksi, Şubat 2018'de geçen yılın
aynı ayına göre yüzde
2,4 arttı.
Şubat 2018'de elektrik,
ısı ve doğalgaz üretimi
ve dağıtım fiyatlarında
yüzde 11.7, madencilik
sektörüne ilişkin ürünlerin
fiyatlarında yüzde 0,1 oranında artış oldu. Fiyatlarda imalat sektöründe bir
düşüş kaydedildi, ancak
bu düşüş sadece yüzde
0,1 oranındadır.
İmalat sanayi sektöründe tütün mamulleri fiyatlarında yüzde 7 oranla daha
önemli bir düşüş gözlendi.
Otomobil hariç taşıt aracı
üretimi fiyatlarında düşüş
yüzde 2,5'dir. Mobilya hariç ahşap ve ağaç ürünleri
üretimi fiyatlarında yüzde
6,1 oranında, ayrıca kağıt
ve kağıt ürünleri imalatına
ilişkin fiyatlarda yüzde 5,8
oranında artış kaydedildi.
Şubat 2018'de sanayi
üretimi fiyatlarına ilişkin
veriler, önceki Ocak ayına göre, toplam üretici
fiyat endeksinin yüzde
0,6 oranında düştüğünü
göstermektedir. İmalat
ürünleri fiyatlarında yüzde 0,8 oranında, elektrik,
ısı ve doğalgaz üretimi ve
dağıtım fiyatlarında yüzde
0,1 oranında daha düşük
fiyatlar kaydedilirken, madencilik sektörüne ilişkin
fiyatlarda ise az da olsa
yüzde 0,1 oranında artış
kaydedildi.

Ocak 2018'e göre, imalat sektörüne ilişkin temel
metal ürünleri fiyatlarında
yüzde 1,5 oranında ve tü-

oranında ve elektrik tesisi
üretimi fiyatlarında yüzde 2, 7 oranında bir artış
gözlendi. Tütün ürünleri

tün mamulleri fiyatlarında
yüzde 1,4 oranında daha
belirgin bir düşüş yaşandı.
Aynı dönemde deri işleme
ve deri ürünleri fiyatlarında yüzde 1, 2 oranında,
kağıt, mukavva ve diğer
kağıt ve karton ürünleri ve
diğer metalik olmayan mineral ürünlerinin imalatına
ilişkin fiyatlarda yüzde 0,5
oranında artış kaydedildi.
Şubat 2018'de 2017 yılının aynı ayına göre, yurtiçi üretici fiyat endeksi
yüzde 4,4 oranında arttı.
Elektrik, ısı ve doğalgaz
üretimi ve dağıtım fiyatlarında yüzde 12,1 oranında, madencilik sektörüne
ilişkin fiyatlarda yüzde 1,5
oranında ve imalat sektörüne ilişkin fiyatlarda
yüzde 0,3 oranında artış
kaydedildi.
Bu dönemde imalat sektöründe mobilya hariç ahşap ve ağaç ürünleri üretimi fiyatlarında yüzde 6

üretimi fiyatlarında yüzde
8,3 ve kauçuk ve plastik
ürünlerin imalatına ilişkin
fiyatlarda yüzde 0,9 oranında bir düşüş gözlendi.
Ocak 2018'e kıyasla Şubat ayında yurt içi üretici
fiyat endeksinde yüzde
0,5 oranında düşüş oldu.
Madencilik sektörüne ilişkin fiyatlarda yüzde 1,5
oranında, imalat sektörüne ilişkin fiyatlarda yüzde
0,7 oranında düşüş kaydedilirken, elektrik, ısı ve
doğalgaz üretimi ve dağıtım fiyatlarında bir değişiklik görülmedi.
İmalat sektörüne ilişkin
ürünlerin fiyatlarında bir
önceki aya göre düşüş,
yüzde 2,3 oranla tütün
mamullerinde ve yüzde
1,8 oranla temel metal
üretiminde gözlenmektedir.
Şubat 2018'de yurt dışı
üretici fiyat endeksi, 2017
yılının aynı ayına göre

yüzde 0,5 düştü.
İmalat sektörüne ilişkin
fiyatlar yüzde 0,5 düştü.
Otomobil hariç taşıt aracı
üretimi fiyatlarında yüzde 4,3 oranında, tütün ürünleri ve kimyasal
ürünleri üretimi
fiyatlarında yüzde 3,8 oranında
düşüş kaydedildi.
Kağıt, mukavva
ve diğer kağıt ve
kar ton ürünler i
üretimi f iyatla rında yüzde 12,0
oranında ve mobilya hariç ahşap
ve ağaç ürünleri
üretimi fiyatlarında yüzde
6,3 oranında artış kaydedildi.
Ocak 2018'e göre, bu
yıl Şubat ayında yurt dışı
üretici fiyat endeksi yüzde 0,8 oranında düştü.
İmalat sanayi sektörüne
ilişkin fiyatlar yüzde 0,8
oranında düştü. Temel
metallerin imalatına ilişkin
fiyatlarda yüzde 1,5 oranında, kauçuk ve plastik
ürünleri fiyatlarında yüzde 0,6 oranında ve tıbbi
madde ve ürünleri üretimi fiyatlarında yüzde 0,5
oranında daha önemli bir
düşüş kaydedildi. Deri işleme ve kılsız deri ürünleri fiyatlarında yüzde 1,
8 oranında, tütün ürünleri
imalatına ilişkin fiyatlarda
ve başka metalik olmayan
mineral ürünleri imalatına
ilişkin fiyatlarda yüzde 1,0
oranında artış kaydedildi.
Kırcaali Haber

yetkililerle turizmin gelişimini ayrıntılı olarak
görüşme fırsatı sunduğuna dikkat çekti.
Fahri İdriz, ilk defa
Kırcaalili birinin Turizm
Bakanı görevinde bulunduğunu anımsattı.
Dr. İdriz, “Sadece bu
değil, Bulgaristan’ın ilk
defa bir Turizm Bakanı
var. Bakan Angelkova,
Boyko Borisov’un başkanlığındaki iki hükümette de yer aldı ve 7
Kasım 2014 tarihinden
beri bu görevi yürütmektedir” dedi.
Bakan Angelkova, Kırcaali bölgesinde turizm
konusunda az şey yapılmadığının, ancak
daha yapılacak işlerin
olduğunu belirtti. İngiltere ve Fransa gibi
ülkelerin Doğu Rodopların incisi Perperikon'a
büyük ilgi gösterdiğini
anımsatan Bakan, “Ülkemizde 12 kültürel ve
tarihi destinasyon belirledik. Kırcaali bölgesi, "Doğu Rodoplar’ın
Büyüsü” destinasyonu
kapsamına giriyor” diye
belirtti.
Angelkova, Bakanlığın
"Bulgaristan'ı Seviyorum" adlı çevrimiçi bir
platform geliştirdiğini
söyledi. Bakan, “Bu
platform Facebook'ta 2
milyon kullanıcı ve 150
000 cep telefonu kullanıcısı tarafından kulla-

nılıyor. Ziyaretçiler, kalabilecekleri ve ziyaret
edebilecekleri yerleri
bulabilirler. Bu 13 dilde
yapılır ve dünyada bu
tür ilk platformdur.
Sektörün çabaları sayesinde 2016 yılında 8
200 000 turistimiz oldu.
2017 yılında ülkede geceleme sayısı 26 milyona ulaştı.
Bölgeye ilgi uyandırmak için çeşitli borsalara katılımı teşvik ediyoruz” dedi.
Bulgaristan Otelciler
ve Restorancılar Derneği Başkanı Atanas
Dimitrov, Kırcaali'nin
kültürel ve tarihi mirası
ve su havzaları potansiyeli ile kutsanmış olduğunu ifade etti.
Vali Çanev, kültürel ve
tarih turizminin bölge
açısından son derece
umut verici olduğunu
söyledi. Valiliğin, yedi
ilçenin kültürel ve tarihi yerlerinin tamamını
kapsayan 2020 stratejisine sahip olduğunu
kaydeden Çanev, özellikle farklı etnik ve dinlerden insanları çeken
kült anıtlarının çeşitliliğine dikkat çekti.
Forum kapsamında
Bakan Angelkova, Vali
Nikolay Çanev ve Atanas Dimitrov katılımcıların yönelttiği pek çok
soruyu yanıtladı.
Kırcaali Haber

О Б Я В А
Каним всички членове на сдружение
„Дружество за турска култура и изкуство“
на редовното общо отчетно събрание с
членовете на сдружението който ще се
проведе на 06.06.2018 г. /Сряда/ от 17,00
часа в залата на народно читалище „Юмер
Лютфи1993г.” - Кърджали, ул. „Беласица“
№1 в следния дневен ред:
1. Приемане на годишния отчет за
дейността сдружението и годишния
финансов отчет на сдружение „Дружество
за турска култура и изкуство“ за 2017 г.
2. Приемане на бюд жета и план
програма за дейността на сдружението
за 2018 г.
3. Разни
Събранието се свиква от
Управителния съвет на сдружението!
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Kırcaali’de Coşkulu 23 Nisan Konseri
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği ile Türk Kültür ve Sanat Derneği’nin
(TÜRKSAD) ortak organizasyonuyla Kırcaali’de
23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı coşkuyla
kutlandı.
Programda Kırcaali Ömer Lüt f i Kültür
Derneği’nin çatısı altında
Yüksel Esen ve Nilgün
Ahmet’in yönetmenliğinde
faaliyet gösteren Çocuk
Folklor Ekibi ve Kırcaali
Türk Halkoyunları ve Türküleri Ekibinin sunduğu
Rumeli oyunlarının yanı
sıra derneğin solistleri de
türkü ve şarkılar söyledi.
Konserde 70 çocuk ve
genç yetenek sahne aldı.
Kırcaali Belediye Kültür
Merkezi salonunu tıklım
tıklım dolduran muhteşem
konseri tüm bölgeden
yaklaşık 500 kişi izledi.
Onların arasında pek çok
küçük çocuklarla gelen izleyicilerin de olması gözden kaçmadı.
Konsere teşrif eden konuklar arasında Türkiye
Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay
Şükrü, Cebel Belediye
Başkanı Bahri Ömer, Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Kırcaali İl Başkanı
Müh. İzzet Şaban, Kırcaali ve Filibe Bölge Müftüleri Beyhan Mehmet ve
Taner Veli, siyasi parti ve
sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve başka konuklar
hazır bulundu.
Şirin İsmail’in sunuculuğunu yaptığı konser
programı Kirkovo (Kızılağaç) Fotinovo (Hatipoğulları) Hristo Smirnens-

ki İlköğretim Okulundan
Türkçe öğretmeni Zekiye
Hasan’ın öğrencileri Sevil
Yüksel ve Berika Tasim
Hacıveysal’in seslendirdiği iki şiirle başladı. Ardından Kırcaali Türk Folklor

Ekibinde yer alan kızlar
Çiftetelli dansını sundu.
Küçük solist İrem İlyaz’ın
seslendirdiği “Ayva Çiçek

ları gösterileriyle muhteşem sahne performansı
sergilediler.
Bununla yaklaşık iki saat

en değerli varlıklarımız.
Onların sağlıklı bir şekilde
gelişimleri, eğitimleri son
derece önemlidir. Çünkü

Açmış Yaz mı Gelecek”
türküsünden sonra minik yetenek İlayda da bir
türkü seslendirdi ve ardından İlayda ve İrem ikilisi sahne aldı. Derneğin
küçük yeteneklerinden
Bertu Mümün’ün seslendirdiği iki türküden sonra
program bir Rumeli dansıyla devam etti. Daha
sonra sahne alan Miray
ve Çisem ikilisi, İlayda
Şevket, Sinem Sezgin ve
Aysun Ahmet söyledikleri türkülerle ses yeteneğini bir kez daha sergilediler. Muhteşem bir
dans gösterisi eşliğinde
İlayda Şevket’in seslendirdiği “Üsküdar’a Gider
İken”(Katibim) şarkısı büyük beğeni topladı.
Rumeli yöresi halk oyunuyla devam eden programda yer alan Sürpriz
Modern Dans Grubu ise
Edis’in söylediği “Çok
Çok” şarkısı eşliğinde
sunduğu muhteşem dans

süren konser programı
sona erdi. Tüm amatör
sanatçılar, sergiledikleri
muhteşem türkü ve şarkı
performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı,
Kırcaalilerin gönüllerini bir
kez daha fethettiler.
Konser programının sonunda Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, günün
anlam ve önemine binaen
konuşma yaptı. Sayın Ergani, konuşmasında şunları söyledi: “Çok güzel ve
anlamlı bir gece oldu. 98
yıl önce bugün Mustafa
Kemal Atatürk ve silah
arkadaşları Anadolu’da
millet mücadeleyi verirken
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını yaptılar ve
bunu daha sonra Cumhuriyetin ilanı izledi. Gazi
Mustafa Atatürk, 98 yıl
önce bunu yaparken aynı
zamanda bugünü sadece
Türk çocuklarına değil,
bütün dünyadaki çocuklara bir bayram olarak he-

gösterisiyle gençleri coşturdu. Ardından tekrar
programda yer alan genç
yetenek Aysun Ahmet
söylediği iki türkü ve Kırcaali Türk Folklor Ekibi
Kırcaali yöresi halk oyun-

diye etti. Dolayısıyla ben
ilk önce bütün çocukların,
buradaki çocuklarımızın,
Kırcaali’deki bütün çocukların bayramını kutlamak
istiyorum. Çocuklarımız
bizim göz aydınlığımız,

çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Bugün bu
anlamlı günde sizlerle
birlikte olmaktan büyük

herkesin cebinde bir telefon, bilgisayar, internet
var. Zamanımızın büyük
bir çoğunluğunu biz bunlarla geçiriyoruz. Halbuki
kitap insanın en değerli
dostudur. Bu vesileyle bugünü anmak bakımından
önemlidir. Telefon güzel,
televizyonda çok ilgi çekici programlar var, onları
izliyoruz. Ama kitap şayet
ilgi gösterildiğinde, temas
kurulduğunda insanın en
değerli, en yakın dostu,
onu hiçbir zaman terk
etmez. Dolayısıyla başucumuzda birer kitap bulundurma tavsiyesini bu
vesileyle çocuklarımıza
ifade etmek istiyorum”.
Ardından Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 3 Nisan’da TürkBulgar Edebiyat Kulübü
tarafından ilan edilen “Hayalimdeki Dünya” konulu
şiir, öykü, fotoğraf ve çocuk resim yarışmasında

ve üçüncülüğü de aynı kulüpten 17 yaşındaki Mutlu
Ali kazandı.
Öykü dalında birinciliği
Kırcaali Çiftlik Köyü Maksim Gorki İlköğretim Okulu öğrencisi 12 yaşındaki
Gamze Necip, ikinciliği Filibe Üniversitesi öğrencisi
Sevdiye Hüseyin, üçüncülüğü Filibe Üniversitesi
öğrencisi Aylin Drinkova
ve teşvik ödülünü de Filibe Üniversitesi öğrencisi
19 yaşındaki Esin Aliosman kazandı.
Şiir dalında birinciliği
Cebel Hristo Botev Lisesi
10.Sınıf öğrencisi Sinem
Sezgin Mehmedali, ikinciliği Filibe Sveti Patriarh
Evtimiy Lisesi öğrencisi
10 yaşındaki Sofya İlçeva,
üçüncülüğü Momçilgrad
(Mestanlı) Nikola Yonkov
Vaptsarov Lisesi öğrencisi 12 yaşındaki Melike Ali
ve teşvik ödülünü de Fotinovo Hristo Smirnenski
İlköğretim Okulu 2. Sınıf

mutluluk duyuyorum”.
Filibe kentinde Başkonsolosluk Rezidansında da
Çocuk Bayramı Kutlama
Etkinliği yaptıklarını bildiren Başkonsolos, “Arda
boylarında, Kırcaali’de 23
Nisan bir başka oluyor.
Çocuklarımız hakikaten
çok güzel bir performans
gerçekleştirdiler, her birini
ilgiyle izledik. Çocukların
bayramını kutlarken, çocukların bu coşkusuna
katılırken aslında hepimiz bir bakıma çocukluk
günlerimize gittik. Ben
böyle yaşadım. Her yetişkinin içinde küçük de
olsa bir çocuk vardır. Bu
vesileyle küçük de olsa
bu çocuk ruhunu taşıyan
bütün büyüklerin de bayramını kutluyorum. Bu
organizasyonu düzenleyen Ömer Lütfi Kültür
Derneği ve Türk Kültür ve
Sanat Derneği’nin değerli yöneticilerine teşekkür
ediyorum. Bugün aynı
zamanda Dünya Kitap
Günü’dür. Kitap, biliyorsunuz çok önemli. Bugün

Kırcaali ilinden dereceye
giren çocuklara ödülleri
verildi. Genç yeteneklere
ödüllerini takdim eden Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, yarışmaya en
büyük katılımın ve dereceye girenlerin de Kırcaali
ilinden olduğunu belirtti.
Başkonsolos, salondaki
bütün çocukları gelecek
yılki Bulgaristan genelinde yapılacak yarışmaya
katılmaya davet etti.
Çocuk resmi dalında
birinciliği Fotinovo Hristo Smirnenski İlköğretim
Okulu 2. sınıf öğrencisi
Berika Tasim Hacıveysal,
ikinciliği Kırcaali Birleşik
Çocuk Kompleksi Palitra Resim Okulu’ndan 10
yaşındaki Stela Miluşeva
ve teşvik ödülünü Cebel
Hristo Botev Lisesi 5.sınıf
öğrencisi Atakan Yılmaz
Hasan kazandı.
Fotoğraf dalında bi rinciliği Kırcaali Ot Çerno do Byalo Fotoğraf
Kulübü’nden 16 yaşındaki
Angelina Vançeva, ikinciliği aynı kulüpten 16 yaşındaki Margarita Petrova

öğrencisi Berika Tasim
Hacıveysal aldı.
Tüm dereceye girenlerin ödüllerini sunan Filibe
Başkonsolosu Hüseyin
Ergani, genç yetenekleri
tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Pro gramın sonunda
organizatörlere ve tüm
amatör sanatçılara Filibe
Başkonsolosu Hüseyin
Ergani, Kırcaali Belediyesi ve HÖH Kırcaali İlçe
Teşkilatı, HÖH Kırcaali İl
teşkilatı, Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer,
DOST Partisi Kırcaali İl
Teşkilatı ve Kırcaali Haber
gazetesi tarafından birer
sepet çiçek sunuldu.
Organizatörler, programda yer alan tüm çocuklara ve gençlerin yanı sıra
müzikleri hazırlayan Ayhan Şakir’e teşekkürlerini
sundu.
Çocuk Bayramı kutlaması tüm çocukların sahnede hep beraber Hayat
Bayram Olsa şarkısına
eşlik etmeleriyle son buldu.
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Türkiye Bursları 2018 y. 3. Dönem Başvuruları Başladı!
2018 Türkiye Bursları
3. dönem başvuruları 16
Nisan – 14 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye Burslarına ilan edilen 107 ülkeden
başvuru yapılabilecek.
3. dönemde lisans
başvuruları alınacak
ülkeler aşağıdaki şekildedir:
Andora, Antigua ve Barbuda, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belize,
Benin, Beyaz Rusya,
Birleşik Arap Emirlikleri,
Bolivya, Bosna-Hersek,
Bruney, Bulgaristan, Burkina Faso, Cape Verde,
Cezayir, Cibuti, Çad, Çin,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Doğu Timor,
Dominik Cumhuriyeti,
Dominika, Endonezya,
Ekvator Gine’si, Eritre,
Estonya, Etiyopya, Fas,
Fildişi Sahili, Filistin, Finlandiya, Fransız Guyanası, Gabon, Gambiya,
Gana, Gine, Gine Bissau,
Grenada, Guyana, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan,
Irak, İran, İsrail, Jamaika,
Kamboçya, Kamerun, Karadağ, Katar, Kazakistan,
Komor Adaları, Kongo

Cumhuriyeti, Kosova, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, Kuzey Kore,
Küba, Laos, Letonya,
Liberya, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan,

Togo, Trinidad ve Tobago,
Tunus, Umman, Ürdün,
Venezuela, Yemen, Yunanistan.
Başvur ular yalnızc a
www.turkiyeburslari.gov.

bulunmamaktadır. Adayların başvurularını bizzat
www.turkiyeburslari.gov.
tr adresine yapmaları gerekmektedir. Adayların,
başvuru sistemindeki tali-

Madagaskar, Makedonya, Malavi, Mali, Marşal
Adaları, Meksika, Mısır,
Moğolistan, Moritanya,
Nijer, Nijerya, Orta Afrika
Cumhuriyeti, Özbekistan,
Palau, Panama, Polonya
Romanya, Rusya, Saint Kitts ve Nevis, Saint
Lucia, Saint Vincent ve
Grenadinler, Sao Tome
ve Principe, Senegal, Sırbistan, Sierra Leone, Slovakya, Slovenya, Somali,
Sudan, Surinam, Suriye,
Suudi Arabistan, Tayvan,

tr adresinden yapılacaktır. Adaylar, kendilerinden
istenilen bilgi ve belgeleri
başvuru sistemine girip/
yükleyip başvuru yapacaklardır.
Elden veya posta yoluyla
yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
Sıkça Sorulan Sorular
•Başvurularla ilgili yetkilendirilmiş kişi ya da
kurumlar var mı?
Türkiye Bursları başvurularıyla ilgili yetkilendirilmiş hiçbir kurum veya kişi

mat ve uyarıları dikkatlice
okumaları önemle tavsiye
edilmektedir.
•Başvurularda bir yaş
sınırlaması var mı?
Başvuracak adaylar lisans için 21, yüksek lisans için 30, doktora için
35 yaşından büyük olmamalıdır.
•Başvuru yapabilmek
için mezun olmak şart
mıdır?
Türkiye Bursları’na başvuracak adaylar, eğitim
gördükleri eğitim kuru-

Bu yıl içerisinde ülke yeniden bölgelendirilecek
Bulgaristan Ulusal
Radyosu'na (BNR) konuşan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan
Yardımcısı Denitsa Nikolova, “Yılın ortasına kadar
hazır olması gereken ülkenin yeniden bölgelendirilmesinin hedefi, tüm
bölgeler arasında dengeli kalkınmadır. Mevcut
Kuzeydoğu Planlama
Bölgesi'nde konu hakkında yeni bir olağandışı
tartışma yapılacak” diye
kaydetti.
Nikolova, “Ülkenin 6, 5
veya 4 bölgeye ayrılması
yönünde üç seçenek arasında ülkenin Tuna, Batı,
Karadeniz ve Trakya-Rodop olmak üzere 4 bölgeye ayrılması konusunda
bir fikir birliği var- bu bölgeler nüfus ve kapsama
alanı olarak sürdürülebilirdir durumdadır. AB
mevzuatı, nüfusu 800
bin kişiden az olan hiçbir
bölge olmamasını gerektiriyor” diye açıkladı.
Yeni bölgesel politikanın amacı, kaynaklarını
ve ekonomik kalkınma
potansiyelini daha fazla
kullanacak güçlü bölgelere sahip olunmasıdır.
İç göç yoluyla da dahil
olmak üzere bölgelerin
nüfus kaybını durdurmak
için şehirler birbirlerine
rekabet etmemelidir.

Nikolova'nın ifadesine göre, bölgeler arası
dengesizlikler fonların
ülkedeki büyük şehirlere
odaklanmasıyla ilgilidir.
Kısa vadede büyüme
merkezleri, potansiyellerini geliştirir, yatırım çeker

ve böylece çevredeki yerleşim yerlerinin de gelişmesini sağlamalıdır.
Nikolova, “Ancak uzun
vadede, sadece büyük
yerleşim yerlerine yatırım yaptığımız zaman,
bu olumsuzluğa yol açmaktadır, yani bu iç göç
söz konusudur. İç göç ise
aynı zamanda daha fazla istihdam ve daha iyi
bir yaşam standardı fır-

satlarının büyük yerleşim
yerlerine odaklanmasıyla
ilgilidir. Bölgesel düzeyde
yatırımlara sahip olmaya
çalışıyoruz” diye konuştu.
Bakan Yardımcısı, yeniden bölgelendirmeden
sonra bölgesel politika-

dan hangi yapıların sorumlu olacağına karar
ver i lec e ğ i ni söy ledi.
Nikolova’nın belirttiğine
göre bu yapılar mutlaka
yeni olmak zorunda değildir ve mevcut olanlar da
olabilir. Ancak yeni yapıların mutlaka iş dünyası,
sivil toplum sektörü ve
sivil toplumu dahil etmesi
gerektiğini vurgulayarak,
şu anda bunun görülme-

diğini sözlerine ekleyen
Bakan Yardımcısı, halen
nasıl yapılar olacağının
tam olarak bilinmediğini
belirtti.
Yeniden bölgelendirmeden sonra, doküman
sayısı optimize edilecek.

Nikolova, “Şu anda birçok planlama dokümanı
kesinlikle bölgesel kalkınma açısından iyi sonuçlar
vermemektedir.
Amaç uzun vadede ekonomik etki yaratmaktır,
fakat aynı zamanda şu
anda ülkenin tüm bölgeleri için ciddi bir sorun
teşkil eden olumsuz demografik eğilimi aşmaktır” diye konuştu.

mundan mezun ya da
içinde bulunulan akademik yılın sonunda mezun
olabilecek durumda olmalıdırlar.
•Başvuruda ibraz edilmesi zorunlu belgeler
var mıdır?
Başvuru sisteminde, tercih edilebilecek üniversite
ve bölümlerin SAT, TOEFL, DELF, YDS vb. şartlarının sağlanması gerekli
olup istenilen belgelere
sahip olmayan adayların
başvuruları değerlendirilemeyecektir.
•Başvuruların değerlendirilmesi ne şekilde
olacak?
Başvuruların değerlendirilmesinde, adayların
başvuru kriterlerine uygunlukları ve akademik
ve sosyal başarıları gibi
hususlar göz önünde bulundurulacaktır.
•Adaylar istedikleri

herhangi bir bölümü
tercih edebilir mi?
Adayların tercih edebilecekleri üniversite ve
bölümler, başvuru sisteminde eğitim altyapılarına göre otomatik olarak
karşılarına gelecek olup
başvuru sisteminde bulunmayan üniversite ve
bölümler dışında bir üniversite ve bölüm tercihi
yapılamayacaktır.
•Detaylı bilgi almak
için hangi iletişim kanallarını kullanabilirim?
Türkiye Bursları ve başvurular hakkında daha
ayrıntılı bilgi almak için
www.turkiyeburslari.gov.
tr internet adresimizi ziyaret edebilir, 0 850 455 0
982 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir veya
info@turkiyeburslari.gov.
tr e-posta adresine ileti
gönderebilirsiniz.
YTB

Birlikten kuvvet
doğar!
Biz Bulgaristan‘da
Müslüman azınlıklar
olarak haklarımızı korumak ve gerçekleştirmek için ayrılmak değil,

birleşmemiz lazım. Hani
öyle bir deyim vardı
”kartal havaya, yengeç
karaya ve ördek de
suya”, sonuçta bir başarı yok. Parlamento
önünde bir şair vardır ”
Birlikten kuvvet doğar”.
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) bu yazıdan
örnek alması lazım. Aşırı milliyetçi siyasi partiler ATAKA, BMRO ve
NFSB birleşerek en iyi
neticeye ulaştılar. HÖH
ise ikiye bölündü ve vekiller azaldı.
Balkan Rumeli Konf e d e r a s y o n u o n u rsal Başkanı Turhan
Gençoğlu’nun belirttiği
gibi zaman fedakârlık
ve birleşme zamanıdır.
Balkan Rumeli Türkleri
Onursal Başkanı Gençoğlu bu önemli konuyu
siyasi parti liderleriyle
paylaştı ve teşvik edi-

ci yönler çizdi. Biz birleşmezsek haklarımızı
savunamayız. Mesela
okullarımızda Ana dili
seçmeli olarak değil
de, zorunlu olarak okutulması gerekli. Seçmeli
oldukça öğrenciler pek
yakından ilgilenmiyor.
Burada anneler ve babalar çok çalışmamız
gerekiyor. Bir çocuk
Ana dilini iyi öğrenirse
diğer yabancı dilleri de
kolay öğrenir.
Kırcaali Haber Gaz e t e s i n d e Tu r h a n
Gençoğlu‘nun konuşmasını soydaşlarımız
da destekliyor.
Başka alternatif yok,
yani haklarımızı ve
adetlerimizi korumak
için birleşmemiz lazım.
Biz seçmenler belediye danışmanlarına ve
milletvekillerimize şöyle
çağrıda bulunuyoruz:
Gelsinler halkın arasına ve önemli problemleri anlatsınlar, onlar ise
sadece seçim öncesi
oy amacı ile geliyorlar.
Gençoğlu’nun Sofya ‘da
siyasi parti liderleriyle
buluşması umarız en
iyi sonuç bulur.
Totaliter rejim yıkıldıktan sonraki yıllarda
HÖH mitingleri nasıl
c o ş kulu g e ç i yo r du,
umarız ki birleşmede
aynı sonuçları elde
ederiz.
Ahmed Yahya
Krumovgrad
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Bulgaristan ve Romanya, Dobruca’da kültür
turizmine milyonlarca avro yatırım yapacak
Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık) Bilgi Merkezinden
verilen bilgiye göre Dobriç bölgesinde ve Romen
belediyelerinde kültür turizmi, altyapı, afet ve acil
durumlara müdahale konularında yürütülen ortaklık projeleri kapsamında
16 028 00 avrodan fazla
yatırım yapılacak. Fonlar,
yılın başından bu yana Interreg V-A Romanya-Bulgaristan 2014-2020 Sınır
Ötesi İşbirliği Programı
kapsamında onaylanmıştır.
Belediyelerin, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının 10 girişimi,
altyapı iyileştirme, kültürel forumlar düzenleme,
acil durumlara müdahale
ekipmanları ve daha fazlası için destek almaktadır.
Şabla Belediyesi ve
Romanya'nın Çerna Voda
Belediyesine M.Ö 5500

Debrene köyü yakınlarında yapılan "Güneşli
Dobruca'dan Şarkılar ve
Danslar" başlığını taşıyan folklor festivaline ve
Romen kentinde düzenlenen gelenek ve zanaat
festivaline çekecek. Toplam 1 410 000 avroluk
kaynak ile proje kapsamında Çerna ve Lovçantsi
köylerindeki halk toplum
merkezleri ve Harşova'daki Carsium Kültür Evi mo-

ile 4500 yılları arasında iki
ülkenin topraklarında var
olan eski Avrupa'nın ilk
uygarlığı olan Hamangia
kültürünü tanıtmak için 1
494 000 avro verilecek.
Avrupa'da ilk kültürlü yer-

leşik çiftçi toplumlarına
ait eserlerin keşfedildiği
Durankulak Gölü'nün Büyük Adası'nda turistler için
iyileştirmeler yapılacak.
Üç gözlem platformu inşa
edilecek, yaya gezinti yolu

genişletilecek, Cybele
mağara tapınağının kaplaması yenilenecek.
Dobriç ve Harşova belediyeleri, kültürel etkinlikler için ortak bir güzergah
oluşturacak ve turistleri

2019-2021 Dönemi Orta Vadeli
Mali Plan Taslağı yayınlandı
Maliye Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan 2019-2021 Dönemi
Orta Vadeli Mali Plan
Taslağı’na göre 1 Temmuz 2019'dan itibaren
eski emekli maaşı tavan
tutarı 910'dan 1040 leva-

ya yükselecek. Vergi ve
sigorta prim tutarları değişmeyecek, ancak önümüzdeki üç yıl zarfında
sigorta primlerini kendi
ödeyen vatandaşların
asgari sigorta ücreti artacak. Emeklilik reformuyla
ilgili yapılan değişiklikler
korunacak.
Asgari işçi ücreti idari
olarak artmaya devam
edecek. Asgari ücret, 1

Ocak 2019’dan itibaren
510'dan 560 levaya, 2020
itibariyle 610 levaya ve
2021 itibariyle 650 levaya
artacak. Öğretmen maaşlarında artış da devam
edecek. Hükümet, pedagoji uzmanlarının maaş-

ları için ayrılan fonların,
2017 yılına göre 2021
yılında ikiye katlanacağı
vaadini yerine getirecek.
Eski emekli maaşı tavan tutarında artış, azami
sigorta ücreti artırarak
yapılmayacaktır ve azami sigorta ücretinin tüm
dönem için 2 600 levalık
tutarı değişmeyecektir.
Oran değişecek - emeklilik maaşının azami tutarı,

azami sigorta ücretinin
yüzde 35 ile yüzde 40'ını
oluşturacak.
31 Aralık 2018 tarihinden
sonra verilen tüm emekli
maaşlarının tavanla sınırlı
olmaması taahhüdü yerine getirilecek. Sigortalı

asgari emekli maaşı ile
yaşlılık parasının İsviçre
yöntemine göre 2019'da
yüzde 4,6, 2020'de yüzde 4,4, 2021'de yüzde 4,3
oranında artması öngörülmektedir.
Yaş ve emeklilik gün sayısı, Sosyal Güvenlik Kodeksinde belirtildiği gibi
artmaya devam edecek
–emeklilik yaşı, kadınlar
için yılda 2 ay, erkekler

için ise 1’er ay artacak,
emeklilik gün sayısı ise
hem kadınlar, hem erkekler için 2’er ay artacak.
Hesaplara göre değişimin bir sonucu olarak, ortalama emekli sayısının,
önemsiz oranda -2019'da
2,164 milyondan 2021'de
2,154 milyona düşmesi bekleniyor. Ortalama
emekli maaşının, önümüzdeki yıl 382,78 leva,
2021 yılında ise 424,18
leva olması bekleniyor.
Serbest çalışanlar için
asgari sigorta ücreti, 2019
yılı için 560 levaya, 2020
yılı için 610 levaya ve
2021 yılı için 650 levaya
artacak.
Annelik parası, doğumdan 45 gün önce başlayarak, doğumdan bir yıl
sonrasına kadar 410 gün
için ödenmeye devam
edecek. Ancak önümüzdeki yıl asgari işçi ücretinin artacağına rağmen,
annelik parası çocuk 2
yaşına gelene kadar 380
leva tutarında düşük olmaya devam edecek.
Çocuk parası, geçen yıl
930 levaya artırılan ağır
özürlü çocuklar için yardım ödeneği ve başka
sosyal ödeneklerin tutarları 2021 yılına kadar değişmeyecek.
Kırcaali Haber

dernleştirilecek.
General Toşevo ve Murfatlar belediyeleri, ortak
bir proje ile kültürel altyapıyı geliştirecek, tarihi
yerleri yenileyecek ve modern tesislerle donatacak.
Ortak girişimler için mali
destek Balçık ve Mangalia
belediyeleri, Bulgar sivil
toplum örgütü "Evrika",
Köstence Belediyesi ve
başka kurum ve kuruluşlara da sağlanıyor.
Kırcaali Haber

Hükümet, 2018 Yılı
Çocuk Koruma Ulusal
Programını kabul etti
Bakanlar Kurulu, 2018 Yılı Çocuk Koruma Ulusal
Programı’nı kabul etti. 2018 Yılı Çocuk Koruma Ulusal Programı, çocuklara sağlık hizmetlerine, kaliteli
eğitime erişim hakkı sağlanması, çocuk yoksulluğunu azaltmaya yönelik önlemler ve çocukların sosyal
içermesi için koşullar yaratılmasını sağlayacak önlemler içermektedir.
Program, refahı sağlamak ve çocuk haklarını garanti altına almak için 10 öncelikli müdahale alanı
içermektedir.
Öncelikli alanlardan şu ikisine odaklanılmıştır: Çocukların şiddete maruz kalmadan yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak ve kusursuzlaştırma sürecini
sürdürmek.
Küçük çocuklu işsiz ebeveynlerin istihdamına, çocuklara yönelik sosyal hizmetlerin geliştirilmesine

ve onların kalitelerinin ve etkililiğinin iyileştirilmesine yönelik koşullar sağlamak için önlemler öngörülmektedir. 2018 Yılı Çocuk Koruma Ulusal Programı,
ayrıca aileleri yanında kalmayan çocuklara yönelik
politikalarda değişiklikler yapılması, çocukların yerleştirildiği özel kurumların kapatılması ve yeni sosyal hizmetlerin sağlanması için analiz ve öneriler de
sunmaktadır.
Şiddetin önlenmesi konusunda farklı kanallarla
bilgilendirme kampanyaları öngörülmektedir. Çocukların haklarına ilişkin bilgilerinin artırılması ve
çalışanların saldırganlık konularında eğitilmesi için
çalışma planlanmaktadır. Programa göre okulda şiddet, çocuklara yönelik cinsel tacize karşı önlemler
ve insan ticareti kurbanı olan çocuklara ve başka
tür mağduriyet yaşayan çocuklara karşı önlemler de
uygulanmalıdır.
Programda dijital ortamda çocuklara yönelik internet ortamında gerçekleştirilen saldırıları önleme ve
onları bu tür saldırılardan korumaya ilişkin önemlere
önemli bir yer ayrılmıştır. Çocuk koruma sisteminin
işleyişini izlemek ve iyileştirmek için belirli faaliyetler
de planlanmaktadır.
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KEVR Başkanı İvanov: Elektrik
fiyatlarında önemli artış olmayacak
Enerji ve Su Düzenleme
Komisyonu (KEVR) Başkanı İvan İvanov, gazetecilere verdiği brifingde,”
Düzenlenmiş piyasadaki
elektriğin fiyatına karar
veren tek kurum Enerji ve
Su Düzenleme Komisyonudur” diye kaydetti. İvanov, KEVR'in enerji şirketlerinin fiyat iddialarını gizlemeye yönelik iddiaları
manipülasyon, şirketlerin
fiyat teklifi talepleri ile ilgili
haberleri enerji piyasasını
düzenleme kurumu üzerinde baskı kurma girişimi
olarak değerlendirdi.
İvanov, kanunlar doğrultusunda şirketlerin fiyat
teklif taleplerinin KEVR
internet sitesinde yayınlandığını, ancak belgelerin Komisyon uzmanları
tarafından kontrol edilmesi gerektiğini ve bundan başka eksikliklerin
giderilmesi için belli bir
süre verildiğini açıkladı.
Yönetmeliklere göre, söz
konusu fiyat teklif dilekçelerinin 17 Nisan'da yayınlanacağını söyledi.
Tüket i c i lere yöneli k

elektrik fiyatında ciddi
veya önemli bir artış olmayacağını belirten İvanov, enerji şirketlerinin
açık taleplerine göre fiyatın yükselebileceği oran
hakkında yorum yapmayı
reddetti. Ancak son yıllarda şirketlerin fiyat teklifi
taleplerinin yüzde 30-4050 arasında olduğunu
kaydeden KEVR Başkanı, 2017 yılında şirketlerin

enerji fiyatlarının yüzde
20-52 oranında artırılmasını talep ettiklerini, ancak
nihai olarak KEVR'in kararının fiyatın yüzde 1,5
oranında artması yönünde olduğunu anımsattı.
İvanov,” Bulgaristan vatandaşları ve iş dünyası
rahat olsunlar, çünkü Komisyon kamu yararını koruyacak” dedi.
KEVR’in elektrik mali-

yetini yapay olarak koruduğu yönündeki iddiaları
kesin bir şekilde reddeden İvanov, “Düzenlenmiş piyasada KEVR, bu
düzenleme dönemi için
megawatt başına yaklaşık 70 leva fiyat belirledi.
Elde edilen fiyat düzeyleri
borsada daha düşük” diye
anımsattı.
İvanov, “KEVR, 2017
için üç elektrik tedarik ve

Başbakan Borisov ve Zvizdic, bölgesel
bir havayolu hattı açılmasını konuştu
Başbakan Boyko Borisov ve Bosna-Hersek
Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Balkan
ülkelerinin başkentleri
arasında bağlantı kuracak bir bölgesel havayolu hattı açılmasını ele
aldılar. Borisov ve Zvizdic, görüşmenin ardından Başbakanlık binası
önünde basına açıklamalarda bulundu.
Denis Zvizdic, Boyko
Borisov'un davetlisi olarak Bulgaristan'a resmi
bir ziyarette bulundu.
Bulgaristan Başbakanı,
Ulaştırma Bakanı’na kendi havayolu şirket olmayan bölgedeki 4-5 ülke
arasında uçuşlar başlatılması konusunu ele alma
talimatı verdiğini belirtti.
Otoyolları ve demiryolları inşasına yönelik diğer
altyapı projeleri üzerinde
çalışıldığını anımsatan
Borisov, “Otoyolu ve demiryolu güzergahlarının
geçtiği her bir ülke, sınırları içerisindeki kesimleri
tamamlamak için maksi-

mum çaba sarf etmelidir”
dedi.
Boyko Borisov,” Balkan ülkelerine Avrupa
Birliği'ne katılma konusunda gerçek bir şans
verilmesi önemlidir. Fazla iyimser gibi görünmek
istemiyorum, ama sadece bir yıl önce Batı Balkan ülkelerinin AB’ye katılma konusunun gündeme getirilmesi kesinlikle
imkansız görünüyordu.
Balkanlar'daki siyasi elit,
bölgedeki ülkelerin tek
yolunun AB ve NATO'ya

üye olması olduğunu ki
bu konuyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık yok.
Ve bu birkaç ay boyunca yarattığımız adaleti
kullanarak mümkün olan
en hızlı bir şekilde çalışmamız gerektiğini anladı”
dedi.
D e n i s Zv i zd i c , A B
Konseyi Başkanlığı sırasında Batı Balkan ülkelerinin AB’ne üyeliği
konusunu öncelik olarak
belirlemesinden dolayı
Bulgaristan’a teşekkür
etti. Ülkesinin Avrupa

Komisyonu’nun
tüm şar tlarını
yerine getirdiğini ve yılın sonuna kadar aday
statüsü verilip,
üyelik müzakerelerine başlamasını beklediğini ifade eden
Denis Zvizdic,
“ B o s n a - H e rs e k , N AT O
entegrasyonu,
ülkedeki hukukun üstünlüğü
ve bölgedeki komşu ülkelerle temaslar kurmak
için çok çalışıyor. Hedefimiz gençleri ülkede
tutacak barış, istikrar ve
ekonomik refahtır” diye
konuştu.
Zvizdic, “Bosna-Hersek, kültürel olarak
Avrupa'ya ait ve istikrarın
öneminin bilincinde olan
laik bir devlettir. Ülkemizde dört din var ve hiç biri
radikalizmi desteklemiyor” diye belirtti.
Kırcaali Haber

dağıtım şirketinin yatırım
programlarını değerlendirmeye hazırlanıyor” diye
açıkladı. Çek sermayeli
ÇEZ'e ilişkin verilerin bir
kısmının, ÇEZ'in Bulgaristan'daki varlıklarını İnercom Bulgaria Şirketi’ne
satışını inceleyen Meclis
Komisyonuna gönderileceği anlaşıldı.
M ayıs ayı s o nunda
KEVR’in CEZ Electro
Şirketi’nin lisansını geri
çekip çekmeyeceği anlaşılacak. 2014 yılından
beri yürütülen davanın
gerekçesi şirketin, Ulusal
Elektrik Şirketi (NEK) ile
birbirine karşı olan borçlardan dolayı ödeneklerden yaptığı kesintilerdir.
Böyle bir kesinti yapılmasına Ticaret Yasası izin

verir, ancak Enerji Yasası
izin vermez.
O zamanki KEVR üyeleri, CEZ, EVN ve Energo Pro şirketlerinin NEK’i
iflasın eşiğine getirdiğini
ve böylece enerji sisteminin güvenliğini tehdit
ettiklerine karar verdiler.
Bu yüzden üç şirketin lisansını iptal etmek için
bir prosedür başlatıldı.
Bu prosedür, EVN ve
Energo Pro şirketleri için
halihazırda tamamlanmıştır, ancak CEZ Energo
Şirketi konusunda durum
karmaşıktır, çünkü 1 milyon leva tutarındaki ceza
mahkeme tarafından iptal
edildi. Diğer iki şirket, onlara uygulanan idari para
cezalarını ödedi.
Kırcaali Haber

Emeklilerin yüzde 70'i, ikinci
bir emekli maaşı alacak
Mali Denetim Komisyonu raporuna göre bireysel
emeklilik sisteminden emekli olan vatandaşların emeklilik hesapları, onların yüzde 70’inin, 2021 - 2027 döneminde 30 ile 50 leva arasında değişen ikinci bir emekli
maaşı alacaklarını gösteriyor. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kamuoyunda tartışılması üzere bu
ödemelerin ne şekilde yapılacağına dair önerilerde
bulunduğu Ek Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortasını
Ödeme Aşamasını Düzenleme Konseptine ilişkin taslak metni yayınladı.
1960-1965 yılları arasında doğan, ikinci bir emekli
maaşı alma hakkına sahip olacak vatandaşların ancak
yüzde 20’si, 50 ile 100 leva arasında aylık ücret alacak.
Geçen yıl sonu itibariyle onların hesaplarında 4 600 ve

10 000 leva arasında değişen bir tutar birikti.
Bakanlık, zorunlu bireysel emeklilik sisteminden
emekli olma hakkı olan vatandaşların, vefat ettiklerinde eşi veya çocuklarına bağlanma hakkı olmaksızın
ömür boyu emekli maaşı alma veya vefat ettiklerinde eşi veya çocuklarına bağlanma hakkı doğan ömür
boyu emekli maaşı alma arasında seçim yapmalarını
öneriyor.
Emeklilik Sözleşmesi’nde ödeme süresinin 5-10 veya
15 yıl olduğu belirtilmişse, bu dönem içerisinde vatandaş ölürse, eşi veya çocukları bu sürenin sonuna kadar
ödenmesi gereken miktarı alacak.
Üçüncü seçenek ise zorunlu bireysel emeklilik sisteminden emekli olma hakkı olan vatandaşların vefat
ettiklerinde eşi veya çocuklarına bağlanma hakkı doğan emeklilik tutarının programlı bir şekilde geri ödenmesidir. Ancak bu seçeneğin tercih edilmesi, bireysel
emekli maaşının sigorta asgari emekli maaşının yüzde
20’si tutarında olması halinde mümkün olacak. Emekli
olmadan beş yıl önce vatandaşların, bireysel emeklilik fonu hesaplarında biriken tutarları Ulusal Sigorta
Enstitüsü Emeklilik Fonu’na aktararak tam miktarda
bir emekli aylığı almayı seçme hakkı olacak.
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BUKET Ulusal Yarışmasına Kırcaali’den 100 kişi katıldı
Kırcaali ilindeki yedi belediyeden 100'ü aşkın katılımcı, üçüncü kez düzenlenen "BUKET Bulgaristan'ın Etnik Gruplarının
Hoşgörü Kültürü ve Gülümsemeleri 2017/2018" Ulusal Yarışmasının son konserinde grup ve
bireysel yetenekler sundu.
Müsabaka DPS /HÖH/ Onursal Başkanı Dr. Ahmed Doğan'ın
himayesinde gerçekleşti
Konser, „BUKET“ Yarışmalarının baş koordinatörü Mukaddes Nalbant'ın konuşmasıyla
başladı.
Organizatörler, yarışmanın
ana hedefleri arasında, „gençlerin sanat alanındaki ilgilerini
arttırmak ve Bulgaristan'daki etnik grupların geleneklerini korumak; çok kültürlülüğün toplumda tanıtılmasına ve yeteneklerin
ifade edilmesi ve geliştirilmesi
için bir ortam yaratılmasına
yardımcı olmak“, olduğunu belirttiler.
Yarışma, Hak ve Özgürlükler
Hareketi'nin lideri ve „BUKET“
yarışmalarının organizasyon
komitesi başkanı olan Mustafa
Karadayı tarafından açıldı.
Mustafa Karadayı sözlerinde
„21. yüzyılda yaşayan bizler, iyinin, hakikatin ve güzelliğin birliği hakkında eskilerin idealine
dokunabileceğimizin hala umuduyla yaşıyoruz. Ve inanıyoruz
ki, kim iyilik ve güzellik ile ya-

Bulgar öğrenciler, "Mutfak
Günleri" projesi kapsamında
Edirne'ye gelerek, Türk ve Bulgar mutfağına özgü yemekleri
pişirerek farklı tatları öğrendi.
Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ile Bulgaristan'dan Hisar Hristo Smirmenski Lisesi "Mutfak
Günleri" projesinde buluştu.
Bulgaristan'dan gelen aşçı
adayı öğrenciler, Türk mutfağında hünerlerini Edirneli arkadaşları aracılığıyla sergiledi.
Öğrenciler, Türk mutfağına
özgü yaprak sarma, pırasalı
börek, mamzana, ciğer sarma,
fellah köftesi, Erzincan çorbası,
çiğ köfte yaptı.
İki dost ülkenin öğrencileri tarafından özenle hazırlanan yemeklerin sunumu Edirne Milli
Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın
da katıldığı bir etkinlikle yapıldı.
"Proje Türk ve Bulgar öğrencileri kaynaştırdı"
Edirne Milli Eğitim Müdürü Cırıt, iki ülke mutfağının öğrenciler tarafından daha iyi bilinmesi
açısından projenin çok faydalı
olduğunu söyledi.
Tü r k i ye' n i n ko m ş u ü l ke
Bulgaristan'la pek çok benzer
yönü olduğunu ifade eden Cırıt,
şöyle devam etti:
"İki ülke öğrencilerinin kaynaş-

şıyorsa, aynı zamanda gerçeği
de kucaklar. Ve gerçek Mevlana
Celalettin Rumi’nin şu sözlerindedir: "Olmanıza yardımcı olanlarla birlikte olun", ifade etti.
DPS /HÖH/ lideri, katılımcıları
ve yarışmanın organizatörlerini
kutladı. Her birini, başkalarının
kendi olmasına ve kendini ifade
etmesini engellemeyecek şekilde, kendini, özgürlüğünü ve
kültürünü ifade etmeye çağırdı.
Sofya'da sunulan 70'in üze-

rinde gösterinin 11'i, Kırcaali
bölgesindeki yedi belediyeden
oldu.
Kırcaali bölgesinden pek çok
katılımcı kategorilere göre ödüllendirilenler arasında yer almaktadır.
"Güzel Sanatlar /12 Yaşa
Kadar "/ kategor isinde
Momçilgrad'dan Kardelen İsmail1.liği aldı.
"Bireysel vokal performansları /18 yaşına kadar kategorisin-

de birincilik Cebel'den Tuğçe
Bekir’in oldu. "Grup vokal performansları /18 yaşına kadar/da,
Krumovgrad'ın "Karamfilçe" Üçlüsü ve Ardino'daki "Rodopska
İskra" Kültür Evi'in çocuk vokal
grubu "Zvınçe", 1. ve 3. sırada
yer aldılar.
Kırcaali ilinden gelen katılımcılar tarafından "Grup dans
gösterileri /18 yaşına kadar/ kategorisinde tüm sıralama alındı.
1. sırada Momçilgrad "Rodope-

Türk ve Bulgar öğrenciler kaynaştı

ması, Türk ve Bulgar yemeklerinin öğrenciler tarafından bilinmesi açısından güzel bir proje.

hemen birbirleriyle aynı. Böyle
ortak bir paydada buluşmak,
öğrencilerin bu konuda görgü-

da yapıldı
Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İki ülkenin birbirine benzer birçok yanı var. Bunların başında
yemeklerimiz geliyor. Hemen

sünü ve bilgisini artırmak mutluluk verici."
Projenin ilk ayağı Bulgaristan-

Müdürü Şeref Uz da projenin
Türk ve Bulgar öğrencileri kaynaştırdığını belirtti.

ya" Grubu yer alıyor. 2. sırada
Krumovgrad "Açelya" Grubu. 3.
sıra Cebel modern danslar ve
"Pıstra kitka" Krumovgrad grupları paylaşıyor. Organizatörlerin
özel ödülleri Çernooçene’den
en miniklere verildi.
Sanat/ Tiyatro kategorisinde
Cebel kasabasından Elif Ayhan
ve Fotinovo köyünden Nazlıcan
Halibryam ilk sırayı paylaşırken,
Benkovski köyünden Kubra Durali üçüncü oldu.
18 yaşına kadar yazılı deneme ve şiir kategorisinde
Cebel'den Meltem Yusuf ve
Momçilgrad'dan Efteliya Ömer
üçüncülüğü paylaştılar.
Kendi şiirleri ile 18 yaşın üstündeki Rogozçe köyünden
Mevlüt Süleyman birinci sırayı
aldı. İkinci sırayı Cebel'den Selin Durgud ve Kırcali'den Hatice
Durgud paylaştılar.
İlçe ve il çerçevesinde düzenlenen şarkı, dans, şiir, vokal ve
müzikal gösterilerden sonra farklı etnik gruplardan folklorlar
ulusal çapta gerçekleştirildi.
Ulusal düzeyde ülke genelinde
550'den fazla katılımcı yetenek
120 katılım gösterdi.
"BUKET - 2017/2018", sertifikaların verilmesi ve kazananların ödüllendirilmesiyle sona
erdi.
İsmet İSMAİL

Proje kapsamında Bulgaristandan 16 öğrenci ve 2 öğretmenin Edirne'ye geldiğini dile
getiren Uz, "Projenin ilk ayağını 23-24 Mart tarihlerinde
Bulgaristan'da yaptık ve öğrencilerimiz orada Bulgar mutfağına özgü yemekler yaptı. Bugün
de burada projenin ikinci bölümünü yapıyoruz. Amacımız
Türk ve Bulgar okullarının aynı
hedef doğrultusunda gerçekleştirdikleri mesleki birikimlerini
paylaşmak, dostluğu ve iş birliğini özellikle turizm alanında
artırmak." değerlendirmesinde
bulundu.
Her iki etkinlikte de öğrenciler birlikte çok güzel yemekler
yaptığını aktaran Uz, "İki ülke
arasındaki iş birliğinin gelişmesi için bu tür projelerimiz
devam edecek." dedi.
Öğrencilerden Mustafa Keskin ise proje sayesinde Bulgar
mutfağına özgü yemekleri tanıma ve yapma fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Komşu ülkemizden dostlarımızla birlikte
güzel yemekler yaptık. Onlar
bizim, biz onların yemeklerini
öğrendik. Çok faydalı bir çalışma oldu." diye konuştu. AA
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