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“Arşın Mal Alan” Operetinin Muhteşem Galası
Kırcaali Tiyatro ve Müzik
Merkezi Kadriye Latifova Müzikal Tiyatrosu, Azerbaycan
Milli Marşının bestecisi Üzeyir
Hacıbeyli’nin iki perdelik müzikal komedisi "Arşın Mal Alan"
adlı oyununun galasını gerçekleştirdi. Operetin yönetmeni
Azerbaycan Devlet Akademik
Opera ve Bale Tiyatrosu Baş
Yönetmeni Hafız Guliyev. Oyun,
dört düğün ve mutlu sonla biten
bol bol müzik, şarkı ve danslarla
anlatılan bir aşk komedisi.
Operetin sahne tasarımını Tomiana Tomova-Naçeva yaptı,
koreografisini ise Ginka Kirçeva
gerçekleştirdi. Kırcaali tiyatrosuna, oyunda yer alan Azerbaycan
Devlet Akademik Opera ve Bale
Tiyatrosu orkestrasının yaptığı
müzik kayıtlarını ücretsiz olarak kullanma hakkı verildi. Kırcaali tiyatrosunun 60. kuruluş
yıldönümü kutlama programı
kapsamında sahneye koyduğu
operetin ilk gösterimi, koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı
alınan önlemlere titizlikle uyularak yapıldı. Doğu-Müslüman
dünyasının ilk operasını kuran
Üzeyir Hacıbeyli'nin klasik müzikal komedisinin galası büyük
bir başarı ile gerçekleştirildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Bulgaristan Büyükelçisi Nargiz
Gurbanova, gönderdiği tebrik
mesajında Azerbaycan’ın zengin kültürünü Bulgaristan’da ti-

yatro severlere tanıtma fırsatını
sunan Kırcaali tiyatrosu hakkında güzel sözler sarf etti. Büyükelçinin mesajında şu ifadeler
yer aldı: “Sevgili dostlar, Kırcaali
tiyatrosunun bu oyunu sahneye
koymasından dolayı tiyatronun
müdürü Gılıb Boçukov’a, paha
biçilmez katkılarından dolayı
Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığına, Uluslararası
Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Büyükelçi Sayın Günay
Efendiyeva'ya, Azerbaycan’ın

Onursal Sanatçısı ve Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve
Bale Tiyatrosu Baş Yönetmeni
Sayın Hafız Guliyev'in yanı sıra
bu gece galası gerçekleştirilen
bu oyunun tekrar Kırcaali tiyatrosu tarafından sahnelenmesi
yönündeki harika fikrinden dolayı Kadriye Latifova Müzikal
Tiyatrosunun yöneticisi Sabiha
Mestan’a şükranlarımı sunarım”.
Bakü merkezli Uluslararası
Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Büyükelçi Günay Efendi-

yeva da gönderdiği tebrik mesajında “Arşın Mal Alan" adlı

operetin Kırcaali tiyatrosu tarafından sahneye koyulmasından
dolayı teşekkürlerini sundu.
Azerbaycan’ın Sofya Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Vusala Sadigova galanın özel konuğu oldu.
Galaya belediye başkanları,
kamu kurumu yöneticileri, çok
sayıda tiyatro sever ve vatandaşlar katıldı.
Oyunu sahneleyen tiyatro
ekibi, tebrik mesajlarından
başka Ulusal Meclis Başkanı,
milletvekilleri, Kırcaali Valisi,
Azerbaycan Büyükelçiliği, Kırcaali, Ardino (Eğridere), Cebel
(Şeyhcuma), Kirkovo (Kızılağaç), Krumovgrad (Koşukavak),
Çernooçene (Yenipazar) belediye başkanları, Kırcaali N. Y.
Vaptsarov Bölge Kütüphanesi,
Kırcaali Buket Kadın Derneği,
Kadriye Latifova Müzikal Tiyatrosunun kurucularından olan
Prof. Dr. Mümün Tahir adına
sunulan birer sepet çiçekle de
tebrik edildi. KH

Kırcaali'de yeni spor
salonunun temeli atıldı
Kırcaali Belediye Başkanı proje için Bakanlar Kurulunun
Dr. Müh.Hasan Azis, Gençlik Ekim 2018'de aldığı karar ile

Büyükelçi Sekizkök, Azerbaycanlı Şehitleri Andı
11 ve 17 Ekim 2020 tarihlerinde Azerbaycan’ın ikinci büyük
şehri olan Gence, Ermenistan
Silahlı Kuvvetleri tarafından balistik füzeler ile saldırıya uğradı.
İnsanlığa karşı işlenen bu
savaş suçu sonucu Ermeniler
tarafından çocuklar da dahil 23
sivil öldürüldü ve 79’u kişi ağır
yaralandı.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
Sofya Büyükelçiliği bu acımasız
saldırılarda hayatını kaybeden
masum insanlar için Büyükelçilik avlusunda bir anma köşesi
düzenledi.
T.C. Sofya Büyükelçisi Aylin
Sekizkök ve Büyükelçilik görevlileri Azerbaycan Büyükelçiliği’ni
ziyaret ederek, Ermenistan’ın

savaş suçlarını telin etmek amacıyla kurulan bu anma köşesine
karanfiller bıraktı.
Büyükelçi Sekizkök yapmış
olduğu açıklamasında: “Şehit-

lerimizi rahmetle ve dualarla
andık. Haklı davasında Can
Azerbaycan’ın daima yanındayız. Bir millet, iki devletiz!” diye
ifade etti. KH

ve Spor Bakanı Krasen Kralev,
Ulusal Meclis Başkanı Tsveta
Karayançeva, Kırcaali Valisi
Nikola Çanev, milletvekilleri
Adlen Şevket ve Erol Mehmet
ile Belediye Meclis Başkanı
Hüseyin Ahmet’in katıldığı
törenle Kırcaali'de yeni çok
amaçlı spor salonu inşaatının
temeli atıldı. Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından sağlanan

ulusal bütçeden 3 663 leva
tahsis edildi ve ardından Spor
Bakanlığı bütçesinden 400 bin
leva daha ek finansman sağlandı.
İlk önce yeni spor salonunun
inşaatı için Studen Kladenets
semtinde yer alan bir alan belirlendi. Spor camiasının buna
karşı çıkması ve Kırcaali BeDevamı 4’te
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Bulgaristan’dan aşı müjdesi
2020 yılına damga vuran
koronavirüsten kurtuluş
umudu koronavirüsün tedavisinde. Bu hafta Bulgar bilim insanlarından iyi
haberler geldi - COVID19'a karşı geliştirilen aşı
prototipinin yeni yıla kadar
hazır olması bekleniyor.
“NOVA TV Pazar Günü”
programına konuk olan
Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAN) Mikrobiyoloji Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Penka Petrova,
“Prototip, aşı proteinlerini sentezlemek anlamına
gelir. Bu, lipit nanopartiküller şeklinde kapsüllenecek ve özel olarak geliştirilen insanlaştırılmış
fare modeli üzerinde test
edilecek bir protein aşısı.
Yeni yıla kadar farelerde
denenmeye başlanması
ve insanlaştırılmış fare
modelleri üzerinde deney
tasarımı yapmak için bir
aşı prototipimiz olacak”

deneylere başlanacak. Bu
deneylerin 2022'nin sonunda tamamlanacağını
duyurdular. O zaman tüm
dünya nüfusu için bir aşı
olacağını umabiliriz” diye
belirtti.
Doç. Dr. Petrova, “Aşı
prototipimizin büyük bir
kalite farkı şu ki, muhtemelen sadece enjeksi-

yonla değil, aynı zamanda püskürtme yoluyla da
uygulanmasına yönelik
deneyler var. Başlangıçta
farelerle deneyler bu şekilde yapılacak ve beklendiği şekilde gerçekleşirse
insanlar üzerinde de test
edilecek. Böylece diğer
aşıda görülen yan etkiler
azaltılacak” diye kaydetti.

Kırcaali’de plastik ürünleri
üretiminde çalışacak
personel aranıyor
dedi.
Doç. Dr. Petrova, “Şu
anda aşı geliştirme sürecinde planlanan takvim
doğrultusunda ilerliyoruz,
ancak Avrupa'daki meslektaşlarımız, özellikle de
ilaç devleri bu konuda çok

ileride. Bununla birlikte
onların da hızlı bir şekilde aşı geliştireceğine dair
büyük umudumuz olmamalı” diye konuştu.
Halihazırda aşı prototiplerini çok sayıda sağlıklı
gönüllü üzerinde test ya-

pan yaklaşık on büyük şirketin olduğunu açıklayan
Doç. Dr. Petrova, “Onların
deneyleri 2021 baharında
sona erecek, ardından
yaşlılar ve kronik hastalıkları olan kişiler olmak üzere riskli gruplar üzerinde

için 2,5 milyon leva ek
kaynak tahsis etti.
Bugün şu şehirdeki
acil tıp merkezlerine B
tipi özel donanımlı 4x4
ambulanslar teslim edildi: Blagoevgrad (Yukarı
Cuma)-1 adet, Burgaz-1
adet, Varna-1 adet, Veliko Tırnovo-1 adet, Vi-

din-1 adet, Vratsa (İvraca)-1 adet, Gabrovo-1
adet, Kırcaali-2 adet,
Köstendil-2 adet, Loveç
(Lofça)-2 adet, Montana
(Kutluviçe)-1 adet, Plovdiv (Filibe) -2 adet, Ruse
(Rusçuk)-1 adet, Sliven
(İslimye)-1 adet, Smolyan
(Paşmaklı)-3 adet, Sofya
kenti-3 adet, Sofya ili-1
adet, Stara Zagora (Eski
Zağra)-1 adet, Tırgovişte
(Eskicuma) -1 adet ve
Yanbol-1 adet.
Kırcaali ilinde Kırcaali
Acil Tıp Yardım Merkezine bağlı Kırcaali ve
Kirkovo (Kızılağaç) ilçe
merkezindeki acil yardım
servisi şubeleri tarafından kullanılacak.
Kırcaali Haber

Kırcaali'de yeni üretim işletmesi açılıyor ve Kırcaali İstihdam Bürosu, plastik ürünleri üretiminde
çalışacak personel alım ilanları yayınladı. İstihdam
Bürosunda geçen hafta 51 boş pozisyon ilan edildi.
Bunlardan 25'i plastik ürünleri üretimi makine operatörleri, 10'u cam üreticileri ve 16'sı kalite kontrolörlerine yönelik. Bu pozisyonlara başvuruda bulunmak

Acil tıp yardımı merkezlerine yeni
B tipi özel donanımlı 4x4 ambulans
Sağlık Bakanı Prof. Dr.
Kostadin Angelov, Sofya
ili Bojurişte kasabasındaki Acil Tıp Yardımı Merkezine ambulans anahtar
teslim töreninde yaptığı
açıklamada, “20 acil tıp
merkezi, B tipi özel donanımlı toplam 28 adet
4x4 ambulans sahibi olacak. Projede öngörülen
400 ambulansın toplam
220'si teslim edildi. Hedef, 2021 Kasım ayının
sonuna kadar tüm araçların ülkedeki acil durum
ekiplerine teslim edilmesi” diye bildirdi.
Tüm ambulanslarda acil
müdahale için tıbbi ekipman seti bulunur, araçların ve ekipmanların garanti süresi 5 yıl.

Prof. Dr. Angelov, Sağlık Bakanlığının toplam
358 ambulansın tedariği,
garanti müşteri ve servis
hizmetleri için üç sözleşme imzaladığını hatırlattı.
42 adet arazi ambulansı alım ihalesi birkaç
gün içinde duyurulacak.
Bakanlar Kurulu bunun

WHO’dan Covid-19 ‘da Sürü Bağışıklığı Açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel
Direktörü Tedris Adhanom Ghebreyesus
korona virüsün insan
vücudunda bağışıklığa yol açıp açmadığı
yönündeki tartışmalara; açıklamalarıyla
ışık tuttu.
Genel Direktör
Ghebreyesus; sürü
bağışıķlığını kazanabilmek için vatandaşları tedbirsiz bı-

rakmanın akıl ve etik
dışı bir yol olduğunu

ifade etti. Halk arasında dillere pelesenk

olmuş “sürü bağışıklığı” durumunun sadece aşılama sürecinde
kullanılan bir süreç
olduğunun altını çizdi.
Ghebreyesus yaptığı
açıklamada sürü bağışıklığı durumunun
virüse maruz bırakılarak değil; ondan ve
etkilerinden korunarak sağlanabileceğini
belirtti.
Kırcaali haber

isteyenlerin, ahşap, kağıt, plastik, cam üretim teknolojileri alanında eğitim görmüş en az lise mezunu
olması gerekir. İstihdam Bürosunun iş ilanlarında 40
terzi pozisyonu da bulunuyor.
Yüksek eğitimliler arasından en çok aranan meslek
sahipleri mühendisler oldu. Bir otel işletme müdürü
pozisyonu da var.

Yeni bir hayır çeşmesi

Ardino (Eğridere) ilçesine bağlı Mleçino (Sütkesiği)
ve Gorno Prahovo (Tosçalı) köylerinin çevresinde her
geçen yıl artan sayısız çeşme var. Her biri, hayrın, ailelerine sevginin, ölülerine saygının bir işareti olarak
hatırlanacak
bir şeyler bırakmak isteyen yerel halkın bir eseri.
Yörede inşa
edilen bir diğer çeşme
de oğulları,
kızları ve torunları tarafından ebedî
âleme irtihal eden Ramadan Habib’ın anısına yaptırıldı.
İstanbul’da ikamet eden ve küçük bir işyeri sahibi
olan Ramadan Habib’in oğlu Yüksel Güler, “Babamız
sağ iken yola çıkan insanların ve yoldan geçen hayvanların susuzluklarını giderebilmeleri için yol kenarına
bir çeşme yapmamızı vasiyet etti. Çeşmenin yapıldığı yerde onlarca yıl öncesinde bize yakın mesafede
yaşayan tanıdık bir aile tarafından yapılmış bir pınar
bulunuyordu. O aileye pınarı çeşmeye çevirmek istediğimizi söyledik ve aile buna razı geldi” diye anlattı.
Yüksel Güler, bu yıl koronavirüs (COVID-19) salgını
nedeniyle Türkiye’de ikamet eden erkek ve kız kardeşlerinin doğup büyüdüğü yerlere gelemediklerini belirtti.
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Georgi Milkov, BNT’de dinleri konu alan program sunacak
Ünlü gazeteci Georgi
Milkov, Bulgaristan Ulusal
Televizyonu’nun (BNT) en
yeni “Din Bugün” isimli
programını sunacak. Din
Bugün programı, daha
önce Goran Blagoev’in
sunuculuğunu yaptığı
“Toplum ve İnanç” programının yerine her Cumartesi saat 16: 00'da
başlayacak.
24 Çasa gazetesinin
yabancı ülkelerin meselelerini işleyen muhabiri
ve dış politika analisti
Milkov, tekrar devlet televizyonuna geri dönüyor.
Milkov, 2015-2018 döneminde sunuculuğunu yaptığı “Artı Bu “ programı ve
uluslararası olaylarla ilgili
sayısız yazıları ve analizleriyle izleyiciler tarafından biliniyor. Ünlü gazeteci, Şimon Peres, Recep
Tayyip Erdoğan, Shinzo
Abe, Benjamin Netanyahu, Fayez al-Sarraj gibi
dünya liderleriyle bir dizi

verecek. Bulgaristan'da
geleneksel bir din olarak
Ortodoks Hıristiyanlığın
tarihine ve bugününe
adanmış bölümlere öncelik verilecek. Ülkemizde
Doğu Ortodoksluk, Bulgar
Ortodoks Kilisesi tarafından temsil edilmekte, bu
nedenle programın ana
kısmını Bulgar Ortodoks

Kilisesi’nin temsilcileriyle
yapılacak sohbetler oluşturacak. Bununla birlikte
programda Bulgaristan'da
mevcut olan İslam, Yahudilik gibi diğer dinler ve
Roma Katolikliği, Protestanlık gibi Hıristiyan mezhepleri ile ilgili konulara
da yer verilecek.
Kırcaali Haber

Türk Asıllı Öğretmenden
En İyi Ders Derecesi
röportaj yaptı. Uluslararası meseleler konusunda uzmanlaşan gazeteci,
aynı zamanda uzun yıllar
Libya'da Bulgar sağlık
görevlilerinin aleyhine
yürütülen dava sürecini
aktaran en yetkin muha-

birlerden biriydi.
Milkov, çevremizde olup
biten her şeye içten bir
ilgiyle Bulgaristan'ın tarihini ve en yaygın dinlerini
ve aynı zamanda dünyanın bakış açısını da sunacak.

BNT’den yapılan açıklamada, Din Bugün programının eğitici bir nitelik
taşıyacağı belirtildi.
Program izleyic ilere
Bulgaristan'daki en yaygın dinlerin tarihi ve etkileşimi hakkında bilgi

Momçilgrad (Mestanlı) kasabasındaki N. Y. Vaptsarov
Lisesinde bilişim teknolojileri öğretmeni Gülcan Daud,
Eğitim ve Bilim Bakanlığının (MON) ulusal düzeyde düzenlediği bir kültür kurumu, müze veya galeride en iyi
ders yarışmasında üçüncülük elde etti. Öğretmen Daud,
okulunda pedagojik uygulamaları alanında 25 yıllık tecrübe ile beraber bilişim sektöründe de kalifiye bir isim
olarak görev aldı.
Geçen eğitim öğretim yılında Y. Vaptsarov Lisesinin

Bakan Taneva, çiftçilerin sulama için kendi
su kaynaklarını kullanmasını öneriyor
Tarım Gıda ve Orman
Bakanı Desislava Taneva, Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği Danışma Kurulu
toplantısında, “Tarım Gıda
ve Orman Bakanlığı, çiftçileri, sulama için kendi su
kaynaklarını kullanmaya
teşvik edecek yasal değişiklikler yapılmasını öneriyor” diye açıkladı.
Teklif, çiftçileri şu anda
mevcut olanlar dışındaki sulama kaynaklarını
en uygun ve tam olarak
kullanmaya teşvik etmeyi
amaçlıyor. Belgede, izin
belgesi yerine bir bildirim
belgesi uygulanacağı sulama suyu hacminde bir
artış öneriliyor. Bunun
geçerli olduğu kişi kapsamı da genişleyecek. Şu
anda yalnızca yerleşim
yerlerinin sınırları içinde
bulunan gayrimenkul sahipleri veya kullanıcıları,

ücretsiz olarak su çıkarma hakkına sahip.
Teklif, kayıtlı çiftçilerin
tarımsal amaçlar için günde 50 metreküpe kadar
ücretsiz su çıkarma hakkına sahip olmasını öngörüyor. Önerilen miktarlar,
tarla bitkileri, çok yıllık
kültür bitkileri ve uçucu
yağlı bitkilerin sulanması
için ortalama normlara
uygun. Ücretten muafi-

yet, çiftçilerin su çıkarma
ve sulama tesislerinin modernizasyonu ve inşasına
yatırım yapmasını sağlayacak.
Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği Danışma Kurulu
toplantısında aralık ayında, "Bitkisel Ürünlerin Birincil Üretimiyle İlgili Tarımsal İşletmelerde Maddi
Duran Varlıklara Yapılan
Yatırımlar" başlıklı devlet

yardım programı kapsamında proje teklif çağrısı
açılmasının beklendiği anlaşıldı. Yeni teklif çağrısı
çiftlik sahiplerinin büyük
ilgisinden kaynaklanıyor.
Onlar, program kapsamında sağlanan fon kaynaklarıyla bitkisel ürünlerin birincil üretiminde
ayırma, paketleme ve soğutma, depolamanın yanı
sıra don ve doluya karşı
koruma ekipmanları ve
tesislerine yatırım yapıyor.
Programın yararlanıcıları,
tarımsal küçük ve orta
ölçekli işletme sahipleri
ve tanınmış tarımsal üretici grupları ve örgütleri.
Program kapsamında
destek, yapılan yatırımların değerlendirilmesi için
yapılan maliyetlerin bir
kısmını karşılayacak bir
sermaye sübvansiyonu
şeklinde veriliyor.

Bulgaristan’da eğitim kalitesi, AB’de en düşük
Avrupa Birliği’nin (AB)
hazırladığı 2020 yıllı
Bulgaristan raporuna
göre, ülkemizde öğrenciler, AB ülkeleri arasında en cahil olanlar
arasında. Raporda,
reformların devam etmesine rağmen ülkede
eğitim kalitesinin önemli
bir sorun olmaya devam
ettiği belirtiliyor.
Rapora
göre,
Bulgaristan’da öğrencilerin matematik, okuma
ve fen bilimleri derslerin-

de gösterdiği başarılar
diğer AB ülkelerinden
önemli ölçüde düşük.

AB, eğitime yatırılan
kay nak lar a r a ğ m e n
bu alandaki sorunların

daha derinlemesine incelenmesi gerektiğine
dikkat çekiyor.
Özel okullara büyük ilgi
var. Ancak özel okullarda çalışan öğretmenlerin ifadesine göre, modern çocuklar farklı bir
dünya algısına sahip ve
onlara yaklaşımın farklı
olması gerekir.
Avrupa Komisyonu'na
göre, eğitim kalitesi ülkemiz için birinci öncelik
olmalı.
Kırcaali Haber

bir projesi, Ulusal Modern Bir Eğitim Ortamı Sağlama
Programının "Eğitim Ortamı Olarak Kültür Kurumları"
modülü kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı
ve okul projeyi hayata geçirdi. Gülcan Daud, projeye Filibe’deki Tarih Müzesinde dokuzuncu sınıf öğrencilerine
ders sunumu yaparak katıldı.
En iyi ders projeleri, Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından atanan ve MON’un ödülü için ilgili kategoriden
aday gösterilen projeleri değerlendirmekle görevli yetkili
komisyon tarafından değerlendirildi.

Dezavantajlı üniversite öğrencileri
için burs başvuruları başlıyor

Cumhurbaşkanlığı, "Bir Hayalin Gerçekleşmesini
Destekle" girişimi kapsamında bir kereye mahsus olarak burs alma hakkı olan gençlerin başvurularını kabul
etmeye başladı.
“Bir Hayalin Gerçekleşmesini Destekle” girişimi kapsamında 2019/2020 eğitim öğretim yılını tam puanla
bitiren ve 2020/2021 akademik yılında üniversite birinci sınıf öğrencisi olan dezavantajlı gençlerin yanı
sıra sosyal hizmet kurumlarında yetiştirilen 12. sınıf
öğrencileri de bir
kereye mahsus
olarak burs alma
hakkına sahip.
Burs almak için
şartlar ve koşullar,
Cumhurbaşkanlığının web sitesinde yayınlanmıştır.
Başvuru sahipleri, kurumun www.president.bg web
sitesinden indirilebilecek bir başvuru formu doldurmalı ve "Bir Hayalin Gerçekleşmesini Destekle" girişimi kapsamında tek seferlik mali yardım almak için
kurallarda belirtilen belgeleri de başvuru formuna ek
olarak sunmalıdırlar. Bu yıl da Sosyal Yardımlar Ajansı
ve muhtelif yerlerdeki sosyal hizmetler kurumlarından
alınması gereken belgeler resen toplanacak.
Başvurular için son teslim tarihi 31 Ekim 2020. Belgeler, Sofya’da Dondukov Bulvarı No: 2 adresinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Konutu şahsen ziyaret edilerek
veya posta yoluyla sunulabilir.
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Avrupa Konseyinden Kırcaali Belediyesine Ödül
Kırcaali Belediyesi, Avrupa Konseyinin (AK)
Yerel Düzeyde Yenilik ve
İyi Yönetişim İçin Avrupa
Etiketi 2020 ödülüne layık
görülen 7’si il belediyesi
olmak üzere 23 belediye
arasında bulunuyor.
Kırcaali Belediyesini
Avrupa Etiketi ile ödüllendirme kararı, ulusal ve
bölgesel düzeyde devlet
organları arasında ortaklık organı olan AK tarafından akredite edilen Yerel
Düzeyde İyi Demokratik
Yönetişim için Ulusal Ortaklar Platformu, yerel yönetimlerin organları ve yerel idareler ile Bulgaristan
Cumhuriyeti Ulusal Belediyeler Birliği (NSORB),
ekonomik ve sosyal ortakların, sivil toplumun,
akademik toplumun, basın kuruluşlarının örgütleri
ve yapıları ve Bulgaristan
Kamu Denetçisi tarafından alındı.

tişimlerini iyileştirmeleri
için bir teşvik.
Avrupa Etiketinin geçerliliği, 2020-2022 dönemini kapsayan iki yıl. Etiketin verildiği belediyeler,
temsil edilmesi amacıyla
2020-2022 dönemi için
Avrupa Konseyi Yenilik
ve İyi Yönetişim için Avrupa Etiketini alan belediye adını kullanma hakkına
sahip.
Avrupa Etiketi verme

Kırcaali'de yeni spor
salonunun temeli atıldı
Kırcaali Belediyesine
AK’nin prestijli ödülünün
verilmesi, yerel düzeyde
yenilikçi ve iyi demokratik
yönetişim ilkelerine dayanan Avrupa standardına
uygun yüksek kaliteli yö-

netişimin takdir edildiğinin
bir göstergesi. Yönetim,
tüm üye devletler için geçerli olan AK tarafından
geliştirilen tek tip kriterlere ve göstergelere göre
değerlendirilir. Avrupa

etiketi, belediyelerin yönetim kalitesi için verilen bir
sertifika. Avrupa Etiketi,
manevi bir ödül, bir prestij
sembolü ve belediyelerin
sivil toplumun yararına
olan hizmetlerinde yöne-

AK’ndan COVID-19 salgınına karşı Ortak Eylem Planı
Başbakan Boyko Borisov, Brüksel'de Avrupa
Konseyinin olağan toplantısında yaptığı konuşmada, “Nihayet Avrupa
Komisyonunun hazırladığı
koronavirüs (COVID-19)
salgınına karşı ortak bir
eylem planımız var. Ama
sanırım geç kaldık. Pek
çok üye devletin şimdi
panik içinde eyleme geçerek tedbir alması sonucunda eylem birliğinin
olmamasını önlemek için
bunu daha Temmuz ayında yapmalıydık” diye kaydetti.
Diğer Avrupalı liderlerle
birlikte koronavirüsün yayılmasının önlenmesine,
maske takmaya odaklandıklarını kaydeden
Borisov, “Sosyal mesafenin korunması, ikinci en
önemli faktör. Üçüncüsü
dezenfeksiyon yapmak”
diye kaydetti.
Sağlık Bakanlığının salgına karşı aldığı tedbirlerin uygulandığı takdirde
başka bir kısıtlama yapılmasına gerek kalmaya-

cağını da sözlerine ekleyen Borisov, halka açık
yerlerde vatandaşların
sorumlu davranmaları ve
kendilerini kontrol etme-

leri çağrısında bulundu.
Çocukların okula gitmesi
gerektiğine ve insanların
ruh sağlığının korunmasının önemli olduğuna inandığını ifade eden Borisov,
bu bağlamda Sağlık Bakanına ve Eğitim ve Bilim
Bakanına gerekli önlemlerin alınması için talimatlar
verdiğini belirtti.
Başbakan, “Ayrıca karantina döneminin 10

güne indirilmesi emrini de verdim. Şu anda
doktorlar gerektiği kadar
test yapıyor, bu nedenle
devlet testler için günde

120 bin levanın üzerinde
para harcıyor” diye ekledi.
Başbakan, Yeşil Anlaşma
konusunda Avrupa Konseyindeki tartışmalarla
ilgili olarak Bulgaristan'ın,
diğer üye ülkelerin de yaşadığı 2030 yılına kadar
AB'de iklim tarafsızlığının sağlanmasıyla ilgili
sorunlarını masaya yatırdığını belirtti. Borisov,
“Mevkidaşlarımın konuş-

malarından çıkarabileceğim sonuç, zararlı emisyonların % 60 oranında
azaltılması talep edilirken
Avrupa Konseyi 2030 yılına kadar % 55'e azaltma
hedefi belirleyecek” dedi
ve Bulgaristan'ın Yeşil
Anlaşma kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine
getirmek için çok sıkı ve
hızlı çalışması gerektiğini
vurguladı.
Başbakan, “Bu, popülizm olmadan, partizanlık
olmadan yapılmalı, çünkü
2030'a kadar yükümlülükleri yerine getirmeliyiz. Ve
bunu ne şekilde yapacağız - ister otomobillerden,
ister elektrik santrallerinden, ister diğer ekonomi
sektörlerinden kaynaklanan zararlı madde emisyonlarını azaltarak olsun
olmasın, onları azaltmak
zorunda kalacağız. Bu
AB’nin aldığı bir karar ve
uygulanması konusunda
çok titiz olacak. Bulgaristan vatandaşlarına da
bunu söylüyorum” diye
kaydetti. KH

AB ülkelerinin COVID-19 aşısına eşzamanlı erişimi olacak
Brüksel, koronavirüs
(COVID -19) aşısının
Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmasının
ardından uygun şekilde
saklanmasını ve taşınmasını sağlamak için
AB ülkelerini COVID19'a karşı aşılamaya
hazırlanmaya çağırıyor.
Avrupa Birliği (AB)
üyesi olan tüm ülkeler,
onaylanmış aşıya eşzamanlı erişime sahip

prosedürünün düzenlenmesi ve uygulanması,
Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık Bakanlığı ve
NSORB arasında ortaklaşa yürütülür.
Avrupa Etiketi ile ödüllendirilen belediyelere
ödülleri, 12 Ekim 2020 tarihinde Sofya’da Boyana
Rezidansında düzenlenen
NSORB 2020 Ödül Töreni
kapsamında verildi.
Kırcaali Haber

olacak ve dozlar nüfus
sayısına göre dağıtılacak.
Prosedür için gerekli
vasıflı işgücü ve tıbbi
ekipmanların mevcut
olması beklenmekte.
Ülkeler, hedef grupların aşıya kolay erişimini
sağlamalı ve aşıların yararları, riskleri ve önemi
hakkında net bilgi vermeli.
Kırcaali Haber

1. sayfadan devam

lediye Başkanı Dr. Müh.
Hasan Azis ile bir dizi
görüşmeler yapılması sonucunda Arpezos
Spor Kompleksi yakınında bulunan bir alanın belirlenmesi kararı
alındı. Bu karar, Bele-

7350 metrekarelik arazinin Gençlik ve Spor
Bakanlığı'na devretme
kararı sayesinde bu
projenin uygulamasının
mümkün olduğu Belediye Meclisine de teşekkür etmeden geçemeyeceğim” dedi. Kırcaali’nin
bir başka spor mücev-

diye Meclisinin Nisan
2019'da arsanın Gençlik ve Spor Bakanlığına
karşılıksız olarak devredilmesi kararıyla pekiştirildi.
Bakan Kralev, yeni
spor salonunun inşaat
ruhsat belgesini bizzat
Belediye Başkanı Dr.
Müh. Hasan Azis’in ellerinden aldı.
B e l e d i ye B a ş kanı,
spor salonu inşaatı için
ilk kazma vurulmadan
önce yaptığı konuşmasında belediyenin spor
alanındaki aktif politikası sayesinde inşa edilecek yeni spor salonu
ile Kırcaali'nin bir spor
mücevherine daha sahip olacağını kaydetti.
Dr. Müh. Azis, yeni spor
salonunun şehrin kenarında değil merkezinde
hak ettiği yerde yapılmasından dolayı spor
c amiasına teşekkür
etti. Belediye Başkanı
ayrıca spor salonunun
yeri konusunda gösterdiği anlayış için Gençlik ve Spor Bakanlığına da teşekkür etti. Dr.
Müh.Azis, “Oybirliğiyle

heri olan yenilenen Arena Arda Stadyumu’nu
da anımsatan Belediye
Başkanı, bu projenin de
yine belediyenin, Gençlik ve Spor Bakanlığının
ve Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) milletvekillerinin politikası
sayesinde mümkün olduğunu belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Krasen Kralev de
yeni spor salonunun
temel atma töreninde
konuşma yaptı. Bakan,
“Yeni çok amaçlı spor
salonu, Kırcaalilerin futsal, voleybol, basketbol,
ritmik cimnastik, güreş,
badminton, uluslararası spor yarışmaları da
dahil olmak üzere tüm
kapalı alan spor yarışmalarına ev sahipliği
yapmalarına olanak tanıyacak. Yeni spor salonunun, Kırcaali şehrinde
sporu desteklemek için
çok iyi bir tesis olacağına inanıyorum” dedi.
Törende yer alan Ulusal Meclis Başkanı
Tsveta Karayançeva ve
Kırcaali Valisi Nikola
Çanev de birer konuşma
yaptılar.
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Başkan Necmi Ali: AB Kurtarma Fonu, yerel
düzeyde ekonomik büyümeyi hızlandırmalı
Cebel (Şeyhcuma)
Belediye Başkanı Necmi Ali'nin Avrupa Birliği
(AB) Bölgeler Komitesi
Genel Kurulu toplantısında vurgu yaptığı
konuların birkaçı COVID-19 krizi ve salgınının ekonomik sonuçları,
hem yerel yönetimler
hem de küçük ve orta
ölçekli işletmeler için
gerekli destek oldu.
Çevrimiçi toplantıda
ayrıca Avrupa Yatırım
Bankası (EIB) ile AB
fonları ve kurtarma fonu
hakkında bir tartışma
da yapıldı.
Avrupa Parlamentosu
eski milletvekili Necmi
Ali’nin ifadesine göre,
eşi görülmemiş krizin
sonuçlarıyla başa çıkmada en önemli önceliklerden biri, bölgelerin
potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı ve

bölgesel yönetimlerin,
krizler sırasında nüfusun acil ihtiyaçlarına
daha uygun şekilde cevap verebilmek için gerekli destek ve araçları
almasını gerektirmekte.
Belediye Başkanı,
krizden son derece
ağır etkilenen küçük ve
orta ölçekli işletmelere
(KOBİ) de odaklandı.
Necmi Ali, “KOBİ’lerin
Avrupa Yatırım Bankası tarafından desteklenen yerel kurumlarımız
aracılığıyla ihtiyaç duydukları desteği alacakAB genelinde yaşam
standartlarının yakınlaşmasını hızlandırmayı amaçlayan ekonomik
ve sosyal uyumu sağlamak. Ancak sadece
uygun koşullarda finansal desteğe değil, aynı
zamanda onaylanan
ve finanse edilen pro-

jelerin hızlı bir şekilde
uygulanması yönünde
danışmanlık hizmetlerine de ihtiyaç var.
Bazı bölgelerin kombine finansmana ve kamu-özel ortaklıklarına
daha zor erişime sahip
olduğu gerçeğini yineleyen Necmi Ali, “Kriz

kurtarma fonu, yerel ve
bölgesel düzeyde ekonomik büyüme potansiyelini güçlendirmeyi,
sosyal ve ekonomik
etkilerini hafifletmeyi
ve gelecekte benzer ölçekte krizlere hazırlanmayı amaçlamalı” diye
belirtti. Bu da, yerel ve

Zorunlu olmadıkça Blagoevgrad ve Tırgovişte
bölgelerinin ziyaret edilmemesi çağrısı
Sağlık Bakanı Prof. Dr.
Kostadin Angelov, “Bu
salgın başladığında toplumun bu mücadeleyi
akıl ve disiplinle kazanacağını söylemiştik. Daha
fazla zaman geçtikçe disiplinimizin iyi olmadığı
anlaşılıyor. Hasta sayısı
yükselme eğiliminde. İşin
iyi yanı, sağlık sisteminde
ülke çapında yatak kapasitesi hala yeterli. Ancak
bazı illerde bu konuda
zorluk yaşanıyor” diye
kaydetti.
Bakan, “Bulgarlar makul
insanlar, en önemli önlemler kapalı alanda maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve kapalı
alanların havalandırılması. Tedbirlere uyulmadığını gözlemlediğimiz için
kontrolü artıracağız. Sadece gündüz değil, aynı
zamanda büyük insan
gruplarının bulunduğu
alışveriş merkezlerinde,
bar ve gece kulüplerinde
geceleri de koronavirüs
denetimi olacak” dedi ve
sosyal paylaşım ağlarında
gençlerin önlem almadığı
görülen fotoğrafların dolu
olduğunu ekledi.
14 Ekim itibariyle yoğun
bakıma alınmayan hastalar için ayrılan yatakların
% 17 oranında, yoğun ba-

kım ünitelerindeki yatakların ise % 6 oranında dolu
olduğu anlaşıldı.
Bakan, 100 000 kişi başına 120 vaka sayısının

düştüğü Blagoevgrad
(Yukarı Cuma) ve Tırgovişte (Eski Cuma) illerinin
zorunlu olmadıkça ziyaret
edilmemesi çağrısı yaptı.
Prof. Dr. Angelov, “Zorunlu olmadıkça bu illere
yapılan ziyaretler, hastalığın diğer bölgelere yayılmasına yol açabilir” dedi.
Koronavirüsün vaka sayısının en düşük olduğu
bölge Kuzeybatı Bulga-

ristan.
Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Doç. Dr. Angel Kunçev, “Avrupa'da 14 günlük
dönem için epidemiyolo-

jik durum, Bulgaristan'da
vaka sayısında c iddi
artışa rağmen yerimizi
değiştirmemeye devam
ettiğimizi gösteriyor. Şu
anda 30 ülke arasında 22.
sıradayız. Balkanlar'da 5.
sıradayız ve burada da
bir değişiklik yok. Ölüm
vakaları 100 000 kişi başına 1.56 kişide görüldü,
bu da bizi AB'de 8. sıraya yerleştiriyor. Tüm bu

larına ikna olmalıyız”
diye kaydetti. Necmi Ali,
finansmana erişimin
genel maliyetlerini ve
idari yükünü azaltarak
somut iyileştirme girişimlerini öne çıkararak
Avrupa Komisyonu ve
üye devletler ile daha
yakın işbirliği çağrısında bulundu.
Necmi Ali, Bölgeler
Komitesi ile işbirliği
içinde EIB’in bölge ofislerini kurma girişimini
memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Kırcaali Haber

Kırcaali’de gıda yardım
paketi dağıtımı başladı

Avrupa Destek Fonu ve devlet bütçesinden finanse edilen Gıda ve / veya Temel Malzeme Desteği Operasyonel Programı kapsamında Kırcaali
ilinde ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtımına
başlayan Bulgar Kızılhaç Örgütü (BÇK) Kırcaali
İl Örgütü, bununla birlikte Kırcaali ilçesi sınırları
içerisinde ek önlemlerin uygulanmasına başladı.
Bununla ilgili olarak Kırcaali şehrinde geçici bir
süreliğine oluşturulan gıda dağıtım noktasında bir
sunum ekranı kuruldu.

veriler, son iki haftanın
istatistiklerine dayanıyor”
diye kaydetti.
Ülkemizde yapılan koronavirüs testlerinde artış

olduğunu belirten Doç.
Dr. Kunçev, 100 bin kişi
başına düşen 400 test sınırının aşıldığını kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi, AB'nin belirli sayıda test yapılması şartı
olduğunu ve ancak o zaman sonuçları temsili olarak kabul ettiğini açıkladı.
Doç. Dr. Kunçev, “Bulgaristan kesinlikle bu rakamın üstüne çıktı” dedi.

Gıda yardımı alma hakkı olan vatandaşlar her
gün 11:00 - 13:00 saatleri arasında aşağıdaki konularda yapılacak sunum gösterimlerini izleyebilecekler: “Dengeli beslenme ve sağlıklı bir yaşam
tarzı”, “Sosyal yardım sağlamak için hedef grupları
yönlendirme ve yerleştirme imkanı sunan sosyal
hizmetlerin verilmesi”, En Yoksullar İçin Avrupa
Destek Fonu tarafından finanse edilen hizmetler
hakkında bilgilendirme”, “Olumsuz hava koşulları
ve salgın tehditleriyle başa çıkmak için hazırlık.
Afet, kaza ve acil durumlarda ilk yardım yapılması.
Hijyen şartlarının geliştirilmesi ve dezenfeksiyon
yöntemleri hakkında bilgilendirme” ve “Diyabet ve
hipertansiyon gibi sosyal açıdan önemli hastalıkların önlenmesi”.
Momçilgrad (Mestanlı) kasabasında geçici bir
süreliğine oluşturulan gıda dağıtım noktasında da
sunum ekranı kurulacak.
BÇK Kırcaali İl Örgütü binasında sunulan sosyal
hizmetler hakkında bireysel danışmanlık hizmetlerine de başlandı. Orada 08:30-16:30 saatleri
arasında her bir vatandaş, Gıda ve/veya Temel
Malzeme Desteği Operasyonel Programı ile ilgili
konularda bireysel olarak danışılabilir, kan basıncını ve vücut ağırlığını ölçtürebilir.

28 Ekim 2020

HABERLER

Kırcaali Haber 6

Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Mihaylova:
Belediyeler, salgın tedbirleri için destek almadı
Bul gar i st an U lus al
Radyosunun “Herkesten
Önce” programına konuk
olan Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Belediyeler
Birliği (NSORB) Başkan
Yardımcısı ve Troyan
Belediye Başkanı Donka
Mihaylova, “Ulusal Halk
Meclisinde yer alan tüm
siyasi güçlerle çok aktif
bir diyalog kurduk, beklentilerimizi ortaya koyduk, neredeyse tüm beklentiler yasalarda yapılan
son değişikliğe yansıdı”
diye kaydetti.
Mihaylova, belediyelerin yıl sonuna kadar
Çevre ve Su Bölge Müfettişliklerinin (RİOSV)
hesaplarına yatırılan
evsel katı atık vergisi
kesintilerinden muaf tutulduğunu anımsattı.
NSORB Başkan Yar-

umuyoruz” diye belirtti.
Mihaylova, “Mali sıkıntı
çeken belediyelerin faizsiz kredi talebine olumlu
bir yanıt yok” diye vurguladı.
NSORB Başkan Yardımcısı, “Belki de Bulgaristan Belediyeleri

Fibank’tan çiftçilere ziraat
destek kredisi desteği
almadı. Gelir vergisinin toplanması ile ilgili
tüm zorluklardan dolayı
Bulgar belediyelerine
tazminat ödenmiyor ve
hükümetle diyaloğumuzun devam etmesini

bekliyoruz. Perşembe
günü Maliye Bakanı Kiril
Ananniev ile gelecek yılın bütçesiyle ilgili toplantımız var. Bu toplantının
etkili olmasını ve karşılıklı anlayış bulacağımızı

leva yardım alacak.
Bakan Saçeva, “Şu anda
çocuklar için verilen tüm
aile yardımları yaklaşık
572 milyon levaya mal
oluyor. Gelir kriterlerinin
kaldırılması devlete daha
398 milyon levaya mal
olacak. Bu öneriler koronavirüs krizinin patlak

vermesinden önce yapıldı” diye izah etti ve bunun
seçim öncesi bir karar olduğu yönündeki şüpheleri
reddetti.
Bakan, “Önce 2021 yılı
bütçesi kabul edilsin, sonra bu yardımların alınmasının nasıl yapılacağına
dair talimatlar yayınlaya-

cağız” dedi.
Saçeva, “1. sınıf için
verilen yardım ödeneği
yaklaşık 44 000 çocuğu
kapsıyor ve bir nesil çocukların ortalama sayısı
60 000 civarında. Sosyal
hizmet kurumlarının bana
verdiği bilgiye göre, birçok ebeveyn bu yardımı
alabilmek için asgari sigorta primi ödüyor” diye
ifade etti.
Ebeveynler tarafından
600 leva yardım almak
için yapılan başvuruların
80’i onaylandı. Bu para,
karantinaya alınan çocuklarına bakmak zorunda olduğu için işe gidemeyen
ebeveynler için devlet tarafından sağlanıyor.
Kırcaali Haber

başlandı.
Proje kapsamında şehrin merkez kısmında yer
alan 10 sokağın ve 1

meydanın
yenilenmesi (kaldırımların
onarımı
ve rehabil i t a sy o n u
ve aydınlatma sistemlerinin
yenilenme s i) ve
Kuzey Arpezos Parkının birinci ve
ikinci bölümünü birbirine
bağlayan bir köprü inşası

öngörülüyor. Proje çalışmaları, geçen yıl Mayıs
ayında Kırcaali'nin eski
kısmındaki Hacı Dimitır
Meydanı'nın yeniden inşası ile başladı.
Projenin değeri 5 052
148 leva. Büyümedeki
Bölgeler Operasyonel
Programının yönetim
makamının aldığı kararla proje uygulama süresi
21 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Kırcaali Haber

dımcısı, “Bulgar belediyeleri, ilçe düzeyinde
COVID-19 önleme tedbirlerini uygulamak için
yapmak zorunda kaldıkları tüm harcamalar için
bir leva bile tazminat

Birinci ve sekizincı sınıf öğrencileri için verilen
aile yardım ödeneğinde de gelir şartı aranmayacak
Ulusal bir televizyon kanalına konuk olan Çalışma ve Sosyal Politikalar
Bakanı Denitsa Saçeva,
“1. ve 8. sınıfa giden çocuklar için verilen aile
yardım ödeneğinde de
gelir şartı aranmamasını
öneriyoruz. Yardımın şu
anda olduğu gibi 250 leva
yerine 300 leva olmasını
öneriyoruz” diye açıkladı.
2021 yılı bütçesinde çocuklu ailelere, gelirlerine
bakılmaksızın her bir çocuk için yardım ödeneği verilmesi için kaynak
ayrılacak. Bu, Bakanlar
Kurulu toplantısında kararlaştırıldı. Böylece tek
çocuklu aileler 40 leva, iki
çocuklu aileler 90 leva ve
üç çocuklu aileler ise 135

Kırcaali'nin merkez kısmındaki kaldırımlar
ve sokak aydınlatmaları yenileniyor
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Dr. Hasan Azis,
Kırcaali Belediyesinin
2014-2020 Dönemi Büyümedeki Bölgeler Operasyonel Programınca finanse edilen “Kırcaali Şehrinde Sokak ve Kaldırımların
Onarımı ve Rehabilitasyonu” projesi kapsamında
Ekzarh Yosif sokağında
yapılan inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Bu
proje kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasına
bu yıl 4 Eylül'de yeniden

Günü’nde diğer sektörlere kıyasla belediye
idarelerinde çalışanların
maaşlarına zam konusunda son derece ciddi bir gerilemeye sahip
olduğumuzu söylemek
yerinde olacak” dedi.
Kırcaali Haber

COVID-19 salgını ve sonrasında kötüleşen ekonomik
durumun yanı sıra Bulgaristan'ın en önemli ekonomik
sektörlerinden biri olan tarımı etkileyen kuraklık ve
kötü hava koşulları da bu yıla damgasını vurdu. Tarım
ürünlerinde verimin düşük olması ve azalan ticaret,
çiftçilerin gelirlerini düşürdü ve birçoğu bir sonraki
tarımsal üretim yılı için yapılan hazırlık faaliyetlerinin
maliyetlerini karşılayamıyor.
Buna yanıt olarak ve sektörü aktif olarak desteklemek için Fibank
(First Investment
Bank) ç i f tç iler
için özel ziraat
destek kredisini
geliştirdi. Bu kredi
imkanı, işletmeler
için işletme sermayesine ihtiyaç
duyan bankanın mevcut ve yeni müşterilerine fayda
sağlayabilir.
Ziraat destek kredisi, döner kredi veya kredili mevduat olarak verilir, ekilebilir arazi için dekar başına BGN
veya EUR cinsinden 80 levaya kadar finansman sağlanabilir ve geri ödeme süresi 10 yıla kadar. Fibank
ayrıca, tarım üreticilerinin faaliyetlerinin özelliklerine
göre uyarlanmış esnek kredi geri ödeme programları
sunar.
First Investment Bank, ek destek olarak tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm müşterilerine bankaya
ödenecek kredi risk tutarlarını 6 taksite kadar erteleme
fırsatı sağlayacak.
Fibank'ın yeni bir krizle mücadele önlemi de Ortak
Tarım Politikası (OTP) kapsamındaki alacak rehinine
karşı çiftçilere yönelik kredilerin geri ödeme süresinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılması imkanı
vermesi.

Momçilgrad’da Tashih-i
Huruf Kursu Açıldı

Başmüftülük tarafından Momçilgrad (Mestanlı) kasabasında Tashih-i Huruf Kursu açıldı. Açılış töreninde
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Momçilgrad
İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet Bozov ve Kırcaali Mer-

kez Camiinde görevli Türkiye’den konuk imam-hatip
ve Momçilgrad Tashihi Huruf Kursu Öğreticisi Metin
Uluocak hazır bulundular.
Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, kursa katılacak
imamlara hayırlı olması dilekleriyle kursun açılışını
kutlayarak desteği için Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne ve ayrıca lojistik desteği için Momçilgrad
İlahiyat Lisesine teşekkür etti.
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Yenilik ve Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı
kapsamında dört yeni prosedür başlatılacak
Başbakan Yardımcısı ve
Turizm Bakanı Mariana
Nikolova, basına yaptığı
açıklamada, “Ekim ayı
sonuna kadar Yenilik ve
Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (OPİK)
kapsamında Bulgar şirketlerini desteklemek üzere
200 milyon leva tutarında
hibe desteği verilmesi için
dört yeni prosedür başlatılacak” diye bildirdi.
Otelciler ve tur operatörleri de bu prosedürler
kapsamında programa
başvurabilecek. Salgının
ekonomik sonuçlarının
üstesinden gelmek için
alınan tedbir kapsamında
cirosu 500 000 levanın
üzerinde olan şirketlere
likidite, işletme sermayesi sağlamak ve şirketlerin
maliyetlerini karşılamak
için 78 milyon leva destek verilecek. “Küçük ve
orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) faaliyetlerini

kine ve teçhizata yönelik
gelecekteki yatırımlarını
finanse etmek için proje
finansmanı alacağı anlamına geliyor” diye vurguladı.
Ekonomi Bakan Yardımcısı Yana Topalova,
Fonların Fonu ve sigorta

Okullar İçin COVID-19
Eylem Planı
COVID-19 bağlamında
uyarlama” başlıklı ikinci
prosedür için de 78 milyon leva öngörülüyor. Bu
destek salgın koşullarında
iş süreçlerinin ve organizasyon un yeniden yapılandırılması ve güvenli ça-

lışma koşulları oluşturmak
için verilecek.
“Küçük ve orta ölçekli
işletmelerde üretim kapasitesinin iyileştirilmesi”
adlı prosedür kapsamında başlangıçta başvuru
koşullarında belirtilen 68

milyon leva tutarındaki
fonların yeniden dağıtımının müzakere edilmesi öngörülüyor. Nikolova,
“Bu, prosedür kapsamında başvuruları onaylanmış olan şirketlerin,
üretimi artırmak için ma-

- Temmuz 2020 dönemi
için 1407,4 milyon avro
(GSYH’nin % 2,5'i) ile pozitif olduğunu ve Ocak Temmuz 2019 dönemine
göre 494,8 milyon avro
(% 54,2) arttığını vurgu-

te olan Türk Bayraktarlar
Holdingin bir parçası olan
Odelo Bulgaria Ltd. Şirketi için ödüllendirildi.
Elin Pelin Belediyesi, PS
Group Şirketinin 12 000
000 leva değerinde yatı-

ladı. Temmuz 2019'da
400 milyon avroluk pozitif
nakit akışına kıyasla Temmuz 2020'de nakit akışı
pozitifti ve 958,8 milyon
avroya ulaştı.
Kuklen, Elin Pelin, Şumnu, Kırcaali ve Vratsa (İvraca) belediyeleri bütçelerine yatırımcıların önemli
katkılarından dolayı ödüller aldı.
Kuklen Belediyesi, 52
495 000 leva yatırım yapan ve Alman lüks otomobil üreticisi MercedesBenz için parça üretimi
yapan işletmesinde 241
kişilik istihdam yaratan
ve faaliyetini geliştirmek-

rım yapması ve 195 kişilik
istihdam yaratmasından
dolayı ödüllendirildi. Şirket, toplam 80 dönümlük
iki arsa üzerinde bir wellness alanı, SPA oteli ve
rekreasyon alanları inşa
ediyor. Yatırımcı, Ravno
Pole köyü sokaklarında
içme suyu şebekesini rehabilite edecek ve Ravno
Pole köyünde bir arıtma
tesisi inşaatına ilişkin
projenin uygulanmasına
yardımcı olacak.
Şumnu Belediyesi, Şumnu Endüstriyel Parkı arazisinde alüminyum profiller için bir fabrika inşa
eden ve 250 uzman ve

işçiye istihdam sağlamayı
planlayan VIAS Ltd. Şirketinin 42 milyon leva yatırımı için ödül aldı. Şirket,
şehirde işletme ve SPA
oteli inşa ediyor ve ilçede sporun gelişmesine destek
oluyor.
Kırcaali Belediyesi de ödüllendirilen belediyeler arasında
yer aldı. Ödül,
yüksek teknoloji güç kaynağı üretimine 23
milyon levanın
üzerinde yatırım yapan ve
240 kişiye istihdam sağlayan
International
Power Supply
(IPS) Şirketinin
şehirde yeni bir fabrika
açmasından dolayı verildi.
D iğer ödüllendir ilen
Vratsa Belediyesinde 10
000 metrekarelik bir alanı
kapsayan MD Electronic
Ltd. Şirketi tarafından inşa
edilen en modern endüstriyel tesislerden birinde
dünyadaki tüm otomobil
markaları için veri iletim
kabloları ve elektronik
bileşenler üretilecek. Şirketin 300 kişiye istihdam
sağlaması bekleniyor
ve şu ana kadar yapılan
yatırımın tutarı 22 milyon
levaya ulaşıyor.
Kırcaali Haber

Ekonomi Bakanlığından büyük
yatırımlar yapılan belediyelere ödül
Ekonomi Bakanı Lıçezar
Borisov, yatırım miktarı ve
istihdam sayısı bazında
belirlenen Bulgar belediyelerinin bütçelerine
önemli miktarda gelir sağlayan şirketlere ödül verdi.
Ödüller, 12 Ekim Bulgar
Belediyeleri Gününde düzenlenen törenle verildi.
Bakan, törende yaptığı konuşmada Ekonomi
Bakanlığının iş dünyası
ile sürekli diyalog içinde
çalıştığını ve potansiyel
yatırımcıların Bulgaristan
pazarında başarılı bir şekilde konumlandırılması
için en etkili yöntemleri
bulmanın yanı sıra bir dizi
kriz karşıtı önlem ve eylemle şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak için mümkün olan her şeyi yaptığını vurguladı. Borisov,
Yatırım Teşvik Kanunu
kapsamında yılın başından itibaren toplam 709,4
milyon leva değerinde 22
proje için A Sınıf Yatırım
sertifikası verildiğini ve
bu projelerin 3 203 kişilik
istihdam yaratma potansiyeline sahip olduklarını
hatırlattı. Onların arasında
yüksek teknolojili üretim
ve hizmetlere ilişkin 13
projenin bulunduğu anlaşıldı. Bu bağlamda Bakan
Borisov, yatırımın başlangıç yönü ilkesine göre hesaplanan ülkeye yapılan
doğrudan yatırımların net
nakit akışlarının, Ocak

kapsamına dahil ederek
salgın koşullarında sigorta ödemelerini erteleyerek
çalışmasına imkan veren
Bulgaristan İhracat Sigortası Ajansının aracılığıyla
sunulan olanakları açıkladı.
Kırcaali Haber

Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MON), okullarda koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasını önlemek için bir
eylem planı geliştirdi. Plana göre, bir sınıftaki öğrencilerin % 20'si veya okuldaki öğrencilerin % 15'i okula
devamsızlık yapıyorsa, ülke genelinde sınıf veya okul
bazında elektronik ortamda uzaktan eğitim modeline
geçilecek.
Bulgaristan'da iller 4 bölgeye ayrılacak
İlleri bölgeye bölme ilkesi, bir haftada vaka sayısının
artış oranı, salgından etkilenen toplum grupları ve okula devamsızlık yapan çocukların oranı dikkate alınarak
100 000 kişi başına 14 gün içerisinde hastalık belirtisi
gösteren vakaların oranı bazında uygulanmakta.
Kırmızı bölge, 100 000 kişi başına 120'den fazla
vaka düşen illeri içerecek. Oralarda vaka kümeleri
büyük, kümeler birleşiyor, hastaneye kaldırılan hastaların sayısı ve ölümler artıyor. Bu senaryoya göre, sınıftaki öğrencilerin % 20'si
veya okuldaki
öğrencilerin %
15'i devamsızlık
yaparsa, okuldaki öğrencilerin tamamı için
uzaktan eğitime geçilecek.
Koronavirüs
ile enfekte olan kişi sayısının 100 000 kişi başına 60
ile 119 arasında değiştiği iller turuncu bölgeye alınacak. Koronavirüsün yayılımı küme halinde ise sınırlı
bir coğrafyaya yayılıyor ve enfeksiyon sürdürülebilir bir
şekilde bulaşmıyor, bu durumda o illerde bazı sınıflar
ve okullarda uzaktan eğitime geçilebilir.
Sarı bölge, 100 000 kişi başına düşen vaka sayısının
20 ile 59 arasında değiştiği illeri içerecek. Oralarda
koronavirüsün sporadik yayılımı görülüyor ve enfeksiyon sürdürülebilir bir şekilde bulaşmıyor. Bu bölgede
yer alan illerde okula devamsızlık yapan öğrenciler yok
veya az sayıda, bu nedenle okullarda yüz yüze eğitim
öğretime devam edilecek.
Yeşil bölge, 100 000 kişi başına düşen vaka sayısının 20'den az olduğu illeri içerecek. Bu bölgede de
enfeksiyon sürdürülebilir bir şekilde bulaşmayacak,
okula devamsızlık yapan öğrenciler yok ve ya az sayıda, bu nedenle okullarda yüz yüze eğitim öğretime
devam edilecek.
Bulgaristan'da günde ortalama 5-6 öğretmen ve
öğrenci enfekte oluyor
Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, basına yaptığı açıklamada, “Son günlerde okullarda vaka sayısında
artış görülüyor. Yeni eğitim öğretim yılının başından bu
yana öğretmenlerin ve öğrencilerin % 99,5'i okullarda
yapılan derslere girdi. 172 çocuk ve öğrencinin ve 165
öğretmenin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı” diye
bildirdi.
Mevcut eğitim öğretim yılında eğitim sürecinin maksimum ölçüde yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Vılçev, herkesi daha sorumlu
olmaya, örnek olmaya ve önlemlere uymaya çağırdı.
Bakan, “Talimatlara uyulursa, okul yılında eğitimin %
97-98'den fazlasının yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilmesi ihtimali var. Şu anda grip benzeri semptomları olan öğrenciler sorun oluşturuyor” dedi.
MON okullara isteğe bağlı etkinlikleri sınırlandırma,
veli toplantılarını çevrimiçi gerçekleştirme ve okul gezilerini erteleme talimatları verdi.
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Yeni bir araştırmaya göre meclise 5 parti girecek
Ekim ayında ana siyasi güçlere verilen destek, vatandaşların
seçim tutumlarında iki aydır süren keskin değişikliklerden sonra istikrar kazandı.
Trend Sosyolojik Araştırma
Merkezi tarafından 3-10 Ekim
2020 döneminde yapılan ulusal
temsili anket sonuçlarına göre
bugün seçim olsa Meclise kesin
olarak 5 parti girecek. Sosyologlar ayrıca vatandaşların koronavirüsün yayılmasına yönelik
tutumlarını da inceledi.
Her geçen gün artan vaka sayısına paralel olarak koronavirüsün kitlesel bir salgına dönüşmesi korkusu da artıyor, ancak
yine de her iki vatandaştan biri
salgına karşı daha katı önlemlerin geri getirilmemesi gerektiğine inanıyor.
İki aydır iktidar partisine verilen halk desteğinin azalması ve
meclis dışı muhalefet partilere
verilen halk desteğinin artmasının ardından ekim ayında en
büyük iki muhalif siyasi gücün
aldığı destek oranları sabitleşti.
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB)
ve Bulgaristan İçin Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP) İttifakı
halktan eşit destek alıyor.
Trend Sosyolojik Araştırma
Merkezi kurucularından politika uzmanı olan Dimitır Ganev,
meclis seçimlerinde iki partinin
oy oranları birbirine yakın olacağını öngörüyor.

Anket sonuçlarına göre bugün
seçim olsa Meclise 5 parti girecek. Anket sonuçları, GERB’in
yüzde 24,1 oyla, Bulgaristan İçin
BSP İttifakı’nın yüzde 23,6 oyla,
Slavi Trifonov’un kurduğu “Böyle Bir Halk Var” partisinin yüzde
15,9 oyla, Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin (HÖH) yüzde 10,2
oyla ve Demokratik Bulgaristan
Birliği İttifakı’nın yüzde 8,8 oyla
meclise gireceğini gösteriyor.
Maya Manolova’nın “İzpravi
Se.BG” Sivil Platformunun yüz-

de 3,9 oyla ve Birleşik Vatanseverler İttifakı’nın yüzde 3,8 oyla
meclise girme şansı var.
Önceki aylara kıyasla daha
küçük partilerin destek oranlarında bir değişiklik yok.
Ekim ve Eylül ayı verilerinin
karşılaştırmalı analizi, Meclis,
hükümet ve Cumhurbaşkanına
yönelik tutumlarda önemli bir
fark olmadığını göstermekte.
Ulusal Meclis çalışmalarını
olumsuz değerlendirenlerin oranı, tüm devlet kurumlarını olum-

ziya ve Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü tarafından, T.C.
Filibe Başkonsolosluğunun
da desteğiyle düzenlenen
etkinlikler kapsamında “Karagöz” gölge tiyatrosu, ilk
gün Filibe’de işitme engelli
çocukların eğitim gördüğü
“Prof. Belinov” Okulu'nda,

ikinci gün ise Yordan Yovkov
Orta Okulu ve Aleko Konstantinov Halk Kültür Evi'nde
öğrenciler ve sanatseverlerle
buluştu. Üçüncü gün ise Kızılağıç ve Mestanlı’dan ilk okul
öğrencileri gölge tiyatrosuyla
tanıştılar.
Kırcaali Haber

Karagöz ve Hacivat Gölge Gösterilerine Büyük İlgi
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde
yeralan Karagöz ve Hacivat Gölge Tiyatrosu,
geçtiğimiz hafta Filibe
ve Kırcaali'de çocuklarla ve sanatseverlerle
buluştu.
İstanbul Karagöz
Derneği'nde çalışan
tiyatro sanatçısı Deniz Karalar’ın “Sihirli
tohum” oyunu, Filibe
Üniversitesi’nde Oyunculuk bölümünde doktorasına yapan soydaş
sanatçı İsmail Hocev ve
Kırcaali Kültür Evi Müdür Yardımcısı soydaş tiyatro oyuncusu Mehmet Bilal'in
desteğiyle, 15-17 Ekim günlerinde, Filibe ile Kırcaali'nin
Kızılağaç ve Mestanlı ilçelerinde sergilendi.
Filibe Belediyesi’nin kültür
takviminde yer alan, Artevi-

suz değerlendirenlerin oranları
arasında en yüksek olmaya devam ediyor. Bulgaristan vatandaşlarının dörtte üçü Meclis çalışmalarını olumsuz ve yalnızca
% 14’ü olumlu değerlendiriyor.
Hükümetin çalışmalarını olumlu değerlendirenlerin oranında
büyük bir değişiklik yok. Ekim
ayı verileri de eylül ayı verileri
gibi, her beş kişiden birisinin kabinenin çalışma şeklini sevdiğini
gösteriyor.
Vatandaşların % 48'i, Cumhurbaşkanının çalışmalarını
olumlu değerlendirirken %
39'u ise olumsuz değerlendiriyor. Ağustos'tan şimdiye kadar
Cumhurbaşkanının çalışmalarını olumsuz değerlendirenlerin
oranında hafif bir artış eğilimi
gözleniyor.
Mahkeme ve savcılık makamlarının çalışmalarını olumlu değerlendirenlerin oranı protestoların başlangıcından bu yana
düşmeye devam ediyor. Her iki
kurum da vatandaşların yaklaşık beşte birisinden olumlu not
alırken yüzde 60’ından olumsuz
not aldı.
Sosyologlara göre polisin ça-

lışmalarını değerlendirme sonuçlarında da değişiklikler var.
Protesto eylemlerinden önce
polisin çalışmalarını olumlu
değerlendirenlerin oranı yüzde
48, olumsuz değerlendirenlerin
oranı ise 38 iken şimdi bu oranlar yüzde 43 ve yüzde 45 olarak
değişti.
Ordunun çalışmalarını olumlu
değerlendirilenlerin oranı yüzde
47, olumsuz değerlendirenlerin
ise yüzde 31 olmaya devam
ediyor.
Bulgaristan Merkez Bankası
yüksek reytinge sahip. Vatandaşların % 43'ü bankanın çalışmalarını onaylıyor, % 29'u ise
onaylamıyor.
Bulgaristan Kamu Denetçisinin değiştirilmesinden sonra
Kamu Denetçiliği Kurumuna
onay verenlerin oranında düşüş
yaşandı, ancak buna rağmen
Ekim ayında da Kamu Denetçisinin çalışmalarını olumlu değerlendirenlerin oranı olumsuz
değerlendirenlerin oranından
daha yüksek.
Trend Sosyolojik Araştırma
Merkezi, Mart ayından bu yana
her ay vatandaşların COVID-19
konusundaki tutumlarını da ölçüyor. Tedbirlerin serbestleştirilmesinin ardından gelen ilk
rahatlamadan sonra insanların
korkuları giderek arttı.
Ekim ayı verilerine göre, Bulgarların üçte ikisi veya yüzde
66'sı, koronavirüs salgınının
giderek artmaya devam edeceğine ikna olmuş durumda.
Ağustos'ta bu oran yüzde 48
idi. Ağustos’ta vatandaşların
yüzde 34’ü salgının azaldığını
söylüyordu, şimdi bu oran ancak yüzde 15 seviyesinde.
Hastalığın yayılmasına karşı
önceden alınan önlemlerin bazılarının geri getirilmesi gerektiğini düşünen vatandaşların oranı
Eylül’de yüz 25 iken şimdi yüzde
32’ye yükseldi.
Bununla birlikte vatandaşların
% 50’si, ülkede daha ciddi ve
katı bir kısıtlayıcı tedbir rejiminin uygulanmasına karşı çıkıyor.
Kırcaali Haber

Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET; Yazı İşleri Sorumlusu: Sebahat NECİB; Muhabirler: Resmiye MÜMÜN; Nilgün APTİ; Adres: Kırcaali, 6600,
«Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10; e-mail: kircaalihaber@gmail.com; www.kircaalihaber.com GSM.: +359 887 53 40 41
ISSN 1313 - 6925
Гл. редактор: Мюзекки АХМЕД ; Pедактор: Себахат НЕДЖИБ ; Репортери: Ресмие МЮМЮН, Нилгюн АПТИ Адрес на редакцията: Гр.
Кърджали, 6600; Бул. “България” № 53, ет. 2, офис № 10; Издава: „СЕНИ МЕДИЯ“ ЕООД; Кат. № 2454; год. абонамент: 50,00 лв.

