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Azerbaycan Büyükelçisi’nden 
Kırcaali Haber Gazetesine Ziyaret

Kırcaali’yi ziyaret eden Azer-
baycan Sofya Büyükelçisi Nar-
giz Gurbanova, Kırcaali Haber 
Gazetesine nezaket ziyaretin-
de bulundu. Gazetenin ofisinde 
gerçekleşen görüşmede Kırcaa-
li Haber Gazetesi sahibi ve Ge-
nel Yayın Yönetmeni Müzekki 
Ahmet, gazetenin site editörü ve 
muhabir Nilgün Ahmet ve muha-
bir Resmiye Mümün yer aldılar.

Büyükelçinin gazeteye ziyare-
tinden dolayı onur duyduklarını 
ifade eden Müzekki Ahmet, ko-
nuğuna gazete hakkında bilgi 
verdi, Bulgaristan’da Türkçe 
gazete çıkarmanın zor olduğunu 
belirtti. 31 Mart 1918 tarihinde 
Azerbaycan topraklarında Er-
meniler tarafından gerçekleş-
tirilen soykırım şehitlerini rah-
metle anmayı unutmayan Ah-
met, Azerbaycan ve Türkiye’nin 
iki devlet bir millet olduğunu 
dile getirdi. Azerbaycan’ın eski 
Cumhurbaşkanı Rahmetli Hay-
dar Aliyev'in Türk dünyası açı-
sından önemli çalışmalarda 
bulunduğunu kaydeden gazete 
sahibi, kendisini rahmetle andı-
ğını söyledi. 

Bir yıldır Sofya’da görevde bu-

lunduğunu belirten Gurbanova, 
Kırcaali’yi ilk kez ziyaret ettiğini 
ifade etti. Bulgaristan’da Yahu-
dilerin Nazi soykırımından kur-
tarılmasının 74. yılı ve Hoşgörü 
ve Etnik Azınlıklar Arası Destek 
Günü münasebetiyle düzenle-
nen foruma katılmak için şehri 
ziyaret ettiğini aktaran Azerbay-
can Büyükelçisi, “Biz hoşgörü-

ye çok önem veriyoruz. Bizde 
sadece devlet siyaseti değil, 
hoşgörü bir hayat tarzı” dedi. 
Azerbaycan hakkında genel 
bilgiler veren Büyükelçi, tüm 
devlet törenlerinde Müslüman 
topluluğundan başka Ortodoks 
Hıristiyan ve Yahudi topluluk-
larının da temsilcilerinin hazır 
bulunduğunu aktardı. Azerbay-

can din adamlarının katılımıyla 
Bulgaristan’da bir konferans dü-
zenleme fikri olduğunu söyledi. 

31 Mart, 31 Mart 1918 tarihin-
de Ermenilerin Bolşeviklerle 

birleşerek, hâlâ bağımsızlığını 
kazanamamış Azerbaycan`da 
Türk-Müslüman halka, hattâ 
Yahudi azınlığa karşı yaptığı 
soykırımı anma günü olduğunu 
kaydeden Büyükelçi, 1918`in 31 
Mart günü de dahil tam beş gün 
içinde Ermeniler Bakü merkezli 
Azerbaycan topraklarında ka-
dın, yaşlı, çoluk, çocuk deme-
den herkesi yakıp yıktıklarını 
belirtti. 99 yıl önce yaşanan o 
acı olayları anlattı. Azerbaycan 
ve Bulgaristan arasındaki iliş-
kilere de değinen Büyükelçi, 
Kırcaali ile ileride ortak projeler 
gerçekleştirmeyi arzu ettikleri-
ni dile getirdi. İki ülke arasında 
sivil toplum kuruluşlarının ara-
cılığıyla çeşitli alanlarda işbirliği 
yapmak istediklerini söyledi. 

Görüşmenin sonunda Büyü-
kelçi, Müzekki Ahmet’e anmalık 
hediyeler sundu. 

Daha sonra Azerbaycan Bü-
yükelçisi, şu anda Kırcaali Tarih 
Müzesi binasını olarak kullanı-
lan eski medreseyi ve ardından 
Kırcaali Bölge Müftülüğünü zi-
yaret etti. 

Savcılık, sınır kapatma olaylarını araştırıyor
Sofya Şehir Savcılığı, erken 

parlamento seçimlerinden önce 
aşırı milliyetçi grubun Bulgaris-
tan ve Türkiye arasındaki üç 
sınır kapısını kapatmasından 
dolayı Birleşik Vatanseverler 
Koalisyonu Eşbaşkanları Valeri 
Simeonov, Krasimir Karakaça-
nov ve koalisyonda yer alan par-
tilerden seçilen başka milletve-
killerinin suç işleyip işlemediğini 
araştıracağı bildirildi. 

21 ve 24 Mart 2017 tarihlerin-
de aşırı ırkçı ve milliyetçi görüş-
leriyle tanınan Birleşik Vatanse-
verler koalisyonu, sözde seçim 
turizmine karşı Türkiye ile sınır 

kapılarında protesto gösterileri 
düzenledi. Aşırı milliyetçiler, Ka-
pitan Andreevo-Kapıkule Sınır 
Kapısı, Lesovo-Hamzabeyli Sı-

nır Kapısı ve Malko Tırnovo-De-
reköy Sınır Kapısı olmak üzere 

Devamı 7’de



  Kırcaali Haber 212 Nisan 2017 HABERLER

Sofya’da “Din Özgürlüğü ve 
Ayrımcılıkla Mücadele” semineri

14 Mart 2017 Salı günü 
Sofya’da “Din Özgür-
lüğünün Korunması ve 
Din ve İnanç Temelinde 
Ayrımcılık ve Şiddetle 
Mücadele” konulu se-
minerin açılışı yapıldı. 
Seminer, Bulgaristan Ay-
rımcılığa Karşı Koruma 
Komisyonu ve Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) 
Sofya Büyükelçiliği tara-
fından ortaklaşa düzen-
lendi. Sofya’daki Balkan 
Oteli’nde düzenlenen se-
miner üç gün sürdü. 
Seminer in açılışını 

yapan ABD Sofya Bü-
yükelçisi Eric Rubin, 
“Bulgaristan’ın gelece-
ğinde çok etnikli, çok 
dinli bir toplum var” dedi. 
Ayrımcılığa Karşı Koru-
ma Komisyonu Başkanı 
Ana Cumalieva, yaptığı 
selamlama konuşma-
sında son yıllarda dini 
değerlerin, inançların ve 
kanaatlerin yeniden can-
lanması eğilimi olduğunu 
belirtti. 

Katılımcılar arasında 
ABD Adalet ve İç Gü-
venlik Bakanlıklarının, 
Bulgaristan’da çeşitli dini 
toplulukların temsilcileri, 
insan hakları alanında 
çalışan sivil toplum ku-
ruluşu üyeleri, devlet ku-
ruluşu ve kurumu temsil-
cileri, üniversite hocaları 
hazır bulundu. 

Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftülüğü’nü 
temsilen seminere Baş-
müftü Yardımcısı Birali 
Mümün katıldı. Semi-
nerde konuşan Sayın 
Mümün, ülkede bulunan 
Müslüman toplumunun 
karşılaştığı sorunlar hak-
kında bilgi verdi. Nefre-
te dayalı suçlarla ilgili 

olarak hala hiç kimse-
nin mahkum edilmediği 
2011 yılında başkent 
Sofya’daki Banyabaşı 
Camii’ne yapılan saldırı-
yı örnek verdi. 
Gruplara ayrılan katı-

lımcılar, raporlar, sunum-
lar ve pratik çalışmalar 
şeklinde din özgürlüğü, 
din temelinde ayrımcılığa 

karşı korunma ve nefrete 
dayalı suçların ve onla-
rın niteliğinin ölçülmesi-
ne ilişkin Bulgaristan ve 
ABD’nin mevzuatlarıyla 
ilgili konuları ele aldı. 
Seminerin son günün-

de iyi bir yönetim ve fark-
lı dini ve etnik grupların 
temsilcileri arasında an-
laşma sağlanmasına iliş-
kin örnekler belirlendi. 
Grandmufti.bg haber 

sitesine konuşan ABD 
Dışişleri Bakanlığı'na 
bağlı Demokrasi, İn-
san Hakları ve Çalışma 
Bürosu’nun temsilcisi 
Stacey Bernard Davis, 
ABD’nin yürüttüğü politi-
kanın gerek daha büyük, 
gerekse daha küçük dini 
topluluklar ve dini inanç-

ların teşvik edilmesi ve 
desteklenmesine yönelik 
olduğunu belirtti. Davis, 
“Amerika’daki dini top-
luluklar arasındaki iş-
birliğin uzun yıllık tarihi 
var. Küçük veya büyük 
her biri eşit durumdadır” 
dedi. 
Bulgaristan ve ABD’de 

dini tahammülsüzlük 
tavırlarının ne boyutta 
olduğu sorusu üzerine 
Davis, ABD’ye bakış 
Bulgaristan’da dini ta-
hammülsüzlük boyu-
tunun oldukça büyük 
olduğunu söyleyerek, 
“Mesela, seminerde 
Bulgaristan’da antisemit 
olaylara ilişkin raporu 
dinlediğimde şok oldum” 
dedi. 

Hastanelere 437 ileri teknoloji 
odaklı tıbbi cihaz sağlanacak

BG 07 Halk Sağlığına 
İlişkin Girişimler Progra-
mı kapsamında sağlanan 
15 782 353 avroluk hibe 
desteği ile Bulgaristan’da 
sağlık sektörünün iyileş-
tirilmesine yönelik 29 
proje finanse edildi. Pro-
jelerin süresi 30 Nisan 
2017 tarihinde sona ere-
cek. Projeler, 2014-2021 
dönemine ilişkin Avrupa 
Ekonomik Alanı Mali 
Yardım Mekanizması ve 
Norveç Mali Mekanizma-
sı çerçevesinde finanse 
ediliyor. 
Sofya’da düzenlenen 

konferansta BG 07 Halk 
Sağlığına İlişkin Girişim-
ler Programı’nda kayde-
dilen ilerlemeler hakkın-
da bilgi verildi. 
Forumun açılışını yapan 

Sağlık Bakan Yardımcısı 
Lübomir Gaydov, “Bu ve-
sileyle Norveç, İzlanda 
ve Lihtenştayn’a progra-
mı desteklemelerinden 
dolayı teşekkür etmek 
isterim. Şüphesiz, onla-
rın mali desteği ülkemiz-
de sağlık alanında gözle 
görülebilir sonuçlar elde 
edilmesine katkı sağlı-
yor” diye kaydetti. 
G ayd ov,  p r o j e l e r -

den biri olarak Sağlık 

Bakanlığı’nın ülkede 34 
tedavi kurumunda sunu-
lan hizmetlerin iyileştiri-
leceği neonatoloji ve pre-
natal tanı konulmasına 
ilişkin 437 ileri teknoloji 
odaklı tıbbi cihaz satın 
alınan projeyi örnek ver-
di. Tıbbi cihazlar tedarik 
süreci bitmek üzeredir. 
Program kapsamında 

proje gerçekleştiren ku-
rum ve kuruluşlar ara-
sında Ulusal Enfeksiyöz 
ve Paraziter Hastalıklar 
Merkezi, belediyeler, Fi-
libe Sveti Georgi Hasta-
nesi, 2. Şeynovo Kadın 
Hastalıkları ve Doğum 
Hastanesi, 1.Sveta Sof-
ya Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Hastanesi, Bul-
garistan Aile Planlaması 
ve Cinsel Sağlık Derneği 
ve başka örgütler bulu-
nuyor. 
Ulusal Enfeksiyöz ve 

Paraziter Hastalıklar 
Merkezi’nin projesi kap-
samında diyabet has-
taları ve başka seyrek 
hastalıklar görülen has-
taların kayıt kütüğü oluş-
turuluyor. 
Hasta odalarının yeni-

lenmesi,  hastanelerde 
ve dışında görevli per-
sonelin mesleki yeterli-
liğinin yükseltilmesi ile 
bir sürü psikiyatri hizmet 
sunan kurumlarda kalan 
hastalara yönelik hizmet-

ler iyileştirildi. 
Aile hekimler i, 

psikoloji uzman-
ları ve sosyal hiz-
met uzmanlarına 
depresyon ve inti-
har eğilimleri olan 
hastaların ayır t 
edilebilmesi, teda-
vi edilmesi ve baş 
edilmesine yönelik 
eğitim verildi. 
Aile planlaması 

ve 10-19 yaş arası 
çocuklar ve ergen-
lerde üreme sağlı-
ğının önlenmesine 
yönelik merkezler 

kuruldu. 
BG 07 Halk Sağlı-

ğına İlişkin Girişimler 
Programı’nın opera -
törü Sağlık Bakanlığı, 
Bulgaristan’ın programa 
sağladığı ulusal katkı 
payı ise 2 367 353 avro-
dur. 
Programın amacı halk 

sağlığının iyileştirilmesi,  
üreme ve ruh sağlığına 
odaklanılarak sağlık eşit-
sizliklerinin azaltılması, 
çocuk sağlığının, Sağ-
lık Bakanlığı sisteminde 
yönetimin iyileştirilmesi 
ve Roman vatandaşların 
karşılaştıkları zorlukların 
üstesinden gelinmesidir. 

Kırcaali ilinde 164 
açık iş pozisyonu var 

Kırcaali İş Bürosu’nun son haftaki iş ilanlarında 
Kırcaali ve Çernooçene (Yenipazar) ilçelerinde ol-
mak üzere 164 açık iş pozisyonu bulunuyor. Aynı 
zamanda geçen yıl il çapında iş sözleşmeli perso-
nel pozisyonlarına ancak 500 kişi atandı. Sanayi 
ve inşaat alanında uzmanlar için büyük talep var, 
ancak çalışmak isteyen uzmanlar bulunamıyor. Şu 
anda 5 çilingir, 4 tornacı, 2 metal kesim makine 
operatörü ve 3 frezeci aranıyor. Bu haftaki ilanlar-
da en çok olmak üzere 9 boş koruma elemanı po-
zisyonu bulunuyor. Geleneksel olarak Kırcaali’de 
en çok tekstil firmaları boş pozisyonlar için ilan 
veriyor. Şu anda 34 açık pozisyon var. 

Yüksek eğitimlilere yönelik boş iş pozisyonları 
yüzde 10’un altında. Yüksek eğitimliler için hala 
boş hekim ve öğretmen pozisyonları var.

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyo-
nu (KNSB) İl Başkanı İvanka Karakoleva, “Nitelikli 
işgücü eksikliğinin nedeni ilde işçi ücretlerinin dü-
şük olmasıdır. Geçen yıl ortalama işçi ücreti 706 
levaydı” diye kaydetti. Karakoleva, bu yılki resmi 
istatistik verilere göre Aralık 2016 tarihi itibarıyla 
asgari işçi ücretinin artmasından dolayı ortalama 
işçi ücreti 767 levaya çıktığını söyledi. KNSB İl 
Başkanı, “Ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Bölgede 
ortalama işçi ücreti 500-600 leva arasında de-
ğişiyor. Bu göstergeye göre Kırcaali sıralamada 
Yanbol, Köstendil, Silistre gibi illerin yanında bu-
lunuyor. Bu yüzden yoksulluk oranı yüzde 60,1 ile 
çok yüksek “ dedi. 
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Küçük çiftliklerin geliştirilmesine 
yönelik projelere hibe desteği 

Devlet Tarım Fonu, 
2014-2020 Kırsal Kesim-
lerin Kalkınması Progra-
mı Çiftlik ve İşletmelerin 
Geliştirilmesi, 6. Tedbiri 
Küçük Çiftliklerin Geliş-
tirilmesi İçin Başlangıç 
Yardımı 6, 3 Alt Tedbiri 
kapsamında 85 projenin 
finanse edilmesi konusun-
da anlaşma sağladı. 

Fon’da çalışanlar, küçük 
çiftliklere ilişkin projelerin 
onaylanması ve finanse 
edilmesi üzere anlaşma 
sağlanmasına yönelik yo-
ğun çalışmalarına devam 
ediyor. Alt tedbir kapsa-

mında başvuruda bulu-
nulan 627 proje önerisine 
ilişkin yeni denetim çalış-

maları yürütülüyor. Dene-
timler tamamlanınca proje 
önerileri, finanse edilmesi 

konusunda anlaşma sağ-
lanması üzere Tarım Fonu 
il müdürlüklerine gönderi-
lecek. 

Hatırlatmak gerekirse, 
ilk teklif çağrısı kapsa-
mında küçük tarım çiftlik-
lerinin desteklenmesine 
yönelik projeler için ön-
görülen leva karşılığında 
30 milyon avroluk bütçe 
alt tedbir için talep edilen 
mali destek tutarını olduk-
ça aşmaktadır. 

Programın Küçük Çift-
liklerin Geliştirilmesi İçin 
Başlangıç Yardımı 6, 3 alt 
tedbiri ile küçük tarım çift-

Kırcaali ilinde sübvansiyonlu istihdam 
programı 1 Mayıs’ta başlayacak

Kırcaali İl Kalkınma 
Konseyi’ne bağlı Kırcaali 
Valisi Naço Kovaçev’in 
başkanlık ettiği İstihdam 
Komisyonu, yaptığı otu-
rumda 2017 Yılı Kırcaali 
İli Bölgesel İstihdam ve 
Öğrenim Programına da-
hil edilmesine ilişkin proje 
tekliflerinin değerlendirile-
ceği bir yöntem onayladı. 
İş büroları, sendikal ve iş-
veren örgütleri, Valilik ve 
İş Müfettişliği temsilcileri-
nin yer aldığı bir komisyon 
kuruldu. Komisyon beledi-
yeler tarafından önerilen 
projeleri değerlendirerek, 
hibe desteği alacak proje-
leri seçecek. 

2017 Yılı Kırcaali İli Böl-
gesel İstihdam ve Öğre-
nim Programının amacı 
istihdamın ar tırılması, 

işsizliğin azaltılması ve 
işgücü kalitesinin iyileşti-
rilmesidir. Bu yıl progra-
mın hedef kitlesi 29 yaş 
altı gençler, 50 yaş üstü 
işsizler, mesleki yeterlilik 
seviyesi düşük olup, ki-
lit yetkinlikleri eksik olan 
kişiler, engelli kişiler ve 

başkalarıdır. Program 
kapsamında bu tür kişi-
lere en az 6 ay süreliğine 
tam ya da yarı zamanlı 
sübvansiyonlu istihdam 
sağlanacak. 

Kırcaali ilinde programa 
1 Mayıs’ta başlanması ve 
30 Kasım 2017 tarihinde 

sonlandırılması kabul edil-
di. Program çerçevesin-
de bölgeye 157 019 leva 
mali kaynak sağlanması 
öngörülüyor. Bu finansal 
kaynaklarla 6 ay süreli-
ğine istihdam sağlanma-
sı üzere 44 iş pozisyonu 
açılması bekleniyor. 

Başvuru koşulları ara-
sında proje tekliflerinin 
başka ulusal programları 
veya 2014-2020 İnsan 
Kaynaklarının Gelişimi 
Operasyonel Programı-
nın işlemlerini yineleme-
mesi ve sosyal hizmetler 
sunulmasını içermemesi 
bulunuyor. 

Hibe alacak projelerin 
seçimi İstidam Komisyo-
nun 28 Mart 2017 tarihin-
deki oturumunda yapıldı.

             Kırcaali Haber

Emekli olan öğretmen ve yardımcı 
personel işten çıkarılmayacak

E ğ i t i m  v e  B i l i m 
Bakanlığı’nın, anaokulla-
rı, okullar, öğrenci yurt-
ları ve kapsayıcı eğitim 
sürecine destek veren 
bölgesel merkezlerde 
görevli öğretmenlerin ve 
yardımcı personelin bir 
kısmını işten çıkartma 
gibi bir niyeti olmadığı 
açıklandı. 
Her yıl olduğu gibi Ba-

kanlık, emekli olmaya 
karar veren veya başka 
sebeplerden dolayı gö-
revlerinden ayrılan eği-
tim sistemi kapsamında 
çalışanlara tazminat 

ödenmesi için kaynak 
sağlamak zorundadır. 
İş Kanunu’na göre öğ-

retmenler, 10 brüt ücret 
tutarında, yardımcı per-
sonel ise 8 brüt ücret 
tutarına kadar tazminat 
alma hakkına sahipler. 
Tazminatın tutarı öğ-
retmenin veya yardımcı 
personelin eğitim kuru-
munda çalışma süresine 
göre belirleniyor. 
2016 yılında böyle taz-

minat hakkından yakla-
şık 12 bin öğretmen ve 
yardımcı personel olarak 
çalışmış kişiler yararlan-

dı. Buna rağmen eğitim 
sistemi kapsamında ça-
lışanların sayısı 89 500 
olarak korundu. 
İşte bu sebepten dola-

yı 2017 Yılı Ulusal Okul 
Ağının Optimizasyonu 
Programı’nda benzeri 
parametreler öngörülü-
yor. Onlar göstergelidir, 
çünkü tam olarak kaç 
öğretmenin ve yardımcı 
personelin emekli olmayı 
veya görevden ayrılmayı 
tercih edecekleri öngö-
rülemez bir şeydir. 
Eğitim Bilgi Merkezi 

verilerine göre şu anda 

nerdeyse 7 bin öğretmen 
61 yaşını doldurmuş du-
rumda. Aynı yaşta olan 
eğit im kurumlarında 
yardımcı personel ola-
rak çalışanların sayısı 
birkaç bindir. Hepsinin 
sigorta prim günleri tam 
olduğu takdirde emekli 
olma hakkı var. Emekli 
yaşını doldurduklarında 
öğretmenlerin büyük bir 
kısmı tazminat alma hak-
kından yararlanıp, eğitim 
sistemi kapsamında ça-
lışmaya devam ediyor.
          Kırcaali Haber

liklerin ekonomik gelişimi 
ve güçlendirilmesi, onların 
modernleştirilmesinin ve 
teknolojik yenilenmesinin 
hızlandırılması yanı sıra 
çevre koruması ve iklim 
değişikliklerle mücade-
lenin iyileştirilmesi des-
tekleniyor. Mali destek 
hibe şeklinde veriliyor ve 

bununla küçük tarım çift-
liklerinin sürdürülebilir ge-
lişimi ve büyümesi amaç-
lanıyor. Mali destek, proje 
önerisine ek olarak sunu-
lan iş planının dürüst bir 
şekilde yerine getirilmesi 
koşuluyla maksimum 5 yıl 
için veriliyor. 

              Kırcaali Haber

G üneybat ı  Bu lga r i s tan ’da 
ağaçlandırma çalışmaları başladı

Güneybatı Bulgar istan Orman İş letmeler i 
Müdürlüğü’ne bağlı alanlarda 3500 dekar yeni orman-
lar oluşturulacak. Güneyde bulunan bölgelerde bahar 
dönemi ağaçlandırma çalışmaları başladı. 

İlk fidan di-
kimi erozyona 
uğrayan or-
manlık alan-
larda yapıldı. 
Bu yılki önce-
lik de hastalık 
ve zararlılar-
dan etkilenen 
arazi ve alan-
la rda genç 
o r m a n l a r ı n 

oluşturulması olacak. Güneybatı Bulgaristan Orman 
İşletmeleri Müdürlüğüne bağlı beş ilde bulunan alanla-
ra 1 milyonun üzerinde fidan dikilecek. Çam kabuk bö-
ceğinin zarar verdiği ormanlık alanlara başlıca meşe, 
kayın, akçaağaç, ıhlamur, beyaz akasya gibi geniş 
yapraklı ağaç türü fidanları dikilecek. 

Bahar dönemi fidan dikimi 2800 dekarlık alanı kapsa-
yacak. Ağaçlandırma çalışmaları için 3 milyon levadan 
fazla harcama öngörülüyor. 

İkamet izni harcı 10 kat düşürüldü
Bakanlar Kurulu’nun oturumunda Bulgaristan’da 

yabancıların ödediği uzun dönem ikamet izni harç 
miktarının 10 kat azaltılarak 1000 levadan 110 levaya 
düşürülmesi kararı alındı. Ancak daimi ikamet izni harç 
miktarı 1000 leva olarak aynı kalıyor. 

Değişiklikler, Avrupa Komisyonu tarafından gönderi-
len altı direktifin uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi için Bulgaristan’a karşı ceza prose-
dürü başlatılacağına dair uyarı mektubu alınması so-
nucunda yapıldı. Direktiflerde aile fertlerinin bir araya 

toplanması, başka üçüncü ülke vatandaşlarının eğitim, 
öğrenci değişimi, bilimsel araştırma veya gönüllülük fa-
aliyeti amacıyla, yüksek nitelikli istihdamla ilgili hedefler 
veya AB üyesi ülkelerde kalmak ve çalışmak için kabul 
edilmesine ilişkin koşullar belirlenmiştir. 

Şimdiye kadar alınan 500 levalık harç miktarı belirti-
len farklı kategoride üçüncü ülke vatandaşları için 100 
leva, 110 leva ve 150 levaya düşürülüyor. 

Bu tür harçlar İçişleri Bakanlığı sistemi kapsamında 
toplanıyor. 
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Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ile söyleşi
- Sn.  Müf tüm,  he -

nüz bir kaç gün önce 
Bulgaristan’da parla-
mento seçimleri yapıldı, 
seçimler ile ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?

-Evvelen sizin ve bütün 
Kırcaali Haber gazetesi 
okurların mübarek üç ay-
larını ve hâssaten Regaip 
kandillerini tebrik ederim. 
Sıhhat ve afiyet dilerim.

Müftülük olarak, “Din 
eğitiminin önemini, mü-
barek gün ve gecelerin 
faziletini, ana baba hakkı, 
kulluk şuuru, Kur’an ve 
Sünnetin /Hadis/ ehem-
miyeti, komşu ve akraba 
hakkı, Helal- Haram gibi 
konuları her daim konuş-
mayı arzuladık, onlar üze-
rinde etütlerde bulunduk. 
Siyaset bilimcisi değilim, 
ama müftülük ile ilgili ileri 
geri konuşmalar yapıldığı 
için, şahsi yorumumu arz 
etmeye çalışayım.

Öncelikle “Politika”nın 
sözlük anlamı Yunan-
cadan geldiğini ve “Çok 
Yüzlülük” manasını taşı-
dığını hatırlayalım. Bu yö-
nüyle tasvip etmediğimiz 
bir kavramdır. Filozofların 
“ben az önceki ben de-
ğilim, değiştim” diyerek 
politikacı sorumluluktan 
kaçamaz, verdiği sözle-
ri yerine getirme çabası 
içinde olmalıdır. 

Politikanın terim mana-
sı - siyasi ve bürokratik 
yetkileri halkın yararına 
kullanmak. Hedef nok-
ta şudur ki, halkın refah, 
esenlik ve saadeti olma-
lıdır. Bu yönüyle takdir 
ederiz. Zira Peygamberi-
miz (s.a.s)  “İnsanların en 
şereflisi – onların efendisi 
onlara hizmet edendir, on-
ların yararına çalışandır” 
buyurmaktadır. 

Bir kaç gün önce vuku 
bulan seçimler ile ilgili 
neler söyleyebilirim, bile-
miyorum ki. İlkin gelişmiş 
toplumlarda siyasi partile-
rin vaatleri olduğunu ifade 
etmek isterim. Ekonomi, 
eğitim, sağlık, emekli-
lik gibi alanları daha iş-
lek hale getirme sözleri, 
gençlerin Bulgaristan’da 
istihdam edilmesi nokta-
sında sanayileşme vaatle-
ri vs. Onlar neredeyse çok 
az konuşuldu. 

Bundan dolayı adeta 
tepki mahiyetinde oy kul-
lananların, yüzde 20’ si 
hiç bir siyasi partinin stra-
tejisini takdir etmediğini, 
bundan dolayı da hiçbir 
partiyi tercih etmediğini 
esefle öğrenmiş olduk. 

Demokrasinin neleri alıp 
götürdüğünü ifade eden, 
ezanların rahatsızlık ver-
diğini söyleyen, Türkiye 
sınırında yaşlı insanları 
tehdit eden ve gözdağı 

veren... Türkiye’nin mü-
dahalesini dillendirenler 
oldu.  Bulgaristan’ın sa-
nayileşmesi, gelişmesi, 
eğitim, sağılık sektörle-
rinin ele alınması, kimlik 
ve aidiyet konuları ya az 
konuşuldu, yada sonraki 

seçimlere bırakıldı. 
Korku üzerinden, tehdit 

üzerinden siyaset yapıl-
maz. Hayırda yarışmak 
suretiyle hedefe varılır, 
varılınca da yetkiler hal-
kın faydasına kullanılır. 
Bir çok siyasi parti yetkili-
leri ve medyalar Türkiye’yi 
konuşurken, eski Cum-
hurbaşkanı R. Plevneliev 
“Türkiye’nin değil, farklı 
güçlerin Bulgaristan siya-
setine müdahil olduğunu” 
ifade etti. 

-Sn. Müf tüm, bazı 
haber sitelerinde sizi, 
Başmüftüyü ve Hasko-
vo Müftülerini Recep T. 
Erdoğan ile görüntüle-
diler? Bu yönüyle de 
sizleri eleştirdiler. Ko-
nuyla ilgili neler ifade 
edersiniz?

-Efendim 12.03.17 Pa-
zar günü, Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Görmez’in misafirleri 
olarak, Başmüftümüz Dr. 
Mustafa Hacı’nın rehberli-
ğinde Bulgaristan’daki bü-
tün bölge müftüleri, 3.sü 
vuku bulan “Uluslararası 
İyilik Ödülleri” programına 
katıldık. Hakikaten duygu 
yüklü, heyecan dolu müs-
tesna bir program tertip 
edilmişti, büyük keyif ve 
saadet aldık. 

Kitap ayırtmaçları tasar-
layıp, çoğaltıp satan ve 
ardından da gelirleri ile 
Afrika’da 3 katlı ev ala-
rak yetimlere bağışlayan, 
100.000’nin üzerinde yal-
nız başına Kayseri’de 
fidan diken, kendileri ihti-
yaç sahipleri oldukları hal-

de emekli maaşlarını aile-
cek daha fazla ihtiyaçları 
olanlara harcayan, dargın 
1.500 aileyi Diyarbakır’da 
barıştıran, 11 yaşında 
Filistin’de hayatı pahasına 
yaşanan zorlukları anlat-
maya çalışan kahraman 

bir kız çocuğu ve nice 
fedakar insanların duygu 
yüklü insanlara faydala-
rı anlatıldı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından tak-
dir gördü. 

Programa Saygıdeğer 
Cumhurbaşkanı Sn. Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın 
teşriflerini bizler salonda 
öğrenmiş olduk. Program 
sonrasında kendisiyle 
müsafaha yaptık, onur 
duyduk. Kendileri progra-
ma katılan Başmüftümüze 
teşekkür ettiler, Kocae-
li’deki programa geçtiler. 

-Türkiye ile ilgili sizle-
rin yorumlarınızı merak 
ediyoruz ?

-Bizler Bulgaristan va-
tandaşıyız. Bulgaristan 
ülkemizdir, vatanımızdır. 
Onun gelişimine, istikrar, 
refah ve esenliğine çalışır, 

dualar ederiz. Elbet bizler 
Bulgaristan vatandaşıyız, 
aynı zamanda etnik ola-
rak Türkleriz, bu münase-
betle Türkiye anavatandır. 
NATO’da müttefik olduğu-
muz, komşu olduğumuz, 
sağlık ve tatil hususların-
da tercih ettiğimiz, geli-
şen bir ekonomi ye sahip 
modern müttefik ülkeler 
bütünüdür. 

Türkiye denince aklıma 
takdir ettiğim ehemmiyetli 
bir kaç haslet gelir.

R. Tayyip Erdoğan’ın 
Başbakanlık döneminde, 
Türkiye’deki azınlıklara 
vakıf mallarının mahke-
me yolu takip edilmeden 
iadesi yapıldı. İnsan hak-
larına riayet projesinden 
Bulgar kilisesi de nasibini 
aldı. İstanbul Şişli’de paha 
biçilmez vakıf malları iade 
edildi. İstanbul’da De-
mir kilisesi olarak bilinen 
Bulgar kilisesi defalarca 
İstanbul Büyük Şehir Be-
lediyesi tarafından restore 
edildi. 

Avrupa birliği Suriye’deki 
savaş sonrasında ülkeleri-
ne 3-5 mülteciyi, özür di-
lerim, ”ağızındaki dişleri 
inceleyerek” kabul ettiği 
halde Türkiye 3.000.000 
ve üzeri mülteciyi sahip-
lendi. Kadirşinas bir tu-
tum sergiledi. Eğitimleri, 
sağlık ve huzurları ile il-
gilendi. 

Modern Türkiye’de daha 
evvel başörtülü hanıme-
fendiler resmi kurumlarda 
yer alamıyor, eğitimlerine 
devam edemiyorlardı. On-
lara bu hak verildi. Onlara 
hak verilince diğer bayan-
ların hakları ihlal edilmedi, 
sınırlandırılmadı. 

130 ülkede sosyal yar-
dım dağıtımı yapan, 

Afr ika’da su kuyuları 
açan, hastanenler inşa 
ederek fakir insanları te-
davi eden.

İnsan haklarına riayet 
eden ve yardım elini uza-
tan bir ülkedir. Edirne’de 
Yahudi kalmadığı halde 

oradaki Havrayı restore 
ettirdiler. 

Jivkov rejiminden ve 
zulmünden Türkiye’ye sı-
ğınan Bulgaristan Türkle-
rini sahiplenen Türkiye’yi 
bu yönleriyle bilirim. 

-Müftülük her hangi bir 
siyasi partiyi destekledi 
mi? Destekleyebilir mi?

Müftülük siyaset üstü 
bir kurumdur. 1910 yılın-
dan bu yana Bulgaristan 
Müslümanlarının hami-
sidir, manevi hayatla-
rını düzenleyendir. Din 
eğitimini organize eden, 
manevi yolculuk Haccı 
tertip eden, helal lokma 
için Helal dairesini kuran 
ve çalıştıran, sağlıklı bilgi 
için Müslümanlar dergisi 
ve diğer yayınlar ile hal-
ka ulaşan, vakıf mallarını 
muhafaza ederek, sonra-
ki nesle çoğaltarak aktar-
mayı hedefleyen bir resmi 
kurumdur Başmüftülük. 

-Peki, sizler sn. Müf-
tüm siyaseti yönlendir-
diniz mi? 

-Efendim benim öyle 
bir özelliğim olsa, ben de 
herhangi bir siyasi par-
tiden takdir edersiniz ki 
aday olurdum. 

Seçimlere bir ay kala 
Kırcaali ilimizdeki imam-
larımız ile bir toplantı dü-
zenledik, kurumun siya-
set üstü olduğunu ifade 
ederek, siyasete müdahil 
olmadığımızı hatırlatarak, 
vazifemizin din eğitimi 
ve halkın milli ve manevi 
değerlerine yönelik çalış-
malar olduğunu hatırlattık. 
Halkın iradesinin önemli 
olduğunu, halkın Kimin 
ne söz verdiğini, yerine 
getirip getirmediğini iyi 
bildiklerini ifade ettik. 

-Bulgaristan’da Müs-

lümanların siyasilerden 
beklentileri nelerdir?

-Bulgaristan’ın resmi dini 
Ortodoks Hristiyanlıktır, 
Müslümanların da aynı 
haklara sahip oldukları 
Anayasada ifade edilir. 

Bulgaristan’da halkın 

5/1 Türk, Müslüman -
dır. Bulgaristan Avrupa 
Birliği üyesidir. Avrupa 
Birliği’nde insan hakları, 
dini aidiyet ve bireysel 
huzura riayet edilir. 

Haliyle Müslümanlar 
olarak kültürümüz, ana-
nemiz, dinimiz farklıdır. 

1.Bu münasebetle Avru-
pa Birliği’nde olduğu gibi, 
gerek kreş gerekse okul-
larda çocuklarımızın aidi-
yet kartları düzenlenmesi 
ve dini tercihine göre helal 
yemek verilmesi.

2. Avrupa’da tesettürlü 
bayanlar başörtü ile kim-
liklerini ve pasaportlarını 
çıkartabiliyorlar, yüzün 
belirlenmesi kulaklardan 
olmasa gerek, bunun bu-
radaki bayanlara yapılma-
sı. 

3. Vakıf mallarımızın 
iadesi, Türkiye’nin bütün 
azınlıklarına ve hassaten 
Bulgar kilisesine vakıf 
mallarını iade ettiği gibi, 
Başmüftülüğe vakfiyelerin 
iade edilmesi ve böylelik-
le kendi ayakları üzerine 
basacak kurum haline ge-
tirilmesi. 

4. Seçmeli din dersi ve 
Türkçe dersleri. Türkçe 
bizler için yabancı dil de-
ğil, anadilidir. Din dersi 
hususunda alınan Türk-
lerin yoğun olduğu bölge-
lerde İslam’ın okutulması, 
Bulgarların yoğun olduğu 
yerlerde Hıristiyanlığın. 
Karışık bölgelerde ona 
göre bir taslak hazırlana-
rak her ikisinin okutulması 
anayasal hak olarak evrak 
üzerinde verildi, yalnız uy-
gulanması sınırlıdır. 

5. Sofya’da İslam Kültür 
Merkezinin inşası. Karda 
kışta Sofya’daki Müslü-
manlar kaldırımlarda ha-
len namazlarını kılıyorlar, 
üzülüyoruz. 

Bu ve benzeri konular 
şüphesiz ki siyasi irade-
ye dayalı olan konulardır. 
Hallini bekliyoruz şüphe-
siz. 

-Sn. Müftüm Türkiye 
müftülük kurumuna yar-
dımcı oluyor mu?

-İki ülke arasındaki söz-
leşme neticesinde bizler 
Türkiye’nin tecrübe ve 
yardımlarından faydalanı-
yoruz. Bilhassa imam ha-
tip okullarımızın ve Sofya 
İslam Enstitümüzün spon-
sorluğu hususunda. Diğer 
diyanetlerin de farklı ülke-
lerden maddi ve manevi 
olarak faydalandığını ifa-
de etmek durumundayız. 

-Teşekkür ederim.
-Ben de teşekkür ede-

rim. Kırcaali Haber Ga-
zetesine her daim sağlıklı 
bilgilerin halkımıza ulaş-
tırmasını niyaz ederim. 

Söyleşi: Kırcaali Haber



  Kırcaali Haber 512 Nisan 2017 HABERLER

Büyükelçi Rubin: Bulgaristan vatandaşları için 
vizelerin kaldırılması benim şahsi amacım

Radyo Kircaali’ye konu-
şan Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD) Sofya Büyü-
kelçisi Eric Rubin, “Benim 
şahsi amacım Bulgaristan 
vatandaşları için vizelerin 
kaldırılması ve onların 
ABD’de serbestçe ika-
met etmeleridir. Şu anda 
vize başvuruların yüzde 
80’i onaylanıyor ve onlar 
başlıca üniversitelilere ait-
tir. Sadece yaz aylarında 
staj programlarına katıla-
bilmeleri için şimdiye ka-
dar üniversitelilere verilen 
vizelerin sayısı 100 binin 
üzerindedir. Bu yıl üniver-
sitelilere 9 bin vize verile-
cek. Çok sayıda 10 yıllık 
vizeler de verilmekte” diye 
kaydetti. 

Diplomat, Kırcaali’de 
ABD Ayı Programı’nın 
kapanışını yapmak ve 
Bulgaristan Yahudilerinin 
kurtarılmasına adanan 
bir öğrenci konferansına 
katılmak için Kırcaali’yi 
z i yaret  e t t i .  Rub in , 
Bulgaristan’da hoşgörü 
geleneklerine vurgu ya-
parak, Nazi soykırımından 
50 bin Yahudinin kurta-
rılmasına yardımcı olan 
Bulgarlara hayran kaldı-

ğını ifade etti. Büyükelçi, 
“Geleceğe işaret eden 
geçmişi anıyoruz” dedi. 

Eric Rubin, yüksek İn-
gilizce öğretim düzeyine 
hayran kaldığını dile ge-
tirdi. Kırcaali Hristo Botev 
Yabanci Diller Lisesi’ni 
ziyaretinden sonra Bü-
yükelçi, Avrupa’da en iyi 
düzeydekiler arasında 
bulunan Bulgaristan’da 
yabancı dil öğretimi düze-
yi ile gurur duymamız ge-

rektiği görüşünü paylaştı. 
Büyükelçi, Bulgaristan’da 
2 bin okulun çeşitli pro-
jelerin gerçekleştirilme-
sinde Bulgaristan İçin 
Amerika Vakfı tarafından 
desteklendiğini belirtti. 

Ülkemize sağlanan fi-
nansmanların kısıtlan-
masının öngörülmediğini 
kaydeden Rubin, aynı za-
manda ABD Büyükelçili-
ğinin Fulbright Programı 
kapsamında Bulgaristanlı 

öğretmenlere İngilizce 
Öğretmenliği eğitimi sağ-
ladığını aktardı. 

Büyükelçi Eric Rubin, 
ABD ve Bulgaristan ara-
sındaki işbirliğin Bulga-
ristan-Türkiye sınırında 
sığınmacı baskısının azal-
tılmasına yönelik ortak 
çalışmalardan ibaret oldu-
ğunu söyledi. ABD Sınır 
Polisi ile Bulgaristan Sınır 
Polisi’nin deneyim alış-
verişinde bulunduğunu 

belirten Büyükelçi, ABD 
yönetiminin Avrupa Birli-
ği (AB) ve Türkiye arasın-
daki mülteci krizi ile ilgili 
tartışmalı konuların çö-
zümüne destek vermeye 
hazır olduğunu ifade etti. 
Diplomat, Türkiye’nin stra-
tejik konumu ile NATO ve 
AB’nin önemli bir müttefiki 
olduğunun altını çizdi. 

E r i c  R u b i n , 
Bulgaristan’ın enerji kay-
nakları tedarikinin çe-
şitlendirilmesine yönelik 
çabalarını, Bulgaristan-
Yunanistan ve Bulgaris-
tan-Sırbistan doğal gaz 

enterkonnektörleri kurul-
masını ve ülkenin kendi 
enerji kaynaklarını artır-
masını destekledi. Diplo-
mat, ”Daha çok kaynak, 
daha düşük fiyat demek-
tir. Deneyim bunu göste-
riyor” diye vurguladı. 

Büyükelçi Rubin, ABD 
ve Bulgaristan Devlet 
Başkanlarının görüşme 
gerçekleştirmesi üzerinde 
de çalıştığını dile getirdi. 

ABD Büyükelçisi, Doğu 
Rodoplar ın başkent i 
Kırcaali’de sıcak karşı-
lanmasından dolayı te-
şekkürlerini ifade etti.

Başbakan Gercikov: Mestan, seçmenlerine 
ilk önce Bulgarcayı öğretsin! 
Görevinin sonunda 

teknokratlar hükümeti-
ni değerlendirmek üze-
re Bulgaristan Devlet 
Televizyonu’na (BNT) 
konuk olan Başba-
kan Ognyan Gerci-
kov, yapılan erken 
parlamento seçim-
leri, Bulgaristan’ın 
güvenliği ve ülke-
de skandal yaratan 
kamu kurumlarında 
yaptığı kadro deği-
şikleriyle ilgili soru-
ları yanıtladı. Kendi-
si hukuk profesörü olan 
Başbakan, Sorumluluk, 
Özgürlük ve Hoşgörü 
İçin Demokratlar Partisi 
(DOST) Genel Başka-
nı Lütfi Mestan’ın erken 
parlamento seçimlerinin 
Anayasa ve Seçim Kanu-
nu doğrultusunda dürüst 
ve şeffaf bir şekilde ger-
çekleştirmediği gerekçe-
siyle DOST Birliği seçim 
sonuçlarını iptal edilme-
sini talep edeceğini du-
yurmasıyla ilgili yaptığı 
yorum ile herkesi şaşırttı. 
Gercikov, şöyle yorum-

da bulundu: “Mestan, 
seçmenlerine Bulgar-
cayı öğretsin ve ondan 
sonra şikayetlerde bu-
lunsun. Evet, bazıları oy 

kullanamamışlar, ama 
adını Bulgarca yazmayı 
öğrendiklerinde oy kulla-
nabilecekler. Vatandaşlık 
hakları ihlal edilmemiştir 
ve seçim sonuçlarının ip-
tal edilmesine neden yok. 
Bulgaristan’ın Türkiye’nin 
seçim sürecine müdaha-
le etmesini engellemeyi 
başardığını düşünüyo-
rum. Bunun önünü kes-
meyi başardık, nahoş 
durumlara düşülmediğini 
düşünüyorum. Seçimler, 
neredeyse ideal bir şekil-
de gerçekleşti”. Başba-

kan, seçmenlerin başka 
bir sandıkta oy kullan-
mayacağına dair beyan 
formlarını sandık başında 
Kiril alfabesiyle kendile-

rinin doldurması 
şartı getirilme-
sinin nedenini 
izah ederken se-
çimlere katılmak 
isteyen herkesin 
Bulgar istan’da 
resmi dil olan 
Bulgarcayı ve 
adını Bulgarca 
yazmayı bilmek 
zorunda olduğu-

nu ileri sürdü. 
Gercikov, “Akıl almaz 

şeyler yapıldığı zaman 
bunun önünün kesilmesi 
lazım. Bu karar, bu çirkin 
olgunun üstesinden ge-
linmesine yönelik ilk giri-
şimdi. Bu kişiler kanuna 
göre Bulgarcayı bilmek 
zorundalar. Neden gö-
revlerini yerine getirmi-
yorlar? İlk önce Bulgar-
cayı öğrenin, sonra oy 
kullanacaksınız” diye 
kesin konuştu. 
Başbakan, “Doğrudan 

bir tehdit yoktu, tehdit 

oluşturabilecek her şey 
önceden elimine edildi” 
dedi. Bulgaristan’ın Tür-
kiye Büyükelçisi Nadejda 
Neynski’nin seçimlerde 
görev başında bulunma-
masını şöyle izah etti: 
“Öyle olmasına karar 
verildi, öyle oldu. Orada 
yeterli sayıda insan var-
dı-Başkonsolos ve Bü-
yükelçiliğin başka görev-
lileri oradaydı, demek ki 
problem yoktu” dedi. 
Başbakan, “Sınırda 

olanlara neden izin ve-
rildi? Bu hoş olmayan 
bir şeydi. Derhal İçişleri 
Bakanı’nı, Başsavcı’yı 
ve Devlet Mi l l i  Gü -
venlik Ajansı (DANS) 
Başkanı’nı yanıma ça-
ğırdım ve hemen doğru 
kararları aldık. Durum 
normalleşti ve otobüsler 
de, yayalar da çatışma 
olmadan sınırdan geçe-
bildiler. Bu hem protesto, 
hemen sınırın kuşatılma-
sıydı. Ancak sınır kuşat-
ma altına alınamadı, çün-
kü emniyet güçleri bunu 
engelledi” diye iddia etti.

Kahraman çocuklar, her-
kese iyilik dersi verdi 

29 Mart Çarşamba günü Kırcaali Petko Slaveykov 
Lisesi bünyesindeki ilkokula giden 5 öğrenci, şehrin 
Vızrojdensti (Köşdere) semtinde bulunan bir pastahane 
yanında bayana ait bir portmone buldular. Hüseyin, 
Sezgin, Mert, Nikolay ve Viktor bir an bile başka bir 
şey yapmayı düşünmeden cüzdanın sahibini bulmaya 
karar aldılar. 

Portmonede 150 avro, 20 leva, kimlik kartı ve başka 
belgeler bulunuyordu. Çocuklar, ilk karşılaştıkları ka-
dına en yakın polis karakolunun nerede bulunduğunu 
sordular ve anında oraya yollandılar. Polisler, cüzda-
nını kaybeden bayanı aradılar ve bayan karakola gelip 

cüzdanına kavuştu. 
Slaveykov Lisesi’nde bu çocuklara kahramanlar di-

yorlar, ama onlar kendilerini hiç de kahraman olarak 
görmüyor. Aralarındaki bazı çocuklar böyle durumlarda 
nasıl hareket edilmesi gerektiğinin ailelerinde konu-
şulduğunu, bazıları ise böyle bir konunun ailelerinde 
konuşulmadığını, ancak böyle yetiştirildiklerini, böyle 
terbiye gördüklerini ve başka türlü bir davranışı düşü-
nemediklerini söylediler. 

Çocuklar, öğretmenlerinin de onlara böyle yardım-
laşmayı ve iyilik yapmayı öğrettiklerini ifade ettiler. Ör-
neğin, onların sınıf öğretmenleri ve ikinci öğretmenleri 
Darina Jelyazkova ve Plamenka Radeva, öğrencileri-
nin 8 Mart-Dünya Kadınlar Günü’nde kendilerine çiçek 
almak için ayırdıkları paraları bir araya toplayıp, ihtiyaç 
sahibi birine bağışlamalarını teşvik ediyor. 

Doğu Rodoplarda en büyük okulda çalışan öğret-
menler şu dilekte bulundu: “Bulgaristan’ın var olmaya 
devam etmesi için böyle çocukların sayıları artsın!” 

Portmonesini kaybeden bayan, onu kendisine teslim 
eden bu beş çocuğa ikramda bulundu. Okul Müdürü 
Milko Bagdasarov ise onları onurlu davranışları için 
ödüllendirecek. Okul arkadaşları ise örneklik olarak 
bu beş çocuğun resimlerine yer verilen bir köşe oluş-
turacaklar. 
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Çiftçiler, sivil itaatsizlik başlatmakla tehdit ediyor
Onlarca çiftçi, Tarım ve 

Gıda Bakanlığı binası 
önünde ulusal protesto 
eylemi yaptı.

Protestocular, hayvan 
üreticileri için öngörülen 
devlet destek ödemeleri-
nin neden yapılmadığını 
ve son anda neden yö-
netmeliklerde değişiklikler 
yapıldığını sordu. Protes-
toya Sofya ilinden katılan 
çiftçiler, hemen yol ka-
patmaya hazır olduklarını 
beyan etti. Sivil itaatsizlik 
başlatmakla tehdit ettiler. 

Çiftçiler, Tarım Bakanı 
Hristo Bozukov’un onlar-
la görüşmesini ısrarla is-
tediler. Ancak bu olmadı. 
Bu yüzden protestocular, 
10 dakika içinde Bakan’ın 
onlarla görüşmek için 
dışarıya çıkmaması ha-
linde hepsinin Bakanlık 
binasına gireceğine dair 
uyardılar. 

Protesto eylemine arı ye-
tiştiricileri de katıldı. Onlar 
Bozukov’un Bulgaristan’ın 
siyasi tarihine görevini 
sonlandırmamış ilk tek-
nokrat bakan olarak geç-

mesi riski olduğuna dair 
uyarıda bulundular. 

Çiftlik sahipleri, biyo tarı-
ma ilişkin önlemlere yöne-
lik başvuruların kabul edil-
mesini yasaklayan emrin 

hemen iptal edilmesini 
ısrar etti. Protestocular, 
hayvan üreticilerine yöne-
lik devlet destek ödeme-
lerinin hemen yapılmasını 
istedi. 

Onlar, Bakandan başka 
biriyle müzakereyi reddet-
ti. Protestocular, çiftçiler 
bir hata yaptıklarında dev-
letin verdiği paraları iade 
ederek, cezalandırıldıkları 
halde hata yapan devlet 
memurların neden ceza-
landırılmadığını sordular. 

Çiftçiler, Tarım Bakanı’na 
daha biyo tarıma ilişkin 
önlemlerle ilgili emri ip-
tal etmesi için ultimatom 
verdi. Ayrıca Bakan’ın bu 
soruna neden olan me-
murları görevden almasını 
istediler. 

              Kırcaali Haber

İzmir BAL-GÖÇ’ten şehit ailelerine anlamlı ziyaret
İzmir Balkan Göçmenleri 

Kültür ve Dayanışma Der-
neği Genel Başkanı Prof.
Dr. Ayşe Kayapınar ön-
cülüğünde yönetim kuru-
lu üyeleri Selahattin Aziz 
Atasoy, Sabri Atasoy, 
Lütfü Şenkaya, Hüseyin 
Paşaoğlu Mutlu, Sever 
Güven ve üyeleri İzmir’in 
çeşitli semtlerinde ikamet 
eden şehit ailelilerini ziya-
ret ettiler. 

İlki Gaziemir’de ikamet 
eden Şehit Piyade On-
başı Giray Güneş’in aile-
si oldu. Oradan Görece 
Mezarlığındaki Şehitliğe 
geçildi. Şehitlerimiz için 
dualar okundu.

Daha sonra Mende -
res Gölcükler ’de ikamet 
eden Şehit Jandarma 

Çavuş Mustafa Mutlu’nun 
ailesine, Görece’de Şehit 
Jandarma Uzman Çavuş 
Gökhan Bayraktar’ın ai-
lesine, Bornova Çamdibi 
semtinde Şehit Er Ned-
ret Mutlu’nun ailesine, 
Bulgar istan’da asimi -
lasyon Şehidi Mestanlı 

Bayramköy’lü Aliosman 
Ali’nin ailesine ve Buca’da 
Şehit Asteğmen Güner 
Küleci’nin ailesine ziya-
retlerini gerçekleştirdiler.

Dernek Başkanı Prof.
Dr. Ayşe Kayapınar şehit 
ailelerin acılarını paylaş-
tıklarını, sorunlarını dinle-

yerek onlara destek olma-
ya çalışacaklarını ‘’Yüce 
Türk devleti ve Türk mil-
leti sizlerle gurur duyuyor. 
Türklüğümüzü, huzur ve 
güvenimizi vatan uğruna 
canını feda eden şehitleri-
mize borçluyuz." dedi.

Şehit ailelileri kendile-
rine destek olmak üzere 
gelen İzmir Bal-Göç Yö-
netim Kurulu üyelerine 
teşekkür ettiler.

Bal-Göç Genel Başkanı 
Prof. Dr. Ayşe Kayapınar 
Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Bal-göç ailesi olarak 
şehitlerimiz ve gazilerin 
kutsal emanetlerine, ne-
silden nesile yaşatılan 
bir ruh ve anlayışla sahip 
çıkacaklarını ifade ettiler.

             Kırcaali Haber

Rudozem’de kuş gribi salgını saptandı
B u l g a r i s t a n  G ı d a 

G ü v e n l i ğ i  A j a n s ı , 
Rudozem’de (Palas) kü-
mes hayvanlarında halk 
arasında tavuk vebası 
veya kuş gribi olarak bili-
nen Newcastle hastalığı 
salgını saptadı. Bu bilgi 
Rudozem Belediye Baş-
kanı Rumen Pehlivanov 
tarafından da doğrulandı. 
Pehlivanov, “Evet, böy-

le bir sorun var ve durum 
ciddidir. İki günden beri 
yetkililer, enfekte olan 
kuşları imha ediyor, aşı 
çalışması da başladı. 
Şimdilik hastalık vakala-
rı Rudozem kasabası ile 
sınırlıdır, fakat 10 km’lik 
çevresi de gözetleniyor. 
Anladığım kadarıyla bu 
hastalık çok tehlikeli, 

çünkü insanlara da bula-
şıyor” dedi. 
Gıda Güvenliği Smol-

yan (Paşmaklı) İl Müdürü 
Dr. Sava Nikolov Bozu-
kov da sorunu doğruladı. 
Dr. Bozukov, “Rudozem 
kasabasında 4 kuş gri-

bi ocağı tespit edildi ve 
şimdiye kadar 138 kümes 
hayvanı ve onların tüm 

yumurtaları imha edildi. 
Kümeslerin içinde te-
mizlik ve dezenfeksiyon 
işlemleri uygulandı. Bu 
aşamada başka hastalık 

ocağı tespit edilmiş değil. 
Aşıların teslim edilmesini 
ve aşılama çalışmalarına 
başlanmasını bekliyoruz. 
Durumun kontrol altına 
alınmasını umuyorum” 
diye belirtti. 
Dr. Bozukov’un ifadele-

rine göre kuş gribi has-
talığı insanlar için sorun 
teşkil edebilir, çünkü has-
talık bulaşan bir kuşla te-
masta göz iltihabı oluşur. 
Kuş gribi virüsünün ya-
bani kuşlardan bulaştığı 
sanılıyor, çünkü bölgede 
oldukça güvercin bulu-
nuyor. Kümes hayvanı 
sahipleri ise tavukları 
dışarı salma yasağına 
uymamışlardır. 
            Kırcaali Haber

Dr. Birkan Güney, vücutta 
oluşan kırıklarla ilgili bilgi 

verdi
Sofya’daki Pirogov Çok Yönlü Aktif Tedavi ve Acil 

Tıp Üniversite Hastanesi IV. Ortopedi ve Travmatoloji 
Bölümü’nde görevli ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. 
Birkan Güney, insan vücudunda oluşan kırıklarla ilgili 
bilgiler verdi. 

Hekim şöyle konuştu: “Yetişkin kimselerde en çok 
dirsek kemiği olmak üzere bilek kısmında kırıklar oluşu-
yor. Bir savunma reaksiyonu olarak yere düşen kişiler 
elleriniyle korunmaya çalışıyor. 

Bu korunma sırasında tipik olarak dirsek kemiğinde 
böyle bir kırık oluşuyor. Bu osteoporoz hastalığı olduğu 
için daha çok yaşlı kişileri etkiliyor. 

Düşmeden sonra şişkinlik oluşursa, bilek kısmında 
ağrı ve el bileğinde şişlik, nöbet tutan ortopedi ve trav-
matoloji alanında uzman hekime başvurmanız gerekir. 

Röntgen çekimiyle kırıklar tespit edilir ve ne tür bir 
tedavi uygulanması gerektiği anlaşılır. Ekleme uzanan 
kırık olduğunda tarama yapılması gerekir. Çoğu du-
rumlarda tedavi konservatiftir: kemik yerine yerleştirilip 
alçı uygulanıyor. Fakat her zaman bu doğru bir tedavi 
değil. Kırık ve çıkıklar yerine yerleştirilemeyen ve eli-
nin fonksiyonlarını erken görmesini isteyen hastalara 
ameliyat yapılıyor. 

Cerrahi tedavi, erken rehabilitasyon ve kırığın daha 
hızlı iyileşmesini sağlıyor. Ameliyat sonrası kötü iyi-
leşmiş bir kırığın düzeltilmesi için hiçbir zaman geç 
değildir. Öyle durumlarda kırığın iyileşmesi daha zor 
oluyor, ameliyat hatasının düzeltilmesi için genelde 
kemik grefti kullanımına mecbur kalınıyor. Tedavinin 
amacı elin tam olarak eski işlevlerine kavuşmasıdır”. 

Bulgaristan’da kızamık 
salgını riski var

BTV’nin “Bu Sabah” programına konuk olan Sağlık 
Bakanı İlko Semerciev, “Bulgaristan’da belirli bir kıza-
mık salgını riski var. Ülkede kızamık aşısı oranı yüzde 
92, oysa böyle bir risk olmaması için bu oranın yüzde 
95 olması lazım” diye belirtti. 

Şu anda ülkemizde iki yetişkin kişi ve bir çocuk 
kızamık hastalığına yakalanmış durumda. Bakan, 
“Bizde kızamık aşısı oranı yüzde 92. Kızamık aşısı 
oranı yüzde 95’i aştığı halde risk olmadığından emin 
olunabilir. O yüzden belirli bir salgın riski var. 2009-
2010 yıllarında böyle bir salgın yaşandı ve o zaman 
24 çocuk hayatını kaybetti. Ülkede zorunlu olan kıza-
mık aşısının titiz bir şekilde yapıldığını ve bu aşının 
çocuklara yapılmasının önemli olduğunu söylemem 
gerekir” diye ifade etti 

Semerciev, Filibe’nin Stolipinovo semtinde yaşayan 
Romanların hastalık vakalarının kirlilikten kaynak-
landığına dair endişelerini reddetti. Bakan, “Kızamık 
hastalığı kirlilikten kaynaklanmıyor,  virüs hava dam-
lacıkları tarafından iletilir. Bu yıl kızamık, kabakulak ve 
kızamıkçık hastalıklarına karşı 152 bin aşı sağladık, 
geçen yıldan kalan aşılarımız da var. Aşı eksikliği riski 
yok” dedi. 

Romanya’da başlayan kızmak salgını bir sürü Av-
rupa ülkesini etkisi altına aldı. Ülkemizde Sağlık Ba-
kanlığı bir aydan beri bu durumu takip ediyor. Bakan, 
bölge sağlık müfettişlerine nasıl hareket etmesi ge-
rektiği konusunda talimat verildiğini, aile hekimleri-
nin çocuklara yönelik önemler aldığını, ulusal iletişim 
merkezinin ise durumu takip ettiğini söyledi. 
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Avrupa Ekonomi Alanı Mali Yardım Mekanizması 
ve Norveç Mali Mekanizması Uygulamaya Girdi

Bulgar istan ve Nor-
v e ç ,  İ z l a n d a  v e 
Lihtenştayn’dan yabancı 
kurum ve örgütler, 

2014-2021 dönemine 
ilişkin Avrupa Ekonomik 
Alanı Mali Yardım Meka-
nizması ve Norveç Mali 
Mekanizmasının uygu-
lanmasının başlangıcını 
yaptı. 

Bu münasebetle düzen-
lenen etkinliğin açılışını 
AB Fonlarından Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı Ma-
lina Krumova ve Norveç’in 
Romanya, Bulgaristan ve 
Moldova Büyükelçiliği Av-
rupa Ekonomi Alanı Mali 
Yardım Mekanizması ve 
Norveç Mali Mekanizma-
sı Müşaviri Kare Eltervag 
yaptı. İki mali yardım me-
kanizması çerçevesinde 

Bulgaristan, ülke açısın-
dan program alanlarla il-
gili projeler için 210,1 mil-

yon avro değerinde hibe 
desteği alacak.

Başbakan Yardımcısı 

Malina Krumova, “Geçen 
yıl içinde anlaşma me-
morandum imzalayarak, 
ulusal öncelikler ve so-
rumlu yönetim kurumları 
konuşunda anlaşmaya 
varılmasını başardık. Şim-
di onaylanan her bir prog-
ram alanlarında fikir kon-
septlerinin hazırlanacağı 
daha az sorumlu olmayan 
yeni bir aşamaya giriyo-
ruz. Önümüzdeki aylarda 
bizi büyük bir ölçüde mali 
mekanizmaların genel 
uygulama performansını 
belirleyecek önemli ve yo-
ğun bir çalışma bekliyor. 
Program hazırlama süre-

cinde temel görevimiz Av-
rupa Ekonomi Alanı’nda 
sosyal ve ekonomik ge-
lişmişlik farklılıklarının 
azaltılmasına ve mali 
yardımda bulunan ülkeler 
arasındaki ikili ilişkilerin 
derinleştirilmesine mak-
simum etkili katkı sağla-
yacak tedbirlerin tanım-
lanmasıdır” diye kaydetti. 

Avrupa Ekonomik Alanı 
Mali Yardım Mekanizma-
sı çerçevesinde Norveç, 
İzlanda ve Lihtenştayn 
tarafından sağlanan 115 
milyon avro kaynakla ye-
rel kalkınma ve yoksullu-
ğun azaltılması, enerji et-
kinliği ve güvenlik, çevre 
koruma ve kültür alanında 
girişimciliğin gelişimine 
ilişkin projeler finanse edi-
lecek. Buna ilave olarak 
Norveç, Norveç Mali Me-
kanizması çerçevesinde 
Bulgaristan’da gerçekleş-
tirilecek iş geliştirilmesi, 
yenilikler,  küçük ve orta 
ölçekli işletmeler, yargı 
ve iç işlerine yönelik pro-
jeler için 95,1 milyon avro 
hibe desteği sivil toplum 
kuruluşlarına ait projeler 
için 15,5 milyon avro veri-
lecek. Hibenin yaklaşık 1 
milyon avroluk bir miktarı 
üçlü diyaloğun desteklen-
mesi ve onurlu istihdam 
koşullarının garanti edil-

mesi için harcanacak.
Krumova, “Biz koyduğu-

muz hedefler ve üstlen-
diğimiz taahhütler konu-
sunda azimliyiz. Çeşitli 
bakanlıklarda ekiplerimiz 
tamamen seferber edilmiş 
durumda. Esneklikleri ve 
sunduğu fırsatlardan do-
layı bu iki mali yardım me-
kanizması bizim için çok 
önemli. Salonda hazır bu-
lunan davetliler, tüm ilgili 
taraflar ve her düzeyde 
alınan sorumluluklar bu-
nun kanıtıdır” diye vurgu-
ladı. 

Etkinlikte mali yardım-
da bulunan devletlerin ve 
Bulgaristan’da mekaniz-
maların uygulanmasın-
dan sorumlu kurumların 
ve onların ortaklarının 
temsilcileri hazır bulundu. 
Şimdiye kadar elde edile-
nin kaydedilmesi ve yeni 
program dönemine ilişkin 
üstlenilen taahhütlerin 
teyit edilmesinden başka 
görüşme programlama 
sürecinde ortaya çıkan 
sorunların ele alınmasına 
ve programların hazırlan-
ması ardından da uygu-
lanmasına yönelik ortak-
larla yapılacak faaliyetle-
rin iyi bir temeli atılmasına 
imkan sundu.

              Kırcaali Haber

Liseler, 7.sınıfı bitiren öğrencilerin 
kabul puanlarını kendileri belirleyecek

E ğ i t i m  v e  B i l i m 
Bakanlığı’ndan (MON) 
yapılan açıklamada 7.sı-
nıfı bitiren öğrencilerin 
liseye kabul puanları her 
bir lise sınıfı için farklı 
olabileceği bildirildi. Her 
bir ayrı sınıf için okullar, 
7.sınıftan sonra öğrenci 
kabul edilmesine ilişkin 

puanı hesaplarken farklı 
dersler seçebilecek.

Bakanlık tan yapılan 
açıklamada aynı okulda 
derslerin aynı ağırlıkta 
okunduğu iki sınıfı bitiren 
öğrencilerin puanlarında 
bile farklılık olabileceği 
belir tildi. Puan hesap-
lanmasında öğrencilerin 
ilköğretim diplomasında 
yer alan ders notları ara-
sından iki tanesi seçile-
cek. 

Örneğin, bir lisede ağır-
lıklı olarak yabancı diller 
okunan bir sınıfı bitiren 
lise adaylarının puanları 
Bulgarca ve yabancı dil 
notları ile hesaplanabilir, 
başka bir sınıfı bitirenlerin 
puanları ise Bulgarca ve 
Felsefe notları ile hesap-
lanabilir.

Liseye kabul edilmesi-
ne ilişkin puan tablosu 
diplomadaki 6 notunun 

50 puan, 5 notunun 39 
puan, 4 notunun 26 puan 
ve 3 notunun ise 15 puan 
olarak hesaplanarak 
oluşturulacak. Lise ada-
yı bir öğrenci sıralamaya 
maksimum 500 puan ile 
katılabilir. 

Kalan puanlar dış sınav-
da elde edilen puanlarla 

hesaplanacak. Bu puan-
lar üç şekilde kullanılacak.

Birincisine göre puanlar-
la öğrenciler Bulgarca ve 
Matematik sınavı notlarını 
ikiye katlayabilecek.

İkincisine göre ya Bul-
garca, ya da Matematik 
sınav notu ikiye katlana-
bilecek, diğer ders sınavı 
notu ise ikiye katlanmaya-
cak. MON’un takviminde 
yer alan olimpiyat veya 
yarışmada elde edilen not 
da puana eklenecek. 

Üçüncüsüne göre ulusal 
dış sınav notlarından biri-
nin üçe katlanması, diğer 
not ise aynı kullanılması 
öngörülüyor. 

Eğer bir öğrenci ulusal 
dış sınavında her hangi 
bir ders sınavından geç-
mediyse, bu not puanın 
hesaplanmasında sıfır 
olarak kabul edilecek. 

Örneğin, ağırlıklı olarak 

yabancı dil okunan sınıfa 
öğrenci kabul edilmesine 
ilişkin puan ulusal dış sı-
navda elde edilen iki no-
tun ikiye katlanması ve te-
mel eğitim diplomasında 
yer alan iki ders notuna 
verilen puan ile hesapla-
nacak. Fakat puan tablo-
su, dış sınav notlarından 
birisinin üçe katlanması 
ve ikinci dış sınav notuna 
ve diplomada yer alan iki 
ders notuna verilen puan-
ların hesaplanmasıyla da 
oluşturulabilir. 

10 Nisan’a kadar Bölge 
Eğitim Müfettişliklerinin 
web sitelerinde bulundu-
ğu ildeki lise okullarına 
öğrenci kabul edilmesine 
ilişkin planlar yayınlana-
cak. Bu planlar liselerin 
kendi sitelerinde de bulu-
nabilir. 

Bulgarca sınavı 19 
Mayıs’ta, Matematik sı-
navı ise 22 Mayıs’ta ger-
çekleştirilecek.

Uygulamalı olarak resim 
sınavı 2 Haziran’da, Mü-
zik sınavı 5 Haziran’da ve 
Beden Eğitimi ve Spor sı-
navı 31 Mayıs-1 Haziran 
tarihlerinde yapılacak.

Lise başvuruları 16-22 
Haziran 2017 tarihleri ara-
sında kabul edilecek. 

Öğrenciler, yabancı dil-
ler, beşeri bilimler, top-
lumsal bilimler, ekonomik 
kalkınma, yazılım ve do-
nanım bilimleri, girişimci-
lik, matematik, fen bilimle-
ri, resim, müzik ve beden 
eğitimi ve spor ağırlıklı 
sınıflara başvuruda bulu-
nabilirler. 
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Savcılık, sınır kapatma 
olaylarını araştırıyor

1. sayfadan devam

her üç sınır kapısından 
çifte vatandaşların va-
tanına giriş yapmalarını 
engelledi. 

Savcılıktan yapılan açık-
lamada Başsavcı Sotir 
Tsatsarov’a 24 Mart’ta 
Kapitan Andreevo-Kapı-
kule Sınır Kapısı’nda dü-
zenlenen miting sırasında 
Bulgaristan vatandaşları-
na karşı kabul edilemez 
hareketlerde bulunuldu-
ğu ve onların 44.Millet 
Meclisi seçimlerinde oy 
kullanmalarının engellen-
mesi teşebbüsünde bulu-
nulduğuna dair bir sürü 
şikayet dilekçeleri verildiği 
belirtildi. 

Savcı l ığa başvuran 
vatandaşların o zaman 
milletvekili adaylarının 
ve başka şahısların va-
tandaşlara tehdit yağdı-
rıp, onlara karşı şiddet 
kullandığını ve bunu da 
basın aracılığıyla alenen 
işlediklerini iddia ettikleri 
bildirildi. 

Şikayetlere göre vatan-
daşların siyasi haklarına 
karşı suç işlendiğine dair 
veriler mevcut olduğun-

dan Başsavcı’nın tüm 
şikayet dilekçelerini ya-
şanan olayların araştırıl-
ması üzere Sofya Şehir 
Savcılığı’na gönderdiği 
açıklandı. 

Açıklamada genel tehlike 
yaratan suçlar işlendiğine 
dair veriler bulunması ve 
Seçim Yasası’nın 160.
maddesine göre milletve-
killerinin dokunulmazlığı 
göz önüne alınarak, Sofya 

Şehir Savcılığı’nda görev-
li savcıların şikayet edilen 
şahısların suç işleyip iş-
lemediğinin araştırılacağı 

belirtildi. 
Araştırma sırasında şi-

kayet edilen şahısların tu-
tumunu gösteren tüm gö-
rüntülerin medyalardan, 
TV ve radyo programları-
nın kayıtlarının isteneceği 
bildirildi. Vatandaşların ve 
İçişleri Bakanlığı görevli-
lerinin ifadeleri alınaca-
ğı ve olaylarla ilgisi olan 
belgelerin de isteneceği 
belirtildi. 
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Bulgaristan genelinde 50 binden fazla fidan dikilecek
2017 Yılı Ulusal İlkbahar Ye-

şillendirme Kampanyası kap-
samında Bulgaristan genelinde 
50 binden fazla fidan dikilecek. 
“100 bin f idan olduğumuz-
da orman olacağız” inisiyatifi 
kapsamında düzenlenen kam-
panya Mart ve Nisan aylarında 
gerçekleştirilecek. Kampanya 
esnasında Filibe, Pazarcık, Ve-
liko Tırnovo, Gabrovo, Varna, 
Dobriç, Razgrad, Şumen ve 
Sofya gibi büyük şehirlere yakın 
alanlarda olduğu gibi tüm ülke-
de çok sayıda okul ve anaokulu 
bahçelerinde de ağaçlandırma 
çalışmaları yapılacak. Böyle-
ce inisiyatif sonucunda ekilen 
ağaçların sayısı 220 binin üze-
rine çıkacak. 

Bununla artık üçüncü kez ülke 
çapında bulunan 300’den fazla 
okul ve anaokuluna 30 binden 
fazla fidan bağışlanacak. Böy-
lece Bulgaristan’da binlerce 
çocuk fidan dikme sevincini 
yaşayacağı gibi eğitim gördü-
ğü ve yaşadığı çevreyi de daha 
rahat ve daha güzel yapacak. 
Ağaçlandırma çalışmalarında 

yer alan çocuklar çevreye, top-
luma ve kendilerine karşı daha 
sorumlu olarak büyüyecek. 

18 Mart - 9 Nisan döneminde 

ülke genelinde gerçekleştirilen 
10 tane yoğun ağaçlandırma 
çalışması kapsamında 20 bin-
den fazla fidan dikildi. Filibe’de 

18 Mart’ta, Veliko Tırnovo’da 
25 Mar t ’ ta,  Varna’da 26 
Mart’ta, Razgrad ve Şumen’de 

1 Nisan’da, Sofya’da ise 1,2,8 
ve 9 Nisan tarihlerinde yapılan 
yoğun ağaçlandırma çalışma-
ları sonucunda yeni ormanlar 
oluşturulması öngörülüyor. 

Ayrı ayrı bölgelerde yapılacak 
ağaçlandırma çalışmalarının 
her birine eşlik eden etkinlik-
ler gerçekleştirilecek. Örneğin, 
bazı ağaçlandırma çalışmaları 
gayda ve davul eşliğinde yapı-
lıyor. Bazılarına ise profesyonel 
dans topluluklarının gösterileri 
dahi dans gösterileri eşlik edi-
yor Sofya’nın çevresinde yapı-
lan ağaçlandırma çalışmaların-
dan birinde ise organizatörler 
akustik piyano gösterisi sürprizi 
hazırlamışlardır. Tüm etkinlik-
lerde çocuklara hediyeler dağı-
tılması öngörülüyor. 

Organizatörler, fidan dikmek 
isteyen herkesi ağaçlandırma 
çalışmalarına katılmaya davet 
ediyor. Kampanyaya katılan 
herkese fidan ve dikiminde kul-
lanılan araçlar sağlanıyor. 
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Emeklilere Paskalya ikramiyesi
314 leva altında maaş alan 

emeklilere Paskalya münase-
betiyle verilen 40’ar levalık ikra-

miye ile birlikte ödenecek Nisan 
ayı emekli maaşı ödemelerine 
bir gün erken başlandı.

Banka yoluyla maaşını alan 
emeklilerin banka hesaplarına 
6 Nisan’da yatırılmış oldu. Posta 
aracılığıyla yapılan emekli maaş 

ödemeleri, postaneler tarafın-
dan hazırlanan ödeme takvimi-
ne göre 20 Nisan 2017 tarihine 

kadar sürecek. 
Paskalya kutlama 

günlerinde 14 - 17 
Nisan tarihleri ara-
sında postaneler 
tarafından emekli 
maaş ödemeler i 
yapılmayacağı bildi-
rildi. 8 Nisan Pazar 
günü emekli maaş 
ödemeler i ancak 
hizmete açık olan 
posta gişelerinde 

yapıldı.
Ulusal Sigorta Enstitüsü’nün 

(NOİ) ise işsizlik maaşlarını 
Paskalya kutlama günlerinden 
önce 13 Nisan Perşembe günü 
ödeyeceği açıklandı.
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ABD Sofya Büyükelçisi, Kırcaali 
Belediye Başkanı ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) Bulgaristan Büyükelçisi 
Eric Rubin, Kırcaali Belediyesini 
ziyaret etti. Büyükelçi, Belediye 

Başkanı Müh. Hasan Azis tara-
fından makamında kabul edildi.

Belediye Başkanı, Washington 
sokağı, Pentagon Kompleksi, 
ABD Dostları Derneği ve baş-
ka sembolleri örnek vererek, 
Kırcaali’nin en çok Amerikan 

sembollerinin bulunduğu bir Bul-
garistan şehri olduğunu vurgu-
ladı. Bunun biraz da Kırcaali’nin 
ABD Indiana Eyaleti’ne bağlı 

Elkhart Belediyesi ile 17 yıldır 
ilişkilerin devam etmesinden 
kaynaklandığını dile getirdi. 

Müh. Azis, bölgenin ekonomik 
gelişmesini anlatan bir slayt 
gösterisi sundu. Görüşmede 
yatırım ve iş yapma olanakları 

ele alındı. ABD’nin Kırcaali’ye 
yatırım yapmasına yardımcı ol-
maktan sevinç duyacağını be-
lirten diplomat, “Burada tarım 

makineleri üretimi 
olanakları ele alı-
nabilir” dedi. 

Belediye Baş -
kanı, “Şehir ler i 
birbirinden ayır t 
eden insanlarıdır. 
Kırcaali, çoktandır 
ülkede hoşgörü 
başkenti haline 
geldi. Burada farklı 
etnik ve dini grup-
lardan vatandaşlar 
ikamet etmekte, 
onların arasında 
hiçbir zaman ça-
tışma yaşanmadı” 
dedi.

Görüşme esna-
sında geçen par-
lamento seçimleri 
üzerine de konu-
şuldu.

Görüşmenin sonunda Beledi-
ye Başkanı konuğuna Kırcaalili 
ressam Penka Atanasova’nın 
çizdiği bir resim tablosunu ve 
Kırcaali fotoğraflarınadan olu-
şan bir albüm hediye etti. 
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