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Büyükelçi Sekizkök: Kırcaali, Bulgaristan
ve Türkiye'nin işbirliği yaptığı bir merkez
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Müh. Nasko Nastev, örgüt hakkında bilgi verdi. Müh. Nastev,
ilde 2 500'ü aktif olan 15 000
şirket bulunduğuna ve onların
1 400'ünün Kırcaali Ticaret ve
Sanayi Odası üyesi olduğuna
dikkat çekti. Müh. Nastev, “Başkonsolosluk ile her zaman işbirliği yaptık ve Türk yatırımcılarının bölgede yatırım yapmasına
yardımcı olduk. Bunu gelecekte
de yapmaya devam edeceğiz”
diye belirtti. Müh. Nastev, salgının Kırcaali'nin Türkiye ile eko-

nomik bağlarını olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi. Bununla
birlikte son zamanlarda ticari
ilişkilerin yeniden canlanmaya
başladığını ifade etti.
Kırcaali Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu üyeleri, kısa sunumlar yaptı. Teklas
Bulgaristan ve Şahinler Bullgaristan şirketlerinin yöneticileri,
şirketlerin faaliyetleri hakkında
bilgi verdi.
Büyükelçi Sekizkök, Kırcaali iş
dünyası lehine yeni görüşmeler
yapmayı üstlendi.

Kırcaali Belediyesi aşure
geleneğini sürdürüyor

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi
Aylin Sekizkök, Kırcaali Ticaret
ve Sanayi Odası yönetimi ve
bölgede önde gelen şirketlerin
yöneticileriyle gerçekleştirdiği
görüşmede, “Kırcaali, Bulgaristan ve Türkiye'nin işbirliği yaptığı bir merkez. Bulgaristan, ülkemizin stratejik ekonomik ortağı
ve Kırcaali ortaklık köprüsü”
diye kaydetti.
Üst düzey diplomat bu gö-

rüşmeyi beraberinde müşavirlerinden oluşan ekibi ve Filbe
Başkonsolosu Hüseyin Ergani
ve Ticaret Ataşesi Mehmet Ali
Erdem ile birlikte gerçekleştirdi.
Büyükelçi, Ankara'nın Sofya'yı
NATO içinde güçlü bir müttefik olarak gördüğünü vurguladı. Sekizkök, “Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile Başbakan Borisov
arasında da güçlü bir dostluk
var. Bu ekonomik ilişkilerin ge-

lişmesine yardımcı oluyor” dedi.
Filbe Başkonsolosu Hüseyin
Ergani, Kırcaali'nin son yıllarda
dinamik olarak geliştiğine dikkat
çekti. Türk yatırımlarının artmaya devam ettiğini ve yeni istihdam yaratıldığını belirten Ergani, Başkonsolosluğun bu yönde
çalıştığını kaydetti. Başkonsolos, geleceğe yönelik yeni projeler de olduğuna dikkat çekti.
Kırcaali Ticaret ve Sanayi

ASALA Terör Örgütü Tarafından Şehit
Edilen Türk Diplomat Burgaz’da Anıldı
9 Eylül 1982 tarihinde bir Ermeni terör örgütü tarafından
hain bir saldırı neticesinde şehit
düşen Başkonsolosluk ataşesi
merhum Bora Süelkan için Sofya Büyükelçiliği mensuplarının
da katılımıyla Burgaz Başkonsolosluğunda bir anma töreni
düzenlendi.
Tören sırasında, Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ün günün
anlamına yönelik mesajı okundu. Büyükelçinin mesajı şöyle:
“38 yıl önce bugün, hain bir
terörist saldırıda hayatını kay-

beden Burgaz Başkonsolosluğumuz İdari Ataşesi merhum
Bora Süelkan’ı rahmetle anıyo-

rum.
Sofya’da göreve
başladıktan sonra
Burgaz’a gelerek,
rahmetli Süelkan’ı
anmıştık.
Bora Süelkan,
karakteri, dürüst
ve saygın kişiliği ve çalışma
ahlakıyla mesai
a r k a d a ş l a r ının
sevgisini, amirlerinin ise takdirini kazanmış bir
Devamı 2’de

Kırcaali Merkez Camii yanında bulunan üreticiler pazarında gerekli olan anti-epidemiyolojik önlemlere uyularak 2 bin kişiye aşure
dağıtıldı.
Kırcaali Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Aşure Günü etkinliğinin 14’üncüsü yapıldı. Hoşgörü, barışı
ve anlaşmayı simgeleyen Aşure Günü kutlaması, Muharrem ayında hem Müslümanları hem de
Hıristiyanları bir
kez daha buluşturdu.
Etkinliğe geleneksel olarak
Kırcaali Bele d i ye B a ş k a n ı
Dr. Müh. Ha san Azis, Bölge
Müftüsü Beyhan
Mehmet, Kırcaali Hristiyanlar
Cemaati Başkanı Peder Petır Garena, Belediye Meclis Başkanı
Hüseyin Ahmet, Meclis Başkan Yardımcısı Latif Rasim, Belediye
Meclis üyeleri, köy muhtarları vb. konuklar katıldı.
Kırcaalilere önceden paketlenmiş aşure kâseleri dağıtıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlara ayrıca 500’ün üzerinde maske dağıtıldı.
Dr. Müh. Hasan Azis, selamlama konuşmasında, “Salgına rağmen bu yıl da ortaklarımızla birlikte Aşure Günü’nü kutlamaya karar
verdik. Bu kararı verdik ve geleneği sürdürmek için etkinliği düzenledik, çünkü Aşure Günü etkinliği birliğimizin, hoşgörümüzün
simgesi, çünkü geleneğimiz, birliğimiz ve hoşgörümüz sayesinde
bu zorlukların üstesinden geleceğiz” diye kaydetti.
Beyhan Mehmet ve Peder Petır Garena da birer kısa konuşma
yaparak bu yıl da bir araya gelen Kırcaalili Müslümanların ve Hıristiyanların Aşure Günü’nü tebrik ettiler.
Programın sonunda eski Başmüftü Fikri Sali, tüm Bulgaristan
halkı için dua etti. KH
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Büyükelçi Sekizkök ve Momçilgrad Belediye
Başkanı, yatırım ve işbirliği olanaklarını konuştu
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök
ve Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı
İlknur Kazim arasında
gerçekleşen görüşmede
öne çıkan konu başlıkları
arasında yatırım fırsatları, sağlık hizmetlerini
geliştirme ve eğitim ve
kültür alanında işbirliği
yer alıyor. Türk diplomat
ilk kez Momçilgrad Belediyesini ziyaret etti. Aylin
Sekizkök, beraberinde
T.C. Sofya Büyükelçiliği
Müsteşarı Erman Topçu
ve Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani de dahil
olmak üzere Türkiye’nin
Bulgaristan'daki diplomatik misyonunda görev yapan 16 kişilik bir heyetle
Momçilgrad’a geldi.
Gör üşmede öne çıkan başlıca konulardan
biri, belediyeye bağlı Dr.
Sergey Rostovtsev Hastanesi ve kaliteli sağlık

dim ve şehrin gelişmesine
hoş bir şekilde şaşırdım.
Momçilgrad ve bölge halkına fayda sağlayacak
pek çok fikri birlikte hayata geçireceğimize inanıyorum” diye kaydetti.
Diplomat Momçilgrad
Belediyesine 500'ün üzerinde koruyucu maske
bağışladı.
Görüşmeden sonra Büyükelçi Sekizkök ve İlknur

hizmetlerin sağlanması
için hastanenin Türk klinikleriyle işbirliği fırsatları
oldu. Belediye Başkanı,
Momçilgrad’da yatırım
olanakları hakkında konuklarını bilgilendirdi.
Büyükelçiliğin, her yaz

dünyanın farklı yerlerinde yaşayan binlerce yerli
insanı bir araya getirdiği
için ülkemizde eşsiz olan
Mestanlı Daima Kalbimde
Dünya Mestanlılar Buluşması programına katılması fikri de tartışıldı.

Büyükelç i Sekizkök,
“Momçilgrad zengin bir
kültürel mirasa sahip bir
yer. Bu alanda çeşitli projelerin uygulanmasına
yardımcı olmaya hazırız.
Buradaki misafirperverlikten son derece etkilen-

Büyükelçi Aylin Sekizkök ve İlknur Kazim, Naim’in
doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi fikrini görüştü
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök
ve Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı
İlknur Kazim, dünyaca ünlü halterci Naim
Süleymanoğlu’nun doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi fikrini ele aldı.
Naim Süleymanoğlu’nun
doğduğu yer olan Ptiçar
(Ahatlı) köyünü Makas
Sınır Kapısına uzanan
karayoluna bağlayacak
yeni inşa edilen köprünün yakınına olimpiyat
şampiyonunun kabartma
resmi bulunan bir çeşme
inşa edilmesi fikri de bulunuyor.
İlknuz Kazim ve Aylin

Sekizkök, Naim’in annesi
Hatice Süleymanoğlu’nu
evinde ziyaret ederek
kendisiyle sohbet etti.
Yaşlı kadın, hediyeler getiren konuklarına kendisine gösterdikleri ilgi ve ala-

kadan dolayı teşekkür etti.
Annesiyle görüştükten
sonra Belediye Başkanı
ve Türk diplomat, Momçilgrad şehrinde stadyum yakınında bulunan
Naim’in evini de ziyaret

ASALA Terör Örgütü
Tarafından Şehit Edilen Türk
Diplomat Burgaz’da Anıldı
1. sayfadan devam
diplomatımızdı.
Ülkesi, devleti ve milleti için tarihinin her döneminde kendini siper
eden Türk milleti, Ermeni
terörist örgütlerin saldırılarında birçok diplomatını
da şehit vermiştir.

FETÖ, DEAŞ, DHKP-C
gibi çoklu terör tehditleriyle, ülkemizde, sınırlarımızda, bulunduğumuz
coğrafya ve ötesinde kararlılıkla mücadele ediyoruz. Etmeye de devam
edeceğiz.
Diplomasi şehitlerimiz
başta olmak üzere bütün

Büyük bir milletin fertleri
ve temsilcileri olarak biz
Dışişleri Bakanlığı mensupları bu hain saldırılar
karşında asla korkuya
kapılıp, sinmedik. Aksine,
milletimizi ve devletimizi
nasıl daha layık bir şekilde temsil edeceğimizin
kavgasını verdik.
O günlerden bu yana terörizm denen belanın medeni dünyaya ortak tehdit
ve tehlike oluşturduğunu
ve bunu aşmanın tek yolunun uluslararası dayanışma olduğunu anlatmaya çalıştık, çalışıyoruz.
Türkiye olarak, bir yandan PKK ve onun Suriye’deki uzantıları PYD/
YPG, bir diğer yandan

şehitlerimizi bir kez daha
şükran ve rahmetle yad
ediyorum.
Vatan, onun uğrunda
canını feda eden kahramanlarına minnettardır.
Ruhları şad olsun.”
Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosluğu İdari Ataşesi Bora Süelkan, kentteki
evinin önünde pusu kuran ASALA teröristlerince
9 Eylül 1982'de öldürülmüştü. Katil, Süelkan’ın
sırtından vurduktan sonra, olay yerine cinayette
kullanılan tabancanın
yanı sıra bir eldiven ve
üzerinde terör örgütünün
isminin yazılı olduğu bir
not bırakmıştı.

ettiler. İki yaşına kadar
Ptiçar köyünde yaşayan
N a i m Süley mano ğ lu,
daha sonra ailesiyle birlikte şehirde yaşamaya
başladı. Ünlü halterci,
Momçilgrad’daki evinde
geçen asrın 80’li yıllarının
ortalarına doğru yaşadı.
İlknur Kazim, “Ev belediye arazisi üzerine kurulu
ve bu durum, onun müzeye dönüştürülmesini kolaylaştıracak. Naim Süleymanoğlu, Momçilgrad'ın
en ünlü sakini ve onun
anısına müze yapma fikrinin yerli halk tarafından
destekleneceğine inanıyorum” diye kaydetti.
Kırcaali Haber

Büyükelçi Sekizkök Haskovo
Bölge Müftülüğünü Ziyaret Etti
02.09.2020 tarihinde
T.C. Sofya Büyükelçisi
Aylin Sekizkök, Filibe
Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Büyükelçilik Müsteşarı Erman
Topçu, Eğitim Müşaviri Şenol Genç, Sosyal
İşler Müşaviri Mehmet
Genç ve beraberlerindeki heyetle Haskovo
Bölge Müftülüğünü,

Kazim, dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu
Anıtına ve şehir merkezinde bulunan Totaliter Rejim
Kurbanları Anıtına çiçek
koydular. Ardından Büyükelçinin 1000’den fazla kitap bağışladığı İlyaz Hoca
Balkan Kütüphanesini de
ziyaret ettiler.
Daha sonra heyet Momçilgrad’daki İlahiyat Lisesini ziyarette bulundu.

Tarihi "Eski Camiyi" ve
"Çarşı Camiyi" ziyaret
ettiler.
Haskovo Bölge Müftüsü sosyal medyada
yaptığı açıklamada,
“Kıymetli misafirlerimize bu önemli ziyaretten dolayı bölgemiz
Müslümanları adına
gönülden teşekkür ediyoruz.” diye belirtti.
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DSÖ: En ufak bir COVİD-19 şüphesi
durumunda çocuklar okula gönderilmemeli
Bulgaristan Ulusal Televizyonunda (BNT) yayınlanan Sabah Kuşağı
programına konuk olan
Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) Bulgaristan Temsilcisi Doç. Dr. Mihail
Okoliyski, “Çocuklar
sağlıklı bir mesafeyi korumalı, özellikle dersten
önce ve sonra bir yere
toplanmamalı, 12 yaş
üzeri çocukların maske
takması önerilmekte.
Sınıfta maske takıp takmamaya okul yönetimi
karar vermeli. Uzaktan
eğitim uygulaması son
seçenek olmalı” diye
kaydetti.
Doç. Dr. Okoliyski,
“ Koronavirüsün Bill
Gates'den Soros'tan
geldiği söyleniyor. Medya bunu bir şok ve bomba olarak yansıtıyor. Tu-

tum ve verilen mesajlar
insanları zehirliyor. Bu
insanların okula giden
çocuklarının bilinçli olmaları mümkün değil.
Kişisel örnek en önemli

şeydir. Çocuklar, en savunmasız olan nine ve
dedelerine virüs bulaştırabilir” diye konuştu.
DSÖ Bulgaristan Temsilcisi, “Virüs gücünü

kaybediyor, ancak şu
anda dikkatsiz davranılmadığına ve kurallara formalite uyulduğuna
tanık oluyoruz. Sofya
ve diğer şehirlerde

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Doç. Dr.
Kunçev: COVID-19 aşısı ücretsiz olacak
Ulusal Koronavirüs Kriz
Masası Üyesi olan Sağlık
Bakanlığı Başmüfettişi
Doç. Dr. Angel Kunçev,
“COVID-19'a karşı bir aşı
geliştirildiğinde büyük olasılıkla bu aşı ücretsiz olacak. Devletin rolü, nüfusu
bulaşıcı hastalıklardan korumak” diye kaydetti.
Doç. Dr. Kunçev, daha
ziyade aşının ne zaman
kullanıma hazır olacağı,
ne kadar etkili olacağı ve
kaç kişinin yaptırmak isteyeceği konusunda endişeleniyor.
Onun ifadesine göre, bu
hastalık sorunu son zamanlarda toplumda ihmal
ediliyor. Son ayda COVID19'un şiddetinin artması
sağlık yetkililerini endişelendiriyor. Ölüm sayısının yüksek olması, son
haftalarda yaşlılara bakım
hizmeti veren kurumların
salgının etkisi altında kalmasıyla açıklanıyor.
Doç. Dr. Kunçev, Avrupa
Birliği (AB) ülkeleri arasında vefat oranı en yüksek
ülke olabileceğimizi kabul
etti. Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi, kişisel tercihinin
haftalık istatistiklerden
yana olmasına rağmen
100 bin kişi başına düşen
vefat sayısı bakımından
AB’de ikinci sırada olduğumuzu gösteren istatis-

tiklere şaşırmadı.
Ancak enfekte olanların
sayısında azalma eğilimi
var ve Doç. Dr. Kunçev
bunun devam etmesini

umduğunu söyledi.
Tıp uzmanlarının eksikliği bir sorun olmaya
devam ediyor. Doç. Dr.
Kunçev, düzinelerce doktor ve hemşire arayan
hastanenin sadece Dobriç'teki (Hacıoğlu Pazarcık) hastane olmadığına
dair uyardı.
Metroda, mağazalarda, restoran ve kafelerde
olup bitenlerin okullarda
da görüleceğini söyleyen
Doç. Dr. Kunçev, “Virüsün
toplumda yayılmasına ilişkin veriler yüksek olursa
okullarda da vakalar olacak. Hiç kimse, okulların

bir refah adası olabileceği
yanılsamasına kapılmamalı. Okullara odaklanmak, toplumu gerçekçi
olmayan beklentilerle

yüklüyor. Orada vakalar
olacak. Çocukların bütün gün maske takması
zor olacak. Uygulanabilir
tedbirler belirlemeye çalışıyoruz” dedi.
Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi, bu virüsün uzmanları şaşırtmaya ve tahmin
edilebilir olmadığını kanıtlamaya devam ettiği için
tahminlerde bulunmak
istemiyor.
Doç. Dr. Kunçev, “Yaz
aylarında Balkan ülkelerinde salgın doruğa
ulaştıktan sonra şimdi de
Fransa ve Almanya’da görülen vakalarda artış var,

ama ne olacağını kimse
söyleyemez. Şu anda
bulaşma katsayısı 0,4.
İnsanlar şehirlere döndüğünde ne olacağı önemli,
yoksa Ulusal
Koronavirüs
Kriz Masası her
zaman havayolu ile bulaşan
enfeksiyonların
durdurulamayacağının farkında
olmuştur. Enfeksiyonu kontrol
altında tutmak
ö n e m l i ” d i ye
kaydetti.
D ev l e t i n ve
büyük şehirlerin
faaliyetler inin
engellenmesi
olası değil, ancak vakaların yoğunlaşması ve ciddi bir şekilde
artması durumunda organize edilmemiş olanlar
ve maske takma da dahil
olmak üzere önlemlerin
uygulanmadığı diskolar
ve barların da kapatılması
gibi bazı kitlesel etkinliklerin yasaklanması muhtemel. Doç. Dr. Kunçev,
“Deniz kenarı restoranları
salgının artışını tetikledi”
diye belirtti. Gözlemlerine göre toplu taşıma
araçlarında maske takma
kuralına en katı şekilde
uyuluyor.

maskeyi çenesinin altına takan insanlar görüyorum. Yeni önlemler
almaya gerek yok, eski
önlemleri gözetmek yeterli. Dünya Sağlık Örgütü, en ufak bir şüphe
durumunda çocuğun
okula gönderilmemesini öneriyor. İnsanların
mümkün olan en erken
zamanda mevsimsel
grip aşısı yaptırması
önemlidir. Bu yıl gerekli
sayıda aşıyı zamanında
teslim etme sözü verildi,
geçen yıl gecikme oldu.
Bulgaristan’da aşılama
kapsamı, Avrupa ülkeleri arasında en düşük

olanlardan biri. Umarım
insanlar aşı yaptırır. Nüfusun yaklaşık % 3-4'ü
aşılanır” dedi.
Doç. Dr. Okoliyski,
“Dr.Tedros, eğer bir aşı
bulursak insan ırkı olarak 2021'in sonuna kadar salgınla baş etme
ş ansımız olduğunu
söyledi. Aşı, dünyanın
her yerinden insanlara
erişilebilir olmalı. DSÖ,
tüm ülkelerin bu aşıya
erişimini sağlamak için
her türlü çabayı gösteriyor. Aşı ücretsiz olmalı
ve insanlar, aşılanmaya
hazır olmalı” diye sözlerine ekledi. KH

Cebel’de yenilenen
futbol sahası hizmete
açıldı

Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı Necmi
Ali, 4 Eylül 2020 Cuma günü düzenlenen törenle
kasabadaki çocuk futbol takımından futbolcular
eşliğinde yeni futbol sahasının açılışını gerçekleştirdi. Ardından topa ilk vuruşu yaparak maçı
başlattı.
Futbol sahasının görünümü, önceki görün-

tüsünden eser kalmadan tamamen değiştirildi.
Amaç, Cebelli çocukların modern bir ortamda
spor yapmalarıdır.
Necmi Ali, açılış kurdelesini kestikten sonra
yaptığı konuşmada, “Neredeyse tamamen yenilediğimiz spor sahası yerel futbol takımından
çocuklar için tasarlandı.
Antrenmanlarını burada yapıyorlar. Çok sefil
bir durumdaydı. Şimdi çim zemini yenilendi, çocukları yaralanmalardan korumak için darbeye
dayanıklı tabanlıklar yerleştirildi” dedi.
Çocukların yeni bir futbol sahasından başka
yeni bir antrenörleri de var. Amaç sporun gelişimine ivme kazandırmak.
Belediye Başkanı Necmi Ali, “Sizinle paylaşmak
istediğim şey, çocuklarla ve ergenlerle ilgilenecek
yeni bir antrenörümüzün olması. Şimdilik erkek
takımımız olmayacak. Ancak zamanla genç neslimize yatırım yapacağız. Gelecekte milli takımda bile oynayacak yerel oyuncularımız olmasını
umuyoruz” diye kaydetti.
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İlhan Küçük: Kuzey Makedonya’da
Avrupa yanlısı bir hükümet kuruldu
Avrupa Parlamentosunun Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti daimi raportörü olan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH/
Renew Europe (Avrupa'yı
Yenile) AB Parlamentosu
Milletvekili İlhan Küçük,
Parlamento tarafından
onaylanan ülkede yeni
hükümetin kurulmasını
memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Küçük’ün ifadesine göre,
ülkenin reformlara devam
etmek için siyasi istikrara
ve AB'ye katılım için bir
yol haritası hazırlamak
için Avrupa yanlısı bir hükümete ihtiyacı var.
Avrupa Parlamentosunun Kuzey Makedonya
daimi raportörü, “Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti,
küresel bir salgının yaşandığı son derece zor
bir durumda adil ve meşru seçimler yaptı. Pek çok
beklentinin aksine, ülke

araçlara sahip. Yeni hükümetin ilk görevlerinden
birinin, ülkede geniş bir
siyasi fikir birliğine dayalı
AB’ye katılım için yol haritası hazırlamak olduğuna
inanıyorum. Bu arada AB
Konseyi’nin, ilk hükümetler arası konferansı bir an
önce toplayabilmek için
müzakere çerçeve metninin nihai şeklini kabul
etmesi gerekiyor” diye
kaydetti.
HÖH’ün Avrupa Parlamentosu delegasyonunun da bir parçası olduğu
Renew Europe Grubu,

dürmek için Bulgaristan
ile iyi komşuluk anlaşmalarına ve Yunanistan
ile Prespa Anlaşması’na
bağlılık vurgusu yaptığını vurgulamadan ge-

çemeyiz. Açıkça Avrupa
yanlısı olan Üsküp'teki
yeni hükümet, artık Kuzey Makedonya'nın son
yıllarda kaydettiği ilerlemeyi sürdürmek için tüm

tarafından eş finansman
sağlanan 2014 - 2020
Kırsal Kalkınma Programı
7 Nolu Kırsal Kesimlerde

Temel Hizmetler ve Köylerin Yenilenmesi Tedbiri
7.2 Her Türlü Küçük Ölçekli Altyapının Oluşturul-

ması, İyileştirilmesi Veya
Genişletilmesine Yönelik
Yatırımlar Alt Tedbiri kapsamında finanse ediliyor.
Önceki saha zemin kaplamaları, mavi ve turuncu
olmak üzere iki renkte
fabrikada vulkanize edilmiş kauçuk zemin kaplamalarla değiştirildi. Basketbol saha zemin kaplaması da kırmızı renkte
kauçuk zemin kaplama
ile değiştirildi. Aynı kaplamaların şekillendirilmesi,
bitişik alanların boyanması ve iyileştirilmesi de
yapılacak.

binaların inşasını hem de
mevcut binaların onarımını, iyileştirilmesini ve

ederek eğitimin yönetim programının önceliği
olduğunu bir kez daha
kanıtladı.
Yeterli ve
uygun tepki vermek,
ilgilenmek
ve ergenlere modern
bir eğitim
or t amı
sağlamak
yerel yö net imlere
kalmış bir iş. Kırcaali Belediyesi için bu program,
çok kötü durumda olan
Georgi Benkovski Lisesi
ve Nikola Vaptsarov İlköğ-

retim Okulu’nun eski binalarını restore etmek ve
kullanılabilir hale getirmenin yanı sıra “Vızrojdentsi
(Köşdere)” semtinde inşaatı bitmemiş okulun yerine yeni bir anaokulu inşa
etme taahhüdünü yerine
getirmek için bir fırsat”
diye yorumda bulundu.
Vali, “Belediye başkanı
ekibinin gerekli proje hazırlığında olmasını ve net
bir vizyon, iyi planlama,
savunulabilir parametreler
ve uygulama kalitesiyle
programdan yararlanmasını umuyorum” dedi.
Kırcaali Haber

kısa sürede yeni bir hükümet kurulması yönünde koalisyon anlaşması
yaparak en iyi şekilde cevap verdi.
Zaev'in reformları sür-

Başkan Müh. Şaban, spor sahalarında
yenileme çalışmalarını inceledi
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh.
İzzet Şaban ve Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram, Nilüfer
Parkı'nda yer alan spor
sahalarında devam
eden yenileme çalışmalarını yerinde incelediler. Spor sahaları,
“Ardino İlçesinde Spor
Altyapısının Yeniden
İnşası, Donatımı ve Tefrişi” isimli proje kapsamında yenileniyor.
Proje, Avrupa Kırsal
Kalkınma Fonu aracılığıyla Avrupa Birliği (AB)

Kreş, anaokulu ve okul inşaatı için 70 milyon leva kaynak
Hükümet 2020'de kreş,
anaokulu ve okul inşaatı
için 70 milyon leva kaynak
tahsis edilmesini onayladı. Önümüzdeki 2 yıl için
de kreş, anaokulu ve okul
inşaatı için aynı miktarda
kaynak ayrılması kararı
alındı.
Kırcaali Valisi Nikola
Çanev, “Amaç, eğitimde
maddi ve teknik donanımı
modernize etmek. Eğitim
için daha iyi koşullar yaratmak, anaokullarında
yer olmaması sorununu
çözmek ve okullarda eğitimin tek vardiya rejimine
geçmesi imkânını sağlamak. Program, hem yeni

genişletilmesine imkân
veriyor” diye kaydetti.
Çanev, “Hükümet, eğitim
binalarının yenilenmesine
yönelik projeleri finanse

Batı Balkanlar ve özellikle
Kuzey Makedonya'nın AB
perspektifine güçlü desteğini defalarca ifade etti.
Renew Europe Grubu
Başkanı Dacian Ciolos
(PLUS Partisi, Romanya) konuyla ilgili şöyle bir
yorumda bulundu: “Hükümetin, tüm paydaşları
açık ve şeffaf bir şekilde
dahil ederek sürecin toplum üzerinde dönüştürücü
bir etkiye sahip olmasını
sağlayarak katılım müzakerelerin devam edeceği
yönünde taahhüt vereceğine inanıyorum”.

Krizle mücadele paketi kapsamında
200 milyon leva sağlandı

Ekonomi Bakanı Lıçezar Borisov, basına yaptığı
açıklamada, “Ekonomi Bakanlığı'nın krizle mücadele paketi kapsamında işletmelere ve vatandaşlara 200 milyon leva miktarında kaynak dağıtıldı”
diye kaydetti.
Bakanın ifadesine göre, 2014-2020 Dönemi Yenilik ve Rekabetçilik Operasyonel Programı kapsamında koronavirüsün (Covid-19) ekonomik sonuçlarının üstesinden gelmek için mikro ve küçük

işletmelere yaklaşık 85 milyon leva ödendi.
Bakan Borisov, “Krizle mücadele tedbirlerinin ve
yıl sonuna kadar onların hızlandırılmasının Bulgar
ekonomisine 2020'de uğradığı kayıpları telafi etme
şansı vereceğini umuyoruz” dedi.
Ağustos sonu itibariyle prosedür kapsamında
sunulan tüm proje teklifleri halihazırda değerlendirme aşamasında bulunuyor. Bu ay prosedürü
hızlandırmak ve tamamlamak için gerekli tüm önlemler alındı.
"Orta ölçekli işletmelere COVID-19 salgınının
ekonomik sonuçlarının üstesinden gelmeleri için
destek" (BG16RFOP002-2.077) prosedürü kapsamında bir değerlendirme komitesi oluşturulacak,
ardından sunulan toplam değeri 263 688 340,21
leva olan 1932 proje teklifinin değerlendirme süreci başlayacak.
Bulgaristan Kalkınma Bankası aracılığıyla krizle
mücadele tedbirleri kapsamında 71,5 milyon leva
tutarında 17 093 kişiye teminatlı kredi, 26,35 milyon leva tutarında 174 şirkete teminatlı kredi verilmesi ve ticari bankalarla 649 milyon leva olarak
mutabık kalınan kredi limit tutarı şeklinde ekonomiye yaklaşık 100 milyon leva yatırım yapıldı.
Ortaklık yapılan bankalarla desteklerin işletmelere daha hızlı bir şekilde ulaşması yönünde görüşmeler yapılıyor.
Fonların Fonu aracılığıyla Yenilik ve Rekabetçilik
Operasyonel Programınca sağlanan kaynaklarla
ekonomiye 20 milyon levadan fazla yatırım yapıldı.
Prosedürlerin hızlandırılması yönünde ortaklarla
görüşmeler yürütülüyor.
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Bakan Vılçev: Yeni eğitim öğretim yılı
yüz yüze öğrenme şeklinde başlayacak
Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, Sofya Büyükşehir Belediye
Başkan Yardımcısı Todor Çobanov ile birlikte
Ulusal Doğa Bilimleri ve
Matematik Lisesi’nde
yeni eğitim öğretim yılının
başlaması ile ilgili basın
açıklamasında bulundu.
Bakan, koronavirüs (COVID-19) salgınına rağmen
yeni eğitim öğretim yılının
ülke genelinde yüz yüze
öğrenme şeklinde başlayacağını doğruladı. Ancak
başlangıcına kadar salgının dinamik bir süreç olmasından dolayı değişiklikler olabileceği ihtimalini
de reddetmedi.
Okul Öncesi ve Okul
Eğitimi Kanunu’nda yapılacak değişikliklere de
değinen Vılçev, “Okullar,
grip salgınları başladığında uygulanacak elektronik
ortamda uzaktan eğitim
modeline geçiş yapmaya
hazır, böylece öğrenim
dönemi kaybedilmeyecek” dedi. Okullardaki
sınıflar ve anaokullarındaki gruplar arasında etkileşimsizlik ilkesi uygulanacağı, hasta bir çocuk
olursa, amacın sınıf veya
grup dışındaki çocukların
fiziksel temasını sınırlamak olacağı anlaşıldı.
Bakan, “Salgın durumu
büyük ihtimalle okul yılı
boyunca 10-12 ay sürecek. Eğitim sisteminin işlemesi için bir yol bulmalıyız” diye belirtti.
Uzaktan eğitim modellerine devam edilemeyeceğini ve bu nedenle
olası başka seçeneklerin
arandığını belirten Bakan,

olarak değil, devam eden
bir salgın zamanında yapıldı” diye vurguladı.
Dört yaşındaki çocukların zorunlu eğitime başlamasından sonra belediyelere ek mali kaynaklar
sağlanacağını bildiren
Bakan, bu kaynakların
yardımcı ders kitaplarının yanı sıra çocuklar için
yiyecek satın almak için
kullanılacağını söyledi.
Vılçev, milletvekillerinin,
belirlenecek bir çevre
içinde bulunan anaokullarına kabul edilmeyen
çocuklar için tazminat

farklı ülkelerde iki strateji
uygulandığını, onlardan
birinin karma eğitim modeli olduğunu, ancak Eğitim ve Bilim Bakanlığının
(MON) uygulanması zor
olacağı için böyle bir seçenekten vazgeçtiğini
söyledi.
Bazı okullar, farklı sınıfların ders saatlerinin
farklı zamanlarda başlayacağı ve molalara farklı
zamanlarda çıkılacağı
bir plan uygulayacaklarını açıkladı. Bakan, ”Yeni
eğitim öğretim yılının zor
olacağından şüphe yok.
Çocukların sağlığını koruma yönünde büyük bir
müc adelemiz olac ak.
Bununla birlikte okulları
kapalı bırakırsak, çocuklar için koronavirüs salgınından kaynaklanabilecek
sonuçlardan daha fazla
olumsuz sonuç alma riskiyle karşı karşıya kalırız.
Bir de kuşak krizinden

söz ediliyor” dedi.
Vılçev, “Semptomları
olan bir çocuk olduğunda
diğerlerinden ayrı tutulacak. Onu doktora götürme
sorumluluğu olan ebeveynlere derhal haber verilecek. Hastalık bulaşmış
bir öğrenci veya öğretmen
olması durumunda Bölge
Sağlık Müfettişliği (RZİ)
derhal bilgilendirilecek”
diye izah etti.
En iyi eğitim şeklinin yüz
yüze öğrenme şekli olduğunu ifade eden Vılçev,
“Tüm eğitim modellerini olabildiğince eksiksiz
hale getirmeye çalışacağız. Ebeveynler için diğer
seçenek eğitim şeklini değiştirmek. Okula devamsızlık yapan çocukların
oranı % 15'inden fazladır.
Onların derslere katılımı
ortalama % 70'in altında”
diye belirtti.
Bakan, “Öğrenciler, gerekli olduğunda ek olarak

ders alma imkânına sahip
olacak. Sendikalarla bu
ek dersleri veren öğretmenlere saat başına 15
leva ödenmesi konusunda anlaştık” diye kaydetti
ve imzaladığı talimatlarda
öğrencilerin devamsızlık
yapabileceği kronik hastalıkların listelendiğini ekledi. Ebeveynlerin kronik
hastalıkları olduğunda çocuklar geçici olarak evden
online eğitime katılmayı
seçebilirler.
Vılçev, “Ayrıca 20 civarında okulu, gerektiğinde
birden fazla ilden öğrencileri kapsayabilecek uzaktan eğitim merkezlerine
dönüştürme planı da var.
Uzaktan eğitim, çevrimiçi
öğrenmeden farklı olduğu
için ebeveynler için üçüncü seçenek olacak. Bir
araştırmamıza göre, ebeveynlerin % 16'sı uzaktan
eğitim modelini tercih etti,
ancak bu seçim prensip

Milli Parkı. Eko-patika boyunca bir yürüyüşten sonra turistler, Bulgaristan'ın
eşsiz benzersiz doğa ha-

Yürüyüşün bir sonraki
aşaması, Bulgar Stonehenge olarak da bilinen
antik astronomik gözlemevi olan Harman Kaya Ta pınağı. Harman
Kaya Tapınağı,
son yıllarda Bulgar ve yabancı
turistler arasında
popülerlik kazanıyor. Eko-patikayı kullananlar, Harman
Kaya'nın sadece eski
bir kutsal alan olmadığını anlayacaklar, çünkü
tapınağı keşfeden Prof.
Mikov'un ifadesine göre
bölgede Bulgaristan'ın en
büyük Trak kenti olan bü-

yük bir yerleşim kalıntıları
var. Megalitik kompleksin
bir kısmında birkaç ilginç
mağara, kaya oymaları
bulunuyor ve bu yer, muhteşem bir doğa manzarası sunuyor. Güzergahın
devamında Hz. Muhammed SAV’in kızı olan Hz.
Fatıma’nın gözleri ve ellerinin gömülü olduğu bir
mezar olduğuna inanılan
Elmalı Baba Tekkesi’ne
götüren bir dağ yolu bulunuyor.
Elmalı Baba Tekkesi’ne
giden turistler bisiklet alabilecekler, oradan rotanın
başlangıç noktasına geri
dönebilecekler.
Kırcaali Haber

ödenmesini teklif etme
olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Başbakan
Boyko Borisov’un bu fikri
desteklediğini ifade eden
Bakan, “57 ilçede anaokullarında yer sıkıntısı
var” dedi.
Bakanın ifadesine göre,
özel eğitim sistemi, sınırlı erişim ve ebeveynlerin
mali taahhüdü ile ilgili bir
alternatif. Vılçev, “Toplumsal adalet, bu ebeveynlerin tazmin edilmesini gerektirir. Yani bu muhtemelen önerilecek” dedi.
Kırcaali Haber

Kırcaali Pasaport Şubesi
önünde kuyruklar oluştu

Kırcaali Pasaport Şubesi önünde uzun kuyruk oluştu.
Sırasını bekleyenlerin çoğu, kimlik belgelerini yenilemek isteyen Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlar.
Bunun nedeni, Türkiye’den ülkeye giriş yapanlar için
PCR testi zorunluluğunun kaldırılması ve Bulgaristan
kimlik belgelerinin süresinin büyük bir bölümünün dolmuş olması.
Sabahın erken saatlerinden beri sıra bekleyenler

gerginleşti ve organizasyonu eleştirdiler.
Kırcaali İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından çıkartılan 60 bine yakın pasaportun, 40 binin
biraz üzerinde kimlik kartının ve yaklaşık 12 bin ehliyetin geçerlilik süresi bu yıl içinde sona eriyor. Bu rakamlar aynı zamanda Türkiye'de yaşayan Bulgaristan
göçmenlerinin belgelerini de içeriyor.

Momçilgrad ilçesinde çekici turistik yerlerini
Dr. Müh.
birbirine bağlayacak eko-patika yapılacak Başmüftü’den
Azis’e teşekkür plaketi
Momçilgrad (Mestanlı)
ilçesinde bulunan birçok çekici turistik yer, bir
eko-patika ile birbirine
bağlanacak. Bu fikir, bölgede turizmin gelişimini
desteklemeyi amaçlayan
proje önerisi onaylanırsa gerçekleşecek. Ekopatika işaretlenecek ve
güzergah boyunca işaret
levhaları ve bilgilendirme
panoları konulacak, ahşap korkuluklar, köprüler
kurulacak, rekreasyon
bankları yerleştirilecek
ve hatta kuş evleri inşa
edilecek.
Rotanın başlangıç noktası, halihazırda bir çardak inşa edilen Borovets

rikası Taşlaşmış Orman’a
ulaşacaklar. Burada 2530 milyon yıl önce patlayan bir volkanın lavları
altında kalan ağaçlar
görülebilir. Volkanik kül
katmanları, eski orman
ağaçları dik halde muhafaza etmiştir.

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, 29 Ağustos
2020 Cumartesi günü Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı adına Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh.
Hasan Azis’e bir
teşekkür plaketi
sundu.
Ülkedeki
Müslümanların
önderi, Başmüf tülük tarafından gerçekleştirilen İslami
Eğitime Destek
Kampanyası’na vermiş olduğu katkılarından dolayı Dr.
Müh. Hasan Azis’e plaketle teşekkür ediyor.
Geçen hafta mart ayı koronavirüs (COVID19) salgını
nedeniyle ülkede uygulanan olağanüstü hal sırasında
Belediye Başkan Azis kendi maaşından 1000 leva tutarında bağış yaparak kampanyaya destek vermişti.
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Uzmanlara göre, başkent ile diğer bölgeler
arasındaki gelir farkı çok ciddi oranda
Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine göre,
Sofya, Kırcaali ve Blagoevgrad şehirleri arasında
ortalama maaş farkı yaklaşık 1000 leva. Verilere
göre, Sofya’da ortalama
aylık maaşı 1822 leva,
Kırcaali’de 1016 leva,
Blagoevgrad’da ise ancak
886 leva.
Ekonomi analisti ve finans uzmanı Mika Zaykova, Bulgaristan Ulusal
Radyosuna verdiği demeçte, “Bulgaristan'da
ücret eşitsizlikleri çok ciddi boyutta” diye kaydetti.
Zaykova, başkent ile diğer
bölgelerde çalışanlar arasındaki gelir farkının çok
ciddi oranlarda olduğunu
düşünüyor.
Ekonomi analisti, “Şehir düzeyine inersek, çok
özel bir şey göreceğiz.
Gerçekten de Kuzeybatı
Bulgaristan bölgesi en
yoksul bölge ve bu bölge en düşük gelire sahip,
ama iş ve yüksek maaşlara sahip olmak için bunun

büyük ölçüde belediye
yönetimine ve belediye
başkanına bağlı olduğunu
düşünüyorum” dedi.
Zaykova, “Bu en yoksul
bölgede maaşların nispeten yüksek olduğu iki şehir var- Vratsa ve Loveç.
Diğer şehirlere göre bu
şehirlerde maaşlar % 30-

40 daha yüksek” dedi.
Ekonomi analisti, “Şehirler ve köyler arasındaki maaşlarda çok büyük
fark var. İlk ve ilköğretim
mezunu insanların gelir
farkı 6-7 kat daha yüksek.
Bunun nedeni, şehirlerin
eğitimli iş gücünün büyük
bir bölümünü emmesi ve

dolayısıyla eğitimli kişilerin daha yüksek maaş
karşılığında daha kalifiye işlerde çalışmasından
kaynaklanıyor. En çok
üniversite mezununun
Sofya'da olduğunu göreceksiniz. Bundan başka
işsizliğin en yüksek olduğu bölgelerde gelirler de

sunda olgun, yetenekli ve azimli olduklarını
dünyaya gösterdiklerine
dikkat çekti.
Borisov, bu antlaşma
ile ülkelerimiz, sınırın

ması gerektiği düzeye en yakın komşu ve dost
ülke düzeyine çıkarılarak üç yıl önce olduğu
gibi bugün de siyasetçilerin birinci isteğinin

sözlerine ekledi. Başbakan, “Bu anlayışla
Bulgaristan-Kuzey Makedonya Karma Tarih
ve Eğitim Çok Disiplinli
Uzman Komisyonunun

Borisov, Kuzey Makedonya Başbakanı
olarak yeniden seçilen Zaev’i tebrik etti
Başbakan Boyko Borisov, Zoran Zaev'i seçim
zaferi ve yeniden Kuzey
Makedonya Başbakanı
seçilmesinden dolayı
tebrik etti.
Borisov, mevkidaşına
gönderdiği tebrik mesajında şunları ifade etti:
“ Bulgaristan, Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti
vatandaşlarının Avrupa
Birliği (AB) ailesinin bir
parçası olma hakkını
yorulmadan savunuyor”.
Borisov, Bulgaristan'ın,
AB'ye katılım sürecinin
reform ve istikrar için
kilit bir itici güç olacağı inancıyla en yakın
komşusunun Avrupa
geleceğine verdiği destek konusunda tutarlı
olmaya devam ettiğini
vurguladı.
Başbakan, 1 Ağustos
2017'de Dostluk, İyi
Komşuluk ve İşbirliği
Antlaşmasını Zaev ile
bizzat imzaladıklarında ikili ilişkiler tarihinde
yeni bir sayfa açmakla
kalmadıklarını, aynı zamanda bölgedeki ülkelerin sorunlarını kendi
başlarına çözme konu-

her iki tarafında iş dünyası ve insanlar arasında ekonomik işbirliğini,
eğitim ve kültür bağlarını güçlendirmek için
çalışmayı taahhüt etti.
Başbakan, Bulgaristan
ile Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti arasındaki
ilişkilerin her zaman ol-

vatandaşlar için daha
iyi bir gelecek sağlamak
olacağına kanaat getirdi.
Borisov, her iki tarafın
da sorumlu davranması
gerektiğini ve 2017'de
imzalanan sözleşmeyle belirlenen hedeflere
ulaşma konusunda kararlı olması gerektiğini

yakında çalışmalarına
yeniden başlayacağını ve Kuzey Makedonyalı üyelerinin yapıcı
bir tutum ve tartışılan
konularda anlaşmaya
varmayı açıkça taahhüt
vereceklerini içtenlikle
umuyorum” diye belirtti.
Kırcaali Haber

en düşük” dedi.
Finans uzmanı, Bulgaristan İktisat Odasının
bir araştırmasının sonuçlarına göre, koronavirüs
(COVID -19) nedeniyle
olağanüstü hal uygulandığı sırada tüm şirketlerin %
37'sinin geçici olarak faaliyetini durdurduğunu, %
15'inin ise piyasa koşulları nedeniyle tamamen
faaliyetini durdurduğunu
anımsattı.
Zaykova, “Biz dışa açık
bir ekonomiyiz. AB içindeki ve dışındaki iş ortaklarımız da faaliyetini geçici
olarak askıya aldılar, çünkü zor duruma düştüler ve
sonrasında iyileşmeleri
çok zor ve sancılı oldu”
diye ifade etti.
Finans uzmanının ifade-

sine göre, ikinci bir işsizlik dalgası olacak, çünkü
hükümet, 60/40 tedbirini
uygulayarak bir jest yaptı.
Bu destek tedbiri, ikinci
denemeden sonra artık
daha fazla insana erişebilir oldu. Gecikmiş bir
önlem olmasına rağmen,
işletmelere yardımcı oluyor, ancak muhtemelen
bazı küçük işletmeler iflas
edecek.
Zaykova, “Küçük ve orta
ölçekli işletmelere ve mikro işletmelere hibe desteği verilmesine ilişkin ikinci
tedbir de gecikti. Henüz
hiçbir şirket öngörülen bu
7000 leva desteği almadı
ve bu konuda acele edilmeli, çünkü şirketler bekleyemez” diye ifade etti.
Kırcaali Haber

Bulgaristan, aylık bazda inşaat sektörü
büyüme oranı açısından AB’de üçüncü

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat’ın açıkladığı verilerine göre Bulgaristan, haziran ayında inşaat
sektöründe büyüme oranı açısından AB içinde üçüncü
sırada.
Mayıs ayına kıyasla Bulgaristan'da inşaat sektörü %
4,7 artarken, aylık bazda daha büyük bir sıçramanın
sadece Fransa'da (% 12) ve Macaristan'da (% 6,1) olduğu bildirildi.
Sıralamanın diğer ucunda inşaat sektörünün aylık
bazda % 7,1 düşüş kaydettiği Slovenya bulunuyor ve
onu sırasıyla % 6,6 ve % 4,9 düşüşle İsveç ve Slovakya
izliyor.
Geçen yılın haziran ayına kıyasla inşaat sektöründe en büyük düşüş % 17,8 ile Slovakya'da kaydedildi,
onu % 51,7 ile Macaristan ve % 15,3 ile Slovenya iz-

ledi. Yıllık bazda sektörde sadece Romanya’da % 6,9,
Almanya % 1,4, Finlandiya % 1,2 ve Hollanda % 0,8
büyüme kaydedildi.
AB'de en düşük oranlardan biri olan ve mayıs ayında
inşaat sektöründeki yıllık bazda % 14'lük daralmadan
önemli ölçüde daha sınırlı olan Bulgaristan'da haziran
ayında yıllık bazda % 2,2'lik bir düşüş kaydedildi.
İkinci çeyrekte Bulgaristan'da inşaat sektörü, yılın
ilk üç ayında % 4,4'lük daralmaya kıyasla iki katından
fazla artarak yıllık bazda % 10,4'lük bir düşüş kaydetti.
İlk çeyreğe kıyasla Bulgaristan'da inşaat sektörü % 5,8
azalırken, yılın başında üç aylık bazda % 4,3 düşüş
olduğu bildirilmişti.
Birçok ülkede COVID-19'u kontrol altına almaya
yönelik tedbirlerin gevşetildiği haziran ayında inşaat
sektöründe mevsimsellikten arındırılmış üretim, Euro
Bölgesinde mayıs ayına göre % 4, AB genelinde ise
% 2.9 arttı. Hem AB hem de Euro Bölgesinde inşaat
üretiminde aylık bazda artış, esas olarak inşaat mühendisliğinden neredeyse iki kat daha hızlı büyüyen bina
inşaatında artıştan kaynaklanıyor.
Yıllık bazda AB ve Euro Bölgesinde bina inşaatı, altyapı inşaatına göre yaklaşık iki kat daha hızlı bir düşüş
kaydetti.
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Bakan Vılçev: Öğetmenler sınıflara
maske ve siperlik ile girecek
Eğitim ve Bilim Bakanı
Krasimir Vılçev, “Farklı
sınıflara ders veren öğretmenlerin okulda oldukları
sürece maske ve siperlik
takmaları arzu edilir” diye
kaydetti.
Bakan, Bulgaristan’da
önümüzdeki eğitim öğretim yılında bir dizi başka ülkelerde olduğu gibi
sınıflar arasında etkileşimsizlik modeli uygulanacağını belirtti. Bu modele göre, öğretmenlerin
okulda maske ve siperlik
takması arzu edilmesi,
ilkokul öğretmenleri için
geçerli olmayacak, çünkü
onlar sadece bir sınıfla etkileşimde bulunuyor.
Vılçev, “Aynı sınıfta olan
öğrenciler, iç etkileşimde bulunması mümkün
olmayan bir grup olarak
algılanır. Bu, aynı sınıfta
yer alan öğrencilerin ders
sırasında maske takmamalarına imkan veriyor.
İlkokul öğretmenlerinde
böyle bir sorun yok, çünkü
onlar bir sınıfla çalışıyorlar. Bir öğretmenin birçok
sınıflarla çalışması sorun
yaratıyor. Bu nedenle öğretmenlerin yeni bir sınıfa

bir strateji uyguladık. İyi
olan şu ki, şimdilik anaokullarda tespit edilen
koronavirüs vaka sayısı
yüksek değil” dedi.
Diğer ülkelerde duruma
da değinen Bakan, derslerin okulda yapılmasına
yönelik esasen iki model
uygulanacağını bildirdi.
Vılçev, “Karma olan birinci modele göre sınıflarda
öğrenci sayısı azaltılıyor
ve ikiye bölünüyor. Bundan başka derslerin bir
kısmı evden eğitim şeklinde, bir kısmı da okulda
yüz yüze öğrenme şekin-

girdiğinde öğrencilerle
aralarında mesafe kuralına uymaları şart. Bu kural
ne yazık ki, eğitim sürecinin kalite etkinliğini azaltacak. Öğretmenler, sıralar arasında dolaşamayacak, ancak daha fazla
sınıflarla çalışabilecekler”
diye belirtti. Uygulanacak
modele göre, bir çocukta
koronavirüs tespit edilirse
sadece onun sınıfı karantina altına alınacak” dedi.

Bakan, kritik alanlar olarak belirlenen koridorların,
tuvaletlerin, okul yemekhanelerinin, öğretmen
odalarının da yeni eğitim
öğretim yılında derslerin
okulda yürütülmesi konusunda sorun yaratacağına
dikkat çekti.
Vılçev, “Biz her bir okulun kendisinin seçeceği
bir dizi çözüm önerileri
sunduk. Seçtiğimiz modeli duyurduk, ancak tüm

okullar farklı, hepsi için
geçerli bir karar alamayız.
Bu yüzden her bir okulun
kendi seçeceği çözüm
önerileri sunduk. Tabii ki,
dezinfeksiyon yapılması,
maske takılması, ebeveynlere her hafta bilgi
verilmesi veya olası bir
virüs bulaşması durumunda ebeveynlerin haberdar
edilmesi gibi uygulanması
zorunlu olan tedbirler var.
Anaokullarda da benzer

HÖH, Hükümetin ve Cumhurbaşkanı
Radev’in istifasını istedi
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Partisi
Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Meclis'in
sonbahar döneminin ilk
oturumunda yaptığı konuşmada, partinin Boyko
Borisov’un üçüncü hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in istifa
etmesini istediğini açıkladı. HÖH, olağan genel
seçimlere hazırlık yapacak uzmanlardan oluşan
hükümet kurulmasında
ısrar ediyor. Karadayı, bu
hükümetin başında olacak kişinin Bulgaristan’ın
Avrupalı Geleceği İçin
Vatandaşlar (GERB) partisi, Başbakan yardımcılarının ise ikinci parti olarak Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) tarafından
belirlenmesi gerektiğini
söyledi.
HÖH Genel Başkanı,
“Rumen Radev, ulusu birleştireceğine ayrıştırıyor.
Rumen Radev yargıçlara
saldırıyor, savcılara saldırıyor – böylece yürütme,
yasama ve yargı sistemi
aşındırılıyor. Eylemle-

riyle devlet sistemini ve
bir bütün olarak devleti
aşındırıyor. Sonuçta bugün protestolar yapılıyor
- farklı nedenlerle farklı
görüşlere sahip kişilerin

protestoları. Sivil toplumun uyanışı fark ediliyor”
dedi.
HÖH Genel Başkanı,
bir yandan hükümetin istifa etmesinin ve bundan
sonra ne olacağına dair
net bir vizyon olmadan
teknokratlar hükümeti kurulmasının, diğer yandan
cumhurbaşkanının düşürülmesinin ve meclisin
görev süresinin sona erdirilmesinin istendiğini be-

lirtti. Karadayı, HÖH partisinin, GERB’i popülizme
başvurmayıp tek partili bir
hükümet kurması gerektiği konusunda uyardığını
vurguladı.

Karadayı, HÖH part isinin hükümet in ve
Radev’in istifa etmesini
istediğin belirterek, ardından kurulacak teknokratlar hükümeti başkanının
GERB, başkan yardımcısının ise BSP tarafından
belirlenmesini önerdi.
Karadayı’nın ifadesine
göre, 2016 yılından beri
tekrarladığı HÖH’ün öncelikleri arasında temiz
hava, temiz su, temiz

enerji, yüksek teknolojiler
bulunuyor.
HÖH’e göre, devletin
mevcut ve gelecekteki
krizlerin üstesinden gelmek için net bir devlet bütçesine, COVID-19
için ayrılan AB fonlarından etkili bir
şekilde finansman
alınması için net bir
programa ve Çok
Yıllı Mali Çerçeve
kapsamında AB
fonlardan yararlanılması için net bir
programa ihtiyacı
var.
Karadayı, “ Bugünkü durumdan
çıkış yolu şudur ki,
birbirinden öç alan
barikatların iki tarafında
yer alanların hiç birisinin
kendisini kazanmış gibi
hissetmemesi gerekir.
İntikamcılığın olmaması
için yukarıda belirtilen üç
hedefi yerine getirecek ve
adil seçimlerin yapılması
için hazırlıklar yapacak
uzman isimlerden oluşan
bir kabine olması gerekiyor” diye belirtti.
Kırcaali Haber

de gerçekleştiriliyor. Biz
tüm olası modelleri analiz
ettik, ancak onların bizde
uygunmasının zor oladuğu veya tercih edilmediği
ortaya çıktı. Sınıflarda 1015 çocuk bırakabilmemiz
için iki kat daha fazla sınıf
odalarına ve öğretmenlere ihtiyacımız var. Ebeveynlerin yarısını hatfa
içinde evde kalmaları için
zorlayamayız. Bu yüzden
sınıflar arasında etkileşim
olmamasını tercih ettik”
diye sözlerine ekledi.

Kırcaali Haber

Devlet üstün başarılı
öğrencilere burs veriyor

Hükümet yapmış olduğu oturumunda 2020 yılı devlet ve belediye okullarında okuyan üstün yetenekli çocukların korunmasına ilişkin önlemler programı kapsamında burs ödenmesi için 2020 yılında ek kaynak
ayrılması kararı alındı.
Kararname, Kültür Bakanlığına bağlı kültür ve sanat okullarında okuyan öğrencilere ve 2020 yılı Nisan
- Temmuz döneminde burs hakkı kazanan belediye
okullarında okuyan öğrencilere burs ödemesi yapılması için fon sağlanmasını öngörüyor.
85 860 leva tutarındaki kaynakların 84 240 levalık bölümü, Kültür
Bakanlığına bağlı
kültür ve sanat
okullarında okuyan öğrencilere
burs ödenmesi için veriliyor. Kalan 1620 levalık bölüm
ise belediye okullarından iki öğrenciye burs ödenmesi
için ayrıldı.
Önerilen kararname taslağının amacı, performans
sergileme fırsatlarını genişletmek ve yaratıcı yeteneklerinin gelişimini teşvik etmek için üstün yetenekli çocuklara mali destek verilmesi için fon sağlamak.

Bulgaristan'da çiftçilere
29 milyon avro AB desteği
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Bulgaristan’da koronavirüs salgınından etkilenen büyük ve küçük baş
hayvan yetiştiren çiftçileri ve patates üreticilerini
desteklemek için 56,6 milyon levalık yardım tedbirini
onayladı. Destek, Devlet Yardımları Geçici Çerçevesi
kapsamında onaylandı.
Kamu desteği, Devlet Tarım Fonu tarafından yararlanıcılara verilmiş olan krediler için ödenmesi gereken
ana para ve faizin bir kısmını karşılayan doğrudan hibeler şeklinde olacak. Amaç, yararlanıcıların likidite
ihtiyaçlarını karşılamak ve koronavirüs salgını sırasında ve sonrasında faaliyetlerine devam etmelerine
yardımcı olmak.
AK, tedbirin Devlet Yardımları Geçici Çerçevesinde
belirtilen koşulları karşıladığını tespit etti. Devlet Yardımları Geçici Çerçevesinde öngörüldüğü gibi destek
miktarı, birincil tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için 100 bin avroyu aşmayacak. Tedbir, 31 Aralık
2020 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek.
AK, bu nedenle ülke ekonomisindeki ciddi zorlukların üstesinden gelmek için tedbirin gerekli, uygun ve
orantılı olduğu sonucuna vardı.
AK, bu temelde AB’de devlet yardımı kuralları kapsamında tedbiri onayladı.
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Başkent Sofya’da Türk firmasının inşa ettiği
8 kilometrelik metro hattı hizmete açıldı
başlayan yeni kısmın açılışının
güvenlik testlerinin yapılması
gereği ve yeni tip koronavirüs
salgını nedeniyle iki kez ertelendiğini belirtti.
Facebook hesabından törene
mesaj yollayan Başbakan Boyko Borisov da, “Bizim metromuz
Avrupa’nın en güzel ve en ucuz
metrosudur.” dedi.
Doğuş İnşaat’ın Genel Mü-

dür Yardımcısı Ertan Yapıcı,
Bulgaristan’da 2008 yılında
uluslararası Trakya Otoyolu’nun
bir bölümünü oluşturan, ülkenin
doğusundaki, Burgaz ve Karnobat şehirleri arasında bulunan
45 kilometrelik kısmını, ardından 2012 yılında 3,8 uzunluğundaki Sofya’nın en prestijli
4 metro istasyonunun inşasını
tamamladığını aktardı.

Elmalı Baba Mayesi bu yıl
korona tedbirleri içinde yapıldı

Bulgaristan’da 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren
Türk Doğuş İnşaat’ın başkent
Sofya’da inşa ettiği 8 kilometrelik yeni metro hattı hizmete
açıldı.
Yeni hattaki 8 metro istasyo-

nu Doğuş İnşaat’ın lider olarak
ortaklık kurduğu ViaGroup ve
Ultrastroy şirketleri tarafından
yapıldı.
Açılış töreninde konuşan Sofya Belediye Başkanı Yordanka
Fandıkova, başkentin çapraz

olan iki hattına 3. hattının eklenmesiyle Sofya’nın artık kapsamlı bir metro ağına kavuştuğunu
söyledi.
Metroyu işleten Metropoliten
Holding Genel Müdürü Stoyan Bratoev, inşaatı 4 yıl önce

Cihan pehlivanı Koc a
Yusuf’un anısına doğduğu
Şumnu ili Hitrino (Şeytancık)
ilçesi Çerna (Karalar) köyünde
anma töreni yapıldı.

Bu yıl koronavirüs (CO VID-19) salgını nedeniyle organizatörler geleneksel yağlı
güreşleri iptal ettiler. Ancak
mütevazı ve sınırlı sayıda ka-

kan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Türkiye’nin Manisa
şehrinden Koca Yusuf Kültür
ve Spor Derneği temsilcileri
ve iş insanları katıldı.

Her yıl eylül ayının ilk pazar
günü Bulgaristan, Türkiye, Kuzey Makedonya ve diğer komşu ülkelerden yarışmacıların
katılımıyla geleneksel yağlı
güreşleri düzenlenirdi.

tılımla gerçekleştirilen anma
töreniyle ünlü pehlivan Koca
Yusuf'un hatırasını onurlandırdılar.
Anma törenine Hitrino Belediyesi, Türkiye merkezli Bal-

Koca Yusuf'un doğduğu evin
alanında yaptırılan Koca Yusuf
Müzesi'nde bulunan Koca Yusuf büstüne katılımcılar tarafından çelenk konuldu.
Kırcaali Haber

Cihan pehlivanı Koca Yusuf, doğduğu köyde anıldı

Alevi Bektaşi büyüklerinden Elmalı Baba’nın anısına Momçilgrad (Mestanlı) Bivolyane (Mandacı) köyünde bulunan Elmalı Baba
Tekkesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen büyük mayeye
bu yıl da havanın çok sıcak olmasına rağmen yine çok sayıda
insan akın etti.
Elmalı Baba Hayes’ine sadece Alevi kökenli vatandaşlar değil
ilgi gösteren kalabalık sayıda
kişinin katıldığı
görüldü. Güzel
havadan da yararlanan insanlar ağaçların
gölgesi altında
o r a d a h a zırlanan kuzu ve
piliç çevirmelerinden tadarak
hoş vakit geçirme imkanı buldu.
Katılanlar, geçtiğimiz yıllarda Hak ve Özgürlükler Hareketinden
Kırcaali milletvekili Ünal Tasim, iş adamları baba ve oğul Hüsnü
ve Fuat Güven’in sağladıkları mali kaynaklarla restore edilip yenilenen Alevi vatandaşların ibadet ettikleri Elmalı Baba Tekkesinin
bu yılki geleneksel şenlikleri için korona virüsü nedeniyle tekke
girişlerine mesafe ayarlanması yapılması için çeşitli uyarı yazıları
asıldı.
Tekkeye şenlikler için gelenler de mesafe uyarılarına riayet ederek şenlikleri izledi. Başta Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım
olmak üzere HÖH bölge milletvekili Erol Mehmet’ın da gün içinde
katıldığı etkinliklerde koronaravirüs nedeniyle resmi açılış seremonisi yapılmadı, sadece şenliklerde Tekke’ye katkı için kesilen 25
adet kuzu ve iki danadan oluşan etlerin açık artırmayla satışları
gerçekleşti.
Buraya katılan insanlar gün içinde hem Tekke’yi gezerek hem
de ağaç gölgeleri altında oturarak güzel vakit geçirdi.
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