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Türkler, Bulgaristan’da 
İstikrara Katkı Sağlayabilir

Balkan Rumeli Türkleri Konfe-
derasyonu Genel Başkanı Sabri 
Mutlu Bulgaristan’da yapılan se-
çimleri değerlendirdi.

Komşu ülke Bulgaristan’da 4 
Nisan 2021 tarihinde yapılan 
genel seçimlerde sandıktan is-
tikrar çıkmadı. Son yıllarda gi-
derek artan kutuplaşma, seçim 

sonuçlarına da yansıdı ve kalıcı 
bir hükümet kurulmasını zorlaş-
tıran bir siyasi tablo ortaya çıktı.

Ülkedeki nüfusun önemli bir 
bölümünü oluşturan Türk ve 
Müslüman soydaşların 240 üye-
li Bulgar Parlamentosunda 30 
milletvekili ile temsil edileceği 

belirtiliyor.
Türkiye’deki Balkan köken-

lilerin kurduğu sivil toplum 
örgütlerinin çatı örgütü ni-
tel iğindeki Balkan Rumeli 
Türkleri Konfederasyonu’nun 
Genel Başkanı Sabri Mutlu, 
Bulgaristan’da oluşan siyasi 
tablo hakkında değerlendirme-

lerde bulundu.
Başbakan Borisov’un liderli-

ğindeki GERB’in %26 dolayında 
oy alarak tek başına hükümet 
kurmasına yetecek sonuçları 
elde edemediğine dikkat çeken 
Sabri Mutlu, kısa süre içinde 
yeni bir erken seçimin sürpriz 
olmayacağını ifade etti.

Türk kökenlilerin ağırlıkta 
olduğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi’nin yüzde 10’un üstün-
de bir oy alarak parlamentoda 
güçlü biçimde temsil edilmesi-
nin memnuniyet verici olduğu-
nu belirten Sabri Mutlu, “Gönül 
ister ki Bulgaristan’da yaşayan 
veya çif te vatandaş olarak 
Türkiye’de yaşayan soydaşla-

rın siyasi birliği daha güçlü bi-
çimde sağlanabilsin. Bu seçim 
sonuçları açıkça gösteriyor ki 
soydaşlar birlik içinde hareket 
ederlerse daha güçlü biçimde 
Bulgaristan Türklerinin hak ve 
hukukları korunabilir.” dedi.

“Zaman Mekan Makinesi” 
isimli youtube kanalına konu-
şan Sabri Mutlu, çifte vatandaş 
olan Türklerin seçime katılım 
oranının düşük kaldığına dikkat 
çekerek, Bulgar makamlarına 
yaptıkları başvurulara rağmen 
Türkiye’de seçmen sayısına 
göre çok az sayıda sandık ko-
nulması ve pandemi koşulların-
da oluşan kuyrukların katılımı 
düşürdüğünün altını çizdi.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Tarafından 23 Nisan Resim Yarışması
Türkiye Cumhuriyeti Sofya 

Büyükelçiliği, Burgaz ve Filibe 
Başkonsolosluklarımızla birlik-
te "23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı” vesilesiyle 
Bulgaristan’daki çocuklarımıza 
yönelik bir resim yarışması dü-
zenlemektedir.

Yarışmaya 3-15 yaş aralığın-
daki bütün çocuklar katılabi-
lecek olup, adaylar, beş farklı 
kategoride (3-5; 5-7; 7-9; 9-13; 
13-15 yaş) değerlendirilecek re-
simler için arzu ettikleri herhan-
gi bir konuyu seçebileceklerdir.

Adayların, yaptıkları resimle-
rin fotoğraf makinesi veya cep 
telefonuyla çekecekleri fotoğ-
raflarını,

- Ad ve soyad,

- Yaş
- Telefon numarası
- Adres

bilgileriyle birlikte 20 Nisan 
2021 tarihine kadar turkishem-
bassysofia@gmail.com adresi-
ne göndermeleri beklenmekte-
dir. Bu tarihten sonra iletilecek 
resimler değerlendirmeye alı-
namayacaktır.
Eseriyle birlikte isim ve ileti-

şim bilgilerini iletmeyen veya 
eksik ileten adaylarla iletişim-
de zorluk yaşanacağı için, bu 
adayların eserleri değerlen-
dirmeye alınamayacaktır. Bu 
itibarla bu bilgilerinin eserlerle 
birlikte eksiksiz ve okunaklı şe-
kilde iletilmesi gerekmektedir.
Yarışmada her kategoride ilk 

beşe giren çocuklarımıza çok 
güzel hediyelerimiz olacak.
                  Haydi çocuklar!

Hak ve Özgürlükler Hareketinin kazandığı 
milletvekillerinin illere göre dağılımı

Blagoevgrad – Halil Letifov, Elhan Kılkov
Burgaz – Sevim İsmail, Eşeref Eşeref
Varna – Ercan Ebatin
Veliko Tırnovo – Mastın Mastınov
Vratsa – Yordan Tsonev
Dobriç – Hasan Ademov
Kırcaali – Mukaddes Nalbant, Bayram Bayram, Adlen 

Şevked
Loveç – Ruşen Riza
Montana – Dimitır Avramov
Pazarcik – Ömer Hamza, Sergey Kiçikov
Pleven – Velislava Krısteva
Plovdiv İl – Ramadan Atalay
Razgrad –Ahmed Ahmedov, İhsan Hakkı
Ruse – Bürhan Abazov
Silistra – Cevdet Çakırov
Sliven – Hatice Georgieva
Smolyan – Hayri Sadıkov
Sofya İl – Tsvetan Ençev
Stara Zagora – Tuncay Öztürk
Tırgovişte –Ceyhan İbramov, İmren Mehmedova
Haskovo – Sezgin Mehmed
Şumen – Mustafa Karadayı, Hamid Hamid

Hak ve Özgürlükler Hareketinin toplam milletvekili sa-
yısı 30.



  Kırcaali Haber 214 Nisan 2021 HABERLER

Karadayı: Meclise giren yeni partilerin 
kuracağı bir hükümeti desteklemeye hazırız

Seçim sonuçlarıyla ilgi-
li basına açıklamalarda 
bulunan Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Genel Başkanı Mus-
tafa Karadayı, “HÖH, 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Yurttaşlar 
(GERB) ve Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 
gibi seçimleri kaybe-
den partiler tarafından 
kurulan hükümetler i 
desteklemeyecek” diye 
açıkladı.
Partinin, Meclise giren 

yeni partilerin kuracağı 
net ve kesin hedefleri 
olan bir hükümeti des-
tekleyeceği anlaşıldı. 
HÖH, örneğin koronavi-
rüse karşı mücadeleye, 
işletmeleri desteklemek 
için ekonomik ve sosyal 
önlemlerin uygulanma-
sına devam edilmesi, to-
parlanma ve sürdürüle-
bilirlik planı konusunda 

ciddi bir tartışma yapıl-
ması, devletin AB des-
tekli operasyonel prog-
ramların bir sonraki dö-
nemlerine hazırlanması 
gibi hedefler önerdi.
HÖH, 45. Halk Mecli-

sinde temsil edilen tüm 
parti ve ittifakları diyalog 
başlatmaya ve sorumlu-
luk almaya çağırdı.
Karadayı, “Eğer üç 

yeni siyasi güç bir hü-
kümet kurmayı başara-

mazsa, HÖH şimdiden 
yeni bir seçime hazır. 
Bakalım Cumhurbaşka-
nı nasıl bir mantık yürü-
tecek ve sonra biz de bu 
konu üzerinde düşünü-
rüz, ama mesele Cum-

hurbaşkanının yetkisi 
dahilinde” dedi.
HÖH Başkanı, kesin-

likle hükümette temsilci-
lerinin yer almayacağı-
nı, ancak yeni partilerin 
oluşturduğu bir hüküme-
ti destekleyebilecekleri-
ni söyledi.
HÖH’ün parlamento 

seçimlerinde oy oranını 
artıran Halk Meclisinde 
yer alan tek parti oldu-
ğunu belirten Karadayı, 
diğer ana partiler GERB 
ve BSP’nin oy kaybetti-
ğine dikkat çekti. HÖH 
lideri, partinin önceki 
Meclisteki milletvekili 
sayısını koruduğunun 
altını çizdi.
“Bulgaristan’da seç-

menler değişim arzu-
suyla oy kullandılar ve 

seçime katılımlarını bir 
değişim arzusu olarak 
kabul ettiğimizi teyit edi-
yoruz” diyen Karadayı, 
HÖH’ün daha önceki 
Avrupa Birliği Parla-
mentosu seçimlerinde 
gençleri milletvekili ada-
yı çıkararak değişime 
kendisinden başladığını 
belirtti.
HÖH lideri, “Seçimler-

de medya HÖH’ün aday 
listelerinin, en genç 
adayların yer aldığı par-
ti listelerinden olduğunu 
yazdı. HÖH, değişime 
kendisinden başlıyor. 
Bulgaristan'ın ekonomi-
sinin hızlandırılmış kal-
kınması için yenilikçi bir 
program önerdik” diye 
anımsattı.
           Kırcaali Haber

Cumhurbaşkanı ve Başmüftü, 
Ramazan ayı öncesi bir araya geldi

Bulgaristan Cumhur-
başkanı Rumen Ra-
dev, Bulgaristan Müs-
lümanları Başmüftüsü 
Dr. Mustafa Hacı ile 
görüştü.
Görüşme Dev let 

Başkanının, müba-
rek Ramazan ayını 
karşılamaya hazırla-
nan Bulgaristan Müs-
lümanlarının gelenek 
ve göreneklerine bir 
saygı ifadesi olarak 
Başmüftüyü daveti 
üzerine gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı, her 

yıl geleneksel ola-
rak Ramazan ayında 
sembolik olarak ver-
diği iftar yemeğine ev 
sahipliği yapmakta. Bu 
yıl koronavirüs salgını 
nedeniyle geleneksel 
iftar yemeği engellen-
di.
C u m h u r b a ş k a n ı , 

“Bulgaristan'daki farklı 
dinler arasındaki ulusal 
barış ve karşılıklı hoş-
görü geleneği, güvenli 
bir temel üzerine inşa 
edilmiştir, bu nedenle, 
bu uzun süredir üzerin-
de çalışılan ve akıllıca 
elde edilen uzlaşmayı 

birlikte korumalıyız” 
diye vurguladı. Radev, 
ülkenin refahının her 
bir vatandaşının eşitliği 
ve refahıyla bağlantılı 
olduğuna işaret etti.
Görüşmede Bulga-

ristan'daki Müslüman 
ibadet mekanlarının 
korunması ve Yüksek 
İslam Enstitüsünün ak-
reditasyon sorunu gibi 
konular ele alındı. Ra-
dev ve Dr. Hacı, genç-
ler arasında radikalleş-
meyi önlemek için or-
tak çaba sarf edilmesi 
gerektiği görüşünü dile 

getirdiler. Görüşmede 
dinlerin toplumda sür-
dürülebilir bir değer 
sisteminin geliştirilme-
sinde önemli bir rol oy-
nadıkları belirtildi.
Bulgaristan’da farklı 

dinlere inananlar ara-
sındaki işbirliği ve tam 
diyalogdan duyduğu 
memnuniyeti dile ge-
tiren Başmüftü, ülke-
mizde farklı dinlere 
mensup vatandaşlar 
arasında eşitliğin ve 
karşılıklı saygının gele-
cekte korunacağına ve 
tesis edileceğine olan 

inancını dile getirdi. 
Dr. Hacı, radikalleşme-
ye izin vermemek için 
Bulgaristan’daki gele-
neksel dinlerin korun-
masını sağlamak için 
mevzuatın güncellen-
mesine yol açan Cum-
hurbaşkanının girişimi 
için Müslüman toplu-
luğu adına kendilerine 
şükranlarını ifade etti.
Başmüftü, Müslüman 

topluluğunun gelenek-
lerine saygı gösterdiği 
için Devlet Başkanına 
teşekkür etti.
          Kırcaali Haber

VMRO, Türkiye’deki  sandık 
sonuçlarının iptal edilmesini istedi

Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Milletvekili ve 
Türk ve Müslüman karşıtı tavırlarıyla bilinen ırk-
çı ve aşırı milliyetçi İç Makedon Devrimci Örgü-
tü (VMRO) Başkan Yardımcısı Angel Cambazki, 
basına yaptığı açıklamada VMRO partisinin, 4 

Nisan’da Bulgaristan’da yapılan milletvekili genel 
seçimlerinde Türkiye’deki sandıklardan çıkan so-
nuçların iptal edilmesini istediğini duyurdu.

Cambazki, Bakanlar Kurulu, savcılık, Yüksek 
İdare Mahkemesi ve Yüksek Temyiz Mahkemesi 
ve Halk Meclisine gönderdikleri mektupta onların 
Anayasa Mahkemesinden Türkiye’de sandık so-
nuçlarının iptal edilmesini talep etmesinde ısrar 
ettiklerini belirtti. AP Milletvekili, en yaygın ihlalle-
rin Bulgarca dışında bir dilde konuşulması, sandık 
kurulu üyelerinin yasa dışı seçim propagandası 
yapması, oy sayım kurallarının ihlali ve başka ih-
laller olduğunu ekledi.

Cambazki, Türkiye’deki sandıklardan çıkan oy 
sonuçlarının iptal edilmesinin VMRO’nun lehine 
olmayacağını, ancak Demokratik Bulgaristan Bir-
liği İttifakının oy oranının Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) partisinin oy oranından daha yüksek 
olmasına yol açabileceğini söyledi.

Bulgaristan genel seçimlerinde Türkiye gene-
linde 35 sandık kuruldu. Resmi sonuçlara göre 
Türkiye’de kullanılan oyların yüzde 89’undan faz-
lasını HÖH kazandı.
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Tüm emekli maaşların artırılması öngörülüyor
Bulgaristan'da Yaşlıların 

Aktif Yaşamı Ulusal Stra-
tejisinin uygulanmasına 
yönelik plan, tüm emek-
li maaşların 1 Temmuz 
2022'den itibaren % 5,5 
oranında artırılmasını 
öngörüyor. Plan taslağı 
tartışmaya açıldı.
1 Temmuz 2022'den 

itibaren hizmet süresi 
ve yaş için asgari emek-
li maaşı 316,50 levaya, 
yaşlılık aylığı 158,89 le-
vaya çıkarılacak.
Be lgede bu y ı l  1 

Temmuz'dan itibaren tüm 
emekli maaşlarının, İsviç-
re kuralına göre % 5 ora-
nı ile endeksleneceği ve 
yaşlılık aylığının 141,63 
levadan 148,71 levaya 
çıkarılacağı hatırlatıldı. 
Bu yılın başında asgari 
emekli maaşı 300 levaya 
ve azami emekli maaşı 1 
440 levaya yükseltildi.

Önümüzdeki yıl emek-
li lik için gereken yaş 
artacak. Emeklilik yaşı, 
kadınlar için 2 ay artarak 
61 yıl 10 aya, erkekler 

için ise 1 ay artarak 64 
yaş 5 aya çıkacak. Her 
iki cins için de gerekli hiz-
met süresi 2 ay artacak. 
Birinci ve ikinci emeklilik 

kategorisinde çalışanlar, 
öğretmenler, özel kurum-
larda çalışanlar ve başka 
çalışanlar için emeklilik 
yaşı iki ay artacak.

Emekli maaşı başvuru-
su yapanların üçte birisi, 
gerekli hizmet süresine 
sahip değil veya emeklilik 
yaşını doldurmuş değil.
Plan, işverenlerin Ulu-

sal Emeklilik Yardımı 
Programı kapsamında 
58 yaşın üzerindeki işsiz-
leri işe almak için devlet 
bütçesinden 6 milyon le-
vadan fazla yardım alma-
sını öngörüyor. Yaşlılar, 
emekliliğe hak kazanmak 
için 3 ile 24 ay arasında 
çalışacak.
Emekli hizmet süresi-

ni tamamlamak için yıl 
başına 1 544 leva prim 
ödenecek.
Belgede yaşlıların iş-

gücü piyasasına katılma 
fırsatlarının teşvik edil-
mesinin yanı sıra emekli 
maaşlarını artırma ted-
birlerine de vurgu yapıl-
dı. İşten başka yaşlıların 
spor yapması için de 
önlemler öngörülüyor. 
Emekliler, Ulusal Spor 
Akademisi tesislerine 
ücretsiz erişim fırsatına 
sahip olacak.
              Kırcaali Haber

Son 6 ay içerisinde BULTİŞAD’a 
13 yeni şirket katıldı
Ağustos 2020’den bu 

yana, Bulgar-Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın ge-
niş ailesine Sofya’dan 8, 
Şumen’den 2, Burgas’dan 
2 şirket, Ruse şehrinden 
de bir avukat katıldı. 2020 
yılının başından 2021 şu-
bat ayının sonuna kadar 
toplam 21 şirket yeni üye 
oldu.

Dünyanın dört bir yanın-
dan spor branşları ara-
sında tercih edilen Siven 
spor ekipmanları markası 
ile tanınan GBİ EOOD 
şirketi, BULTİŞAD’ın yeni 
üyesidir. Şirket turizm, 
inşaat ve hizmet gibi sek-
törlerde de faaliyet gös-
termektedir.

Geçtiğimiz yıl, herkesçe 
bilinen Telenor Bulgaria 
EAD şirketi de ULTİŞAD’a 
katıldı.

Şumen şehrinde en ta-
nınmış inşaat şirketlerin-
den biri olan Kras Bi Val 
OOD de artık BULTİŞAD 
üyesi. Merkezi Novi Pazar 

şehrinde bulunan Rulen 
OOD hem yurtdışı hem 
de yurtiçi inorganik kim-
yasal ürün, nadir toprak 
metal ve oksitleri toptan-
cılığında uzman bir şir-
kettir.

Sofya’da yerleşik ETS 
Elektromehanik OOD 
şirketi, åndüstriyel kuru-
lumlara yönelik her türlü 
mekanik, elektrik ve oto-
masyon işleri, klima ve 
yangın sistemleri üzerine 
projelendirme ve kurulum 
işleri ile uğraşmaktadır.

Colonnade İnsurance 
S.A. Bulgaria, Bulgaris-
tan pazarında finansal 
istikrar konusunda A.M. 
Best Uluslararası Kredi 
Derecelendirme Kuruluşu 
tarafından verilen A dere-
cesine (EXCELLENT) sa-
hip olan az sayıda sigorta 
şirketlerinden biridir.

ULTİŞAD’a Tsvetkova & 
Partners Hukuk Bürosu 
ve Ruse’den Avukat Meral 
Behanova katıldılar.

Sofya'dan Sun Spree 
Holidays EOOD, iş seya-

hati programları oluştur-
ma ve yönetme, her türlü 
etkinlik organizasyonu, 
tüm havayolu şirketlerin-
den uçak bileti temin etme 
gibi hizmetler sunuyor.

Mix Gas Group OOD, 
Bulgaristan genelinde do-
ğal gaz ticareti piyasasın-
da lider konumunda olan 
bir şirkettir.

Talar Foods şirketi ve 
sahip olduğuğ Kenar sala-
ta markası ülkemizin gıda 
sektöründe liderlerinden 
biridir.

Burgas’da yerleşik Alex 
Energy OOD, tercüme ve 
tasdik işlemleri, hukuk ve 
ikamet konularında hiz-
met gibi işlerde uzman 
bir şirkettir.

En yeni üyelerden biri 
olan Stoyanovi 2019 
EOOD şirketi, kendilerine 
ait gayrimenkul yönetimi, 
yiyecek ve içecek ticareti 
alanlarında faaliyet gös-
termektedir.

              Kırcaali Haber

1 Mayıs'tan itibaren reçeteler 
elektronik ortamda düzenlenecek

Bulgaristan Eczacıları Birliği Genel Sekreteri 
Dimitır Marinov, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na 
(BNR) verdiği demeçte, “Ülkemizde hala çok az 
sayıda elektronik reçete düzenlenmekte. Ancak 
1 Mayıs'tan itibaren tüm reçeteler elektronik or-
tamda düzenlenmeli” diye kaydetti.

Eczacıların ve e-reçete düzenlenmesi için 
gerekli yazılımın hazır olduğuna kanaat geti-
ren Marinov, “Bundan sonra kağıt reçeteler de 
uygulanmaya devam edecek” diye sözlerine 
ekledi.

Marinov’un ifadesine göre, ciddi boyutta an-
tibiyotik kıtlığı riski yok ve talep şu anda ikinci 

koronavirüs dalgası sırasındaki talepten daha 
düşük. Birlik sekreteri, hala üst kısmına sade-
ce hastanın adının eklendiği hazır reçetelerin 
bulunduğunu belirtti.

Marinov, “Bazı şeylerin tam anlamıyla birbiri-
ne zıt geldiği dikkat çekiyor. Örneğin aynı anda 
hem kortikosteroid hem de immünostimülan re-
çete ediliyor. Kortikosteroid bağışıklığı azaltır, 
bağışıklık uyarıcı onu güçlendirir” diye kaydetti 
ve hastalara reçeteye yazılan ilaçlar hakkında 
daha açıklayıcı sorular sormalarını tavsiye etti.

Birlik sekreterinin ifadesine göre, dünya ça-
pında tespit edilen vakaların yaklaşık % 80'inde 
antibiyotik reçete edilir, oysa Dünya Sağlık 
Örgütü’ne (WHO) göre hastanede tedavi gören 
Covid-19 hastalarının sadece % 8'ine antibiyotik 
verilmesi gerekiyor.

Marinov, “Bundan sonra yersiz antibiyotik kul-
lanımının olumsuz sonuçlarını göreceğiz” dedi.

Aspirin kıtlığı olup olmadığı sorulduğunda 
Marinov, şu ana kadar asetilsalisilik asit içeren 
ürün tedarik sıkıntısı olmadığını açıkladı.

Birlik sekreterinin ifadesine göre, antikor test 
kitleri de aranmakta ve birçok insan koronavi-
rüs hastalığını geçirdi ve bu tür test sonucunun 
pozitif çıkma olasılığı daha yüksek.

Momçilgrad Belediyesi sivrisineklere 
karşı ilaçlama başlattı

Momçilgrad (Mestan-
lı) Belediyesi, sivrisinek 
larvalarına karşı ilaçlama 
çalışmasına başladı.
Bir ilaçlama şirketi, in-

san ve hayvanların ha-
yatı ve sağlığı için tehli-
ke arz etmeyen bir ilaçla 
şehir çevresindeki küçük 
baraj bölgelerinde ilaçla-

ma yaptı. Bununla sivri-
sinek larvalarının imha 
edilmesiyle büyük popü-

lasyonların oluşmasının 
önlenmesi amaçlanıyor.
2021 yılında ilaçlama 

yapılacak bölgelerde bu-
lunan tüm belediye alan-
larının listesi güncellendi.
Nisan ayı sonu ve Ma-

yıs ayı başında elverişli 
hava koşullarında ve ku-
rak havalarda yeşil alan-

ların kenelere karşı ilaç-
lanmasına başlanması 
planlanmakta.
İlaçlanan alanlar, ilaç-

lama türü hakkında bilgi 
içeren tabelalar ile önce-
den işaretlendi.
Tabelalarda kullanılan 

ilaç, karantina süresi, 
yüklenici firma ve iletişim 
için telefon numarası bil-
gisi yer alıyor.
             Kırcaali Haber
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Çernooçene Belediyesi 49 kişiye daha 
asistan destek hizmeti sunmaya başladı
Çernooçene (Yenipa-

zar) Belediyesi Evde 
Sosyal Hizmetler Mer-
kezi, 49 hizmet kullanıcı-
sına yeni sosyal hizmet 
sunmaya başladı.
Yardıma muhtaç kişi-

ler, kişisel yardım, kamu 
hizmetleri ve sosyal hiz-
metler konusunda gün-
de 1 ile 4 saat arasında 
asistan destek hizmeti 
alacaklar. Bu hizmet 24 
sosyal hizmet uzmanı 
tarafından yerine getiri-
lecek.
Çernooçene Belediye 

Başkanı Aydın Osman, 
sosyal hizmet faaliyeti-
nin büyük ilgiyle başla-
dığını söyledi. Bir komis-
yonun tüm adayların ön 
değerlendirmelerini yap-
tığını kaydeden belediye 
başkanı, en çok puanı 
alan 49 başvuru sahibi, 
hizmetin sağlanması için 
bireysel bir değerlendir-
me, plan ve sözleşmenin 

hazırlanması için Evde 
Sosyal Hizmetler Mer-
kezine yönlendirildi.
Osman, “Ön değerlen-

dirme yapan görevliler-
den oluşan bir ekip belir-
lendi, hizmet yöneticisi, 
sosyal hizmet uzmanı 
ve muhasebeci-kasiyer 

atandı” açıklamasında 
bulundu.
Diğer 74 hizmet kulla-

nıcısı, Çernooçene Be-
lediyesinin sosyal hiz-
met sağlayıcısı olarak 
atadığı 74 kişisel asistan 
tarafından kişisel yardım 
alıyor.

Merkez, koruyucu ba-
kım hizmeti de sunuyor 
ve 58 kişi sağlık, psi-
kolojik destek, kamu ve 
ev işlerine yardımcı hiz-
metleri almaya devam 
ediyor.
Hizmetin sürdürülebilir-

liğini ve sürekliliğini sağ-

lamak için nisan ayından 
it ibaren Çernooçene 
Belediyesi, İnsan Kay-
naklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı 
“Koruyucu Bakım Hiz-
meti” başvuru prosedürü 
kapsamında imzalanan 
başka bir sözleşme uy-
gulayacak. Faaliyetin 12 
ay daha sürdürülmesi 
için finansman sağlandı.
Petelovo (Horozlar) 

Köyü Muhtarı Ahmet 
Ahmet, mevkidaşları ve 
hizmet kullanıcıları adına 
Çernooçene Belediye-
sine bu zor zamanlarda 
inisiyatifi alarak yardıma 
muhtaç olanlara hizmet 
verilmesine yönelik çe-
şitli projeler uyguladığı 
için teşekkür etti.
Belediye Başkanı Os-

man, “Merkezin 2013 

yılında başka bir sosyal 
proje kapsamında açıl-
masından bu yana böl-
gede 250'den fazla yar-
dıma muhtaç kişi bu tür 
hizmetlerden yararlandı. 
Sosyal hizmet sağlayı-
cısı olarak Çernooçene 
Belediyesi, ihtiyaç sahip-
lerinin belirtilen ihtiyaç-
larına cevap verebilmek 
için mevcut hizmetleri 
genişletmek ve yenileri-
ni başlatmak için tüm fır-
satları kullanacak” diye 
vurguladı.
Osman, “Yardıma muh-

taç kesime hizmet sunu-
munda hizmet kalitesinin 
artırılması, maksatlı ve 
esneklik yoluyla kendi 
kendine bakım yapama-
yan kalıcı engelli kişilere 
her zaman kaliteli evde 
bakım sağlamayı hedef-
liyoruz” dedi.

Ardino-Cebel Yerel Girişim Grubu Derneği 
bir başka hibe sözleşmesi imzaladı

Ardino (Eğridere) - Ce-
bel (Şeuhcuma) Yerel 
Girişim Grubu Derneği 
Başkanı Müh. İzzet Şa-
ban, Ardino merkezli VİP-
37 Şirketi Müdürü Adnan 
Rasimov ile “Ardino VİP-
37 Şirketinin Üretim Ka-
pasitesinin İyileştirilmesi” 
projesine hibe desteği 
sağlanması için üç taraflı 
sözleşme imzaladı.

Proje, 2014-2020 dö-
nemi için Yenilik ve Re-
kabetçilik Operasyonel 
Programınca Ardino-Ce-
bel Yerel Gelişim Grubu 
Derneği’nin Toplumların 
Önderliğinde Yerel Geli-
şim Stratejisi çerçevesin-
de finanse ediliyor. Üret-
kenliği artırmak, üretim 
süreçlerini iyileştirmek ve 

işletmelerin üretim kapa-
sitesini artırmak için bir 
ortam oluşturarak yerel 
ekonominin rekabet gü-
cünün artırılması ve yerel 
işletmeleri destekleme 
fırsatı sunulması hedef-
lenmektedir.

Proje, üretim sürecinde 
kaynak verimliliğini ve 

etkinliğini artırmak için 
teknolojik çözümler in 
sunulmasına ve rekabet 
gücünün kalıcı olarak 
artması için bir ön koşul 
olarak VIP-37 Şirketinin 
sürdürülebilir gelişimi 
için bir ortam yaratılma-
sına yol açacak modern 
ekipmanlara yatırım ya-

pılmasını öngörmektedir. 
Şirket, bu hedefe ulaşmak 
için üretim sürecini opti-
mize edecek. Ürün kali-
tesinin ve kaynak verim-
liliğinin artmasına katkıda 
bulunacak. Uluslararası 
pazarda kalıcı bir yer edi-
necek modern ekipman 
satın almayı planlamak-
tadır. Alınması planlanan 
ekipman yüksek teknolo-
jik ve yenilikçi ürünler olup 
çevre üzerinde olumlu bir 
etkiye katkıda bulunacak.

Projenin toplam maliyeti 
282 530,00 leva, prose-
dür kapsamında verilecek 
hibe desteğinin miktarı 
maliyetinin % 90'ı kadar 
olacak. Proje uygulama 
süresi 12 ay.

               Kırcaali Haber

AK: Hiçbir AB ülkesi aşılamada ara hedeflere ulaşamadı
Avrupa Birliği (AB) Ko-

misyonu sözcüsü, “Mart 
ayı sonuna kadar hiçbir 
AB ülkesi 80 yaşın üzerin-
deki insanların % 80'ini ve 
sağlık çalışanlarının bü-
yük bir bölümünü aşılama 
hedefine ulaşamadı” diye 
kaydetti.

Onun ifadesine göre ne-
denler farklı, çünkü aşıla-
ma kampanyasında izle-
necek adımları ülkelerin 
kendileri belirler.

AK Sözcüsü, AB'nin bu 

hedefe zamanında ulaş-
ması için yeterli miktar-
da aşıya sahip olduğunu 
kaydetti.
Onun ifadesine göre, 

AB'de yaşanan aşı kıtlığı 
sorunu, aşı preparatları-
nın patent korumasından 
muaf tutulması ile çözül-
meyecek ve üretimin 
daha büyük ölçekli ge-
nişletilmesine ihtiyaç du-
yulmakta.
             Kırcaali Haber

Momçilgrad’da yer altı 
çöp konteynerlerinin 
kurulumuna başlandı
Momçhilgrad'da (Mestanlı) 24 adet yer altı çöp 

konteynerinin kurulumuna başlandı. Çöp kon-
teynerleri 6 alana yerleştirilecek. Her 6 alanda 
4’er konteyner bulunacak. 1 100 litre kapasiteleri 
konteynerlerde atıklar ayrı ayrı toplanacak. Kon-
teynerler, en yeni nesil konteynerler olup hidrolik 
krikolar içeriyor. Konteynerlerde biriken atıklar, 24 
metreküp hacimli yeni özel olarak tasarlanmış bir 
kamyon ile toplanacak. Yer altı çöp konteynerleri 

ve atık toplama makinesi alımı için gerekli finans-
man Haskovo (Hasköy) Bölge Çevre ve Su Müfet-
tişliği (RİOSV) tarafından Momçilgrad Belediyesi-
nin Atık Yönetimi Kanunu uyarınca her yıl ödediği 
çöp ücreti ödemelerinden yapılan kesintilerden 
toplanan kaynaklardan sağlandı.

Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazim, 
“Momçilgrad, yer altı konteynerleri kullanacak Kır-
caali ilindeki ilk şehir oluyor. Bu, modern kentsel 
çevre konseptimizin bir parçası ve ekibimizin eko-
loji alanındaki tutarlı politikasının bir sonucu. Ya-
pılan yatırım, Momçilgrad Belediyesinin bütçesine 
hiçbir şekilde yük getirmeyecek ve vatandaşlar-
dan alınan evsel katı atık ücreti de artırılmayacak. 
Kendimize belirlediğimiz hedef, evsel atıklarla ilgili 
faaliyetlerin maliyetlerini kademeli olarak azaltmak 
ve aynı zamanda Momçilgrad şehrini modernize 
etmek” diye kaydetti.
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Ardino’da park yenileme çalışmaları başlıyor
Ardino (Eğridere) Bele-

diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban ve Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram, 
"Ardino Kasabasında 
Halkın Kullanımına Açık 
Bir Parkın Yenilenmesi" 
projesinin faaliyetlerinin 
yürütülmesi için kurulan 
şantiyenin açılışını yap-
tılar.

Şantiye açılış töreninde 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Necmi Mümünhocov, 
proje uygulayıcısı Solak 
M.S. Şirketi Müdürü Metin 
Solak, Kırcaali “Ecoengi-
neering” yapı denetim şir-
ketinin temsilcileri ve Ar-
dino Belediyesi Mimarlık, 
Bayındırlık İşleri ve Bele-
diye Mülkiyeti Daire Baş-
kanı Müh. Rosen Haciev 
de hazır bulundu.

Belediye Başkanı, “Ha-
zır ladığımız,  Avrupa 
Birliği (AB) destekli ope-
rasyonel programlarının 
prosedürleri kapsamın-
da destek başvurusunda 

bulunduğumuz ve destek 
hakkı kazanarak Ardino 
ilçesinde uyguladığımız 
projelerimiz rekabete da-
yalı” diye kaydetti.

Proje, parkta değişim 
yapılmasını, park içi yol 
ağının daha da geliştiril-

mesi ve kaldırımların yeni-
lenmesini, park içi yol ağı-
nın, kaldırımların ve çiçek 
alanlarının bahçe bordürü 
yapılarak şekillenmesini, 
oyun alanının genişletil-
mesi ve yenilenmesini, 
kaykay pisti kurulmasını, 

anıt levhanın etrafındaki 
alanın yeni park içi yollar, 
kaldırımlar, süs bitkileriyle 
yenilenmesini, istinat du-
varlarının yeniden inşası-
nı ve yeni taş kaplamalar 
yapılmasını ve Eğridere 
kenarlarına gözenekli tel 

örgü çekilmesini, sulama 
sistemi ve park aydınlat-
ma sistemi kurulmasını 
öngörüyor.

Projenin uygulanması 
kamuya açık alanların ge-
liştirilmesine katkıda bulu-
nacak. Proje, Avrupa Kır-
sal Kalkınma Fonu aracı-
lığıyla Avrupa Birliği (AB) 
tarafından eş finansman 
sağlanan 2014 - 2020 
Kırsal Kalkınma Programı 
7 Nolu Kırsal Kesimlerde 
Temel Hizmetler ve Köy-
lerin Yenilenmesi Tedbiri 

7.2 Her Türlü Küçük Öl-
çekli Altyapının Oluşturul-
ması, İyileştirilmesi Veya 
Genişletilmesine Yönelik 
Yatırımlar Alt Tedbiri kap-
samında Ardino-Cebel 
(Şeyhcuma) Yerel Geli-
şim Grubu Derneği’nin 
Toplumların Önderliğinde 
Yerel Gelişim Strateji-
si çerçevesinde finanse 
edilmekte.

195 502 leva tutarındaki 
projenin uygulama süresi 
36 ay.

             Güner ŞÜKRÜ

Defne Mustafa, Ulusal Bulgar Dili ve 
Edebiyatı Olimpiyatı Finaline Katılacak

2020/21 eğitim öğretim 
yılı için Ulusal Bulgar Dili 
ve Edebiyatı Olimpiyatı 
Final Turu'na katılacak 
öğrencilerin isimleri belli 
oldu.

7. Sınıf Ulusal Bulgar Dili 
ve Edebiyatı Olimpiyatları 
finaline katılacak Kırcaali 
ilçesinden tek öğrenci, bir 
önceki aşamada muhte-
şem performans sergile-
yen Kırcaali Otets Paisiy 
Lisesi öğrencisi Defne 
Reyhan Mustafa.

Defne, başarılı bir öğ-
renci. Kalıcı öğrenme alış-
kanlıklarına, çalışkanlığa 

ve azme sahip. Girişim-
ci ve sorumluluk sahibi, 
Bulgar Dili ve Edebiyatı 
dersine büyük ilgi duyar. 
Müsabakalara, yarışma-

lara, olimpiyatlara, ders 
dışı faaliyetlere yönelik 
projelere aktif olarak ka-
tılan öğrenci.

Defne, geçen yıllarda 

“Bilgi Adımları ", "Okuyan 
Kanguru”, “Lüboslovie” 
yarışmalarının ulusal aşa-
malarına katılarak üstün 
başarılar gösterdi. Şimdi-
ki başarısı şaşırtıcı değil, 
sebat, azim ve öz disipli-
ninin sonucunda elde etti.

Defne’nin Bulgar Dili ve 
Edebiyatı öğretmeni Stan-
ka Stamova, ülkedeki ak-
ranları ile bilgi konusunda 
yarışacak Kırcaali Otets 
Paisiy Lisesi 7.sınıf öğren-
cilerinden biri olduğu için 
Onun performansıyla son 
derece gurur duyduğunu 
ifade ediyor.

Genç satranççı Nurgül Salimova, 
ustalarıyla birlikte turnuvaya katılacak

Bulgaristan Türklerin-
den olan dünya satranç 
şampiyonu Nurgül Sa-
limova, 19 genç büyük 
usta ile birlikte ödül 
fonu 100 000 Ameri-
kan doları olan bir tur-
nuvaya katılma hakkı 
kazandı.
Nurgül, 8 Nisan'da 

başlayacak olan yeni 
oluşturulan “Julius Ba-
yer Challengers" turnu-
vasına katılmak üzere 
seçilen yirmi isimden 
biri oldu. Yirmi katılımcı, 
çevrimiçi olarak toplam 
beş turnuva oynayacak 
iki takıma ayrılacak - 
dört "meydan okuma" 
yarışması ve bir final 
yarışı yapılacak.
Her takımın, turnuva-

ların gerçekleşeceği 

beş ay boyunca 
geleceğin sat-
ranç yıldızlarını 
destekleyecek 
ve teşvik edecek 
dünya şampiyon-
ları ve efsane 
isimler de dahil 
olmak üzere üç 
antrenörü olacak.
Salimova, Rus 

efsanesi Vladimir 
Kramnik tarafın-
dan yönetilecek 
o lan Kramnik 
ekibine katıldı. Kram-
nik, 2000'den 2006'ya 
kadar dünya şampiyo-

nuydu ve tüm zamanla-
rın en büyük on satranç 
oyuncusundan biri ola-
rak kabul ediliyor.

Diğer tarafta, bu spor 
dalına dokunan tarihin 
en büyük kadını olarak 
kabul edilen Macar sat-

ranç oyuncusu Judith 
Polgar'ın Polgar takımı 
var.
17 yaşındaki Salimo-

va, Özbekistan, Hindis-
tan, Kazakistan, Dani-
marka, Çin, ABD ve Be-
yaz Rusya'dan satranç 
oyuncularından oluşan 
takıma katıldı. Yarışma-
nın en genç katılımcısı 
14, en yaşlısı ise 24 ya-
şında.
Bu projenin amacı, 

Kramnik'in de belirttiği 
gibi, gelecek vaat eden 
genç sporcuların öğren-
meye ve kendini geliş-

tirmeye devam etmesi. 
Bireysel turnuvaların 
galipleri, mevcut dün-
ya şampiyonu Magnus 
Carlsen ile karşı karşı-
ya gelme şansı yakala-
yabilirler.
Turnuvayı kazanan ta-

kım Dubai'de yapılacak 
Dünya Kupası'na davet 
edilecek.
Şubat ayında Nurgül 

ve iki dünya şampiyonu-
muzdan biri olan Vese-
lin Topalov, İspanya'nın 
Salamanca kentinde 
düzenlenen son derece 
güçlü oyuncuların katıl-
dığı satranç festivaline 
katıldı. Salimova, tıpkı 
Topalov ve Antoaneta 
Stefanova gibi dünya 
şampiyonu olma haya-
lini gizlemiyor.
          Kırcaali Haber

Aysun ve Anna’nın şiirleri ulusal şiir 
yarışmasında ödüle layık görüldü
Kırcaali Aleko Konstantinov İktisat Meslek Lisesi’nde 

12. sınıfta okuyan iki güzel ve yetenekli kız için Mart 
ayında düzenlenen Ulusal “... Ben Senin O Olduğunu 
Düşünüyorum” Şiir Yarışması'na katılımları gerçekten 
yaratıcı bir meydan okumaydı.

Onların eserleri hak ettiği takdiri aldı. Aleko Konstan-

tinov İktisat Meslek Lisesi 12. B sınıf öğrencisi Anna 
Pençeva, “Gelgit” isimli şiiri ve 12. G sınıf öğrencisi 
Aysun Tair, “Müzik Notası Kadar Temiz” isimli şiiri için 
teşvik ödülüne layık görüldüler.

2021 Ulusal “...Ben Senin O Olduğunu Düşünüyo-
rum” Şiir Yarışması, Çirpan Belediyesi, Çirpan’daki 
Peyo Yavorov Evi Müzesi ve Yavorov Vakfı tarafından 
düzenlendi. Yarışmaya ülke genelinden 8,9,10,11 ve 
12. sınıflarda okuyan 106 öğrenci 197 şiir gönderdi.

Ödüllendirilen şiirler, Ana Tsankova’nın başkan 
Krastyo Ralenkov ve Deliana Naçeva'nın üye olarak 
görevlendirildiği bir jüri tarafından seçildi. Onların ara-
sında his, duygu ve şiirsel mesaj akışıyla okuru etkile-
yen öğrencilerin ödüllü eserleri de bulunuyor.
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KOBİ’ler dijital iş ortamına geçiş yapmaya hazır değil
Bulgaria ON AIR tele-

vizyonunun “Sabah Bul-
garistan” programına ko-
nuk olan bir dijital ticaret 
platformunun yöneticisi 
ve ortağı Evgeni Yorda-
nov, “Aralık ayında dört 
firma bir araya gelerek 
130 Bulgar işletmesini 
dijitalleşme konusunda 
destekledik. Anlaşılması 
gereken önemli bir şey, 
çevrimiçi işin kendi başı-
na bir iş olduğu kuryelerle 
otomatik olarak bağlantı-
ya geçiliyor” diye kaydetti.

Yordanov’un ifadesine 
göre, birçok hata yapılı-
yor.

Dijital ticaret platformu 
yöneticisi, “Küçük ve orta 
ölçekli işletmeler (KOBİ) 
dijital iş ortamına geçiş 
yapmaya hazır değil” diye 
belirtti.

2010'da online t ica-
ret, Amerika Bir leşik 
Devletleri'nde çevrimdı-

şı ticaretin önüne geçti. 
Online alışveriş yapan 
tüketicilerin temel endi-
şesi elektronik ticaretin 
düzenlenmesinden kay-
naklanıyor.

Yordanov, “Ayrıca oto-

masyon ve dijitalleştirme 
modüllerinin ne olduğu 
konusunda derinlemesine 
eğitim veriyoruz. Kapan-
ma günlerinde bir çevri-
miçi mağazamız olabilir, 
bunun örneklerine sahi-

biz. Ürün kataloğu bizim 
için hazırlanmışsa, diğer 
bileşenler hazırsa bu ola-
bilir. İnternet üzerinden 
satış yapmanın farklı yol-
ları olduğu için pazar ko-
numlandırması farklı” diye 

ifade etti.
Onun ifadesine göre 

Facebook ve İnstagram 
kullanım koşullarını de-
ğiştirebilir. Hesapları si-
lebilirler ve bu sitelerde 
online mağazanız varsa 
yarın artık olmadığı orta-
ya çıkabilir.

Yordanov, “Online ma-
ğazaların Milli Gelirler 
Ajansı’na (NAP) kaydını 
yaptırması zorunlu. En 
son verilere göre yaklaşık 
20 000 bu tür mağaza var, 
ancak online mağazaları 
olmamasına rağmen bir-
çok e-ticaret firması kay-
dını yaptırmıştır. Aslında 

onların belki de yarısının, 
yaklaşık 12-13 000’ünün 
mağazası var. Bulgaristan 
vatandaşları, internet üze-
rinden satın alınan ürünler 
için yılda yaklaşık 400-
500 leva harcıyor. Yıllar-
dır kapıda ödeme tercih 
edilen bir ödeme yönte-
mi, çünkü Bulgarlar biraz 
güvensiz. Kapıda ödemeli 
satışlar 2019'da son dere-
ce yüksek bir seviye olan 
yaklaşık % 85'e ulaştı. Bir 
online mağazayı başarılı 
kılan şeylere odaklanma-
ya çalışıyoruz” dedi.
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Dundee Precious Metals, 
Krumovgrad ilçesinde 
metalik mineral arayacak

Yapılan kabine toplantısında alınan kararla Dun-
dee Precious Metals Krumovgrad Şirketine Kırcaali 
iline bağlı Krumovgrad (Koşukavak) ilçesinde bulunan 
“Krumovitsa” adlı yerde metalik mineral arama ruhsatı 
verildi.

Metalik mineral arama ruhsatı süresi 3 yıl. Bu süre 
zarfında şirket, metalik mineral arama çalışmalarına 
minimum 797,5 bin dolar yatırım yapacak.

Başka bir hükümet kararıyla Kirkovo (Kızılağaç) mer-

kezli Lina-07-Vladimir İvanov Şirketine Kırcaali ili Kir-
kovo ilçesi Lozengradtsi köyünün arazilerinde yer alan 
“Lozinka” adlı yerde taş kaplama malzeme araştırma 
ruhsatı verildi. Taş kaplama malzeme araştırma ruhsatı 
süresi 2 yıl. Bu süre zarfında şirket, araştırma faaliyet-
lerine an az 28,5 bin leva yatırım yapacak.

Köstendil’de yaklaşık 1 200 kişilik 
istihdam yaratacak fabrika kurulacak

Yılın başından bu yana 
toplam 750 milyon leva 
tutarında yatırım pro-
jelerine A Sınıf Yatırım 
Sertifikası verildi. A Sınıf 
Yatırım Sertifikası verilen 
projelerle yaklaşık 1 200 
kişilik istihdam yaratılması 
öngörülüyor.

Ekonomi Bakanı Lıçe-
zar Borisov, bakanlıkta 
düzenlenen törenle Ya-
tırımları Teşvik Kanunu 
çerçevesinde “Internatio-
nal Investment Company” 
şirketinin temsilcisi Ed-
ward Shot’a A Sınıf Yatı-
rım Sertifikası takdim etti. 
Projenin yatırım tutarı 26 
milyon leva. Projeyle Kös-
tendil şehrinde inşa edile-
cek mutfak dolabı imalatı 
yapacak yeni bir otomatik 

üretim fabrikası yaklaşık 
40 yeni istihdam yarata-
cak.

Bakan, yılın başından bu 
yana toplam 750 milyon 
leva tutarında 11 yatırım 
projesine A Sınıf Yatırım 
Sertifikası ve 1 projeye 
Öncelikli Yatırım Serti-

f ikası verildiğini ve bu 
projelerle yaklaşık 1 200 
kişilik istihdam yaratıla-
cağını belirtti. Ulusal or-
talamanın üzerinde işsiz-
liğe sahip bir ilçe de dahil 
olmak üzere projelerden 
10 tanesinin başkentin 
dışındaki bölgelerde ve 6 

projenin yüksek teknoloji 
ürün endüstrileri ve hiz-
metleri alanında uygula-
nacağı anlaşıldı.

International Investment 
Company’nin yatırım pro-
jesi, Köstendil şehri böl-
gesinde mutfak dolabı 
imalatı yapacak yeni bir 
otomatik üretim fabrika-
sının inşası ve işletmeye 
alınmasına yönelik bir 
proje. Projenin uygulan-
masında ana tedarikçi Al-
man şirketi IMA Shelling 
Group GmbH’nin tekno-
lojisi kullanılacak. Şirket, 
yatırımcının tüm üretim 
tesisini siparişe özel üre-
tim için yenilikçi üretim 
teknolojisi ile donatacak. 
Şirketin odaklanacağı pa-
zarlar Bulgaristan ve Bal-
kan ülkeleri olacak.

Mineralni Bani’deki antik Roma kalesine 
multimedya ses sistemi kulesi kuruldu

İlkbaharda ışık ve video 
haritalama gösterisinin 
başlayacağı Mineralni 
Bani (Meriçler) yakınla-
rındaki Toplitsos Kalesine 
multimedya ses sistemi 
kulesi kuruldu. Tesiste do-
natım çalışmaları başladı.

INTERREG-IPA Bul-
garistan-Türkiye Sınır 
Ötesi İşbirliği Programı 
kapsamında Türkiye ile 
ortak yürütülen 420 000 
avronun üzerinde mali-
yetli bir proje, ses, ışık, 
animasyon ve bir duman 
bir leşiminden oluşan 
multimedya gösterisi ile 

kalenin farklı dönemlerde 
gelişiminin tanıtılmasını 
öngörüyor.

Proje kapsamında Top-
litsos Kalesinin restoras-
yonu ve turizme kazan-
dırılmasına yönelik faali-
yetler gerçekleştirilecek. 

Kale etrafındaki bitişik 
alanların iyileştirilmesi, 
park ortamındaki ara yol-
ların yeniden inşası ve 
rehabilitasyonu, dezavan-
tajlı gruplar için de dahil 
olmak üzere yapının eri-
şilebilirliğinin artırılması 

planlanmakta. Arkeolojik 
anıtın park ve sanatsal 
aydınlatması, rekreasyon 
alanların oluşturulması 
ve etkinlikler, açık hava 
sanat per formansları 
düzenlenmesi ve geçici 
turistik atraksiyonlar için 
bir alanın belirlenmesi de 
sağlanacak. Amaç, ka-
lenin modern yöntem ve 
araçlarla tanıtılmasının, 
Mineralni Bani yerleşim 
yeri tarihinin sunumunun 
maksimum erişilebilir ol-
masını sağlaması ve tu-
ristik çekiciliğini artırması.
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Çiftçilere ek destek verildi
Tarım, Gıda ve Orman Bakanı Desislava Taneva'nın 

talimatı ile 2020 Yılı Tarımsal Destekleme Ödemele-
rinin Yeniden Dağılımı Planı (SPP) kapsamında öde-
necek destek miktarı belirlendi. Destek miktarı, çift-
çilerin Dönüm Başına Destek Ödeme Planı (SEPP) 
kapsamında destek almaya hak kazandığı ilk 30 hektar 

alan için hektar 
başına 150,80 
leva tutarında.

Devlet Tarım 
Fonu, destek 
ö d e m e l e r i n i 
çif tçilerin he-
saplarına 23 
Mart'ta yatırdı. 
SPP kapsamın-
da destek öde-

mesi, büyüklüğü farketmeksizin SEPP kapsamında 
destek verilen her çiftçinin işlediği 30 hektara kadar 
arazi için veriliyor. 30 hektara kadar tarım arazisi için 
SPP kapsamında ödeme miktarı, SEPP kapsamında 
destek verilen hektar başına ödendi. 30 hektar ve daha 
fazla işlenen arazi için SPP kapsamında destek öde-
mesi 30 hektar arazi için verildi Çiftçilerin, başvuru 
formunda SPP kapsamında destek almak istediklerini 
belirtmiş olmaları gerekiyordu. KH
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Turizm sektörü çalışanları başka sektörlere yöneliyor
Radyo Varna’ya konu-

şan Turizm Yükseko-
kulu Müdürü Doç. Dr. 
Genka Rafailova, “Ak-
tif turizm sezonunun 
yaklaşmasıyla turizm 
sektöründe personel 
sorunu her zaman gün-
demde olmuştur. Yıllar 
önce tatil yerlerinde 
personel sıkıntısı vardı. 
Yurt dışından işgücü 
ithal etmek gerekiyor-
du. Şimdi ise iş sıkıntısı 
yok” diye kaydetti.
Doçent, “Belirsizlik ve 

yeni kısıtlamalar geti-
rileceği korkusu nede-
niyle çoğu şirket aynı 
sayıda çalışanı işe ala-
mayacak. Muhtemelen 
yeniden açılmayacak 
mekanlar da olacak. 
Bu, personel ekleme 
talebini daha da azalta-
cak” dedi.

Doç. Dr. Rafailova’nın 
ifadesine göre, iyi eği-
timli ve kalifiye perso-
nelin turizm alanında 
çalışmaya devam et-
mek istememesi önemli 
bir sorun olacak.

Uzman, “Bu perso-
nelin bir kısmı muh-
temelen diğer hizmet 
alanlarına yönelecek. 
Bazıları, turistlere re-
zervasyon yapmak 
ve hizmet vermek için 

web sitelerinde ve mo-
bil uygulamalarda gö-
rev almak istiyor. Bu 
şirketler de yabancı dil 
bilgisi ve şüphesiz ni-
telikli personelin sahip 
olduğu turizm konu-

sunda iyi düzeyde bilgi 
sahibi olunmasını şart 
koşuyor” diye belirtti. 
Doçent, yurt dışından 
personel ithal ettiğimiz 
geçmiş yıllardaki duru-
ma ulaşmanın hala zor 
olduğunu düşünüyor. 
Pandemi nedeniyle tu-
rizm eğitimine olan ilgi 
azalmaktadır.
Doç. Dr. Rafailova, 

“Bununla birlikte turizm 
alanında eğitim gören 
üniversite öğrencileri 
için diğer iş alanlarında 
onlara yardımcı olacak 

bilgi ve becerileri edin-
me fırsatı cazip olmaya 
devam ediyor. Örneğin, 
yabancı diller ve dijital 
yeterlilikler böyledir” 
diye ifade etti.
Uzman, “Salgın nede-

niyle kalifiye personelin 
çoğu Bulgaristan'da ça-
lışmaya devam ediyor. 
Şu anda Turizm Koleji 
öğrencileri, çevrimiçi 
eğitim görüyor, sadece 
uygulamalı dersleri ve 
mezuniyet sınavlarını 
yüz yüze yapıyorlar” 
dedi.
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AK, salgından en çok etkilenen sektörlerde 
istihdam destek programını onayladı

Avrupa Komisyonu, iş-
verenlerin işçilerine üc-
ret ödemesine yardımcı 
olmak, ulaşım, otelcilik, 
restorancılık ve turizm 
acenteleri gibi koronavi-
rüs pandemisinden en 
çok etkilenen sektörlerde 
serbest meslek sahipleri-
nin gelirini desteklemek 
için Bulgaristan'da uygu-
lanan destek programın-
da yapılan değişikliğin AB 
Devlet Yardımları Geçici 
Çerçevesi ile uyumlu ol-
duğunu tespit etti.

Mevcut program, 14 
Temmuz 2020 tarihinde 
SA.57759 sayılı karar ile 
AK tarafından onaylandı 
ve ilk kez 18 Aralık 2020 

tarihinde uzatıldı.
Bulgar istan, Avrupa 

Komisyonu'na program-

da yapılan değişiklikle-
ri bildirdi: (i) programın 
Aralık 2021'e kadar uza-

tılması; (ii) bütçenin 40 
milyon levadan (yaklaşık 
20,5 milyon avro) 150 mil-

yon levaya (yaklaşık 76,7 
milyon avro) artırılması; 
(iii) uygun yararlanıcılar, 

personel ve kendileri-
ne yardım verilebilecek 
serbest meslek sahiple-
ri kapsamını genişleten 
diğer değişiklikler ve (iv) 
teknik değişiklikler. AK, 
Avrupa Birliği'nin İşleyi-
şi Hakkında Antlaşma 
Madde 107 (3) (b) ve Ge-
çici Çerçeve'de belirtilen 
koşullar uyarınca bir üye 
devletin ciddi ekonomik 
zorlukları aşmak için de-
ğiştirilen tedbirin gerekli, 
uygun ve orantılı kaldığı 
sonucuna vardı.

Bu temelde AK, tedbi-
ri AB’de devlet yardımı 
kurallarına uygun olarak 
onayladı.
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Borisov: 2020 yılında tarım sektörü en fazla destek aldı
Başbakan Boyko Bo-

risov, tarım sektörü 
temsilcileriyle yaptığı 
görüşmede, “Görev 
süremizde yetkilerimiz 
dahilinde çiftçilere olan 
taahhütlerimizi yerine 
getirdik. Geçen yıl on-
lar, şimdiye kadarki en 
yüksek miktarda destek 
aldılar” diye kaydetti.
Başbakan, çiftçilerin 

her yıl doğrudan gelir 
destekleri kapsamında 
1,6 milyar leva destek 
aldığına dikkat çekti.
Görüşmede hazır bu-

lunan Tarım, Gıda ve 
Orman Bakanı Desis-
lava Taneva, “Geçen 
yıl, tarım sektörüne en 
yüksek miktarda destek 

sağladık, çünkü Avrupa 
Komisyonu'nun her AB 
üyesi devletin Covid-19 

krizi nedeniyle çiftçile-
ri desteklemesine izin 
verdiği tüm araçlardan 
faydalandık” diye vur-
guladı.

Bakan, 2020 yılında 
kuraklıktan kaynakla-
nan zararları telafi et-

mek için ülkenin yedi 
ilinde çiftçilere 18,5 
milyon leva miktarında 
“de minimis” adı verilen 
devlet desteği verildiği-

ni sözlerine ekledi.
Taneva, “Buğday, to-

humluk mısır veya yem 
bitkileri rekoltesinde % 
30'un üzerinde düşüş 
olduğu için bu illerde 
tahıl üreticilerine yar-
dım ettik” diye kaydetti. 
Bakan, çiftçilere tarım 
sigortası için devletin 
prim desteği vermesi 
öngörüldüğünü belirtti.
Başbakan, Toparlan-

ma ve Sürdürülebilirlik 
Planı kapsamında ül-
kedeki sulama şebeke-
lerinin iyileştirilmesi ve 
rehabilitasyonu için 800 
milyon leva ayrıldığını 
vurguladı.
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Başkan İzzet Şaban, kardeş Bursa 
Nilüfer Belediye heyetini ağırladı
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet 

Şaban, Ardino’nun kardeş şehir Bursa Nilüfer 
Belediyesinden Başkan Turgay Erdem başkanlı-
ğındaki heyeti makamında ağırladı. Görüşmelerin 
ana konusu, iki kardeş belediye arasındaki iyi iş-
birliğinin devamı oldu. Pandemi ortamında bu yıl 
düzenlenecek ortak etkinlikler ele alındı.

Mevkidaşı Turgay Erdem'in ziyaretinden duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şaban, “Sizi 
ağırlamaktan ve tekrar birlikte olmaktan onur du-
yuyoruz” diye ifade etti. Belediye başkanı, pan-
demi nedeniyle acil durum ilan edilmezse Ağus-
tos ayında geleneksel panayırın, “Rodoplar'dan 

Temiz Gıda" sloganı altında Organik Ürünler 
Festivali’nin ve Ardino Rodopska İskra (Rodop 
Kıvılcımı) Halk Kültürevi’nin 100.kuruluş yıldö-
nümünü kutlama programı organize edileceğini 
vurguladı.

Görüşmenin sonunda her iki taraf da ziyaretten 
dolayı karşılıklı memnuniyetlerini dile getirdikten 
sonra karşılıklı hediyeler sunuldu. Ev sahipleri 
Rodop evlerini tasvir eden bir resim tablosu, ko-
nuklar ise özel olarak tasarlanan bir vazo hediye 
etti.

Görüşmede Belediye Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram ve Belediye Başkan Yardımcısı Necmi 
Mümünhocov da hazır bulundu. Görüşmeye 
Türkiye’den gelen heyette yer alan Bursa Nilüfer 
NİLBEL Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı 
Naci Kale ve Bursa Nilüfer Filibe Yöresi Kültür 
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (FİL-DER) 
Onursal Başkanı Remzi Aptioğlu da katıldı.

Daha sonra Nilüfer Belediye Başkanı Turgay 
Erdem, eşinin ailesinin köklerinin dayandığı ilçe-
de bulunan Çubrika (Dallıca) köyünü ziyaret etti.

Nilüfer Belediyesi, Ardino'nun ilk kardeş bele-
diyesi. Karşılıklı temaslar 1996 yılına kadar uza-
nıyor. 20 yıldan uzun bir süredir uzun mesafelere 
rağmen iki belediye arasındaki dostluk ilişkileri 
her geçen yıl derinleşiyor.
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