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TİKA Bulgaristan'da Soydaş ve Bulgar
Çocuklarının Yüzünü Güldürdü
Bulgaristan’da öğretim yılı
başlangıcı vesilesiyle Razgrad’taki (Hezargrad) okullarda
Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan
Ulusoy ve TİKA Balkanlar ve
Doğu Avrupa Daire Başkanı
Dr.Mahmut Çevik , 1540 öğrenciye eğitim ve spor malzemeleri
dağıttı.
Bulgaristan’da öğretim yılı
başlangıcı vesilesiyle Razgrad’taki (Hezargrad) okullarda
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy ve TİKA
Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut Çevik,
1540 öğrenciye eğitim ve spor
malzemeleri dağıttı.
TİKA Balkanlarda 801’nci Eğitim Projesini Bulgaristan’da Uyguladı
Büyükelçi Hasan Ulusoy yaptığı konuşmada; Komşu ve
müttefik Bulgaristan’da bu gibi
dostluğu pekiştiren çalışmaları Bulgaristan makamlarıyla
yapmaktan büyük memnuniyet
duyduğunu, TİKA’nın desteğinde uygulanan projenin anlamlı

ve insani diplomasiye katkı sağladığını belirtti.
TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr.Mahmut
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Çevik ise, TİKA’nın Balkanlarda bugüne kadar uyguladığı 801’nci eğitim projesini

Razgrad’ta uygulamaktan mutlu
olduklarını belirtti. Balkanlarda
bugüne kadar 800 Eğitim Pro-

jesi uyguladıklarını ve bu projelerden yılda 200 bin öğrencinin
istifade ettiğini belirten Çevik,
“Bir Bulgar atasözü vardır, ‘Torbanızda ne var ise çorbanızda
da o vardır.’ Yani Bulgaristan’ın
geleceğini inşa edecek olan
gençler ne kadar çok çalışırsanız, öğretmenlerinizden ne
kadar fazla istifade ederseniz,
güçlü bir Bulgaristan’ı sizler
oluşturursunuz. Bölgede barışın
tesis edilmesini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam
etmesine katkı sağlarsınız’ dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov arasındaki mevcut
yakın diyalog ve işbirliği bu
projenin Bulgaristan’da TİKA
tarafından uygulanmasına vesile olduğunu ifade eden Dr.
Mahmut Cevik, öğrenci ve öğretmenlere de önerilerde bulunarak, Balkanların barış kuşağı
olacak gençlerin bölgede ortak
geleceğimizi inşa edeceklerini
o nedenle bu gençlere destek
olacak öğretmenler ile ileriki
süreçte de beraber proje uygulamak istediklerini ifade etti.
Çevik, TİKA’nın Bulgaristan’da
Devamı 5’de

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı’dan
Aşure Günü Mesajı
Saygıdeğer din kardeşlerim,
Gelenekler bir toplumun özbenliğini oluşturan bir parçadır.
İslâmi geleneğe özgü bir şey
vardır ki, o da Müslümanların bilincinde izler bırakmış Peygamber (s.a.s) döneminde yaşanmış
olaylara dayanması ve bunların
dünyanın dört bir yanında uygulanıyor olmasıdır.
Bu geleneklerden biri Muharrem ayının onuncu günü ile ilgilidir. Bazı tarihçilere göre bu
gün Peygamber (s.a.s)’den
önce gerçekleşen birçok olayla ilgilidir. Bunlardan biri Allahu
Tealâ’nın Adem (a.s)’ın tövbesini
kabul etmesidir. Başka bir olay
da Nuh (a.s)’ın tufandan kurtulmasıdır, ki tarihçilere göre bu

olay da Muharrem ayının onuncu günü yaşanmıştır. Bu hadi-

selerin gerçek olup olmadığına
dair kanıtlar aramamız gerekmiyor. Şu bir gerçektir ki, Peygamberimiz Muhammed (s.a.s)
bu günde oruç tutmuş ve bunu
ashabına da tavsiye etmiştir. Bu
bizim Aşure gününe özel önem
vermemiz ve onu oruç, tövbe

gibi ibadetlerle süslememiz için
yeterli bir nedendir.
Muhammed (s.a.s) bu
günde oruç tutmuş ve bunun Musa (a.s)’dan kalma
bir sünnet olduğunu söylemiştir. Başka bir açıdan bakıldığında, bu günde oruç
tutmak Allah Tealâ’nın rızası içindir. Ancak bununla
beraber bu Müslümanların
Allah’ın peygamberleri ile
bağlarını pekiştirmeleridir.
Allah hepimizin ibadetini kabul
etsin!
Allah Müslümanlara dünya ve
ahiret hayatlarında bereket ve
sevinç versin!
Dr. Mustafa Hacı
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü
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Kırcaali ilinde işçi maaşları, ülke
ortalamasından yüzde 30,5 daha düşük
Ulusal İstatistik
Enstitüsü’nün (NSİ) verilerine göre bu yıl haziran ayında Kırcaali ilinde
ortalama brüt maaş 852
levaydı. Bu miktar, nisan
ayında 896 leva olan ortalama brüt maaştan 44
leva daha düşük ve mayıs ayında 837 leva olan
ortalama brüt maaştan 15
leva daha yüksektir. Ortalama aylık brüt maaş,
yılın ikinci çeyreğinde ilk
çeyreğine göre yüzde 7,9
oranında arttı.
Or talama aylık brüt
maaş miktarında idari
ve destek faaliyetlerinde
yüzde 9,8 oranında, bilgi ve yaratıcı ürünlerin
yaratılması ve yayılması,
telekomünikasyon faaliyetlerinde yüzde 9,3 oranında, madencilik sektöründe yüzde 3,2 oranında
azalma kaydedildi. Ortalama aylık brüt maaşta en
yüksek artışın kaydedildiği ekonomik faaliyetler,
yüzde 23,0 oranla tarım,
orman ve balık çiftliği faa-

sektörde ise yüzde 12,1
oranında arttı.
Kırcaali ili, 2018'in ikinci
çeyreğinde ortalama aylık
işçi maaşına göre ülkenin
28 ili arasında 19. sırada
yer almaktadır. En yüksek
ortalama aylık işçi maaşı
Sofya ilinde (başkent)
- 1 518 leva, en düşük

İşgücü verimliliği, ikinci
çeyrekte yüzde 3 arttı

liyetleri, yüzde 15,6 oranla imalat sanayi ve yüzde
15,4 oranla elektrik ve ısı
enerjisi ve gaz yakıtlarının
üretimi ve dağıtımıdır.
2018'in ikinci çeyreğinde
ortalama aylık işçi maaşı
2017’nin aynı dönemine göre yüzde 11,8 arttı.
En yüksek oranda artış,
inşaat, tarım, orman ve

balık çiftliği faaliyetlerinde ve başka faaliyetlerde
kaydedildi. 2018'in ikinci
çeyreğinde en yüksek
ortalama aylık maaş, iş
sözleşmeleri ve Memurlar
Kanunu kapsamında madencilik ve taş ocakçılığı,
eğitim ve imalat sanayi
sektörlerinde çalışanlar
aldı. Otelcilik ve restoran-

cılık, ulaşım, depolama ve
posta, mesleki faaliyetler
ve bilimsel araştırmalar
alanında çalışanların maaşları ise en düşüktü.
Kırcaali ilinde 2018'in
ikinci çeyreğinde ortalama aylık işçi maaşı, bir
önceki yılın aynı dönemine kıyasla kamu sektöründe yüzde 11,2, özel

aliyetler olabilir: El sanatlarını geliştirme, tüm
sektörlerde ve diğer tarım

mayan ürünlerin üretimi
için yatırımlar. Üç prosedür için toplam bütçe 68

dışı faaliyetlerde hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yatırımlar ve Avrupa
Birliği'nin İşleyişine İlişkin
Antlaşma Ek 1'de yer al-

milyon avrodur.
Üç prosedür için kurallar,
Avrupa Birliği Yapısal ve
Yatırım Fonlarının Yönetimi ve İzlenmesi İçin Bilgi

Sistemi’nde (İSUN) bulunabilir. Başvuru sahiplerinin, proje tekliflerini İSUN
üzerinden 07 Aralık 2018
tarihinde saat 17: 30'a kadar sunmaları gerekmektedir.
Başvuru sahipleri, son
başvuru tarihinden üç
hafta önce rdd@mzh.government.bg e-posta adresine başvurarak, mali
destek verme koşullarına
ilişkin belgeler hakkında
açıklama isteyebilirler.
Açıklamalar, son başvuru
tarihinden iki hafta önce
Tarım Gıda ve Orman
Bakanlığı’nın internet sitesinde ve İSUN web sitesinde yayınlanacak.
Kırcaali Haber

Kırsal Kesimlerin Kalkınması
Programı Proje Teklif Çağrısı Açıldı
Tarım Gıda ve Orman
Bakanlığından yapılan
açıklamada 2014 - 2020
Dönemi Kırsal Kesimlerin
Kalkınması Programı Alt
Tedbir 6.4.1: Tarım Dışı
Faaliyetlerin Desteklenmesine Yönelik Yatırımlar
kapsamında proje teklif
çağrısı açıldığı bildirildi.
Proje teklif çağrısı, çiftçilerin ve mikro işletmelerin
yürüttüğü ülkenin kırsal
bölgelerindeki yatırımlara
yöneliktir.
Başvuru sahipleri, proje tekliflerini destek için
talep edilen faaliyetlerin
türüne bağlı olarak üç
prosedür çerçevesinde
sunabilecekler. Şu fa-

Bakan Vılçev: En fazla öğretmen açığı 10 yıl sonra olacak

Eğitim ve Bilim Bakanı
Krasimir Vılçev, Meclis
binasında yaptığı basın
açıklamasında, “En çok
öğretmen ihtiyacı 10 yıl
sonra duyulacak” diye
kaydetti.
Bakan,” Bir sonraki
eğitim öğretim yılında
tüm öğretmen pozisyonlarını güvence altı-

ise Blagoevgrad (Yukarı
Cuma) ilinde – 743 leva.
Söz konusu dönemde
ülkede ortalama aylık işçi
maaşı 1125 levaydı. Bu
miktar, Kırcaali ilinde ortalama aylık işçi maaşından
263 leva veya yüzde 30,5
daha düşük.
Kırcaali Haber

na alınması için yeterli
kaynağa sahibiz” dedi.
Vılçev,” Bununla birlikte önümüzdeki yıllarda tüm sistemlerde,
tüm sektörlerde ve tüm
mesleklerde eleman
sıkıntısı olacak. İşgücü
piyasasına giren gençler, çıkacakların sadece
üçte ikisi kadar olacak.

Eğitim sisteminde en
fazla öğretmen açığını
10 yıl sonra olmasını
bekliyoruz” diye belirtti.
Bakan, ”Öğretmen açığı yıllar içinde derinleşecek, ama şimdilik hala
bir rezervimiz var. Öğretmenleri teşvik etmek
ve eksikliği önlemek için
nların maaşlarını artırı-

yoruz” dedi.
Vılçev, ”Daha küçük ve
merkezden uzak yerleşim yerlerindeki okulların yanı sıra savunmasız
gruplardan çocukların
yoğunlaştığı okullara ve
anaokullarına ayrılan
bütçeyi de artırıyoruz”
diye sözlerine ekledi.
Kırcaali Haber

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) ilk verilerine
göre, yılın ikinci çeyreğinde bir çalışanın verimliliği bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 arttı.
Ekonominin farklı sektörlerinde 3,625 milyon kişi çalışmaktaydı, toplam çalışma saatleri ise 1,5 milyardı.
Ekonomik sektörlere göre istihdam yapısı, sanayi sektörünün ve hizmet sektörünün nispi payında bir artış
olduğunu göstermektedir.
Bir çalışana gayrı safi yurt içi hasıla miktarı içinde
7,147,50 leva pay düştü ve her bir çalışan, çalışılan
saatte ortalama 17,1 leva katma değer yarattı.

Yılın ikinci çeyreğinde çalışan kişi başına ortalama
brüt katma değer gerçekte yüzde 1 artış gösterdi. Aynı
dönemde saat başına ortalama brüt katma değer ise
gerçekte yüzde 0,8 artış gösterdi.
İlk verilere göre yılın ikinci üç aylığında sanayi sektöründe iş gücü verimliliğinin seviyesi çalışan kişi başına 7 219,7 leva ve saat başına 16,80 leva brüt katma
değerdi.
Hizmet sektöründe her çalışan ortalama 6328 leva,
saat başına ise ortalama 15,2 leva brüt katma değer
oluşturdu. İşgücü verimliliği tarım sektöründe en düşüktü. Bu sektörde çalışan her kişi, ortalama 1 095,2
leva, saat başına ise 2,70 leva brüt katma değer oluşturdu.

2019'dan itibaren yeni
kimlik kartları çıkarılacak
2019'dan itibaren yeni kimlik kartları çıkarılmaya
başlanacak. Kimlik kartı çıkarmak için ihale açılması
bekleniyor.
Konuyla ilgili basın açıklaması yapan İçişleri Bakan
Yardımcısı Milko Berner, “Yeni kimlik kartları daha
fazla biyometrik veri içerecek. Vatandaşlar onlarla
169 ülkeye vizesiz seyahat edebilecekler. Yeni kimlik
belgeleri, 10 yıl boyunca geçerli olacak” diye izah etti.
İçişleri Bakanlığı, yeni kimlik kartlarının gelecek yıl
çıkartılmasının zorunlu olmayacağını ve mevcut kimlik kartlarının son kullanma tarihlerine kadar geçerli
olacağını açıkladı.
Bunların yanı sıra İçişleri Bakanlığı, mahkûm edilen veya aleyhine dava açılan ve ülke dışına çıkışları
yasak olan kişiler için de belge çıkartacak. Yeni belgelerin sayesinde sınır kontrolü daha kolay gerçekleştirilecek.
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Görev süresi tamamlanan Türkiye Büyükelçiliği
Din Hizmetleri Müşaviri Ulvi Ata ile söyleşi
- Sayın Ulvi Ata, Bulgaristan’daki 4 yıllık
görev süresini tamamladınız. Buradan ne gibi
izlenimlerle ayrılıyorsunuz?
- Öncelikle bana böyle
bir fırsatı verdiniz için çok
teşekkür ediyorum. 4 yıl
önce yüksek bir heyecanla Bulgaristan’a geldim.
Dost, komşu, müttefik bir
ülkeye geldiğimin bilinci içeresindeydim. Ama
daha önce Balkanlara bir
seyahatim yoktu. Kitaplardan, tarihi belgelerden, sizin haberleri takip ederek
Bulgaristan hakkında bir
fikir sahibiydim. Ancak
geldiğimde burada hem
Bulgar topluluğunu ve
Bulgar topluluğunun içinde çok önemli bir grubu
oluşturan Müslümanları,
Müslüman Türkleri yakından tanıma fırsatım oldu.
Onların kurmuş olduğu
müesseseleri, Başmüftülüğü, Bölge Müftülüklerini, STK’ları, dernekleri
ziyaret ederek, onların
yaşadıkları ortamı, onların ürettikleri değerleri,
Bulgaristan toplumuna
yapmış oldukları katkıları
yakından müşahede etme
imkânım oldu. Bu da beni
burada kaldığım süre içeresinde her geçen gün bu
topraklara olan ilgimi, sevgimi, saygımı arttırdı.
- Görev süreniz boyunca Bulgaristan’daki
hangi tarihi camilerde
restorasyon işleri yapıldı ve yapılmakta?
- Bulgaristan’da Osmanlı
döneminin nadide eserler
bulunmaktadır. Her biri
bulunduğu yerde kendi
döneminin mimari ve tarihi kültürel özelliklerini
yansıtan eserler. Bunlardan Sofya’da ibadete açık
tek cami olan Kadı Seyfullah Camii, diğer bir ifadeyle Banya Başı Camisi. Bu
süre içerisinde caminin
restorasyon faaliyetleri tamamlandı ve ibadete açıldı. Hasköy Eski Camii’nin
restorasyonu tamamlandı,
ibadete açıldı. Aydos şehrinde bulunan Sultan Beyazıt Camii’nin restorasyonu tamamlandı, ibadete açıldı. Rusçuk’ta Mirza
Seyit Paşa Camii’nin restorasyonu tamamlandı ve
ibadete açıldı. Şumnu’da
18. Asrın döneminde en
önemli eserlerinden olan
Şerif Halil Paşa Cami
(Tombul Camii) restorasyon programına alındı,
caminin dış mekanının
restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Şu anda
da iç mekanı restorasyon
çalışmaları devam ediyor.
Bulgaristan genelinde

daha çok sayıda camiinin
restorasyon işleri devam
etmektedir, bir çok yeni
cami de inşa edilmiş ve
edilmektedir.
Geçtiğimiz aylarda Bulgaristan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun kararı
ile yıllardır müzakereleri

ayının ilk haftasında yine
döneminin en nadide eseri olan İstanbul, Haliç’te
Demir Kilise olarak bilinen kilisenin aslına uygun
muhteşem bir restorasyon
çalışması yapıldı ve dünya kamuoyuna duyuruldu.
İki ülkenin en üst yetkili-

artırmamız gerekir. Bu iki
ülke arasındaki ilişkinin
kurumsallaşması ve kalıcı
olması için de her alanda
işbirliğini arttırmaya dönük faaliyetler yürütmemiz gerekir. Biliyorsunuz
iki dost arasında iki adımlık mesafe var ise, birisi

devam edegelen Razgrad’taki yine döneminin
en önemli eseri olan, şu
anda 403 yaşında olan İbrahim Paşa Camii’nin de
restorasyon çalışmaları
başlatıldı, ihale süreçleri
tamamlanmak üzere ve
ümitle bekliyoruz ki önümüzdeki günlerde aslına
uygun restorasyon çalışmalarına ve inşaatına
başlatılacak. Diğer bazı
camilerin de restorasyonları ile ilgili iki ülke
arasındaki kültür anlaşmasının yapılması ve bu
güzel eserlerin insanlığa
bundan sonrada dünya
durdukça örnek eserler
olarak devam etmesi ve
ziyaret edenlere dönemi
hakkında önemli bilgiler
aktarması açısından yeni
bir restorasyon takvimi
oluşturulacak.
- İki ülke arasında devam etmekte olan kültürel işbirliğini nasıl buluyorsunuz? Sizce yeterli
mi?
- İns a n l a r ın kad e rleri olduğu gibi, ülkelerin de kaderleri var.
Türkiye’nin Bulgaristan’la,
Bulgaristan’ın da Türkiye
ile komşu olma gibi bir
kaderi var. Dost, komşu ve müttefik iki ülke.
Şu anda gözlemim o ki,
hem Türkiye Cumhuriyeti
devletinin en üst yöneticileri, hem de Bulgaristan
Cumhuriyeti’nin en üst
yöneticileri güzel bir dostane ve karşılıklı ilişkiler
içerisindedir. Bu dostane ilişkiler yakın zamanda meyvelerini vermeye
başladı. Geçtiğimiz Ocak

leri açılışında bulundu ve
gözlemim o ki bu iki ülke
arasındaki ilişkilerin giderek artması için adeta
bir kilometre taşı oldu. Bu
ilişkiler yeterli mi? Hem
ülke yöneticileri, hem her
ülkenin iş adamları, kültür
insanları ve o iki ülkede
yaşayan bütün insanlar, kadınlar, erkekler bu
komşuluk ilişkilerinin her
alanda geliştirilmesi için
üzerine düşen görevleri
yapmaları gerekiyor. Malumunuz, dünyamızda,
özellikle son yıllarda ciddi problemler yaşanıyor.
Bu problemlerin özellikle
komşular arasında dorudan temasla çözülmesi çok büyük önem arz
ediyor. Kanaatim o ki,
Türkiye nasıl özellikle
Orta Doğu ve Avrupa’ya
açılan kapı olarak bir
güven, istikrar ve barış
adası ise, Bulgaristan da
Balkanlar’da adeta bir istikrar ve barış adası olma
özelliklerini taşıyor. Bu iki
ülkenin yöneticileri aralarında kurdukları dostane devlet adamı ilişkileri
dalga dalga iki ülkenin
halklarına, akademisyenlerine,, kültür insanlarına,
iş adamlarına, çiftçilerine,
futbolcularına, hemen her
alanda ilişkilerin karşılıklı
yapılmasına vesile oluyor.
Malumunuz Türkiye’den
buraya ciddi bir yatırımcı
gelip burada iş imkânları
oluşturuyor. Özel örnekler
oluşturuyor, Bulgaristan
iş camiasında ödül alan
parmakla gösterilen Türk
yatırımcılarımız var. Bunların sayısını hep beraber

bir adım gelir, diğeri de bir
adım gelir ortada buluşurlar. Bu ülkeler arasında da
böyledir. Türkiye bir adım
atar, Bulgaristan da ona
karşılık bir adım atar ve iki
ülkenin hem kurumlarının,
hem yaşayanlarının menfaati için bunlar yapılabilir.
- Bulgaristan’da faaliyet gösteren İlahiyat
Liseleri ve İslam Enstitüsüne Türkiye Diyanet

Vakfı’nın maddi destekleri devam ediyor mu?
- Evet, devam ediyor.
1998’de, bundan 20 yıl
önce iki ülkenin yetkilileri bu konuda mutabakat
sağlamışlar ve Mestanlı,
Şumnu ve Rusçuk İlahiyat
liseleri ile Sofya’daki Yüksek İslam Enstitüsü’nün
maddi giderlerinin sponsorluğunu Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı üstlenmiştir.
Bu Türkiye’deki hayır sahiplerinin Bulgaristan’da
yaşayan Müslüman kardeşlerine bir hediyesidir. Çünkü bu kurumların
kendi kendilerine ayakta
durması ve maddi imkanlarının karşılaması mevcut şartlarda mümkün
görünmüyor. Bu şekliyle
yapılan yardımla sadece
burada yaşayan Müslüman toplumuna değil,
esasen bütün Bulgaristan
toplumuna da bir olumlu
pozitif katkı sağlamaktadır. Bulgaristan’da İslam
Dininin doğru öğrenilmesi
ve orada iyi insanlar yetiştirilmesi sadece matematikte, fizikte, edebiyatta
değil, aynı zamanda ahlaki değerlerde, konuşurken doğru konuşan, helal
lokma yiyen, tembellik
yerine çalışmayı tercih
eden, kendisiyle, çevresiyle, toplumuyla barışık
inşaların yetiştirilmesi
için bu tür müesseselere

ihtiyaç var. Malumunuz
dün bu eğitim kurumlarında 2018-2019 eğitim
öğretim yılına başlandı
ve onları da ziyaret ettik.
Gerçekten Bulgar yetkilileriyle de görüştüğümde
bu okullar bulundukları
yörenin en başarılı okullar arasında yer alıyor. Bu
da yapılan bu katkıların
hedefine ulaştığının bir
göstergesidir.
- Son olarak Kırcaali
Haber Gazetesi aracılığı
ile Bulgaristan Müslümanlarına ne söylemek
istiyorsunuz?
- Öncellikle hepsine
sağlık, afiyet diliyorum.
Türkiye onların huzur,
barış ve güven içerisinde bulundukları yerlerde
yaşamaları için elinden
gelen her türlü maddi ve
manevi yardımı yapmaya her zaman hazırdır.
Bunu bilmelerini istiyorum. Ben 4 yıl içerisinde
burada yaşayan başta
Müslüman topluluğundan
ve Bulgar komşularımdan
çok yakın bir ilgi gördüm.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir temsilcisi olarak
bana göstermiş oldukları
bu yakın ilgiye gazeteniz
aracılığıyla teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, size de
bu fırsatı bana verdiğiniz
için özellikle teşekkür ediyorum.
Söyleşi: Nilgün APTİ

Başmüftülük, Dobriç’teki Türk
mezarlığına yapılan saldırıyı kınadı

Bulgaristan Başmüftülüğü, 6 Eylül’ü 7 Eylül’e bağlayan gece Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık) şehrindeki

Türk mezarlığına karşı yapılan vandal saldırıyı sert
bir dille kınadı.
Bulgaristan Başmüftülüğü basın merkezinden
yapılan açıklamada şu
ifadeler yer aldı: “Bulgaristan Prensliği ile Doğu
Rumeli'nin birleştiği tarih
olan 6 Eylül’de vandallar,
Dobriç şehrindeki Türk
mezarlığına saldırıp 40’ın
üzerinde mezarı tahrip
ettiler.
Bugünlerde İslamofobi
modern bir şey oldu. Ne
yazık ki ciddi ölçüdeki

psikolojik ve akıl almaz
komplekslerinin açığa
çıkarılması için merhumların kabirlerine bile saldırılıyor.
D i ni ni, i nancını
k ay b e t m i ş h a l k ,
şeytan tarafından
fethedilmiş durumda
ve vatanımızda dehşet saçıyor. Devlet
kurumları, bu yıkıcı
eylemi yapan failleri
gözaltına almak ve
cezalandırmak için yeterli
ölçüde ve derhal harekete geçmelidir. Geçtiğimiz
iki yıl içinde Meclise dini
topluluklara ilişkin bazı
kanun tasarıları sunuldu,
ancak maalesef bunların hiçbiri yapıcı değil ve
imanlı kişilerin ihtiyaçlarına hizmet etmiyor.
Dini hakları kısıtlayan
tüm bu yasa tasarılarının
tek bir amacı var - siyasi çıkarlarına hizmet için
küçük insancıkların sahte
vatanseverlik duyguları-

nın beslenmesi. Mezarlıklarda dehşet saçan ve
vandalizm yaparak ulusal
bayram günlerinde bunu
vatanseverlik sayan hasta
ruhlu insanların düştüğü
durumda toptancı anlayışla hareket eden politikacıların büyük suçu var.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı
sırasında kendimizi dünyaya tanıttığımız Meclis
binasının ana giriş kapısının üst tarafında yazan
“Birlikten Kuvvet Doğar”
sloganının anlamı üzerinde derin düşünmemiz
gerekiyor.
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, Dobriç
şehrindeki Türk mezarlığına hasta ruhlar tarafından
yapılan vandal saldırıyı
sert bir dille kınıyor ve
mahkeme önüne çıkarılmaları için yetkililerin
kısa sürede suç faillerini
yakalamaları çağrısında
bulunuyor”.
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Ardino’da 34 işsiz, istihdam ediliyor
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat,
“Sosyal Girişimcilik Yoluyla Ardino İlçesi’ndeki
Kırılgan Gruplara Ait Kişilerin Sosyal İçermesine
Destek” projesine katılan
İstihdam Bürosu’na kayıtlı
34 işsiz kişiye iş sözleşmesi verdi. İşe alınan kişiler, 12 aylık bir süre için
asgari ücretle çalışacak.
Belediye Meclis oturum
salonunda yapılan toplantıda projenin hedefleri
ve yapılacak faaliyetler
hakkında bilgi verildi. Toplantıda Sosyal Yardımlar
Müdürü Zülfiye İbryamova, İstihdam Bürosu Müdürlüğü görevini yürüten
Bistra Küçükova, sosyal
kurumların temsilcileri
hazır bulundu.
Projede yer alan kişilere
hitaben yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Resmi Murat, ”Bu, savunmasız gruplar için bir sosyal
girişimcilik projesinin başlangıcıdır. Proje süresince
hepinizin belediyenin gelişimine ve farklı yönlerde
sunduğumuz hizmet paketinin sürmesine katkıda
bulunmanız gerekir” diye
konuştu. Resmi Murat,
belediyenin sürekli istihdam yaratmaya çalıştığı-

bin ve pazarlanması için
imkanların araştırılması,
sosyal pazarlama ve sosyal ekonominin ve sosyal
içermenin popülarize edilmesi.
Projenin uygulanmasının
bir sonucu olarak, aşağıdaki pozisyonlar için 12
aylık bir süre için istihdam sağlanacak. Şu pozisyonlar söz konusudur:
el yapımı ahşap ürünler,
el yapımı tekstil ürünler,
el yapımı kağıt ürünleri
üreten işçiler, yardımcı
aşçı, genel hizmet işçisi,
atıkları ayrıştıran işçi.
Malların üretimi ve hiz-

nı ve vatandaşlara hizmet
etmek için çaba ve gayret
harcadığını kaydetti. ”Proje hedefinin yerine getirilmesi için ekiplerin ciddi
ve projeye bağlı olmasını
bekliyorum” dedi.
Proje İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında yürütülmektedir.
Projenin maliyeti 390
889, 80 leva. Bu miktarın yüzde 85'i Avrupa
Sosyal Fonu tarafından
verilen hibe desteğiyle,
yüzde 15'i ise ulusal bütçeden karşılanmaktadır.

Proje faaliyetleri, Ardino
İlçesi’ne mevcut belediyeye bağlı Evde Sosyal
Hizmet Merkezini genişletmeyi amaçlamaktadır.
Projenin amacı, istihdama erişimi kolaylaştırmak
ve savunmasız grupların
sosyal içermesi için destek sağlamak ve ilçede
sosyal ekonomi alanında
kendini gerçekleştirmek
için uygun koşulları oluşturmaktır.
Projenin temel faaliyetleri, istihdama dahil edilmek üzere savunmasız
gruplardan kişilere psi-

kolojik destek verilmesi
ve motive edilmesi. Savunmasız grupların temsilcilerinin sosyal politika
sektörüne ve Evde Sosyal
Hizmet Merkezine sosyal
ve profesyonel entegrasyonları, 12 aylık bir süreliğine istihdam için destek
verilmesi, yeni işçiler için
işveren tarafından mentor
sağlanması, yeni kurulan
iş yerlerinin engellilere
yönelik uyarlanmış ekipmanlarla donatılması ve
odaların onarılması, üretilen malların ve sunulan
hizmetlere yönelik tale-

sürücüleri için tehlike
arz ettiğini vurguladı.
Dilekçede sürücülerin
bozuk yolda tehlike atlattığı ve bunun trafik
kazalarına sebebiyet

kış mevsiminde daha
da kötü hale geleceğinin altı çizildi. Okula
giden öğrencilerin ve
Teklas, Cebel 96, İdealfashion ve Sönmez İn-

kurumları bu konuda
harekete geçireceğinizi
umuyoruz” deniliyor.
İmza kampanyasının organizatörlerini
temsil etmeyi üstlenen
işadamı ve toplumun önde gelen isimlerinden
Sabahattin Gökçe, basına yaptığı açıklamada
yolun bakım ve
onarımından sorumlu kurumlarla
birçok görüşme
gerçekleştirdiğini kaydetti. Kırcaali Valisi Nikola Çanev’e yolun
durumu hakkında
bilgi verdiğini aktaran Gökçe, Karayolları Kırcaali İl Müdürü
İvan Gavazov ile de bu
meseleyi görüştüğünü
söyledi. Gökçe, şimdilik cevap, “Para yok”
olduğu için yerlilerin
Borisov’a bir toplu dilekçe gönderdiklerini ve bu
konuda Meclis Başkanı
Tsveta Karayançeva’nın
destek vereceğini umduklarını dile getirdi.
Kırcaali Haber

metler in sağlanması,
uygulamalı uzmanlar,
danışmanlar ve Merkez
Müdürünün yer aldığı çok
disiplinli bir ekibin desteği
ve yardımı ile gerçekleştirilecektir. Üretilen mallar
ve hizmetler Ardino Belediye Meclisi tarafından
konulan fiyatlarda satılacak.
Genel olarak proje, engelli ve işgücü piyasasında dezavantajlı gruplara
ve Ardino İlçesi’nin sınırları içindeki sosyal olarak
dışlanmış kişilere yöneliktir.
Güner ŞÜKRÜ

Kirkovo İlçesi’ndeki
anaokullarına dizüstü
bilgisayar verilecek
Yeni 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala Kirkovo (Kızılağaç) Belediye Başkanı
Şinasi Süleyman, ilçedeki anaokullarında görevli tüm
pedagoglarla görüştü.
Çalışma toplantısında Kirkovo İlçesi’nde bulunan
belediyeye bağlı kreş ve anaokulların faaliyetiyle ilgili
konular ele alındı. Çocuk eğitim kurumlarının maddi,
teknik donanımı ve eğitim öğretim sürecinin organizasyonuyla ilgili meseleler de görüşüldü.
Kirkovo İlçesi’nde çocuk sayısı gerekli asgari çocuk

Cebel ve Ardino ilçesi sakinleri, Başbakan
Borisov’dan bozuk yolun onarılmasını istedi
A r d i n o (Eğ r i d e r e)
İlçesi’nde yaşayan vatandaşların desteği
ile Cebel (Şeyhcuma)
kasabasının ve ilçenin
sakinleri, Cebel-PapratMişevsko (Küçükviran)Tsırkvitsa (Kiliseli) Sintçets (Durabeyler)Ardino istikametindeki
üçüncü sınıf yolun
acilen onarılması
için Başbakan Boyko
Borisov’dan yardım istediler. Cebel’in İzgrev
semti, Duhanovtsi Mahallesi, Paprat (Bektaşlar) köyü ve bağlı
mahalleler, Sipets, Mişevsko, Jıltika (Sarıyer),
Kontil, Sinçets köyleri
ve Ardino kasabasından 500’ü aşkın kişi
ve onların konukları,
toplu dilekçe imzalayıp
Meclis Başkanı Tsveta
Karayançeva, Karayolu Altyapı Ajansı İcra
Müdürü, Kırcaali Valisi
Nikola Çanev ve Karayolları Kırcaali İl Müdürü İvan Gavazov’un
dikkatine de sundular.
Vatandaşlar, bu yolun
45 yıldır onarılmadığını ve motorlu taşıtların

olduğu belirtildi. İzgrev
semtinden geçen kesimin ise kullanılmaz
hale geldiğine dikkat
çekildi. Vatandaşlar,
yolun yeniden inşasına
yönelik teknik projenin
uygulanmasında ısrar
etti. Projenin 2016-2017
döneminde hazır olması gerekirdi. Dilekçede
yerel ve bölgesel kalkınma açısından büyük
önem arz eden yolun

ternational şirketlerine
ait fabrikalarda çalışan
işçileri taşıyan araçların
bu yolu kullandığı hatırlatıldı.
Başbakan Borisov’a
gönderilen mektupta,
”Yolun bakımı ve onarımından sorumlu kurumların ilgisizliğinden
dolayı çaresiziz. Sahip
olduğunuz iktidar gücü
sayesinde ağır çalışan
devlet ve yerel idari

sayısından az olan anaokulu yok. 5 ve 6 yaşındaki çocuklar için ders kitapları temin edildi. Anaokulu binalarında onarım çalışmaları yapıldı, okula otobüsle giden
çocuklar için ulaşım aracı sağlandı.
Çalışma toplantısında Belediye Başkan Yardımcısı
Valentina Dimitrova, Belediye Eğitim Daire Başkanı
Stela Dimitrova, anaokulu müdürleri ve öğretmenleri
de hazır bulundu.
Yeni 2018-2019 eğitim öğretim yılında her bir anaokuluna birer dizüstü bilgisayar verilecek.

Halter Şampiyonu Gürsel
İsmailov, Hayatını Kaybetti

Merkezi Asenovgrad (Stanimaka) kasabasında bulunan Asenovets Spor Kulübü’nün yetiştirdiği master
halterci ve Bulgaristan halter şampiyonu Gürsel İsmailov hayatının baharında aramızdan ayrıldı.
Gürsel İsmailov, 1973 yılında doğdu. Halter kariyerine başladığında henüz 10 yaşındaydı. İlk antrenörü
Yordan Mitkov, sonuncusu ise Lıçezar Kişkilov. 12 yıllık
spor hayatında İsmailov, itibarlı bir usta sporcu haline
geldi ve birçok şampiyonalar kazandı.
Asenovgrad halkının büyük bir bölümü Gürsel
İsmailov’u en sevilen djlerden biri olarak da hatırlayacak. Halterci, vefat ettiği gece de dahil hayatının sonuna kadar kasabada bulunan bir mekanda Dj olarak
çalıştı.
Gürsel İsmailov’un evinde aniden vefat ettiği bildirildi. Herhangi bir sağlık problemi yaşadığına dair bilgi
yok.
Allah rahmet eylesin!
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TİKA Bulgaristan'da Soydaş ve Bulgar
Çocuklarının Yüzünü Güldürdü
gençlere, TİKA tarafından hediye edilen akülü
engelli araçları dağıtıldı.
TİKA projesi kapsamında; Bulgaristan’da
yapılan törenlere, Bulgaristan Meclisi Milletvekilleri, Belediye Başkanları, öğretmen ve öğrenciler ile yerel idareciler ile
birlikte yoğun katılımlar
oldu.
1540 öğrenciye dağı-

1. sayfadan devam

proje uygulamasına fırsat verdiklerinden dolayı Bulgar hükûmetine ve
Razgrad valisine teşekkür etti.
Razgrad Valisi Günay
Hüsmen ise yaptığı
konuşmada hediyelerin Başbakan Boyko
Borisov'un yakın dostu
Recep Tayyip Erdoğan
tarafından gönderildiğini
belirterek, “İki lider arasındaki yakın dostluk,
ilişkilerin artarak devam
etmesini sağlıyor. O nedenle bu ilişkiler uygulanacak yeni projeler ile
artarak devam edecektir” diye konuştu.
Hayaldi Gerçek Oldu
Engelli araç dağıtılması törenlerinde konuşan
Bulgar vatandaşı Jivkov
ve annesi, Şumen rad-

Kamu çalışanların
maaşlarına % 10 zam
yosunca engelli araç alımı için başlatılan kampanyada bu güne kadar
600 leva toplandığını,
engelli araç almalarının
bu nedenle hayal olduğunu ancak Razgrad
Valisi Günay Hüsmen’in

TİKA ile görüşerek bu
projenin uygulanması
ile hayallerinin gerçek
olduğunu ve kısa surede
kendilerine hediye edilen bu araçla artık toplumla birlikte yürüyeceklerini, diğer insanlar gibi

çarşıya çıkıp ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini
kaydettiler. Aile, Türkiye
ve TİKA’ya teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Ziyaret kapsamında
ayrıca, 5 Bulgar, Türk,
Roman, Pomak engelli

Yüzlerce Müslüman, Komuniga ve Murga
köylerinde yapılan mevlitlerde buluştu
Çernooçene (Yenipazar) İlçesi’nin en büyük
köyü olan Komuniga
(Kuşallar) köyü bölgesinden, Türkiye’de ikamet

eden hemşeriler ve Batı
Avrupa’da çalışan gurbetçilerimiz olmak üzere
onlarca Müslüman, köye
yakın Asar isimli yerde
düzenlenen geleneksel
mevlitte bir araya geldi.
Dağın tepesinde bulunan bir mezar, bölgenin
tarihinde önemli rol oynamış bir Müslüman’a
ait olduğu biliniyor.
Mevlit programı, bölgede en genç imam Sunay
Akif, Rafet Aydın ve en
yaşlı olan Vodaç (Çu-

tılan hediyeler ise şunlar oldu: 440 öğrenciye
okul eğitim malzemeleri
ve çanta, 600 öğrenciye eşofman takımı, 600
basket, futbol, voleybol
topu; 40 başarılı öğrenciye tablet; spor yapan
çocuklara 200 badminton seti; 5 engelli gence
akülü araç; 300 öğrenciye kışlık mont.
Yenibalkan

buklu) Camii imamı Arif
Bayramali tarafından
icra edildi. Onlar Kur’an-ı
Kerim tilaveti sundu,
Peygamberin hayatını

anlatan Mevlid-i Şerif’i
okudu ve ilahiler söylediler. Mevlidin sonunda
hocalar, her türlü doğal
afetten korunmak, barış
ve anlaşma için dua ettiler.
Mevlit, Komuniga Cami
Encümenliği tarafından
Komuniga köyü muhtarlığının desteğiyle organize edildi. Yerliler, “Mevlit, bizim için bir araya
gelip sohbet etmemize
imkan veren bir bayramdır” diyor.

Mevlit programına katılanlar arasında Çernooçene Belediye Başkanı
Aydın Osman da vardı.
Mevlit ten önce bir
konuşma yapan
Ay d ı n O s m a n ,
günlük zorluklara
rağmen bölgedeki ahalinin kültür,
saygı, birlik beraberlik ve iyi komşuluk gibi temel
insani değerlerini
korumaya devam
et t i ğ i n e d i k kat
çekti.
Çernooçene’nin
Murga (Murgaodası ) köyünde,
boşalan yerleşim
yerine yakın bir mevkide bulunan Karatepe’de
sağlık ve bereket duası yapılan geleneksel
hemşeriler buluşması
düzenlendi.
Yurdun ve dünyanın
çeşitli yerlerine dağılmış
hemşeriler bir araya gelip, sohbet etti, boşalmış
eski evlerini gezip gördüler, geçmişi anımsadılar.
Mevlit programlarından sonra katılan her-

kese kurban yemeği
ikram edildi. Daha sonra sembolik olarak açık
artırmayla satışa sunulan bağışlanan hayvan,
giysi ve eşyaların satışlarından elde edilen
gelirlerle katılımcılara
dağıtılan kurban yemeği için yapılan masraflar
karşılanmaktadır.
Murga köyü bölgesi
boş ve yıllar öncesi terk
edilmiştir, fakat sonsuz
güzelliktedir… Doğu
Rodoplar’ın bu kısmı
böyle tasvir edilebilir.
Sonbaharda yap rak
dökümünde
Karamandere’nin vahşi
vadisinde zor erişilir bir
yerde bulunan Oğlankaya, bu yeri ziyaret etmeye karar veren herkesin
ilgisini çekebilir.
Kayanın yüksekliği
yaklaşık 40 metre ve
yere dikilmiş bir lobut
şeklindedir. Kaya, derenin üst tarafında duran insan yüzü şeklinde
devasa bir heykele de
benzetilir.
Yerliler, bu kaya ile ilgili
çeşitli efsaneler anlatıyor.
İsmet İSMAİL

NOVA TV’nin Merhaba Bulgaristan programına konuk olan Maliye Bakanı Vladislav Goranov,
“Maliye Bakanlığı tarafından tahmin edildiği gibi
2019 Mali Yılı Bütçesi ve Makro Çerçevesi’nde
dramatik değişiklikler olmazsa gelecek yıl kamu
çalışanlarının maaşlarının yüzde 10 oranında
artırılmasına imkan olacaktır” diye bildirdi.
Bakan’ın ifadelerine göre böyle bir zam, işgücü piyasasını gelirdeki genel bir artışa doğru
yeniden dengeleyecektir.

Goranov, sistemdeki maliyet kontrolünün etkili olduğunu garanti edene kadar sağlık sigorta
primlerinde herhangi bir artışı ya da vatandaşların sağlık sistemine yönelik başka ödeme yapmalarını desteklemeyeceğini vurguladı.
Goranov,”Sağlık sigorta sisteminin ikinci ayağının oluşturulması yönünde hazırlık yapıldığına dair haberler, Sağlık Bakanı Kiril Ananiev’in
sağlık sigortası modelinin optimizasyonuna
yönelik meslek topluluğunun katılımıyla yaptığı
tartışma toplantıları sırasında medyada yer aldı.
Ananiev’in, bu ayın sonuna kadar bu tür bir model sunması Meclis tarafından zorunlu kılındı”
diye anımsattı.
Bakan, medyadaki bilgilerin teorik bir modelin
bazı unsurlarına dayandığını ve tartışılan çeşitli
seçeneklerin konteks dışına çıkarıldığını belirtti.
Örneğin önerilerden biri, masa altı ödemelerin
tümünün resmi hesaplara dahil edilmesi, başka
bir fikir de maliyeti 700 leva üzerindeki herhangi bir tedaviyi karşılayacak sağlık sigortasının
uygulanmasıdır. Goranov,”Kontrol edilmeden sigorta primlerinin artacağına dair en ufak bir kuşku bile olsa desteklemeyeceğim” diye tekrarladı
ve görünüşe göre özellikle ilaçların tedarikinde
garip bir orantısızlıklar olduğunu ve para akıtıldığına dair ciddi şüpheler olduğunu hatırlattı.
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Ülkemizde elektrik tüketimi yüzde 5 azaldı
Elektro Enerji Sistem
Operatörü’nün ( ESO)
1 Ocak - 2 Eylül 2018
dönemine ilişkin ülkenin
enerji dengesi için işlem
verilerine göre 2017 yılının aynı dönemine kıyasla ülkede elektrik tüketimi
yüzde 5 azaldı. Bununla
birlikte üretim, elektrik
ihracatının büyük olup iç
talepteki zayıflamayı telafi etmesinden dolayı neredeyse değişmeden kalmaktadır. Aşırı yağış ve
nehirlerde su seviyesinin
yüksek olması nedeniyle
hidroelektrik santrallerin
faaliyetlerinde rekor bir
artış olurken, yenilenebilir enerji kaynakları ve
baz istasyonları daha az
enerji üretti.
Talep ve Arz
Rapora göre 1 Ocak 2 Eylül 2018 döneminde
30 146 580 MWh elektrik
üretildi, geçen yılın aynı
döneminde ise 30 420
251 MWh elektrik üretildi. Düşüş oranı, minimum olup yüzde 0,9'dur.
Aynı zamanda belirtilen
dönemde tüketilen elektrik 25 407 996 MWh, geçen yılın aynı döneminde ise26 682 414 MWh
elektrik tüketildi. Bu demektir ki yüzde 4,78'lik
bir düşüş var.
Sistem önemli ölçüde
büyüyen elektrik ihracatı
ile dengeleniyor. 1 Ocak
- 2 Eylül 2018 dönemin-

hidroelektrik santralleri,
elektrik üretiminde yaklaşık yüzde 15'lik bir rekor
pay elde edecek. Ancak
iklimdeki dalgalanma ne-

Sigara ve alkol fiyatları
5 kat arttı

de dış ülkelere 4 738 584
MWh elektrik satıldı. Bir
kıyaslama yapacak olursak geçen yılın aynı döneminde ise3 737 837
MWh elektrik ihraç edildi
veya yüzde 26, 77'lik bir
artış var.
Üretim Kapasitesi
Nükleer Enerji Santrali
ve Hidroelektrik Santrali
gibi baz yük santralleri, tüm elektriğin yüzde
80'inden fazlasını veya
24 258 815 MWh elektrik üretti. Ancak onların
payı 25770 586 MWh
elektrik ürettikleri 2017
yılına göre neredeyse 5
puan düştü.
Elektrik iletim ve dağıtım şebekesinde yenile-

nebilir enerji kaynaklarının payı da azalmakta ve
bu, haziran ve temmuz
aylarında daha elverişsiz hava ile açıklanabilir.
Yeşil enerji santrallerinin
elektrik iletim sistemindeki payı 825 551 MWh
elektrik ve bu rakam da
882 634 MWh elektrik
ürettikleri 2017 yılına
göre yüzde 6,47 düşüş
olduğunu gösteriyor. Bu
rüzgar çiftliklerinde yüzde 7,37 ve biyokütle santrallerinde yüzde 15,3’lük
düşüşten kaynaklanıyor.
Güneş panelleri sadece yüzde 1,3 daha az
elektrik üretti. Yenilenebilir enerji kaynaklarında
(örneğin çatı fotovolta-

ikleri gibi) doğrudan dağıtım şebekesine bağlı
olan sistemlerinin ürettiği elektrik miktarında
azalma çok daha büyük
oranlardadır. Onlar 1 141
281 MWh elektrik üretti
ve bu miktar, geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 12,72 daha azdır.
Bol Bol Su
Bu yıl en büyük sürpriz,
hidroelektrik santrallerinin büyük iş yükü. 1
Ocak - 2 Eylül 2018 döneminde bu tür santrallerin ürettiği elektrik önceki yıla göre yüzde 59,42
oranda daha fazladır. 3
920 933 MWh elektrik
söz konusudur. Sonbahar yağmurlu geçerse

NAP: 120 milyon leva gelir beyan edilmedi
Ulusal Gelirler Ajansından (NAP) verilen
bilgiye göre 2017 yılında
toplam 120 milyon leva
mali destek alan 50 000
kayıtlı tarım üreticisi, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyip vergi ve
sigorta ödemeleri yapmadı.
Devlet Tarım Fonu’ndan
alınan geçen yıl yapılan
tarım desteklerine ilişkin verilere dayandırılan
bilgiye göre yıllık vergisi beyannamesi veren,
ancak aldıkları destek
miktarını daha az bildiren önemli sayıda tarım
üreticisi var. Destek miktarını az bildiren tarım
üreticileri en çok Kırcaali, Haskovo (Hasköy)
ve Blagoevgrad (Yeni
Cuma) illerinde tespit
edildi.
NAP, yıllık gelir vergisi
beyannamesinde hata
yapan tüm tarım üreticileri için bilgilendirme
kampanyası başlatıyor.
Kanuna göre onlar, 1

deniyle önümüzdeki yıl
hidroelektrik santrallerinin faaliyetlerinde rekor
düşüşe tanık olabiliriz.
Kırcaali Haber

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre ülkemizde sigara ve alkol fiyatları 2000 yılından bu yana yüzde 408 oranında veya beş kattan
fazla arttı.
Bu göstergeye göre Bulgaristan, fiyat artışı yüzde
726'nın üzerinde olan komşumuz Romanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.
Bulgaristan'da toplam yaşam maliyeti yaklaşık yüzde
85 oranında arttı. Yeni asrın başından bu yana fiyatların yüzde 257 arttığı Romanya, AB içinde birinci oldu.
Bulgaristan'da eğitim maliyetinde de yüzde 214 ile
ciddi bir artış var. Bu yüksek oranla ülkemiz, Romanya
ve İngiltere'den sonra AB içinde üçüncü sırada yer
aldı.
Bulgaristan’da sağlık hizmetleri fiyatlarındaki artış,
yaklaşık yüzde 155 oranında. Bu oranla ülkemiz, fiyat
artışı yüzde 157 olan Macaristan’dan sonra ikinci sırada yer aldı.
İstatistik verilere göre Bulgaristan'da elektrik, gaz ve
su için iki kat fazla ödüyoruz. Geçtiğimiz 17 yıl boyunca bir aylık fatura giderleri yüzde 130'un üzerinde arttı.
Restoranlarda yemek fiyatları ve otellerde konaklama fiyatları yüzde 123 daha yüksek olmasından dolayı
tatil yapmak daha pahalıya mal oluyor.
Öte yandan iletişim alanındaki fiyatlar hafif düştü.
Verilere göre telefon ve posta hizmeti giderleri yüzde
9,7 arttı. Mobilya ve ev eşyalarının yanı sıra kültür ve
eğlence için yapılan harcamalar bu oranın biraz üzerindedir.
Gıda ve alkolsüz içeceklerde 2000 ile 2017 yılları
arasında fiyatlar yüzde 87,10 oranında arttı. Ulaşım
fiyatlarında, gerek özel araçla gerekse toplu taşıma
aracıyla ulaşımda yüzde 55,2 oranında artış oldu.

Krumovgrad yeni bir
görünüme kavuştu
Krumovgrad (Koşukavak) kasabasının merkez kısmında bulunan apartman binalarında yapılan ısı yalıtımı çalışmaları sona erdi. Toplu Konutlarda Enerji
Verimliliğini Artırma projesi kapsamında yapılan ısı
yalıtımı uygulamalarının maliyeti 1,2 milyon levaya
yaklaştı. Finansman, Avrupa Birliği (AB) hibe fonları
tarafından desteklenen Büyümedeki Bölgeler Operasyonel Programı kapsamında sağlandı.
Proje, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve ulusal
bütçeden finanse edildi. Finansmanın yüzde 15’i

Ekim 2018 tarihine kadar
düzeltme beyannamesi
verme hakkına sahiptir.
Elektronik posta hesabına gönderilecek mektuplardan başka bu vatandaşlara telefonla da
bilgi verilecek. En çok
hata tespit edilen ilçelerin belediye başkanlarıyla görüşmeler yapılacak,
NAP ofisleri de bu ko-

nuda bilgi vermeye hazırdır. Ayrıca NAP Bilgi
Merkezini, 0700 18 700
hizmet hattından arayarak da konuyla ilgili bilgi
alınabilir.
Düzeltme beyanname
formu ile birlikte tarım
üreticilerine özel bir broşür de verilecek. Broşürler, onların vergi ve
sigorta yükümlülükleri

hakkında detaylı bilgiler
içerecek.
NAP, birçok kurumla
bilgi alışverişinde bulunduğu için üzerinden vergi alınması gereken gelirlere ilişkin bilgi sahibidir. Şu anda NAP, tarım
üreticilerinin vergilerini
düzenli olarak ödemelerine yönelik bir program
yürütmektedir.

veya yaklaşık 180 bin leva ulusal bütçeden sağlandı.
Krumovgrad Belediyesinden yapılan açıklamada,
“Yenileme, binaların ömrünü uzatacak ve bakım
masraflarını azaltacak. Bu da insanların küçük yerleşim yerlerinde yaşamalarını teşvik edecek” diye
belirtildi.
Toplu konutlarda yapılan ısı yalıtımından birçok
aile ve Rodop kasabasının sakinleri faydalanacak.
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Bakan Vılçev: Gelecek yıl öğretmen maaşları yüzde 20 artacak
Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, “Gelecek yıl öğretmenlerin
maaşlarında yaklaşık
yüzde 20'lik bir artış olacak. Ortalama brüt maaş
1300 leva olacaktır” diye
bildirdi.
B akan,” H üküm et i n
görev süresinin sonuna
kadar maaşların yüzde
50'ye kadar kademeli olarak yükseltilmesi için 330
milyon leva öngörülmektedir. Öğretmen maaşlarının 1 500 levaya ulaşması bekleniyor. Şu anda en
büyük sorun, fizik ve matematik branşlarında öğretmen eksikliğidir” dedi.
Şu anda asgari öğretmen

maaşı 760 leva ve ülkede görevli öğretmenlerin
yaş ortalaması 50’dir ve
en büyük yaş gruplarını
kapsamaktadır. Bu durum, emekli öğretmen-

lerin angaje edilmesini
gerektirir.
Okulların açıldığı 15 Eylül ile ilgili olarak Bakan,
şu anda 850 onarım projesinin devam ettiğini ve

Bulgaristan ekonomisi, ikinci
çeyrekte yüzde 3,4 büyüdü
Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) mevsimsel verilerine göre 2018'in ikinci
çeyreğinde Gayri Safi

22,445 milyon levadır.
Nihai tüketim unsurlarına göre GSYİH içindeki
en büyük payı nihai tüke-

Yurtiçi Hasıla (GSYİH) bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 ve
2018'in ilk çeyreğine göre
yüzde 0,8 arttı.
NSI'nın 2018’in ikinci
çeyreğini hızlı değerlendirmesine göre GSYİH,
nominal olarak 26 047
milyon levaya ulaştı.
2018'in ikinci çeyreğinde üretilen katma değer

tim (yüzde 79) aldı. Bu,
değer olarak 20 586 milyon levaya denk geliyor.
2018'in ikinci çeyreğinde
brüt sermaye oluşumu 6
009 milyon levaya ulaştı
ve GSYİH içindeki nispi payı GSYİH’in yüzde
23,1'ini oluşturdu. Dış
ticaret dengesi olumsuzdur.
Brüt katma değer, 2018

Geziler, çocuk kampları, yürüyüşler ve kayak
tatilleri okullar tarafından yalnızca dinlenme
günlerinde ve bir eğitim
öğretim yılı içerisinde bir
sınıf için toplam 3 okul
günü içerisinde organize
edilebilecek.
Üç okul gününe kadar
olan sınırlama, tatillerin
eğitim kalitesine zarar
vermemesini sağlamayı
amaçlamaktadır. Yeni
düzenleme Eğitim ve
Bilim Bakanlığı tarafından 10 Sayılı Okul Eğitimi Faaliyetleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmasına Dair Yönetmelikte önerildi.
Şimdiye kadar olduğu

gibi çeşitli kültür ve bilimsel kurumlara ziyaretler, okul faaliyetlerine
ilişkin tüzükler doğrultusunda organize edilecek. Çocuklar ise ebeveynlerinin veya velilerinin bilgilendirilmesi ve
onayı alınmasından sonra okuldan başka yerlere
götürülebilecekler.
Gezilerin planlama rejimi sıkılaştırılıyor. Şimdiye kadar okul müdürleri,
sadece Eğitim ve Bilim
Bakanlığı Bölge Eğitim
Müdürü’ne bildirdiğinde
7 gün içerisinde gezi
önerisi reddedilmediği takdirde gezi için
yeşil ışık verirdi, fakat
bundan sonra gezileri,

yılının ikinci çeyreğinde
aynı yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 0,6 arttı.
2018'in ikinci üç ayında
nihai tüketim unsurlarına
göre GSYİH’in hızlı değerlendirmesi, ilk çeyreğe
kıyasla mevsimsel verilere göre kaydedilen ekonomik büyümeye nihai tüketimin yüzde 1,8 oranında
ve brüt sabit sermaye oluşumunun yüzde 0,1 oranında artmasının katkısı
olduğunu göstermektedir.
2018'in ikinci çeyreğinde
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre brüt katma
değer yüzde 3,1 oranında
arttı.
Nihai tüketim, yüzde
4,7'lik bir olumlu ekonomik büyüme kaydetti. Brüt
sabit sermaye oluşumu,
2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre yüzde 4,4
oranında büyüdü. Mal ve
hizmet ihracatı ve ithalatı sırasıyla yüzde 2,7 ve
yüzde 4,6 arttı.

Okul gezileri ile ilgili yasal düzenleme geliyor
okulun yıllık faaliyet planına kaydetmek gerekli
olacaktır. Okul müdürü, gezileri yazılı olarak
Bölge Eğitim Müdürü’ne
bildirmek zorunda olacak ve bildirim mektubu ebeveynlerinin veya
velilerinin yazılı onayını
da içermelidir. Yedi gün
içerisinde Bölge Eğitim
Müdürü olumsuz görüş
vermezse planlanan
gezi gerçekleştirilebilecek.
Geziler, okul müdürü
ile tur operatör arasında imzalanan sözleşme
kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Kırcaali Haber

önümüzdeki iki yıl içinde
500'ün üzerinde okulun
yenileneceğini duyurdu.
Birinci sınıf öğrencileri
yaklaşık 60 bin olacak.
Vılçev, Bulgaristan Bilimler A kademi si 'nin
(BAN) bünyesinden ayrılmak isteyen Ulusal
Meteoroloji ve Hidroloji
Enstitüsü'nde (NİMH)
yaşanan krize de değindi.
Bakan, ”Umarım, NİMH,

BAN’dan ayrılmak istemesine rağmen faaliyetini
durdurmayacaktır” dedi.
Halihazırda yedi bakanlık enstitünün verilerini
kullanıyor.
Vılçev,” Bilimsel faaliyetler için 15 milyon sağlandı, ama bu finansmanın
ancak yüzde 10’u NİMH
bütçesine girdi. Bunun
nedeni, çoğunlukla bilimsel faaliyetlerin raporlan-

masıdır, NİMH ise tipik
bir bilimsel kurum değildir” diye kaydetti. Bakan,
gelecek yıl NİMH’in BAN
bünyesinde bağımsız bir
yapıya dönüştürüleceğini söyledi. Hükümetin bir
sonraki toplantısında ek
fonlar sağlanması kararı
alınacak. BAN’a planlanan 65 milyon levanın
yaklaşık yarısı sağlanacak.

Başbakanlığa ait resmi
internet sitesinde yayınlanan Milli Güvenlik Devlet
Ajansı’na (DANS) Öneriler ve İhbarların Ele Alınmasına Dair Yönetmelik
Taslağı’na göre DANS

DANS görevlileri tarafından işlenen diğer yasa
dışı eylemler için olabilir.
İhbarlar ise ulusal güvenliği tehdit eden organlar
veya yetkililer tarafından
işlenen yasa dışı eylem-

Başkanı tarafından emir
verilmedikçe veya ulusal güvenlikle ilgili suçlar
hakkında bilgi içermedikçe kurum, anonim teklifler ve ihbarlarla ilgilenmeyecek.
Taslağın Gerekçe bölümünde,” DANS, değişime
ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkaran son yıllarda
artan önemli ölçüde alınan teklifler ve ihbarlar
üzerindeki çalışmalarını
optimize etme niyeti ile
değişikliğe adım atıyor”
denildi.
Yönetmelik taslağına
göre ajansa yapılan teklifler, yolsuzluk, otorite
veya görevi kötüye kullanma, devlet mallarının
yanlış yönetilmesi veya

ler veya ihmaller için kabul edilecek.
Doğrudan DANS’ın milli
güvenliği koruma faaliyetiyle ilgili büyük önem arz
eden teklifler ve ihbarlar
söz konusu olduğunda
onlar, kurumun özel servis numarası aranılarak
sözlü olarak da yapılabilir.
Alınan teklifler ve ihbarlar ile ilgili değerlendirme
ve kararlar, sürenin uzatılması olasılığıyla kayıttan sonra iki ay içinde
gerçekleşmelidir. Ama bu
süre toplamda yarım yıldan fazla değil. İhbarları
kontrol etmek için DANS
yetkilileri gönderenlerle konuşabilecek, yazılı
bilgilerini, belgelerini vb.
talep edebilecektir. Tas-

lakta,” Kanun kapsamında uygun olan tüm araçlar, kontrollerin amacına
ulaşmak için kullanılabilir” yazıyor.
E-posta ile alınanlar hariç imza taşımayanların
yanı sıra kişiler için üç
isim ve mevcut adres,
devlet organları ve yerel
yönetim organları için
ad ve adres ve kuruluşlar için ad, merkez yeri
ve güncel adres belirtilmemiş olan teklifler ve
ihbarlar isimsiz olarak
kabul edilecek.
İhbar yapan olarak bildirilen şahısın yapmadığı tespit edilen teklifler ve
ihbarlar da isimsiz olarak
kabul edilecek.
Üst düzey devlet organları, parlamenter komiteler ve milletvekilleri,
devlet organları, diğer
devletlerin örgütleri veya
ilgili kurumları veya ulusal
güvenlik için birincil öneme sahip bilgilerin yanı
sıra DANS görevlileri tarafından işlenen hukuka
aykırı eylemler hakkında
bilgi içeren teklifler ve ihbarları ajansın başkanına
raporlama zorunluluğu
olacak.
DANS görevlileri veya
kuruma yönelik hakaretler veya tehditler içeren
yazılı materyaller, DANS
Güvenliği Müdürlüğü’ne
teslim edilecek.

Hükümet, haftalık oturumunda 2019 yılında
yoksulluk sınırını belirledi. Yoksulluk sınırı bu yıla
göre 27 leva daha yüksek
olup 348 leva olarak belirlendi.
Bu miktar, 2006 yılında
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan bir metodoloji temelinde belirlenir.
Bu gösterge Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) tarafından her yıl “Aile Bütçelerinin Gözlemlenmesi”
başlığı altında yapılan

araştırmadan elde edilen
veriler doğrultusunda hesaplanır.
Yoksulluk sınırı, gelirler
ve nüfusun yaşam stan-

dardı ile ilgili sosyal politikaların oluşturulmasında
referans değeri olarak
kullanılır.
Kırcaali Haber

DANS, anonim ihbar
kabul etmeyecek

2019 yılında yoksulluk sınırı 348 leva olacak
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“Türkiye Bursları”na Bu Yıl 135
Bini Aşkın Öğrenci Başvurdu
Başkan Abdullah Eren,
YTB'nin "Türkiye Bursları"na
uluslararası öğrencilerin ilgisinin
artarak devam ettiğini vurgulayarak, "Burs programlarımız
2012 yılında 42 bin civarında
başvuru almıştı. Bu sene başvurular 135 bini geçti." dedi.
Başkan Abdullah Eren,
YTB'nin "Türkiye Bursları"nı ve
Türkiye'nin uluslararası öğrencilere yönelik hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.
Türkiye Bursları'nın, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin YTB
eliyle dünyadaki uluslararası
öğrencilere sunduğu bir burs
imkânı olduğunun altını çizen
Eren, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde benzer burs
imkânlarının olduğuna dikkati
çekti.
Eren, Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik bursların
1992 yılından itibaren verildiğini ancak 2012 yılından itibaren bursların "Türkiye Bursları"
markası altında YTB tarafından
yürütüldüğünü hatırlatttı.
150'den fazla ülkeden 135
bin başvuru yapıldı
Türkiye Bursları'na her geçen
yıl artan bir ilginin olduğunu
söyleyen Eren, "Burs programlarımız 2012 yılında 42 bin civarında başvuru almıştı. Bu sene
başvurular 135 bini geçti." dedi.
Türkiye Bursları kapsamında
öğrencilerin üniversiteye yerleştirilmelerinin yanı sıra kendilerine lisans, yüksek lisans ya da
doktora öğrenimlerine göre aylık bursların verildiğini kaydeden
Eren, ayrıca öğrencilerin barınma masraflarının karşılandığını,
üniversite harçlarının ve sağlık
sigortalarının ödendiğini anlattı.
Eren, "Dünyanın 150'den fazla ülkesinden 135 bin başvuru
aldık bu sene. Türkiye Bursları
kapsamında 2012'ten itibaren
girip de bölümlerimizde okuyan
ve mezun olan öğrenci sayısı 20
bini geçti. Aktif öğrenci sayımız
ise 17 bin. İnşallah bu seneki
alımlarla beraber öğrenci sayımızı 19 bin rakamına çıkaracağız." diye konuştu.
Hedef 2023'te 25 bin burslu
öğrenci
Bu yıl başvurularda rekor sayıya ulaştıklarını ifade eden Eren,
şöyle devam etti:
"Malumunuz Türkiye zor bir
süreçten geçiyor. Ekonomik
olarak da birtakım sıkıştırmalar
yapılmaya çalışılıyor ülkemize.

Operasyonları da açık bir şekilde hepimiz görüyoruz. Fakat
bu burs programına yapılan 135
bin başvurudan şunu görüyoruz ki, dünyadaki uluslararası
öğrenciler, Türkiye'deki eğitim
seviyesini ve kalitesini bilen
öğrenciler üniversiteyi burada
okumak isteyen, yüksek lisans
doktora yapmak isteyen öğrenciler Türkiye'ye olan teveccühlerini bırakmış değiller. Artarak
devam eden bir teveccüh var."
Eren, Türkiye Bursları'nın, Türkiye'deki üniversitelerin uluslararasılaşmasına da katkı sağladığını belirtti. Türkiye'deki mevcut uluslararası öğrenci sayısının yaklaşık 130 bin olduğunu
söyleyen Eren, bu öğrencilerin
yaklaşık yüzde 15'ine YTB'nin
burs verdiğinin altını çizdi.
Diğer uluslararası öğrencilerin
ise Türkiye'deki eğitim kalitesini öğrenip kendi imkânlarıyla ya
da belli ülkelerle eğitim alanında yapılan iş birliği anlaşmaları
çerçevesinde Türkiye'de okumaya geldiğini anlattı.
Eren, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize koyduğu bir hedef
var. 2023 yılında 25 bin uluslararası burslu öğrenci diye. Biz
bu sene inşallah bu sayıyı 19
bin'e çıkararak 2023'e kadar
hedefi tutturacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.
Burslar ciddi bir değerlendirme sürecinden sonra veriliyor
Eren, Türkiye Bursları için

YTB uzmanlarının ilgili ülkelere
giderek öğrencilerle yüz yüze
mülakat yaptıklarını ve öğrencileri titizlikle yürütülen bir sürecin
ardından seçtiklerini belirtti.
Türkiye Burslarına yönelik büyük bir ilgi olduğunun altını çizen Eren, bursların dörtte birinin
dezavantajlı ülkelerden başvuran öğrencilere verildiğini, burs
alan öğrencilerin yaklaşık üçte

birinin ise kendi ülkelerindeki
eğitim sistemlerinde derece almış başarılı öğrenciler olduğunu
vurguladı.
Eren, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki seneden itibaren
daha kaliteli öğrenciler getirmek
için bursumuzu kademelendirmeyi düşünüyoruz. Zaten Türkiye Bursları dünyada tanınan
bir marka. Onun biraz daha

tanıtımına gayret göstereceğiz. Umarım ve ümit ediyorum
ki Türkiye Bursları programları
inşallah mezunlarıyla önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin içinde
bulunduğu mevcut konuma, dış
politikasına ve gönül coğrafyasına hizmet edecektir."
"Mezunlar Türkiye'nin gönüllü elçileri oluyor"
Burs verilen öğrencilerle
Türkiye'de okudukları süre içinde ilgilenen "Uluslararası Öğrenci Akademileri"nin olduğunu
aktaran Eren, mezun olduklarında Türkiye ile bağlarının kopmaması için mezun dernekleri
kurduklarını söyledi.
Sene sonuna kadar mezun
derneklerinin sayısını 30'a çıkarmayı planladıklarını belirten
Eren, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"1992 yılından beri Türkiye'de
okuyup mezun olan, birçok ülkede siyasetçi, iş adamı, bürokrat,
akademisyen veya toplumun
farklı kesimlerinde öne çıkmış
kanaat önderliği yapan insanlar var. Bu insanlar Türkiye'nin
gönül elçileri. Türkiye Bursları
programı sayesinde Türkiye'den
mezun öğrencilerin dünyanın
her ülkesinde Türkiye'nin gönüllü elçiliğini yapması için gayret
ediyoruz. Umarım elimizden geleni yaparak bu hedefe ulaşırız."

Uluslararası Gençlik ve Eğitim Platformu (UGEP) iki yılı

luştur. 2018'in Temmuz’unda
Kurucusu ve Genel Başkanı
B i lgehan A ktaş öncülüğünde Almanya'da
r e s mî o l a r a k
hayata geçen
U G EP büy ük
bir titizlikle ülke
temsilciliklerini
belirleyip sağlam kadro yapılanmasıyla ilk
adımını atmış
bulunuyor.
UGEP'in Bulgaristan Temsilcisi Mehmet Bayram seçildi.
Mehmet Bayram, Plovdiv’te

(Filibe) Medeniyet ve Aydınlık
Derneği'nin Kurucu Başkanı
olup aynı zamanda birçok
sivil toplum kuruluşlarında
görev yapmıştır.
UGEP, eğitim ve gençlik
alanında genç ve dinamik
yapılanmasıyla faaliyetlere başlamıştır. Almanya ve
Türkiye başta olmak üzere
Bulgaristan'da bu kapsam
alanına girmiştir. Gençler için
birçok alanda imkanların sunulacağı belirtiliyor.
Uluslararası sertifika programları, iş-eğitim ve birçok
yenilikçi gençlik projelere
üzerinde durmuştur.
Kırcaali Haber

UGEP'in Bulgaristan Temsilcisi
Mehmet Bayram seçildi

aşkındır kurgulanan, fikrî alt
yapısı olan ve en ince ayrıntısına kadar düşünülüp günümüzde hayata geçirilmiş
Almanya merkezli bir kuru-
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