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HÖH Kırcaali İl Teşkilatından 
Geleneksel Bayramı Kutlaması

Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Partisinin Kırcaali İl teş-
kilatı üyeleri, Kirkovo (Kızıla-
ğaç) ilçe merkezinde bir araya 
gelerek, Müslümanların en bü-
yük iki bayramlarından biri olan 
mübarek Kurban Bayramı'nı 
kutladılar. Bu, Ramazan ve 
Kurban Bayramı'nın üçüncü 
gününde düzenlenen gelenek-
sel bir buluşma etkinliğidir.
Kirkovo Belediye Başkanı 

Şinasi Süleyman, kutlamaya 
katılanların Kurban Bayramı’nı 
kutlayarak Müslümanlar için bu 
önemli bayram kutlamasına ev 
sahipliği yapmaktan duydukla-
rı memnuniyeti dile getirdi. Sü-
leyman, “Kırcaali ilinde geçen 
erken parlamento seçimlerinde 
elde edilen güzel sonuçlar göz 
önüne alındığında bu bizim için 
çifte bayram kutlamasıdır. Bay-
ramlar sadece eğlenmek için 
değil, aynı zamanda hataları 
affetmek içindir. Gelişmek ve 
ilerlemek istiyorsak birbirimi-
zi affetmeli ve birlik olmalıyız” 

dedi.
HÖH Kırcaali İl Başkanı Res-

mi Murat da ayrıca katılımcılara 

bayram münasebetiyle sağlık 
ve esenlikler diledi. Murat, “İl 
teşkilatı olarak 11 Temmuz'da 

çok güzel bir sonuç elde et-
tik. Bu başarıya ulaşmak için 
çalışan herkese teşekkürler! 
Mükemmel sonuçlara HÖH’ün 
ildeki tüm ilçe teşkilatları katkı-
da bulundu, hepsi 4 Nisan’daki 
seçim sonuçlarına göre oy ora-
nımızda büyüme sağladı ve bu 
büyüme sayesinde bölgeden 
4 milletvekilimiz oldu. Millet-
vekillerimiz 46. Dönem Halk 
Meclisinde sorumlu ve onurlu 
görevlere getirildi - Mukaddes 
Nalbant, Meclis Başkan Veki-
li, Adlen Şevket HÖH Meclis 
Grubu Sekreterliği görevine 
seçildiler, Pavlin Krıstev ise 
HÖH Parlamento Sekreteri 
görevine atandı. Bunu Kırcaa-
li teşkilatımızın çalışmalarının 
takdir edildiğinin bir işareti ola-
rak kabul ediyoruz, ancak aynı 
zamanda bir sorumluluk olarak 
da kabul ediyoruz. Umarım ül-
kenin bir sonraki hükümetinin 
parçası olma hedefimize ula-
şırız. Umarım 46. Dönem Halk 
Meclisinde diyalog gerçekleşir 
ve HÖH'nin seçim programının 
büyük bir bölümünü uygulama 
fırsatımız olur” diye konuştu.
HÖH Onursal Başkanı Dr. 

Ahmet Doğan ve HÖH Genel 

Başkanı Mustafa Karadayı 
adına partililerin bayramını 
tebrik eden HÖH Başkan Yar-
dımcısı ve Kırcaali Belediye 
Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, 
bayramın üçüncü gününde 
yapılan bu buluşmaların de-
vam etmesi gereken güzel bir 
gelenek haline geldiğine dik-
kat çekti. Dr. Müh. Azis, “Bu 
buluşmalarda birbirimizin bay-
ramını tebrikleriz, hatalar için 
pişmanlık duyma, yakınlaşma, 
bağışlamaya çalışırız, aynı za-
manda bilançosunu yapmaya 
çalışırız. Bir kez daha birlikte 
olmak, bağışlamanın gücünü 
almış olarak ilerlemek için o 
enerjiyi bulmak için daha çok 
sebeplerimiz olduğunu görü-
yoruz. Kurban Bayramı, ba-
ğışlamanın yanı sıra empati 
duymanın da bir bayramıdır. 
Yardıma ihtiyacı olan çev-
remizdeki insanlara yardım 
edelim. Şinasi Süleyman ve 
Resmi Murat’ın bugün bizim 
için çifte bayram kutlaması 
olduğu yönündeki sözlerine 
katılıyorum. Seçim sisteminin 
değişmesinden sonra ilk kez 
bölgede 5 sandalyeden 4'ünü 
kazandık ama aslında bu bi-
zim için 5 sandalyeden 5'ine 
denk geliyor. Çıtayı yükselttik. 
Ulusal ölçekte Kırcaali il ör-
gütü, ilçe örgütlerinin, gençlik 
ve kadın kolları teşkilatlarının 
çalışmalarının da takdir edil-
diğinin bir işareti olarak seçim 
sonuçları bakımından öne çı-
kıyor. Bu başarı birlik ve be-
raberliğimize dayanmaktadır” 
diye belirtti.
Kurban Bayramı kutlamasına 

katılanlar arasında HÖH parti-
sinden ilde belediye ve bele-
diye meclis başkanları, HÖH 
İlçe başkanları, Gençlik Kolları 
ve Kadın Kolları teşkilatlarının 
temsilcileri, köy muhtarları, 
siyasi tutuklular, eski milletve-
killeri vb. davetliler yer aldılar.
Buluşma etkinliğinde Kırcaali 

Bölge Müftüsü Basri Emine-
fendi, sağlık, bereket ve esen-
lik için dua etti. KH

Büyükelçi Sekizkök’ten Bulgaristan Ayrımcılığa 
Karşı Koruma Komisyonuna Nezaket Ziyareti

Türkiye Cumhuri-
yeti Sofya Büyükel-
çisi Aylin Sekizkök, 
Bulgaristan Ayrım-
cılığa Karşı Koruma 
Komisyonu Başkanı 
Ana Cumaliyeva’ya 
bir nezaket ziyareti 
gerçekleştirdi.
Görüşmede, Kamu 

Denetçiliği Kurumu 
ve Türkiye İnsan 
Hakları ve Eşitlik 
Kurumu başta ol-
mak üzere, i lgil i 
makamlarla Bulga-
ristan Ayrımcılığa 
Karşı Koruma Ko-
misyonu arasındaki 
çok iyi seviyedeki ikili işbir-
liğinin daha ileriye götürül-
mesine yönelik konular ele 

alındı.
Büyükelçi Sekizkök, insan 

hakları alanındaki önemli 
çalışmalarından dolayı Bul-

garistan Ayrımcılığa Karşı 
Koruma Komisyonu Başkan 
ve üyelerini tebrik ederek, 
başarılarının devamını diledi.
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İlhan Küçük: Avrupa'nın önemli bir jeopolitik 
rol oynaması için hızlı çözümlere ihtiyacı var

Avrupa Birliği (AB) Par-
lamentosu Üyesi İlhan 
Küçük’ün ifadesine göre, 
Avrupa'nın Geleceği Kon-
feransı, sürdürülebilir bir 
mekanizma haline gelirse 
demokrasi için başarılı bir 
araç olacak, ancak Bulga-
ristan, ulusal parlamento 
temsilcilerinin eksikliği 
nedeniyle yeniden tartış-
ma dışı kaldı.

AP Üyesi  ve adını 
“Avrupa’yı Yenile” olarak 
değiştirdiği Avrupa için 
Liberaller ve Demokratlar 
İttifakı (ALDE) Eş Başkanı 
İlhan Küçük, "Avrupa'nın 
Geleceği Konferansı Ara-
cılığıyla Yurttaşların Sesi 
Nasıl Duyulur?" konulu 
tartışma toplantısına ka-
tıldı.

Toplantı, Sofya Ulusal 
Kültür Sarayı (NDK) 10. 
Salonu’nda canlı olarak 
yayınlanarak gerçekleş-
tirildi. Bilgilendirme, AP 
üyelerinin katılımıyla tar-
tışma paneli ve sivil top-
lum kuruluşlarının tem-
silcileriyle tartışma kısmı 
olmak üzere üç bölümde 
düzenlendi.

Etkinliğin amacı, genel 
kamuoyunu ve paydaş-
ları Avrupa'nın Geleceği 

Konferansı hakkında bilgi-
lendirmek ve vatandaşları 
konferansta aktif rol alma-
ya teşvik etmekti.

Avrupa Birliği’nin Dün-
yadaki Yeri Avrupa Çalış-
ma Komitesi'nin bir üyesi 
olan İlhan Küçük, toplan-
tıda yaptığı konuşmada 
değerler, insan hakları ve 
hukukun üstünlüğü konu-
larına dikkat çekti.

Küçük, “AB’nin etkili 
olup olamayacağı soru-

su, cevabını ilk önce bü-
yük siyasi kararlarında, 
sonra da diğer kararla-
rında buluyor. Avrupa'nın 
önemli bir jeopolitik rol 
oynayabilmesi için ku-
rumlar arasında açık bir 
koordinasyona sahip ol-
mak hem Bulgaristan'ın 
hem de AB'nin çıkarına-
dır. Avrupa'nın Geleceği 
Konferansı'nın anlamlı 
argümanları var dijital 
platform, sürdürülebilir bir 

mekanizma haline gelme-
si halinde başarılı olacak 
yeni bir demokrasi için bir 
şans veriyor. Avrupa'nın 
yeni görünümünü bul-
ması ve değişim için net 
hedefler belirlemesi ge-
rekiyor. Diyaloğu Avru-
palılaştırmaya çalışmak 
için bu konuşmayı Bulga-
ristan vatandaşlarına ve 
Bulgaristan'a borçluyuz. 
Şimdi Bulgaristan Parla-
mentosu ile AP arasında 

etkileşim zamanı. An-
cak ne yazık ki şu anda 
Bulgaristan'ın Avrupa'nın 
Geleceği Konferansı'nda 
ulusal parlamentodan 4 
temsilcisi hala yok. Bu şe-
kilde karar alma süreçle-
rine katılma hakkımızdan 
kendimiz vazgeçiyoruz” 
dedi.

Tartışma toplantısının 
moderatörü gazeteci Mi-
lena Milotinova idi.

Hatırlanacağı üzere AP 
Üyesi İlhan Küçük, bu yıl 
mayıs ayında düzenlediği 
bir etkinlikle Bulgaristan'ın 

Avrupa'nın Geleceği 
Konferansı'na katılımını 
başlattı. "Vatandaşla-
rın Avrupası: Avrupa'nın 
Geleceği Konferansı" 
adlı çevrimiçi toplantı, 
Demokrasi ve Demogra-
fi Komitesi Başkan Yar-
dımcısı Dubravka Shuica 
ve Avrupa'nın Gelece-
ği Konferansı Yürütme 
Kurulu Eş Başkanı Guy 
Verhofstadt’in katılımıyla 
tartışılan güncel konular 
nedeniyle de izleyiciler 
arasında büyük ilgi uyan-
dırdı. KH

Binlerce kişi Demet Akalın şarkılarına eşlik etti
12. Mestanlı Daima 

Kalbimde Dünya Mes-
tanlılar Buluşması prog-
ramının son gününde 
sahne alan Türk pop mü-
ziğinin megastarı Demet 
Akalın’ın seslendirdiği 
şarkılara binlerce seyirci 
hep bir ağızdan eşlik etti.
Ünlü şarkıcının konseri, 

binlerce kişinin doldur-
duğu şehir stadyumun-
da gerçekleşti. Demet 
Akalın sahneye çıkma-
dan önce seyirciler, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Onursal Başkanı 
Dr. Ahmed Doğan'ın hi-
mayesinde "Etnik Grup-
ların Tebessümü, Kül-
türünde ve Hoşgörüde 
Bulgaristan" (BUKET) 
başlığında düzenlenen 
amatör sanatçılara yöne-
lik ulusal yarışmada ödül 
kazanan Momçilgrad il-
çesinden çocukları alkış-
ladı. Daha sonra sahne 
alan Elika Dans Grubu, 
seyircileri dansın büyülü 
dünyasına taşıdı.
Momçilgrad Belediye 

Başkanı İlknur Kazim 
toplanan kalabalığa 
hitaben yaptığı konuş-
mada, “Dünyanın ne-
resinde olursanız olun, 
sizinle gurur duyuyorum 

Mestanlılar! Başarıları-
nızla ve memleketlerini 
dünya çapında yücelten 
çocuklarınızın başarıla-
rıyla gurur duyuyorum. 

Bu belediyenin her saki-
niyle gurur duyuyorum. 
Memleketinizi asla unut-
mayın çünkü Momçilg-
rad burada, sizi seviyor 
ve her zaman sizi bek-
liyor olacak. Kalbinizin 
bir zerresinin sonsuza 
kadar burada kalacağı-
na inanıyorum. O zerre 
memleketinizin ritmiyle 
attığı sürece sizi ondan 
koparabilecek hiçbir kuv-
vet yoktur” diye kaydetti.
Bursa Mestanlı Yöre-

si Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Hasan 
Öztürk de programa ka-
tılan konuklara ve tüm 

katılımcılara hitaben bir 
selamlama konuşması 
yaptı.
Öztürk, “Yıllar geçtikçe 

bu hemşeriler buluşma-

sını daha büyük ve daha 
kapsamlı hale getirmeyi 
başardığınız için tebrik-
ler. Sizinle gurur duyu-
yorum Mestanlılar” diye 
kaydetti. Dernek Başka-
nı, Mestanlı Daima Kal-
bimde Dünya Mestanlılar 
Buluşması’nı düzenleme 
fikrinin nasıl doğduğu-
nu anımsatarak, önceki 
Momçilgrad belediye 
başkanları Erdinç Hay-
rulla, Akif Akif ve Sunay 
Hasan'a girişimi destek-
ledikleri için teşekkür 
etti.
Dünya Mestanlılar Bu-

luşması programına ka-

tılmak için Momçilgrad’a 
gelen Menderes Bele-
diye Başkanı Mustafa 
Kayalar da katılımcıları 
selamladı.
Bulgar istan Ulusal 

Belediyeler Birliği Baş-
kan Yardımcısı ve Kır-
caali Belediye Başkanı 
Dr. Müh. Hasan Azis, 
yaptığı konuşmasında 
şunları kaydetti: “Mom-
çilgrad, vatan ve vatan 
sevgisi örneğini veriyor. 
Momçilgrad, memleket-
lerimizle olan bağımızın 
ne kadar güçlü olduğunu 
kanıtlıyor. Momçilgrad 
bu gece bir vatanseverlik 
örneğidir”.
Selamlamaların ardın-

dan sahneye çıkan De-
met Akalan, stadyum-
daki binlerce seyirciyi 
kelimenin tam anlamıyla 
coşturdu ve muhteşem 
bir performans sergile-
yerek gerçek bir gösteri 
sundu.
12. Mestanlı Daima Kal-

bimde Dünya Mestanlı-
lar Buluşması programı 
havai fişek gösterisiyle 
sona erdi ve katılımcılar 
2022'de memleketinde 
yeniden bir araya gelme 
arzusuyla ayrıldılar.
            Kırcaali Haber

Ekmek fiyatlarında 
artış bekleniyor

Ulusal Fırıncılar ve Tatlıcılar Birliği Başkanı 
Mariana Kukuşeva, gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, “Fırıncılar, bu yılki tahıl hasadının 6 milyon 
tonu geçeceğini tahmin ediyor. Ancak iyimser 
veriler ülkemizde ekmek fiyatlarının düşmesine 
neden olmayacak, tam aksine elektrik fiyatların-
daki artış nedeniyle ekmek fiyatları yükselmeye 
devam edecek” diye bildirdi.

Kukuşeva’nın i fadesine göre, Güney 
Bulgaristan'da hasat neredeyse bitmek üzere 
ve tahıl üreticileri tahılın kalitesini iyi, verimi ise 
son derece iyi olarak tanımlıyor.

Hasat beklent i ler inin yüksek olduğu 

Dobruca’da ise hasadın bu ay içinde başlaması 
bekleniyor. Ancak Kukuşeva'nın ifadesine göre, 
Bulgar işletmeleri Avrupa'da en pahalı elektri-
ği kullandığından dolayı ekmeğin fiyatı yeniden 
artacak.

Kukuşeva, “Ekmeğin fiyatı piyasada belirle-
niyor. Ulusal veya Avrupa Birliği (AB) destekli 
programlar kapsamında kesinlikle hiçbir sübvan-
siyon almıyoruz. Herhangi bir istihdamı destek-
leyici önlemin veya Covid-19 ile ilgili önlemlerin 
kapsamında değiliz. Bu nedenle her üreticinin 
belirlediği fiyat diğerlerinkinden tamamen farklı 
bir seviyede. Bulgaristan'ın her şehrinde ekmek 
fiyatları farklıdır” dedi. Dernek Başkanının ifa-
desine göre, dünyanın hiçbir yerinde Bulgaris-
tan'daki kadar ucuz ekmek yok.

Ülkemizdeki mağazalarda perakende un fiyat-
ları kilogram başına 1,19 ile 1,49 leva arasında 
değişmektedir. Devlet Ticaret Borsaları ve Pi-
yasaları Komisyonunun bültenine göre, geçen 
hafta beyaz un tip 500'nin kilogram fiyatı, ülkenin 
bazı bölgelerinde kuraklık nedeniyle daha düşük 
rekolte elde edileceği tahmin edildiği geçen yılın 
aynı dönemine göre ortalama olarak kilogram 
başına 1,04 veya 0,08 daha pahalıydı.
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Öğretmenler, yılsonuna kadar 
maaşlarına yüzde 10 zam talep ediyor

Podkrepa İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu'na 
bağlı Eğitim Sendikası 
yaptığı yazılı açıklamada, 
“Hiçbir parti güya "önce-
likli" eğitim faaliyetlerine 
ne kadar finansman ayıra-
cağını söylemedi. Eğitim 
için GSYİH'nın en az % 
6'sı kadar bütçeye sahip 
değilsek, eğitim hakkında 
yapılan tüm konuşmalar 
gereksiz bir rezonans gibi 
boş ve anlamsız gelecek-
tir” diye kaydetti.

Sendika, yeni vizyoner-
lerin düşündüğü gibi har-
cama yetkisi devredilen 
bütçelerin kaldırılmasının 
eğitim sistemindeki tüm 
sorunları çözmeyeceğini 
vurguluyor.

Açıklamada, “Bütçelerin 
oluşturulmasında öğren-
ci sayısının %70 ağırlıklı 
öncü rolünün, öğretmen 
sayısının yanı sıra sınıflar 
ve fiziki çevre gibi diğer 
bileşenlerin de dikkate 
alınması gerektiği belir-
tilmektedir. Bunların hep-
sinin bir araya getirilme-
si, okul ve anaokulu için 
daha fazla kaynak yarat-
malıdır” denildi.

Sendikacıların ifadesi-
ne göre öğretmenlerin 
elde tutulması, özellikle 
de genç olanların elde tu-
tulması için maaşlarının 
sınıftaki ve okuldaki öğ-

renci sayısına bağlı değil, 
garantili ve sürdürülebilir 
olması gerekiyor.

Sendikacılar, bu yılın 
sonuna kadar öğretmen 
maaşlarına %10 zam ya-
pılması konusunda ısrar 
ediyor. Bu amaçla, eğitim 
bütçesinin 5 milyar leva-
nın üzerinde olması ha-
linde 350 milyon levaya 
ihtiyaç vardır.

Açıklamada, Avrupa Bir-
liği (AB) ülkeleri arasında 
Bulgaristan’da öğretmen-
lerin en yüksek tükenmiş-
lik düzeyine sahip oldu-
ğuna ve onları korumak 
için en büyük telafi edici 

mekanizma açığına sa-
hip olduğuna işaret edili-
yor. Bu nedenle sendika, 
öğretmeni tükenmişlikten 
ve idarenin karakteristik 
olmayan keyfiyetlerine 
karşı korumak için yeni 
bir ulusal eğitim politikası 
oluşturulması çağrısında 
bulunuyor.

Öğretmen emeğinin ikin-
ci kategori emek olarak 
yeniden sınıflandırılması, 
Öğretmenler Emeklilik 
Fonu’ndan ödenen ek 
tutarın öğretmenlerin er-
ken emekli olmaları du-
rumunda bile ömür boyu 
ve koşulsuz olarak öden-

mesinin sağlanması da 
taleplerden bir diğeridir.

Sendikaya göre, müdür-
lerin atanması, denetlen-
mesi ve görevden alınma-
sı durumlarında siyasi etki 
kaldırılmalı. Eğitim düzeyi 
ve yöneticilik tecrübesi 
şartları dikkate alınarak 
müdürlerin görev süresi 
belli bir süre ile sınırlan-
dırılmalıdır.

Yeniden atama süre-
sine herhangi bir sınır 
getirilmemesi, ancak öğ-
retmenleri temsil eden 
sendikaların müdür atama 
komisyonlarına katılmala-
rı gerekir. Müdürlerin, dört 

yılda bir performansları-
nın değerlendirilmesi ve 
bunu yapan komisyonlar-
da gerekli yeterliliğe sahip 
olmadıkları için ebeveyn-
ler ve kamu konseyleri-
nin değil, bölge eğitim 
müdürlüklerinin denetim 
organları ve öğretmenleri 
temsil eden sendikaların 
temsilcilerinin yer alması 
önerilmektedir.

Eğitim Sendikası, Okul 
Öncesi ve Okul Eğitimi 
Yasası'nda acil ve temel 
değişiklikler yapılması 
konusunda ısrar ediyor.

Öğrenci ve velilerle ilgili 
olarak, öğrencilerin okul 
kurallarına uyması için 
veli ve müdür arasında bir 
sözleşme yapılması ve sı-
nıf ve gruplardaki öğrenci 
sayısının azaltılması öne-
rilmektedir. Diğer talep-
ler arasında öğrencilere 
okula başlangıç aşama-
sında not yazılması ve 
asgari yeterlilik düzeyine 
ulaşmamaları durumun-
da sınıfı tekrar etmeleri, 
öğrencilere disiplin için 

not yazılması, dördüncü 
sınıfta dış değerlendirme 
sınavlarının kaldırılması, 
sadece bir projeye ve ulu-
sal bir programa katılırken 
değil, her okulda ilgi alan-
larına göre faaliyetlerin et-
kin bir şekilde arttırılması, 
proje bazlı eğitim ve pratik 
alıştırmaların %70'i pa-
hasına yeni malzemenin 
hacminin ve zorluğunun 
gerçek anlamda %30'a 
düşürülmesi ve siyasi in-
tikam korkusu olmadan 
ebeveynlere daha fazla 
sorumluluk yüklenmesi 
bulunuyor.

Koronavirüse karşı aşı-
lama kampanyası ile ilgili 
sendika, sadece aşılı öğ-
retmenlerin anaokullarına 
erişimlerine izin verilmesi 
kararının bir işe yarama-
yacağını ve ayrımcılığa 
yol açtığını belirterek şim-
diye kadar koronavirüse 
karşı aşılamayı zorunlu 
kılan herhangi bir yasa 
veya düzenleme olmadı-
ğını hatırlatıyor.
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Orman ürünlerinin işlenmesine ilişkin proje 
sahipleriyle ilk hibe sözleşmeleri imzalandı

Devlet Tarım Fonu İcra 
Müdürü Boris Mihaylov, 
8.6. Ormancılık Teknolo-
jilerine ve Orman Ürünle-
rinin İşlenmesi, Seferber-
liği ve Ticaretine Yapılan 
Yatırımlar Alt Tedbiri kap-
samında ilk sözleşmeleri 
imzaladı. Bu alt tedbir, 
2014 – 2020 Dönemi Kır-
sal Kalkınma Operasyo-
nel Programı 8. Orman 
Alanlarının Geliştirilmesi 
ve Ormanların Yaşayabi-
lirliğinin İyileştirilmesine 
Yönelik Yatırımlar Tedbi-
rinin bir parçasıdır.

Mihaylov, “2020 Dönemi 
Kırsal Kalkınma Operas-
yonel Programı’nın üç alt 
tedbiri kapsamında top-
lam 17 milyon leva yatırım 
ve 8,5 milyon levanın üze-
rinde desteğe ilişkin 15'in 
üzerinde yeni sözleşme 
teslim ediyorum. Bunlar 
arasında üç yıldır imza-
lanmayı bekleyen 8.6. alt 
tedbiri kapsamındaki ilk 
üç proje de yer alıyor. On-
lar için verilen hibe yakla-

şık 864.000 leva değerin-
dedir" dedi. Devlet Tarım 
Fonu İcra Müdürü, prose-

dür kapsamında başvuru 
kabulünün 27 Nisan - 31 
Temmuz 2018 tarihleri 
arasında gerçekleştiğini 
hatırlattı.

Mihaylov, aynı prog-
ram kapsamında daha 
12 sözleşme teslim etti. 
5,7 milyon leva hibe des-
teği verilmesine ilişkin 
6 sözleşme, 4.2 Tarım 

Ürünlerinin İşlenmesi / 
Pazarlanmasına Yönelik 
Yatırımlar Alt Tedbiri kap-

samında imzalandı. 2,115 
milyon leva hibe desteği 
verilmesine ilişkin başka 
6 sözleşme de 6.4.1 Tarım 
Dışı Faaliyetleri Destekle-
meye Yönelik Yatırımlar 
Alt Tedbiri kapsamında 
imzalandı.

Mihaylov, “Devlet Tarım 
Fonu’nun yatırımlarının 
gerçekleşmesi için uzun 

süredir yeşil ışık yakılma-
sını bekleyen tüm hibe 
desteği almaya hak kaza-
nan hak sahiplerine borç-
lu olduğunun farkında-
yım” diye kaydetti. Devlet 
Tarım Fonu İcra Müdürü, 
kurumun Bulgaristan'da 
sadece kendi işini değil 
tarımı da geliştirmek, kat-
ma değerli ürünler ve yeni 
işler yaratmak isteyen 
herkese açık olduğunu 
vurguladı.

Mihaylov, “Devlet Tarım 
Fonu, şimdi tam hızda, 
şeffaf, dikkatli ve dürüst 
çalışıyor. Ancak karşılık-
lı yarar sağlayabilmemiz 
için sizin de bize karşı 
tutumunuzun dürüstlük 
ve doğruluk temelinde ol-
masını bekliyorum” dedi.

2014 – 2020 Dönemi 
Kırsal Kalkınma Operas-
yonel Programı kapsa-
mında hibe sözleşmeleri 
imzalanan törende Devlet 
Tarım Fonu Müdür Yar-
dımcısı Boryana Aleksova 
da hazır bulundu.

Altı belediye, 2,2 milyon leva ile 
yeni anaokulları inşa edecek
Hükümet, altı ilçede yeni anaokullarının inşası ve 

mevcut anaokullarının genişletilmesi için yaklaşık 2,2 
milyon leva kaynak tahsis etti.

Fonlar, çocuk eğitim kurumları ve okullarının inşası 
ve yeniden inşasına yönelik ulusal program kapsamın-
da sağlandı.

Yeni inşa edilen bir anaokulunda asansör yapılması 
için Bansko belediyesinin bütçesine 102 000 leva ak-

tarıldı. Sandanski 
belediyesine ise 
yeni bir anaoku-
lunun inşası için 
1,4 milyon leva-
nın biraz üzerin-
de bir miktarda 
kaynak tahsis 
edildi. Bu miktar 
proje maliyetinin 
yarısı kadardır.

Nesebır beledi-
yesine Slıntse Anaokulu binasının genişletilmesi için 
yaklaşık 550 000 leva ödeme yapıldı.

Dılgopol, Kostinbrod ve Samokov belediyelerine ise 
yeni kreş, anaokulu ve okulların inşası veya mevcut 
olanların genişletilmesi projeleri kapsamında yürütü-
lecek çeşitli faaliyetler için finansman sağlandı.

Devlet programının amacı, belediyelerin kreşlerde, 
anaokullarında ve okullarda sağlıklı ve kaliteli eğitim 
öğretim koşulları sağlamalarına yardımcı olmaktır. 
Program aynı zamanda anaokullarında yer eksikliğinin 
giderilmesini amaçlanmaktadır.

4 yaşındaki çocuklar için zorunlu okul öncesi eğitimin 
başarıyla başlatılması ve tek vardiyalı eğitim verilen 
okulların sayısının artırılması da hedefleniyor.

Program kapsamında 2022 yılına kadar üç yıl içinde 
210 milyon leva sağlanacak. Mali kaynaklarla 89'u yeni 
kreş ve anaokullarının inşasına ve mevcut olanların 
iyileştirilmesine yönelik olmak üzere toplam 136 proje 
finanse edilecek. 41 okul ve 6 meslek lisesi, yeni bina 
ve ek binalarının inşası ve mevcut olanların yeniden 
inşası için ödenek alacak.
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Momçilgrad’da çocuklara güvenli 
bisiklet sürme eğitimi verilecek

Momçilgrad (Mestanlı) 
ilçesinde ikamet eden 
çocuklara bir ay boyun-
ca güvenli bisiklet sürme 
eğitimi veriliyor.
Bir ay sürecek olan 

kurs ücretsiz olup Mom-
çilgrad Küçüklerin An-
tisosyal Davranışlarıyla 
Mücadele Komisyonu ve 
Kamu Destek Merkezi 
tarafından ortaklaşa or-
ganize edilmektedir.
Kursa başvuran ço-

cukların 12-14 yaşla-
rı arasında olması ve 
ebeveynlerinin belediye 
yetkililerinden  edinebi-
lecekleri eğitime katılım 
beyannamesi doldur-
maları gerekmektedir. 
Eğitmen ve kurs hocası 
ünlü bisikletçi Jelü Mit-
kov. Kursun açılışı ve 
ilk ders 23 Temmuz'da 
saat 9.30'da Nuri Adalı 
Parkı’nda yapıldı.
Dersler 26 Temmuz'da 

başladı ve 20 Ağustos'a 
kadar sürecek, 8.00-
10.00 saatleri arasında 
yapılacak.
Küçük bisikletçiler iki 

rotayı kullanacak:
Rota 1:
Bisikletçilerin toplanma 

yeri belediye otoparkı 

olacak.
Güzergâh, Kliment Oh-

ridski Caddesi ile Bratya 
Miladinovi Caddesi ara-
sındaki kavşakta bulu-
nan demiryolu geçidin-
deki 2 nolu makasçı bi-
nasından başlamaktadır. 
Sedlari (Semerciler) köyü 
yönündeki Vırbitsa Neh-
ri (Söğütlü) üzerindeki 
asma köprüye giden bir 
yol tutulacak. Köprüden 
hemen sonra sağa dönü-
lerek Makas yolu istika-
metindeki yeni köprüye 

giden bahçelerin içinden 
geçen yoldan gidilecek. 
Daha sonra köprünün al-
tından geçilecek ve ara-
ba yolundan devam edi-
lecek. Yeni yola paralel 
olarak tarlaların içinden 
geçen toprak yoldan Vır-
hari köyü sapağına kadar 
gidilecek. Çayırda dinle-
nilecek ve aynı rotadan 
geri dönülecek.
Rotanın toplam uzunlu-

ğu yaklaşık 9 km'dir.
Rota 2:
Bisikletçilerin toplanma 

yeri belediye otoparkı 
olacak.
Güzergâh, Kliment Oh-

ridski Caddesi ile Brat-
ya Miladinovi Caddesi 
arasındaki kavşakta 
bulunan demiryolu geçi-
dindeki 2 nolu makasçı 
binasından başlamakta-
dır. Solid State Market’e 
giden yoldan gidilecek. 
Daha sonra asfalt yola 
çıkmadan düz devam 
edilecek ve daha sonra 
yeni yolun alt tarafından 
sola dönülecek. Orman 

İşletme Müdürlüğüne ait 
bir binanın yanından ge-
çen toprak yoldan sonra 
yeni su arıtma tesisine 
giden Suşevo (Kıvrıklar) 
köyüne paralel araba yo-
lundan devam edilecek. 
Sağa dönülerek toprak 
yoldan taş ocağı yolu-

nun çıkışına kadar düz 
devam edilecek, burası 
bir yöndeki güzergahın 
bitiş noktasıdır. Ardından 
çeşmede dinlenilecek ve 
aynı rotadan geri dönü-
lecek.
Rotanın toplam uzunlu-

ğu 10 km civarındadır.

Hızlı yeni ehliyet çıkarma ücretinin üç 
kat daha yüksek olması öngörülüyor

İçişleri Bakanlığı siste-
minde, toplanan ücret-
ler için 4 Sayılı Tarife'de 
değişiklik yapılmasına 
ilişkin yönetmelik tas-
lağı, hızlı yeni ehliyet 
çıkarma ücretinin, nor-
mal ehliyet çıkarma 
ücretinden üç kat daha 
yüksek olmasını öngö-
rüyor. Bu yıl 1 Eylül'den 
itibaren hizmete girecek 
olan yeni bir ehliyetin üç 
iş günü içerisinde hızlı 
bir şekilde çıkarılması, 
58 yaş altı sürücülere 
75 levaya mal olacak. 
Yönetmelik taslağı, ka-
muoyunda tartışılmak 
üzere yayınlandı.
Bu tür kişisel belgenin 

hızlı bir şekilde üç iş 
günü içinde düzenlen-
mesi, bu yılın mart ayın-
da döneminin sonunda 
44. Millet Meclisi tara-
fından onaylandı. Bu 
hizmetten yalnızca şu 

durumlarda faydalanıla-
bilir: geçerlilik süresinin 
sona ermesi nedeniyle 
belgenin yenilenmesi, 
soyadı ve harf çevirisi 
değişikliği gibi sürücü 
verilerinde değişiklik 
olması durumunda ve 
İçişleri Bakanlığı Sof-
ya Emniyet Müdürlü-
ğü Traf ik Uygulama 
ve Denetleme Dairesi 

Başkanlığına veya İl 
Emniyet Müdürlüğüne 
başvuru yapılırken bir 
kopyasının çıkarılması 
durumunda.
Yürürlükteki tarifeye 

göre, normal sürede 30 
iş günü içinde yeni bir 
ehliyet çıkarmak için 58 
yaş altı kişiler 25 leva, 
58-70 yaş arasında 
olanlar ise 11 leva üc-

ret ödüyorlar. 
Kalıcı engelli-
ler bu hizmet 
için üç leva 
ücret öder-
ken 70 yaş 
üstü kişiler 
ise herhangi 
bir ücret öde-
miyor.
Eylül ayının 

başından iti-
baren bu yaş 
gruplar ının 
her biri, hızlı 
yeni ehliyet 
çıkarma hiz-

metinden normal süre-
de verilen hizmetin üç 
katı fiyatına faydalana-
bilecek.
Halihazırda 10 gün 

içinde hızlı yeni ehli-
yet çıkarma hizmeti, 
normal sürede verilen 
hizmetin iki katı fiyatına 
sunulmaktadır.
          Kırcaali Haber

Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan açıklama-
da, 2014-2020 Dönemi Bilim, Eğitim ve Akıllı Bü-
yüme Operasyonel Programı’nı genişleten Avrupa 
Birliği’nin (AB) 2021-2027 dönemine ilişkin Eğitim 
Programı kapsamında Bulgaristan’a yaklaşık 787 
milyon avro finansman desteği sağlanacağı bildi-
rildi.

Avrupa Sosyal Fonu Plus tarafından sağlanacak 
yaklaşık 236 milyon avro ile hassas gruplara odak-
lanarak tüm çocukların ve öğrencilerin kaliteli ve 
kapsayıcı eğitime eşit erişimi teşvik edilecek. Amaç, 
erken okul terkini azaltmaktır.

Bu programla dijital eğitim içeriği genişletilecek, 
uzman pedagogların, öğrencilerin ve velilerin dijital 
yeterlilik ve becerileri artırılacak. Yenilikçi müfredat 
ve ders içeriklerinin geliştirilmesi teşvik edilecek. 
Özellikle ülkenin uzak bölgelerinde öğrencilerin ye-

teneklerinin sergilenmesi desteklenecek. Bu amaç-
la ESF+ tarafından yaklaşık 200 milyon avroluk kay-
nak tahsis edilmesi öngörülüyor.

Mesleki eğitim ve öğretimin geliştirilmesi yoluy-
la eğitim ve iş gücü piyasası arasındaki bağlantıyı 
iyileştirmek için 103 milyon avro fon aktarılması 
öngörülüyor. Mevcut meslek liselerinin bir kısmının 
teknoloji transferi ve inovasyon için bölge eğitim 
merkezlerine dönüştürülmesine yönelik faaliyetler 
desteklenecek.

Yaklaşık 210 milyon avroluk fon, yükseköğrenim-
de uygulanabilir uzmanlık alanlarında ikili eğitim 
modelinin uygulamaya konulmasına, öğrencilerin 
girişimcilik becerilerinin ve staj çalışmalarının geliş-
tirilmesine, lisans ve yüksek lisans programlarının 
modernizasyonuna ve dijitalleştirilmesine ve iş gücü 
piyasasının ihtiyaçları ile ilgili doktora programları 
ve doktora tezi projelerinin geliştirilmesine yönlen-
dirilecek.

Akıllı Büyüme İçin Bilim ve Eğitim Operasyonel 
Programı Yürütme Ajansı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı 
ile ortaklaşa Eğitim Programı Version 1.0 taslağı 
tartışma toplantısı düzenliyor. Tartışma toplantısı, 
elektronik ortamda gerçek zamanlı olarak yapıla-
cak.

2021-2027 Dönemi Eğitim Programı, ESF + ve 
Bulgaristan’ın devlet bütçesi tarafından ortaklaşa 
finanse edilmektedir.

Bulgaristan, AB'den Eğitim 
Programı için yaklaşık 787 
milyon avro destek alacak
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Çernooçene Belediyesi, Kurban Bayramı 
için yoksul ailelere kurban eti sağladı

Çernooçene (Yeni-
pazar) Belediyesi, bu 
yıl da Müslümanların 
iki büyük bayramların-
dan biri olan Kurban 
Bayramı'nın Arefe gü-
nünde bölgede maddi 
durumları iyi olmayan 
ailelere taze kurban 
eti paketleri sağlama 
geleneğine uydu. Bü-
yük kurban bağışçıları 
arasında tekstil şirketi 
“Bames” ve Çernoo-
çene köyünde marketi 
bulunan Sezay Market 
gıda marketleri zinciri 
bulunuyor.
Kurban paketleri, ön-

ceden köy muhtarları 
ve vekilleri tarafından 
hazırlanan kurban kes-
me imkanına sahip ol-

mayanların listesine 
göre dağıtıldı.
Bu yıl da Çernooçene 

Belediye yönetimi çok 
yıllık geleneği sürdüre-
rek bir kurban kesti.

Kurban Bayramı'nın 
Arefe gününde yapılan 
kurban kesme mera-

siminde Çernooçene 
Belediye Başkanı Aydın 
Osman, Belediye Mec-
lis Başkanı Bedriye Ga-
ziömer, Belediye Meclis 
üyeleri, belediye me-
murları, köy muhtarları, 
vekilleri ve vatandaşlar 
hazır bulundular.
Geleneğe göre, bu 

günlerde Müslümanlar 
komşularına ve yoksul-
lara kurban bağışında 
bulunur.  
Arefe gününde eski bir 

gelenek üzere her evde 
pişi pişirilir ve komşula-
ra ikram edilir.
Ayrıca bugün ilçenin 

köyler inde çocuklar 
sabahın erken saatle-
rinden beri bir bir evleri 
gezip, şeker, tatlı hamur 

işleri ve başka tatlılar 
topluyor.
Kurban Bayramı salı 

sabahı günü her cami-
de kılınan bayram na-
mazıyla başladı.
Bayramlarda Müs-

lümanlar akrabalarını 
evlerinde ziyaret eder, 
selamlaşma yapılır. 
Küçükler, yaşça daha 
büyük akrabalarını, 
yakınlarını, dostlarını 
ve komşularını ziyaret 
ederer, ellerini öper ve 
onlara saygılarını ifade 
ederler.
Müslümanlar ayrı-

ca ölen yakınlarının 
mezarlarını da ziyaret 
ederek onlar için dua 
ederler.
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Sarten Ambalaj, Doğu Avrupa'da Bulgaristan, 
Batı Avrupa'da ise Hollanda merkezli büyüyecek

Yurt dışında Bulgaristan, 
Hollanda ve Rusya’da ol-
mak üzere toplamda dört 
fabrika ile, Türkiye’de 
ise 16 fabrika ile üretim 
yapan Sar ten Amba-
laj, Türkiye’nin metal ve 
plastik ambalaj özelin-
de global markası olma 
yolunda emin adımlarla 
ilerliyor. Fabrikalarında 
ve ofislerinde toplamda 
3 bin 400 kişiye istihdam 
sağlayan şirketin 2022 
ciro hedefi 500 milyon 
dolar. Bulgaristan’da iki 
fabrika ile faaliyet göste-
ren Sarten Ambalaj, bu 
ülkeyi stratejik anlamda 
Avrupa’ya ihracatın çı-
kış kapısı olarak nitelen-
diriyor. Sarten Ambalaj 
CEO’su Zeki Sarıbekir, 
şirketin hem Bulgaris-
tan’daki büyüme hedefle-
rini hem de genel ölçekte-
ki gelecek projeksiyonunu 
aktardı.

Bulgaristan’da top-
lam üretimin yüzde 75’i 
Avrupa’ya ve çevre ül-
kelere

Bulgaristan’da Plevne’de 
ve geçen yıl ağustos ayın-
da bünyelerine kattıkları 
Lyaskovets fabrikalarında 
üretim yaptıklarını söyle-
yen Zeki Sarıbekir, “Sar-
ten Bulgaristan 1999’da 
kuruldu. Bulgaristan’ın en 
büyük metal ambalaj üre-
ticisi konumundayız. Plev-
ne fabrikasındaki üretim 
2002’de başladı. Burada 
metal, gıda ve endüstriyel 
ambalaj yapıyoruz. İkinci 
fabrikamızı da geçen yıl 

bünyemize kattık. İki fab-
rikada toplamda 350 ki-
şiye istihdam sağlıyoruz. 
Bu ülkedeki üretimimizin 
yüzde 75’ini Romanya, 
Yunanistan, Sırbistan, 
Macar istan, Polonya, 
Avusturya ve çevre ülke-
lere ihraç ediyoruz. Bu 

ülke Avrupa’ya yakınlığı 
açısından bizim büyüme 
merkezler imizden bir i 
oldu. Bulgaristan’da üre-
tim yaptığımızda ‘Made 
in Europe’ ibaresi alıyor-
sunuz. Geçen yıl satın 
aldığımız Lyaskovets fab-
rikamıza 20 milyon Euro 
tutarında ek bir yatırım ya-
pacağız. Bulgaristan’daki 
fabrikalarımızın bu yılı 36 
milyon Euro ciro ile ka-
patacağını öngörüyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

50. yılda 500 milyon 
dolar ciro hedefi

Geçen yılı 390 milyon 
dolar ciro ile kapattıkları-
nı söyleyen Zeki Sarıbe-
kir şöyle devam etti: “Bu 
sene dolar bazında yüzde 
20 büyümeyi bekliyoruz. 

Hammadde fiyatlarının 
artmasının da etkisiyle 
ciddi bir büyüme bekli-
yoruz. Dolar olarak 500 
milyon, TL olarak ise 4 
milyar TL’ye yaklaşacağız. 
Tonaj olarak yüzde 10 bü-
yüdüğümüzde hammadde 
fiyatlarının da artması ile 

birlikte bu rakamlar yüz-
de 20’yi buluyor. Pande-
mi ile ihracatımızın en 
çok arttığı ülke Amerika 
Birleşik Devletleri oldu. 
Geçen sene bu ülkeye yıl 
boyunca 2 milyon dolar 
olan ihracatımız bu yılın 
ilk altı ayında 7 milyon 
dolara yükseldi. 2022’yi, 
yani 50. yılımızı 500 mil-
yon dolar ile kapatmak 
ana hedefimiz. Türkiye’de 
metal ve plastik üretirken 
yurt dışında temel mes-
lek alanımız olan metal 
ambalaja odaklanıyoruz. 
Bulgaristan’da gıda kutu-
ları ve endüstriyel amba-
lajlar, Hollanda’da kozme-
tik ambalajlar ve Rusya’da 
da kozmetik ambalajlar 
üretiyoruz. Rusya’da yeni 

olarak gıdaya başladık. 
İleride de Kuzey Afrika ve 
Amerika’da öncelikli ol-
mak üzere birkaç yeni ya-
tırım düşünüyoruz. Araş-
tırma aşamasındayız. Bul-
garistan haricinde Rusya 
ve Hollanda fabrikalarımız 
tamamen Türkiye’den gi-
den yarı mamul ile çalışı-
yor.”

“Dünyanın kavanoz 
kapağı ihtiyacının yüz-
de 10’unu karşılamak 
üzereyiz”

İki üründe dünya pazar-
larında ciddi pay sahibi 
olduklarını vurgulayan 
Zeki Sarıbekir, “İhracat-
çılar listesinde ilk 150’nin 
içerisindeyiz.  İki üründe 
dünyada çok önemli yeri-
miz var. Bir tanesi Aerosol 
pazarı. Dünyada teneke 
Aerosol pazarı yaklaşık 
7 milyar adet. Silivri’de 
600 milyon, Hollanda’da 
100 milyon, Rusya’da 
100 milyon üreterek dün-
yada üretilen Aerosol ku-
tusunun yüzde 11’ini biz 
üretiyoruz. Bunun yüzde 
80’i ihracat. Kavanoz ka-
pağında da aynı şekilde 
yüzde 10 içerisinde olmak 
istiyoruz. Dünya kavanoz 
kapağı piyasası yaklaşık 
25 milyar adet. Manisa’da 
1,5 milyar üretiyoruz. Ada-
na hedefimiz 500 milyon 
adet. Lyaskovetz’de de 
500 milyon üretirsek yüz-
de 10’u yakalayabiliriz.” 
dedi.

               Kırcaali Haber

Çernooçene İskra Futbol 
Kulübünün en küçük 
futbolcularına yeni forma

Eğitim yılının bitmesine ve yaz antrenmanlarının 
başlamasına günler kala Çernooçene (Yenipazar) 
İskra Futbol Kulübünün en küçük futbolcuları yeni 
forma sahibi oldu.

Formalar, çocuklara Çernooçene Belediyesi ta-
rafından hediye edildi.

Küçük futbolcular yeni formalarını denemek için 

sabırsızlandı ve alır almaz antrenmanlara başla-
dılar.

Takımın antrenörü Nuri Mehmet, “Yazın çocuk-
ların spor yapması için ne yaptığımız önemli” dedi. 
Antrenör, yeni formaların yanı sıra işbirliği ve Çer-
nooçene Belediyesinin bölgede sporun gelişimi 
için yaptığı her şey için teşekkür etti.

Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman, 
“Spora yardımcı oluyoruz, çünkü çocukların sağ-
lıklı bir zihin ve sağlıklı bir bedenle büyümeleri 
konusunda kararlıyız. Futbol, çocukların hayatta 
kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan de-
ğerli nitelikleri geliştirir. Çocuk kulüpleri desteklen-
meli ve teşvik edilmelidir. Onlar, çocuklara temel 
eğitim verir, karakter, saygı bilinci ve öz disiplin 
oluşturur” dedi.

Belediye yetkilileri, “Çocuklarımız bölgenin en iyi 
spor tesislerinden bazılarına sahip. Tesislerimiz 
spor yapmak isteyenler için açık” diye ifade ettiler.
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KNSB: Bulgaristan’da çalışanların yarısı çalışan yoksul
B u l g a r i s t a n  B a -

ğ ı m s ı z  S e n d i k a l a r 
Konfederasyonu’nun 
(KNSB) düzenli olarak 
gerçekleştirdiği üç aylık 
tüketici fiyatları ve insa-
ni geçim ücretine ilişkin 
anket sonuçlarına göre, 
Haziran 2021 itibariyle 
Bulgaristan'da bir işçinin 
normal bir yaşam sürmesi 
için alması gereken ücre-
tin tutarı en az 1 069 leva 
olması gerekiyor. Nisan-
Haziran dönemi anket so-
nuçları sendika binasında 
düzenlenen basın toplan-
tısıyla açıklandı.

İnsani geçim ücreti, 
gıda, barınma, eğitim, 
sağlık, giyim, ulaşım ve 
iletişim, çalışma saatleri 
ve dinlenme masrafları-
nı içeriyor. Alkol ve tütün 
ürünleri satın almak için 
yapılan masraflar hesap-
lamada dikkate alınma-
mıştır.  

KNSB Başkanı Plamen 
Dimitrov, “Yoksulluk sını-
rı ile insani geçim ücreti 
aynı şey değil” diye vur-
guladı.

Dimitrov, 1 500 leva sı-
nırını aşan ortalama ma-
aşta bir artış olduğunu 
raporladı ancak bunun, 
çalışanların yarısının böy-
le bir gelir elde ettiği anla-
mına gelmediğini kaydetti.  

KNSB Başkanı, “Orta-
lama maaşta derin böl-
gesel farklılıklar var. Bu 
tutar, Vidin bölgesinde 

ortalama maaş tutarın-
dan iki kat daha düşük 
olup Sofya'dakinden yak-
laşık 300-400 leva daha 
yüksektir. Aynı zamanda 
Bulgaristan’da çalışan-
ların yaklaşık 2/3'ü orta-
lama maaştan daha az 
maaş alıyor. Çalışanların 
yarısının maaşı, insani 
geçim ücret düzeyine 
ulaşamıyor ve çoğu insan, 
ortalama ücret düzeyine 
ulaşamaz durumdadır” 
diye altını çizdi.

Dimitrov’un ifadesine 
göre, asgari standart için 
gerekli olan düzeylerin al-
tında bir maaşla çalışan 
herkes aslında çalışan 
yoksuldur.

Anket sonuçlarına göre, 
turizm, otelcilik, kumar, 

havayolu taşımacılığı gibi 
sektörler, 2020 yılının 
aynı dönemine göre ça-
lışanlar açısından en çok 
etkilenen sektörler arasın-
da yer alıyor. Öte yandan 
petrol üretimi, bilgi ve ile-
tişim teknolojileri, bilgi 
hizmetleri vb. sektörlerde 
ücretler artıyor.

Bazı malların fiyatları da 
artıyor, çoğunlukla hay-
vansal ve bitkisel yağlar, 
özellikle sıvı yağ fiyatları 
% 25 oranında arttı. Ay-
rıca ekmek ve hububat 
f iyatlarında %2,2, süt 
ürünleri fiyatlarında %1,2 
vb. ürünlerin fiyatlarında 
da artış var.

KNSB, asgari işçi ücre-
tinin insani geçim ücreti 
düzeyi ile ilişkili olmasın-

da ısrar ediyor. Örgüt, 
ayrıca devletin ortalama 
ücret miktarının (ortalama 
maaş değil, işçilerin yarı-
sının aldığı ücret)  yılda 
%12-13 oranında artarak 
2025 yılına kadar insani 
geçim ücreti düzeyini aş-
masına yol açacak politi-
kalar yürütmesinde ısrar 
ediyor.

Dimitrov, “KNSB, asgari 
ücretin 2022'den 2025'e 
kadar yasal olarak yılda 
en az %17-18 oranında 
artırılmasında ısrar edi-
yor. Böylece 1200 leva 
eşiğini aşabilir ve insani 
geçim ücreti düzeyine eşit 
olabilir. Başka bir deyişle, 
o zaman çalışan yoksul 
kalmayacak” diye belirtti.

              Kırcaali Haber

Koronavirüs Salgınıyla Mücadele 
Ulusal Eylem Planı Kabul Edildi

Bakanlar Kurulu, yeni 
tip koronavirüs (SARS-
CoV-2) salgınıyla başa 
çıkmak için bir Ulusal 
Eylem Planı kabul etti. 
Plan, ülkenin durumunu 
epidemiyolojik göster-
geler açısından tanım-
lar. Riskleri ve sağlık 
sisteminin mevcut kay-
naklarını analiz eder 
ve değerlendirir. Plana 
salgından kaynaklanan 
ölümler, ekonomiye ve-
rilen zararlar ve sağlık 
sisteminin yeterince 
yanıt verme yeteneğinin 
azalması gibi zararları 
azaltma şansını artır-
manın yolları da dahil 
edilmiştir.
Planda 100 bin kişi ba-

şına 14 günlük vaka sa-
yısı, yapılan testlerden 
çıkan pozitif sonuçların 
oranı, hastane yatak 
doluluk oranı ve diğer 
göstergelere bağlı ola-
rak bölgelerin risk duru-
mu yeşil, turuncu, kırmı-
zı ve koyu kırmızı olmak 

üzere çeşitli renklerle 
gösterilmektedir. Ülke-
mizin içinde bulunduğu 
bölgeye göre kademeli 
olarak hem vatandaşlar 
hem de işletmeler için 
öngörülebilirlik sağla-
yacak çeşitli anti-salgın 
tedbirlerin devreye gir-
mesi öngörülmektedir.
Plan, acil tıbbi yar-

dım, hastane tedavi ve 
ayakta tedavi hizmetle-

ri, ilaçların sağlanması 
için eylemlerin yanı sıra 
sağlık sisteminde plan-
lanan yatırımlar için uy-
gulanabilecek yönerge-
leri içerir.
Koronavirüs Salgınıyla 

Mücadele Ulusal Eylem 
Planı, vaka oranında 
farklı seviyeler gözlem-
lendiği durumlarda sağ-
lık hizmetlerinde strate-
jik çerçeveyi tanımlar. 

Bu çerçeve, tüm kurum, 
departman ve kuruluş-
ların belirlenen dönem-
lerin her birinde krizin 
en iyi şekilde yönetimi 
için plan ve stratejilerini 
oluşturmalarına hizmet 
edecek. Devletin bir 
sonraki şiddetli salgın 
dalgasında uyumlu bir 
şekilde çalışmaya de-
vam etmesine imkan 
verecek. KH

Isınma yardımı miktarı 
yaklaşık yüzde 5,6 

artırılacak
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Gılıb Donev, 

gazetecilere yaptığı açıklamada, ”2021/2022 ısıtma 
sezonu için daha fazla kişinin ısınma yardımı alacağını 
açıkladı. Bakan, emeklilere verilen 50 leva ek destek 
ödemesinin, ısınma yardımı başvuruları değerlendiril-
mesinde dikkate alınmayacağına kanaat getirdi.

Isınma yardımı başvuruları, 1 Temmuz - 31 Ekim 
2021 döneminde başvuru sahiplerinin ikamet adres-
lerinin bulunduğu ilçelerdeki sosyal yardım müdürlük-
lerine (DSP) veya başvuru kabul edilen başka yerlere 
teslim edilebilir.

Isınma yardımı için başvurunun sunulmasından en 
az 6 ay önce istihdam bürolarına kaydını yaptıran iş-
sizler başvurabilirler.

Bunun tek koşulu, kendilerine önerilen işi veya eğiti-
mi reddetmemiş olmalarıdır. Emekliler, engelli çocuk-
ların ebeveynleri ve düşük gelirli aileler de bu yardım 
için başvurabilir.

Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 20 gün içinde 
işleme alındıktan sonra 7 gün içinde Sosyal Yardımlar 
Müdürlükleri tarafından yardımın ödenmesi veya baş-
vurunun reddedilmesi için talimat verilir.

Birkaç gün içinde Çalışma ve Sosyal Politikalar Ba-
kanının daha yüksek yardım miktarını belirleyen bir 
emirname yayınlaması bekleniyor.

Isınma yardımının verilmesine ilişkin kuralların be-
lirlenmesinde bu yıl emekli maaşlarına yapılan artış 
dikkate alınmayacak. Amaç, emeklilerin ısınma yardı-
mından yoksun kalmasını önlemektir.

Geçen ısıtma sezonu için verilen ısınma yardımı 
aylık 99 leva olup tüm ısıtma sezonu için toplam 500 
levaya yakın miktardaydı ve 284 000’e yakın aile des-
teklenmişti.

Elektriğe Zam Geldi
Protesto edilen Enerji ve Su Düzenleme Komisyo-

nunun (KEVR) aldığı karara göre, 1 Temmuz 2021 ta-
rihi itibariyle çeşitli ısıtma şirketlerinin merkezi sistem 

ısıtma ve ısı ener-
jisi fiyatları %4 ile 
%23 arasında ar-
tış gösterirken ha-
neler için elektrik 
fiyatlarındaki artış 
or talama %4,4 
düzeyinde oldu. 1 
Temmuz itibariyle 
doğal gaz fiyatı da 

%10 oranında zamlanıyor.
Isı enerjisi fiyatları ülkede ortalama yüzde 16 zam-

landı. Fiyatlardaki en büyük artış %23 ile Veliko 
Tırnovo'da, %21 ile Burgaz ve Vratsa'da, %20 ile Sof-
ya ve Plevne'de gerçekleşti. Isı enerjisi fiyatları, Var-
na ve Razgrad'da (Hezargrat) %17-18, Pernik'te %15, 
Plovdiv'de (Filibe) %13, Rusçuk'ta %11 ve Gabrovo'da 
%9 arttı. Fiyatlarda en düşük artış, %4'ün altında olan 
Sliven'de (İslimye) gerçekleşti.

Elektrik fiyatları ülkede ortalama yüzde 4,40 ora-
nında zamlandı. Elektriğe ÇEZ Şirketi aboneleri için 
yüzde 5, 57, EVN Şirketi aboneleri için yüzde 3,74 ve 
Energo Pro Şirketi aboneleri için yüzde 3,57 oranında 
zam geldi.
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Öğretmenlerin aşılanma oranı çok düşük
Bulgaristan Öğretmen-

ler Sendikası (SBU) Baş-
kanı Yanka Takeva, Eği-
tim ve Bilim Bakanlığının 
(MON) resmi Facebook 
sayfasından yayınlanan 
bir video mesajında, 
“İnsanın pandemi süre-
cinde sağlığına dikkat 
etmesi çok önemli. Ben 
şahsen aşı oldum, çünkü 
bu kadar çok öğretmen 
ve eğitim personeliyle 
yapılan toplantılarda on-
ların sağlıklarını tehlike-
ye atmayı göze alamam” 
diye kaydetti.
Takeva, “SBU üyele-

ri, SBU'nun politikasını 
çok iyi biliyor ve onlar, 
aşı olmak için kaydolan 
ilk vatandaşlardandı, bu-
nun için onlara sonsuz 
teşekkür ediyorum” diye 
ifade etti.
MON, yaklaşık bir hafta 

önce okul öncesi ve okul 
eğitim sisteminde aşıla-
ma konusunda bir bil-
gilendirme kampanyası 
başlatıldığını açıkladı.

Kampanyanın amacı, 
eğitim sistemi dahilinde 
çalışanların aşı lehine 
veya aleyhine arasında 
bilinçli bir seçim yapa-
bilmesidir. Anaokulları 
ve okul müdürleri ile böl-
gesel toplantılar düzen-
lenmektedir. Bu toplantı-
larda ulusal ve bölgesel 

çapta itibar sahibi sağlık 
uzmanları, koronavirüs 
aşılarının yararları ve 
riskleri hakkındaki tüm 
soruları yanıtlıyor. Ko-
nuyla ilgili okul düzeyin-
de de her yerde görüş-
meler yapılacak.
MON’dan yapılan açık-

lamada Bulgaristan'daki 

okulların sadece yüzde 
4'ünde personelin yüz-
de 70'inden fazlasının 
Covid-19'a karşı aşılan-
dığı bildirildi. Anaokulla-
rında bu pay yüzde 3'tür. 
Okulların neredeyse 
üçte ikisinde aşılı uzman 
pedagoglar ve pedagog 
olmayan diğer uzmanlar 

yüzde 30'dan az, ana-
okullarında ise bu oran 
yüzde 75'tir. Aynı za-
manda anaokullarındaki 
ve okullardaki çalışanla-
rın aşılanması, yeni eği-
tim öğretim yılında okul-
larda yüz yüze eğitimin 
rahat bir şekilde devam 
etmesi için önemli bir ön 
koşuldur.
Bakanlık, uzaktan eği-

time olası bir acil geçi-
şin yanı sıra uzun süre 
uzaktan eğitimden son-
ra yüz yüze eğitim süre-
cine dönüş için güncel 
kılavuzlar ve faydalı ma-
teryaller hazırlamakta-
dır. Onlar, bölge eğitim 
müdürlükleri aracılığıyla 
okullara ve anaokulla-
rına dağıtılacak. Ayrıca 
pandemi sürecinde ki-
şisel sağlık ve güvenlik, 

eğitim sisteminin ihtiyaç-
ları konularında bilgi ve 
materyallerin yer aldığı 
kolay erişilebilir ve gün-
cel bir veri tabanı sağla-
nacak.
Eğitim sisteminde sos-

yal tarafların önerisi üze-
rine aşılı öğretmenlere 
ek olarak iki gün ücretli 
izin verilmesine karar 
verildi. Öğretmenler, bu 
izin günlerini birinci veya 
ikinci doz aşı olduktan 
sonra ardı arda veya iki 
farklı günde olmak ara-
sında kendi seçtikleri 
şekilde kullanabilecekler. 
Aşılı personel en az yüz-
de 70'ine ulaşan okullar, 
halk sağlığının korunma-
sına katkılarından dolayı 
MON tarafından özel bir 
sertifika alacak.
            Kırcaali Haber

AP, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e 
kabul edilmesi çağrısını destekledi

Avrupa Birliği (AB) 
Parlamentosu, Bulga-
ristan ve Romanya'yı 
şartları yerine getirdik-
leri için Schengen böl-
gesine kabul etmeye 
çağıran bir karar tasa-
rısını onayladı.
AP, yaptığı basın 

açıklamasında, kararın 
505 lehte, 134 aleyhte 
ve 54 çekimser oyla 
kabul edildiğini bildirdi.
Hırvatistan da şart-

ları yerine getirmiştir, 
ancak AP üyeleri, sı-
nırlarında insan hakla-
rı ihlalleri raporlarından 
dolayı endişe duyuyor. 
Ülkenin sınır muhafız-
larının daha iyi çalış-
masını sağlayacağını 
umuyor. AP üyeleri, 
Hırvatistan'ın yasa dışı 
göçmenlere ve ulusla-
rarası koruma başvuru 
sahiplerine yönelik po-
lisin şiddet eylemlerini 
takip etmesini memnu-
niyetle karşılıyor.
AP, Covid-19 pande-

misi nedeniyle askıya 
alınan Schengen böl-
gesinde serbest do-
laşımın yeniden sağ-
lanması çağrısında 
bulunuyor. AP üyeleri, 
2015'ten bu yana bazı 
iç sınır kontrollerinin 
yasa dışı olarak ger-

çekleştirildiğini bildiri-
yor. Onların ifadesine 
göre, Avrupa Komisyo-
nu hukuki işlem başlat-

malı. AP, Sınır ve Sahil 
Güvenlik Ajansı (Fron-
tex) tarafından Schen-
gen bölgesinin dış sı-
nırlarında göçmenlerin 
geri püskürtüldüğüne 
dair raporlardan endi-
şe duyuyor.
Avrupa Parlamento-

su ayrıca yolsuzluğun 
dünya çapında insan 
hakları ihlalleri için AB 
tarafından yaptırımlar 
uygulama nedenleri 
arasında yer alması 
çağrısında bulunan bir 
karar taslağını da ka-

bul etti.
Kararda  yolsuzluğun 

insan hakları durumu 
üzerinde yıkıcı bir et-

kisi olduğu ve çoğu 
zaman kurumların ça-
lışmalarını ve hukukun 
üstünlüğünü baltaladı-
ğı belirtildi. AP yaptığı 
açıklamada, Magnitsky 
Yasası kapsamındaki 
ABD yaptırımlarının 
aksine AB kurallarının 
yolsuzluğu içermediği-
ni kaydetti.
Avrupa Komisyonun-

dan AB’nin yaptırım-
larının kapsamını ge-
nişletmesi ve AP'nin 
de ihlaller için cezalar 
önermesini sağlamak 

için bir yasa tasarı-
sı sunması isteniyor. 
AP'ye göre, insan 
hakları ihlallerine karşı 

yaptırımların oylanma-
sında nitelikli çoğunluk 
aranması gerekir.
Karara göre AP, yal-

nızca insan haklarını, 
demokrasiyi ve hu-
kukun üstünlüğünü 
korumaları nedeniyle 
AB'ye, AB örgütleri-
ne, vatandaşlarına ve 
kurumlarına misilleme 
olarak uygulanan her 
türlü yaptırımı kınar. 
AB, bu tür yaptırımla-
ra hızlı ve tutarlı yanıt 
vermelidir.  
          Kırcaali Haber

Genç doktorlar için 
Bulgaristan'da 3 yıl çalışma 

zorunluluğu kaldırılıyor
Uzmanlık eğitimlerini tamamladıktan sonra genç 

doktorların Bulgaristan'da 3 yıl çalışması artık 
gerekmeyecek. Sağlık Bakanlığının Uzmanlık 
Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik değişiklik önerisi 
ayrıca genç doktorların uzmanlık eğitimi görece-
ği yerlerin onların çıkarlarına göre belirlenmesini 
öngörüyor.

Halihazırda uzmanlık eğitimi gören genç dok-
torlar eski düzene göre eğitimlerini bitirecekler. 
Ancak onlar için ülkede üç yıl çalışma zorunluluğu 
kaldırılıyor.

Genç doktorların uzmanlık eğitimi göreceği yer-

ler, devletin çıkarlarına göre değil, genç doktorla-
rın çıkarlarına göre belirlenecek.

Devlet tarafından finanse edilen doktorların uz-
manlık eğitimi göreceği yerler belirli süreler içinde 
yılda iki kez onaylanacak.

Eğitim masraflarının devlet bütçesinden karşı-
landığı yerlerde yapılan doktorlara yönelik uzman-
lık eğitimleri mart ve ekim aylarında başlayacak.

Eğitim masraflarının devlet bütçesinden karşı-
lanmayan doktorlara uzmanlık eğitimi koşullarında 
değişiklik olmayacak.

Uzmanlık eğitimi yapılan kurum ve kuruluşlara 
devletten iki asgari ücret ve her bir öğrenci için 
ödenmesi gereken sigorta primlerinin miktarı ka-
dar kaynak sağlanacak. Kaynak miktarı, tüm uz-
manlık alanlarında uzmanlık eğitimleri için aynı 
olacak. Genel tıpta uzmanlık eğitimi alan her öğ-
renci için 1560 leva kaynak tahsis edilecek.
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Edirne Trakya Üniversitesi, Bulgaristan’dan Yeni Öğrencilerini Bekliyor

Edirne Trakya Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı ve Dış İliş-
kiler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat 
Türkyılmaz ve Öğrenci İşleri 
Daire Başkanı Türker Türküç, 
Kırcaali ve Haskovo (Hasköy) 

illerine bağlı ilçe belediye tem-
silcileriyle bir çalışma toplantısı 
düzenledi.

Onlar, üniversitenin çeşitli fa-
külteleri ve bölümlerinin yanı 
sıra Bulgaristan'dan öğrenci 
kabul koşulları hakkında bilgi 

verdi.
Edirne Trakya Üniversitesinde 

64 ülkeden öğrenci eğitim gör-
mektedir. Balkan ülkelerinden 
toplam 4 000 öğrencinin 1200’ü 
Bulgaristan'dandır. Üniversitede 
300 bölüm bulunuyor.

2021/2022 eğitim öğretim yılı 
için yurt dışından başvuru ev-
rakları 30 Temmuz 2021 tarihi-
ne kadar kabul edilecek.

Başvuru Bulgarca da dahil 
olmak üzere çevrimiçi yapılır, 
ücretsizdir. Öğrenci kabulü, 
başvuru belgelerine dayanmak-
tadır. Bulgaristan'dan öğrencile-
rin kabulü için tıp, diş hekimliği, 
eczacılık, arkeoloji, mühendislik 
/makine ve inşaat mühendisliği/ 
ve diğer mesleklerde çeşitli uz-
manlık alanlarında 403 yer ay-

rılmıştır.
Trakya Üniversitesinden alınan 

diplomalar uluslararası düzeyde 
tanınır. Üniversite, Sofya Sveti 
Kliment Ohridski Üniversitesi, 
Plovdiv (Filibe) Paisiy Hilen-
darski Üniversitesi gibi üniver-
sitelerimizle ve ayrıca dünyanın 
dört bir yanından 28 diğer üni-
versiteyle temas halindedir.

Başvuru yapmak isteyenler 
detaylı bilgi için şu web sayfa-
sını ziyaret edebilirler: https://
student.trakya.edu.tr

Bulgaristan’da en uzun demir 
yolu tünelinin temeli atıldı
Başkent Sofya’ya 25 kilometre yakın Vakarel garı bölge-

sinde Bulgaristan Devlet Demiryollarının (BDJ) 6,8 kilomet-
relik en uzun demiryolu tünel projesinin temel atma töreni 
düzenlendi.

Bulgaristan’da geçici teknokratlar hükümetinin Ulaştırma 
Bakanı Georgi Todorov’un da hazır bulunduğu törende, Avru-
pa Birliği (AB) fonlarının desteği ile yapılan finansman sonucu 

projeye 500 milyon avro yatırılacağı açıklandı.
Temeli atılan projenin yapım süresi 72 ay olduğu ve bu 

güzergahta diğer alt geçit, tünel üst geçit gibi tesislerin de 
inşa edileceği belirtildi.

Temel atma töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir-
yolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da hazır bu-
lundu.

Elin Pelin-Vakarel garların arasındaki 20 kilometrelik demir-
yolu güzergahın modernizasyonuna bağlı olan tünel inşaat 
projesine, Türkiye’den Cengiz Holding, Duygu Mühendislik 
ve İnşaat da katıldı.

Mestanlı Şehitler Camisi'nin Temeli Törenle Atıldı
Mestanlı Belediye Başka-

nı İlknur Kazım, törende, 
Mestanlı’nın burada yaşa-
yan farklı etnisite, din ve 
kültürlerin arasında hakim 
olan karşılıklı hoşgörü ile 
tanındığını belirterek, "Bizim 
Mestanlımızda Hristiyan ile 
Müslüman bayramlarını da-
ima birlikte kutlayıp farklı 
etnik ve dini toplulukların 
temsilcilerinin uyum içinde 
yaşaması bir örnektir." diye 
konuştu.
Kentte iki ay önce yine 

belediyenin katkısı ile bir 
kilisenin temel atma töreni 

gerçekleştirildiğini, şimdi 
ise yeni bir caminin yapımı-

na başlandığını anlatan Ka-
zım, "Bu da bizim en büyük 

zenginliğimiz, hoşgörümüz, 
sevgimiz." dedi.

Kazım, sözlerini şöyle sür-
dürdü:
"Camiler sadece ibadet 

yerimiz değildir. Dinimizce 
toplumun bir araya geldiği, 
eğitimden dine kadar birçok 
konuda paylaşımda bulunu-
lan yerlerdir. Aynı zamanda 
camiler, zenginle fakirin, iş-
çisi ile işverenin, yöneten ile 
yönetilenin aynı safta buluş-
tuğu, bütünleştiği, kaynaştı-
ğı bir yerdir.”
Temel atma törenine Kır-

caali Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi, Yüksek İslam 
Şura Başkanı Vedat Ahmed, 
Türkiye’nin Filibe Başkonso-
losu Korhan Küngerü ve di-
ğer yetkililer de katıldı.


