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Bulgaristan'dan Zorunlu Göçü Kitapla Anlattı
Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Tarihi Ana Bilim Dalı'nda
yüksek lisansa başladığını,
burada zorunlu göçe dair tez
çalışması yaptığını dile getiren
Kurtuluş, "Zorunlu göçü yaşamış 100 kişiyle konuştum. Onlar arasında da işkence görmüş,
büyük acılar yaşamış kişiler vardı. Tezi tamamladığımda elimde büyük bir çalışma vardı. Bu
çalışmayı kitap haline getirmeye
karar verdim." diye konuştu.
Kurtuluş, milletlerin tarihini

bilmesinin önemine değinerek,
"Yaşanmış bu zorunlu göçü bilen çok kişi yok. Bu acı olayların
daha fazla kişi tarafından öğrenilmesi için 'Bulgaristan Türklerinin Göç Hikayeleri' adıyla kitap
oluşturdum." dedi.
Bulgaristan Türklerine yönelik
çalışmalarına devam ettiği aktaran Kurtuluş, bu ülkede yaşayan Türklerin ekonomik, sosyal
ve kültürel durumlarına dair çalışma yürüttüğünü de sözlerine
ekledi.

“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”
filminin çekimleri 15 Eylül’de
sona erecek

Bulgaristan'ın, Türklere yönelik uyguladığı asimilasyon politikası nedeniyle 1989 yılında
Türkiye'ye "zorunlu göç" eden
ailesinin yaşadıklarından etkilenen Gülbahar Kurtuluş, bu süreçteki gerçek yaşam öykülerini
kitaba aktardı.
Ege Üniversitesi Türk Dünyası
Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Ana Bilim Dalı'nda doktora
öğrencisi olan Gülbahar Kurtu-

luş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babasının da
zorunlu göçte Hasköy kentinden
İzmir'e gelenler arasında olduğunu belirtti.
Annesinin göç sırasında kendisine hamile, kardeşinin ise
henüz bir buçuk yaşında olduğunu kaydeden Kurtuluş,
Bulgaristan'a ilk kez 10 yaşındayken, akrabalarıyla tanışmak
için gittiğini söyledi.

Kurtuluş, daha sonraki yıllarda
da Bulgaristan'a gittiğini, ailesinin ve akrabalarından zorunlu
göç yıllarına dair anılarını dinlediğini ifade ederek, Türklerin
isimlerinin zorla değiştirilmesi ve Bulgar ismi verilmesinin
kendisini derinden etkilediğini
anlattı.
Üniversitede uluslararası ilişkiler öğrenimini tamamladıktan
sonra Ege Üniversitesi Türk

Merkez Seçim Kurulu (MSK),
27 Ekim 2019 tarihinde yapılacak Belediye Başkanlığı,
Belediye Meclis Üyeliği ve
Köy Muhtarlığı seçimlerinde
ikamet şartına ilişkin genelge
kabul etti.
Bulgaristan vatandaşlarının,
seçim hakkını kullanabilmesi
için 27 Ekim’den 6 ay öncesinden, yani 26 Nisan’dan itibaren
ülkede daimi ve mevcut adres
kaydı olması gerekir ve onlardan en az birisinin ilgili ilçenin
sınırları içerisinde bulunan bir
yerleşim yerinde 26 Nisan’dan
itibaren olması gerekir.
Sürekli veya uzun süreli ikamet izni bulunan Avrupa Birliği (AB) üyesi olan başka bir
ülkenin vatandaşlarının da 26

Nisan’dan itibaren ülkede adres kaydı olması gerekir.
26 Nisan’dan sonra adres

Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı seçimlerinde yasal
şartları karşıladıkları halde oy
kullanabilirler,
fakat sadece
Belediye Meclis Üyeliği’ne
aday olabilirler.
S e ç m e n l e r,
daimi ikamet
adresine göre
veya 12 Ekim
2019 tarihine
kadar başvuru
yaptıkları halde mevcut ikamet adreslerine
göre sadece bir kere oy kullanabilir. Seçmenler önceden
başvuruda bulunmadıkları halde mevcut ikamet adreslerine
göre oy kullanamazlar.
Kırcaali Haber

MSK, yerel seçimlerde ikamet
şartına ilişkin genelge yayınladı

değişikliği yapan seçmenlerin,
önceki adres kaydına göre bulundukları seçmen listelerine
göre oy kullanabilir.
AB üyesi olan başka bir ülkenin vatandaşlarının, Meclis
Üyeliği, Büyükşehir Belediye

“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin çekimleri sona
sürat devam ediyor. 15 Haziran’da başlayan film çekimleri 15
Eylül’de sona erecek. Yaz başından bu yana ise Kırcaali ve
Momçilgrad, filmin çekimleri nedeniyle Avrupa sinemasının
sı c a k n o k t a ları arasında
yer alıyor. Yine
film çekimleri
nedeniyle de
başrol oyuncusu Türkiye'den
Kırcali'ye geldi
ve meslektaşları ile bir süre
Bulgaristan’da
kaldı.
Momçilgrad’ın
Ptiçar köyünde doğan efsanevi haltercinin yaşamı üzerine
kurgulanan filmde genç Naim Süleymanoğlu’nu 20 yaşındaki
oyuncu Hayat Van Eck canlandırıyor. Genç oyuncu Amsterdam doğumlu olup altı yaşından bu yana Türkiye'de yaşıyor.
Dünyaca ünlü haltercinin rolüne girebilmek için genç aktör
vaktinin büyük bir kısmını spor salonunda harcamış ve Naim
Süleymanoğlu'nun erkek kardeş Muharrem'in uzman rehberliği
altında halter dersleri almıştır.
“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde, Türkiye’de çekilen dizilerde yer alan Yetkin Dikinciler, Naim’in babası rolünü
üstlenmiştir. Annesi ise Selen Öztürk tarafından canlandırılıyor.
Filmin yönetmeni Özer Feyzioğlu’dur.
3 Eylül’de Sofya’da 55 yaşın üzerindeki erkek figüran seçmeleri yapıldı. Figüranlar “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”
filminin çekimini gerçekleştiren şirket tarafından senaryoda
yer alan ve o dönem ülkeyi yöneten Bulgar Komünist Partisi
kongresini canlandırmak için gerekli. Sofya'daki bu çekimler
filmin Bulgaristan'da çekilen son sahneleri arasında olacak.
Kırcaali, Momçilgrad ve Sofya çekimlerinin dışında filmdeki
sahneler Türkiye ve Azerbeycan’da da çekilmiştir.
“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin Ekim ayında vizyona girmesi bekleniliyor.
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Devlet 5 bin ailenin çocuklarına
bakım sağlayacak
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Zornitsa Rusinova,
basına yaptığı açıklamada, ”Devlet tarafından toplam 5 000 ailenin çocuklarına bakıcı
sağlanacak, böylece
çocukların ebeveynleri
işe gidebilecekler. Çalışan Ebeveynler Programı kapsamında 2023
yılı sonuna kadar bu
amaçla 35 milyon leva
tahsis edilecektir” diye
bildirdi.
4851 ebeveyn, ücretsiz sunulan çocuk
bakıcısı hizmeti başvurusunda bulundu.
Başvuran ebeveynlerin
216’sı çok çocuklu ailedir. 2980 ebeveynin
başvurusu onaylandı.
3433 kişi çocuk bakıcısı pozisyonuna başvurdu. 8 saat sigortalı

çalışacak çocuk bakıcılarına devlet tarafından
asgari ücret miktarında
560 leva maaş ödenecek. Birden fazla çocuğa bakacak 68 çocuk
bakıcısı, maaşına ek
olarak 280 leva alacak.

Günde 8 saatten daha
az çalışacak olanların
ücretleri düşürülecek.
Rusinova,”İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyon Programı
İzleme Komitesi son
oturumunda programın

“Çalışan Ebeveynler”
prosedürüne ayrılan
bütçenin 5 milyon leva
artırılmasına karar verdi.Böylece bütçe toplamda 35 milyon levaya
çıktı, uygulama süresi
ise 2023 yılına kadar

Siyasi partilerin şirket bağışları ile
finanse edilmesi imkanı getirildi
Meclis, siyasi partilerin
tüzel kişiler ve gerçek
kişiler tarafından yapılan
bağış ve yardımlarda finanse edilmesini öngören 2019 Yılı Bulgaristan
Merkezi Yönetim Bütçesi
Kanunu’nda değişiklikler
yapılmasına ilişkin yasa
tasarısını yeniden kabul
ederek, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in veto
kararını reddetti. Yapılan
oylamada 129 milletvekili
kabul oyu kullanırken 84’ü
ret oyu, 1’I ise çekimser
oy kullandı.
Devlet Başkanı, tüzel
kişiler ve tek kişilik ticaret şirketlerinin siyasi
partilere para bağışında
bulunma imkanı veren
hükümleri yeniden görüşülmesi için Meclise geri
göndermişti. Radev’in
ifadesine göre bu, Bulgar
demokrasisinin anayasal
temellerini baltalıyor. Radev, veto kararının gerekçe kısmında ayrıca böylece siyasi güçlerin, varlığı
kendilerine bağlı olan iş
insanlarının etkisi altına
gireceklerini belirtiyor.
Bulgaristan İçin Bulgaristan Sosyalist Partisi

(BSP) İttifakı, veto kararını desteklediğini açıkladı.
BSP Milletvekili Filip Popov, “Siyasi partilerin şirket bağışları ile finanse

devletin birleşmesine" yol
açabileceğini düşünüyor.
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar
(GERB) partisi tam aksini

edilmesi imkanının getirilmesiyle yolsuzluk meşrulaştırılıyor” diye kaydetti.
Popov’un ifadesine göre,
siyasi partilerin şirket bağışları ile finanse edilmesi imkanının getirilmesiyle
onların özel çıkarların etkisi altında kalması olasılığı doğuyor.
BSP Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Krum Zarkov, iktidarı parti finansmanı modelini değiştirmekle tüm siyasi sistemi
değiştirmekle suçladı.
Zarkov, bunun “parti ve

düşünüyor. GERB Milletvekili Toma Bikov, “Biz
veto kararını reddedeceğiz, çünkü hazine yardımının oy başına 1 leva olmasının, yeterli bir miktar
olmadığını söylüyoruz.
Cumhurbaşkanı’nın hazine yardımının oy başına 1 leva olması, ancak
siyasi partilerin tüzel kişilerden bağış almasının
yasaklanması gerektiği
yönündeki görüşü biraz
iki yüzlülüktür” diye sözlerine ekledi.
Onun ifadesine göre

partilerin açıkça düzenlenmiş gelir elde etme
imkanına sahip olmaları
daha iyidir, çünkü hazine
yardım miktarını azaltarak onlar, faaliyetlerini
yürütemeyecekler.Bikov,”
veto kararını reddedelim,
çünkü bu şekilde özellikle
küçük partiler olmak üzere partilerin bir kısmının,
gerçekten şirketlerin birer
işlevi haline gelmesine
mecbur bırakacağız” diye
konuştu.
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi de
veto kararına karşı çıktı.
Siyasi partilerin şirket bağışları ile finanse edilmesi imkanının getirilmesini
başından beri savunan
partiye göre hazine yardımının kısıtlanmasından
sonra partilerin, faaliyetlerinin normal şekilde gelişmesini sağlamak için tek
seçenek budur.
Bununla birlikte yeni
kurallar, bazı kısıtlamalar
da öngörmektedir. Vadesi
uzatılmış devlete ve belediyelere vergi borcu olan
şirketlerin yanı sıra denizaşırı (offshore) şirketler
siyasi partilere bağış yapamayacak.

uzatıldı” diye konuştu.
Bu yıldan itibaren 12
yaş altı üç veya daha
fazla çocuğu olan anneler de bu hizmetten
yararlanabilecek. Bunun için tek koşul çocukların en az birisinin
okula veya anaokuluna
gitmesidir ve en küçük
çocuğun 12 yaş altı olmasıdır.
Bakan Yardımcısı,
”Böyle bir fırsat sunduk,
çünkü çocuklara bakacak büyükanne veya
büyükbaba yoksa, iki
ebeveynin bu işin üstesinden gelmesi zor”
dedi.
Kreş veya anaokulunda boş yer olmadığı için
çocuklarını kreş veya
anaokuluna gönderemeyen 5 yaş altı çocukların ebeveynlerinin
de çocuk bakıcısı hizmetinden yararlanma
hakkı var. Bunun için
tek koşul, ebeveynlerin
çocuklarına bakacak

kimse yoksa, geri dönemeyecekleri bir işe
sahip olmalarıdır.
İşsiz ebeveynlerin de
çocuk bakıcısı hizmetinden yararlanma hakkı vardır. Ancak onların
çocuk bakıcısı hizmeti almaya başladıktan
sonraki 4 ay içinde işe
başlamaları gerekir.
Rusinova,”Bunun sebebi, ebeveynlerin daha
fazla işsiz kalmasını
teşvik etmek istemememizdir” dedi ve onların
bir eğitim programına,
ek eğitim kursuna veya
iş mülakatına gitmeleri
için yeterince zamanları olacağına dikkat çekti.
Ücretsiz çocuk bakıcısı
hizmetinin süresi 18 aya
kadardır.
H izmete başvuran
ebeveynlerin çoğunun
Sofya, Filibe, Plevne,
Pazarcık ve Burgas şehirlerinden olduğu anlaşıldı.
Kırcaali Haber

Paniçkovo köyünde içme
suyu sıkıntısı giderildi

Çernooçene’nin (Yenipazar) Paniçkovo (Çanakçı) köyüne ek su temin projesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Böylece köyde sürekli yaz
aylarında yaşanan içme suyu sıkıntısı giderilmiş
oldu.
Bir kır yolunun yakınına kurulan su deposuna
ilişkin proje çalışmaları için gereken kaynaklar,
2019 yılı Çernooçene Belediye bütçesinden finanse edildi.
Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman,
ilkbaharın başında ”Aygıroğlu” adındaki yerde ek

su kaynakları elde edilmesine yönelik araştırma
yapıldığını ve bir sondaj kuyusu açıldığını kaydetti. Kaynağa kaptaj yapıldığı, pompa sistemi
kurulduğu ve içme suyu şebekesine bağlandığı
anlaşıldı. Belediye Başkanı’nın ifadesine göre,
şimdi köye günde 75 metreküp su veriliyor. Bu
miktar, şimdiye kadar verilen sudan 3 kat fazladır.
Kurulan su deposu sayesinde 140 hanede yaşayan 450 kişiden fazla nüfusu olan Paniçkovo köyünde su yetersizliği giderildi. Paniçkovo
Köyü Muhtarı Ali Bekir, şahsı ve köy sakinleri
adına Çernooçene Belediye yönetimine üstlendiği sorumlulukları yerine getirmesinden dolayı
teşekkür etti.
Kırcaali Haber

HABERLER

11 Eylül 2019

Kırcaali Haber 3

Şair Ramazan Ulusoy, Ardino kütüphanesine
Sabahattin Ali’nin kitaplarını bağışladı
Bursa’da yaşayan aslen
Gorno Prahovo (Tosçalı)
köyünden olan şair Ramazan Ulusoy, Ardino
(Eğridere) Rodopska İskra (Rodop Kıvılcımı) Halk
Toplum Merkezi kütüphanesine dünyaca ünlü yazar, şair, çevirmen ve gazeteci Sabahattin Ali'nin
kitaplarını bağışladı.
Ramazan Ulusoy, ”Bu kitapların Ardino'da gelecek
nesillere miras kalmasını
ve onların büyük yazar
ve hümanist Sabahattin
Ali’nin burada doğmuş
olmasından dolayı gurur
duymalarını istiyorum”
diye kaydetti.
Rodopska İskra Halk
Kültür Merkezi Başkanı
Yüksel İsmail, şaire Ardino’daki kütüphaneye bu
anlamlı bağışından do-

Ramazan Ulusoy, 18
Temmuz 1949 tarihinde
Gorno Prahovo köyünde
dünyaya geldi. Lise eğitimini Kırcaali şehrinde
gördü. Daha öğrencilik
yıllarında şiir, mizah ve
hiciv eserleri yazmaya
başladı. 1989 yılında Zorunlu Göç esnasında ailesiyle birlikte Türkiye’ye
göç etti. Onun şiirlerine

çeşitli Türkçe yayın yapan medyalarda yer verildi. Bilinen şiirleri arasında “Köyümün Göçmenleri”, “Barış”, “Dostum İliya”,
“İki Damla”, “Tosçalı’nın
Kızları” isimli eserleri yer
alıyor. Şairin, 2017 yılında
“Ömre Bedel” isimli ilk şiir
kitabı çıktı.
Kırcaali Haber

Yılın başından beri Kırcaali
ilinde 2 902 kişi istihdam edildi
layı içten teşekkürlerini
sundu.
Ardino belediye yönetimi, halihazırda yeni şiir
kitabını hazırlayan şair

Ramazan Ulusoy’a ayrıca
tutarlı yaratıcı çalışmaları
için büyük minnettarlığını
ifade etmektedir. Onun
basılan Türkçe şiirlerinin

yer aldığı kitaplar, belediye okullarında öğretilen
Türkçe dersleri için kullanılan değerli yardımcı
kitaplar haline geldi.

Rusya Enerji Bakanı: TürkAkım doğal gaz boru hattı
projesinin ikinci kolu Bulgaristan’dan geçecek
Rusya Enerji Bakanı
Aleksandır Novak, RusyaTürkiye Hükümetlerarası
Komisyonu 16. Dönem
Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısından
sonra basına yaptığı açıklamada, “TürkAkım doğal
gaz boru hattı projesinin
ikinci kolu Yunanistan’dan
değil Bulgaristan’dan geçecek” diye bildirdi.
Novak,” TürkAkım doğal
gaz boru hattının ikinci
kolu Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan’dan
geçecek. Doğrudan
Bulgaristan’dan geçecek”
dedi.
Novak, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin
ilk kolunun 1 Ocak 2020
tarhinde faaliyete geçirilmesinin beklendiğini
anımsattı.
TürkAkım doğalgaz boru

hattı projesinin ilk kolu,
Türkiye'nin enerji iç pazarına, ikincisi ise güney

pasitesi yıllık 15.75 milyar
metreküptür.
Kommersant gazetesi-

ve güneydoğu Avrupa ülkelerine doğalgaz tedarik
etmeyi amaçlamaktadır.
Rus Enerji Şirketi Gazprom, Yunanistan, İtalya,
Bulgaristan, Sırbistan ve
Macaristan'ı potansiyel
pazar olarak görüyor. Her
bir hattın gaz taşıma ka-

nin haberine göre, Gazprom TürkAkımı projesi
kapsamında Bulgaristan’a
Macaristan’a, Sırbistan’a
ve Slovakya’ya gaz tedarik edebilir. Şirket halihazırda bu ülkelerde inşa
edilecek yeni boru hatlarının inşaatına yönelik ihale

prosedürlerine katılıyor.
Gazeteye göre, Bulgartransgaz Şirketi aralık ayında Türkiye'den
Bulgaristan’a giriş ve
ülkemizden Sırbistan'a
çıkış noktalarında inşa
edilecek gelecekteki gaz
boru hatlarını açık artırma
usulü ile ihale edecek.
Ay nı z am an da M a caristan, Avusturya ve
Slovakya'nın doğalgaz
şirketlerinin ekim ayı sonunda yeni inşa edilecek
doğalgaz boru hatlarını
açık artırma usulü ile ihale
ettikleri bildirildi.
Gazprom, Türk Akımı
projesi kapsamında Bulgaristan ve Sırbistan’a
2020’de, Macaristan’a
2021’de ve Slovakya’ya
2022’nin ikinci yarısında
gaz tedarik etmeye başlamayı planlıyor.

Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bakanlık,
çocukların zorunlu olan
okul ve okul öncesi dönemde okula ve anaokuluna gitmesi ve kalmasına yönelik kurumlar arası
mekanizmada değişiklik
yapılmasına ilişkin karar
taslağını kamuoyunda
tartışmaya açtı. Taslağa
göre önümüzdeki eğitim ve öğretim yılından

itibaren ülke çapındaki
anaokulları ve okullar,
çocuklar ve öğrenciler
arasında devamsızlıkların önlenmesine yönelik
çalışacak daimi ekipler
oluşturacak.
Onların faaliyeti, anaokulunu ve okulu terk
etme riskini azaltmaya
yönelik olacak. Uzmanlar, mazeretsiz olarak
derse girmeyen çocukların ve öğrenci aillelerinin

evlerini ziyaret edecek.
Ziyaretler, çocukların
mazeretsiz bir derse
girmemesinden hemen
sonra yapılacak. Bununla birlikte çocukların ve
öğrencilerin eğitime devam etmelerinin sağlanması yönünde aileleriyle
aktif olarak çalışılması
öngörülüyor.
Ekiplerde bölge eğitim
müdürlüklerinin, anaokul
veya okulların, belediye-

lerin, sosyal yardımlar
müdürlüklerinin, il veya
ilçe emniyet müdürlüklerinin temsilcleri yer
alıyor. Okulu terk eden
çocukların tekrar eğitim
sistemine kazandırılmasına yönelik çalışmalar
yürüten öğretmenler de
bu ekiplere katılabilecekler.
Görevli ekiplerin, gerekli durumlarda her gün
çalışması öngörülüyor.

Görevli ekipler, mazeretsiz bir derse
girmeyen çocukların evlerini ziyaret edecek

Kırcaali İstihdam Bürosu Müdürü Metin Hafızsalim,
gazetecilere verdiği brifingde, “2019'un ilk yarısında
aylık ortalama kayıtlı işsiz sayısı 5 462 kişi olup, Kırcaali ilinde işsizlik oranı yüzde 9 seviyesindeydi. Kırcaali
ilinde bulunan istihdam bürolarına kayıtlı işsiz sayısı,
2018 yılının aynı dönemine göre 632 kişi azalarak 6
094’ten 5 462’ye düştü. İşsizlik oranı yüzde 1 azalarak
yüzde 10’dan yüzde 9’a düştü” diye bildirdi.
2019'un ilk yarısında Kırcaali ilinde 2 902 kişi istihdam edildi. Onlardan 2 260 kişi, birincil işgücü piyasasında çalışmaya başladı. Sübvansiyonlu istihdam
programları kapsamında 642 kişi istihdam edildi. Birincil işgücü piyasasında çalışmaya başlayanlar 18-29
yaş arası 380 genç, 50 yaş üstü 761 kişi, 47 engelli
kişi, uzun süreli işsiz kalan 235 kişi ve kendini Roman
olarak tanımlayan 17 kişi çalışmaya başladı.
Metin Hafızsalim, “Kırcaali ilinde bulunan istihdam
bürolarının ilanlarında 2 378 boş iş pozisyonu bulunuyor. Onların 1 868’i birincil işgücü piyasası, 510’u ise
sübvansiyonlu istihdam programları kapsamında ilan
edildi. 2019'un ilk yarısında ilde doldurulan pozisyonlar toplam 1 790 olup, onlardan birincil işgücü piyasasındakiler 1 147, sübvansiyonlu istihdam programları
kapsamındakiler ise 643’tür. İstihdam programlarına
katılan işsiz sayısı 253 kişidir” dedi.
Aynı dönemde işsizler arasından çalışmış olanların
sayısı aylık ortalama 109 kişi olup, istihdam programları ve tedbirleri kapsamında 51 işsiz eğitim aldı.

Üniversitelilere, sağlık
sigortası hatırlatması

Bulgaristan Milli Gelirler Ajansı (NAP) Kırcaali Ofisi
Müdürü Elvan Gürkaş, bu yıl liselerden mezun olan,
çalışmaya başlamayan gençlerin yanı sıra Bulgaristan ve yabancı ülkelerdeki üniversitelere yeni kabul
edilenlerin NAP Kırcaali Ofisi’ne 7 nolu beyannameyi
verip temmuz ayı için sağlık sigorta primlerini ödemeleri gerektiğini hatırlattı.
Elvan Gürkaş,”Devlet tarafından sağlık sigorta
primleri ödenen öğrenciler, 18 yaşını doldurmuş olup,
lise eğitimine devam eden ve 26 yaşını dolduruncaya kadar üniversitede örgün eğitim gören öğrencilerdir. Üniversitelere kabul edilen öğrencilerin okuyan
kategorisinde bulunmadıkları üç ay mevcut. Sağlık
sigortası primi ödeme yükümlülüğü bulunan kişiler,
sağlık hizmeti aldıkları aydan önceki ayın başlangıcına kadar 36 aylık dönem içinde üç aydan fazla sağlık
sigorta primi ödememeleri durumunda sağlık sigorta
haklarını kaybediyor. Sağlık sigorta haklarını kaybeden kişiler, aldıkları her bir sağlık hizmetinin ücretini
öderler” diye kaydetti.
Ceza faizi hesaplanmaması ve gençlerin sağlık sigorta haklarını kaybetmemeleri için temmuz ayı için
ilk sağlık sigorta primini 25 Ağustos 2019 tarihine
kadar ödemeliydiler. Sağlık sigorta prim tutarı 22,40
levadır. Aynı şekilde ağustos ayı için prim tutarını 25
Eylül’e kadar, eylül için prim tutarını da 25 Ekim’e kadar ödemeleri gerekir.
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Çocukları anaokuluna veya okula gitmeyen
ebeveynlere çocuk yardım parası ödenmeyecek
Hükümetin oturumunda onaylanan Sosyal
Yardımlar Kanunu’nun
Uygulanmasına Dair
Yönetmelik taslağında
ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan aylık sosyal
yardımların çocuklarının
anaokuluna veya okula
düzenli gidip gitmemesine bağlı olması öngörülmektedir.
Kabul edilen değişikliklere göre ilgili kurumlar
bilgi edinecekler ve yardım ödemek için gerekli
kontrolleri yapacaktır.
Bu, sosyal yardım için
başvuran vatandaşların
idari yükünü hafifletecek.
Bir hatırlatma yapacak
olursak, mart ayında işsiz maaşı alınması, belediyelere ait konutlarda
oturanların ödedikleri
kira bedellerine ve çocuk yardım parasının,
zorunlu eğitime tabi tutulan çocukların düzenli
olarak okula gitmelerine bağlanması önerildi.

bir yıl boyunca sosyal
yardım ödenmemektedir.
Geçen ders yılında 39
000’den fazla ailenin
çocuk yardım parası kesildi, çünkü çocuklarını
okula veya okul öncesi
sınıfına göndermemişlerdir. Bu sayı, 2017 yılına kıyasla 300 aile daha
fazladır.
Sağlık Bakanlığının
yurtdışında tedaviye ilişkin başvuruları onaylamasına yönelik faaliyetine son verilmesi, Çocuk
Tedavi Fonu’nun kapatılması ve ilgili faaliyet-

Böylece ebeveynlerin
çocuklarını iki gün okula
gönderip aylarca okula
göndermedikleri halde
düzenli öğrenciler kabul
edilmesine imkan veren
kanun hükümleri iptal
edilecek.
Okul öncesi sınıflarda
okuyan çocukların, bir

eğitim öğretim yılı içerisinde üç günden fazla
mazeretsiz devamsızlık
yapması halinde ebeveynlerine bir yıl boyunca sosyal yardım ödenmemesi önerildi. Öğrencilerin bir eğitim öğretim
yılı içerisinde beş günden fazla mazeretsiz de-

vamsızlık yapması halinde ebeveynlerine bir yıl
boyunca sosyal yardım
ödenmemesi önerildi.
Yür ür lük teki kanuna
göre çocukların bir eğitim öğretim yılı içerisinde
bir ay boyunca mazeretsiz devamsızlık yapması
halinde ebeveynlerine

Bulgaristan’daki ücretler diğer
AB ülkelerine kıyasla çok düşük
BTV’ye konuşan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Biser
Petkov, “Bulgaristan,
ücret artışlarında rekor
kıran bir ülke olmasına
karşın, Bulgaristan’daki
ücretler diğer Avrupa
Birliği (AB) ülkelerine
kıyasla çok düşük” diye
kaydetti.
Petkov, Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine göre yılın ilk çeyreğinde ortalama işçi
ücreti 1208 leva olup
hane halkı gelirinin arttığına dikkat çekti.
Bakan, ülkemizde çalışan fakirlerin 600-800
bin kişi olduğunu, onların çalıştıkları işten elde
ettikleri gelirin yaşama
maliyetini karşılamaya
yetmediğini söyledi.
Petkov, hükümet politikasının gelir üzerindeki
etkisinin asgari ücret tutarı uygulanması olduğunu ve asgari ücretin
yılın başında 510 levadan 560 levaya yükseldiğini anımsattı.
Bakan, ”Sosyal ortaklar arasında asgari üc-

retin nasıl hesaplanacağı konusunda bir anlaşmaya varılmadı, ancak
yönetim programında
asgari ücrette ar tış
oranları belirtilmiştir ve
bu oranlar uygulanmaktadır” dedi.
Bakanın ifadesine
göre, yoksulluk içinde
yaşayan insanların yaşamlarını etkilemenin
bir başka yolunun, hedef kitleye yönelik ısınma yardımı gibi sosyal
yardım ödemeleridir.
Bakan, yeterli olma-

sı ve hariç tutulanların olmaması için yeni
yardım ödemelerinin
miktarının, elektrik fiyatındaki artış ve ayrıca
emekli aylıklarının belirlendiği endeksteki artış
dikkate alınarak hesaplandığına dair güvence
verdi.
Bulgaristan Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) Sendika
ve Sosyal Araştırma
Enstitüsü tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 2019’un

ikinci çeyreğinin sonunda 4 kişilik ailenin (iki
ebeveyn ve iki çocuk)
toplam yaşama maliyeti
2 448 leva. Önceki yılın aynı dönemine göre
yaşama maliyeti 87 leva
artmıştır.
Ver ilere
göre
Bulgaristan’da ortalama net maaş 937 leva,
oysa yaşama maliyetine ulaşmak için çalışan
ebeveynlerin ortalama
net maaşı 1224 leva olması gerekir.
Kırcaali Haber

lerin artık Ulusal Sağlık
Sigorta Kasası (NZOK)
tarafından gerçekleştirilmesinden dolayı bu yıl
1 Nisan’dan itibaren hak
sahibi kişilerin günlük
masrafları ve kira bedellerinin karşılanmasına
yardımcı olma mekanizması güncellendi.
Değişikliğe göre bu
kişiler sağlık sorununu
çözmek için devletten
yardım almaya devam
edecekler. Bu ancak
NZOK ve Çalışma ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla olacak.

Otelciler, sezonu % 10
- 15 kayıpla bitirecek
Bulgaristan turizmi, otel sahiplerinin sezonun en
güçlü ayı olan ağustos ayında fiyatları büyük ölçüde
düşürmesinden dolayı ortaya çıkan bir paradoksla
karşı karşıya geldi.
An itibariyle Slınçev Bryag tatil beldesinde bulunan
otellerin doluluk oranları yüzde 100. Otelcilerin ifadesine göre bu, turist paketlerinin fiyatlarındaki düşüş
nedeniyledir. Ağustos’un şu ana kadarki zayıf ayların
bir kısmını telafi edeceğini umuyorlar.
Otelciler Kulübü Başkanı Diyana Kolçeva, fiyatlardaki düşüşün sezonun geç başlaması nedeniyle olduğunu açıkladı. Ancak Kolçeva bazı kayıplar telafi
edilse de birçok otelcinin sezonu % 10 - 15 kayıpla
bitireceğini söyledi.
Burgaz Bölge Turizm Odası Başkanı İvan İvanov’un

açıkladığı verilere göre sadece bölgeye gelen yabancı turist sayısında bir azalma var, ancak bölgeden
giden turist sayısında düşüş yok. İvanov, 220 milyon
Avro ile 250 milyon Avro arasında kazancın gerçekleşmeyeceğini tahmin ediyor.
İvanov, % 3 ile% 5 arasında değişen enflasyonun
farkının telafi edilip edilemeyeceği belli olmadığından
otel fiyatlarının düşürülmesini büyük bir hata olarak
nitelendirdi. Onun ifadesine göre otelciler tarafından
verilen bu kararın nedeni otelin boş olmasının paniğe
sebep olmasıdır.
Bulgaristan Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Daniela Stoeva, fiyat indirimlerinin otelcilerin yaptığı bir hata olduğunu kabul etti.
Onun ifadesine göre asıl sorun, Bulgaristan'da genel turizmin açıkça tanımlanmış bir turist ürününün
bulunmamasıdır. Bunun yerine karışık bir turizm söz
konusudur- aile turizminin yanı sıra parti turizmi için
yerler var.
Stoeva,”Bu tür turizmlerin her birinin kendi müşterileri ve Karadeniz sahilinde yeri var, ancak daha iyi
bir ürün tanımı olmalı” diye izah etti. Onun belirttiğine
göre, bu nedenle deniz turizmi ürünlerine olan talep
uluslararası piyasa koşullarından güçlü bir şekilde
etkilenmektedir ve şu anda bu, ülkemizin yararına
değildir.
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Öğretmenler, okula gitmeyen öğrencileri
evlerini ziyaret etmeye karşı çıkıyor
Eğitim ve Bilim Bakanlığının gelecek eğitim
öğretim yılından itibaren
öğretmenlerin, mazeretsiz olarak derse girmeyen
çocukların ve öğrenci aillelerinin evlerini ziyaret
etmelerine ilişkin önerisine karşı başlatılan imza
kampanyasını yaklaşık
5000 kişi destekledi.
Dilekçeyi yazanlar, 28
000 öğretmenin üye olduğu “Güçlü Bir Eğitim
Sistemi İçin Öğretmenler”, “Pedagoglar”, “Sınıf
Öğretmenler” adlı facebook gruplarına üye olan
öğretmenlerdir.
Dilekçede bir çocuğun
okulu bırakma riski altında olup olmadığını
belirlemek için bir kriter
belirlenmediğine dikkat
çekiliyor. Onların ifadesine göre herhangi bir
nedenden ötürü bir derse girmemiş bir çocuğun
evini ziyaret etmek kabul
edilemez.
Öğretmenler, öğretmenin iş yerinin kesinlikle
okul binası olduğunu
söylüyor.
Onlara göre, her bir öğretmen okula gitmeyen

lenmeden yapılmasının
yasalara aykırı olduğunu
kaydeden öğretmenler,
bu tür ziyaretlerin onlara
karşı fiziksel ve psikolojik
tacize yol açabileceğini
belirtmektedir.
Onlar ayrıca düzenleyici çerçevede değişiklikler
önerdi. Bunlar arasında e-öğrenci not defteri
oluşturulması, okul müdürlerinin öğretmenlerin
öğrencilerin evlerini ziyaret etmelerini talep etme-

Mobil ekipler, emekli adaylarına
yardımcı olacak

öğrencilerin evini ziyaret
etmeyi reddetme hakkına
sahip.
Bu tür ziyaretlerde bulunmalarını zorunlu kılan
okul müdürlerinin verdiği
emirlere mahkemeye itiraz edildiği takdirde iptal
edileceği düşünülüyor.
Dilekçede aynı okulda
görevli öğretmenler arasında ek gerilime, kötü bir
çalışma atmosferine, öğretmenler ve ebeveynler
arasında daha derin bir

güvensizliğe neden olacak koşullar yaratıldığı
kaydedilmektedir.
Pe d a g o g l a r, b u n u n
vatandaşların hayatını tamamen gözetleme
ve müdahale girişimi olduğuna dikkat çekerek
böyle bir şeye karşı olduklarını belirtiyor, bu tür
politikaları uygulamayı
ve bu yeni sosyal deneyi
yapmayı kesinlikle reddettiklerini söylüyorlar.
Öğretmenler, ayrıca ço-

cukların anaokuluna veya
okula gitmesini sağlamanın her ebeveynin görevi
olduğunu vurguluyor.
Pedagoglar, ”Ebeveynlerin sorumluluğunu bize
devretme girişimini kabul
etmiyoruz” diye belirtmektedir.
Bu değişiklikler yapılırsa bu ek işin ücretinin ne
şekilde ödeneceğini soruyor öğretmenler. Sıradışı faaliyetlerin, çalışma
saatleri ve ücret düzen-

Bilişim teknolojileri sınavına katılan
öğrencilerin yüzde 73’ü başarı gösterdi
Eğitim ve Bilim Bakanlığından verilen bilgiye
göre, bu yıl 10.sınıfı bitiren öğrencilere yönelik ulusal düzeyde dış
değerlendirme olarak
gerçekleştirilen bilişim
teknolojileri sınavının
sonuçlarının analizi,
ülkedeki öğrencilerin,
İnternet güvenliği ve virüs koruması hakkında
giderek daha çok bilgiye
sahip olduklarını gösteriyor.
Ülke çapında 928 okulda gerçekleştirilen sınava bu yıl 10.sınıfı bitiren
yaklaşık 45 000 öğreci
katıldı.
Test sınavı iki şamada
gerçekleştirildi. Birinci
aşamada sınav sırasında rastgele oluşturulan
20 ödev, çoktan seçmeli
sorular ve cevaplarını
içeriyordu. Sonuçlara
göre öğrenciler en yüksek başarıyı güvenli
çevrimiçi çalışma, virüs
koruması ve paylaşılan

lerinin yasaklanması ve
okullar için telefonlar ve
arabalar satın alınması
bulunuyor.
Öğretmenler, tekrar uygunsuz davranışlarda bulunan öğrencileri dersten
çıkarma hakkının yanı
sıra okul bütçesini etkilemeksizin okul öğretmen
kurullarının ciddi ihlallerde bulunan öğrencileri
okuldan uzaklaştırma
kararı alma hakkının verilmesinde ısrar etmekte.

belge yönetimi konularında gösterdiler.
Sınav, ikinci aşamada
uygulamalı sınav şeklinde yapıldı ve her bir
öğrenciye bireysel ödev
verildi. Sınava katılanların yüzde 98’i ödev üzerinde çalıştı, yarısından
fazlası ödevi çözmede
zorlanmadı. En yüksek
başarı gösteren öğren-

ciler Tırgovişte (Eski
Cuma), Rusçuk ve Loveç (Lofça) şehirlerinde
okuyanlar oldu.
Bakanlıktan yapılan
açıklamada,”Sınavı geçenlerin yüzde 73'ü Avrupa Yeterlilik Çerçevesi
kapsamında dijital yeterlilik belgesi aldı. Onlar,
soruların yüzde 50'sini
veya daha fazlasını doğ-

ru cevaplayabildiler. Bu
yılki ulusal düzeyde dış
değerlendirme olarak
gerçekleştirilen bilişim
teknolojileri sınavı ortalama puanı 35,88 olup
neredeyse başarı oranının yüzde 60 olduğunu
gösteriyor. Bu aynı zamanda şimdiye kadarki
en yüksek başarıdır”
denildi.

Ulusal Sigorta Enstitüsünden (NOİ) verilen bilgiye
göre kurumun bölge şubeleri tarafından oluşturulan
mobil ekipler, eylül ayında temekli olacak vatandaşlara 2019’un başından beri uygulanan yeni veya eski
formüle göre hesaplanan daha uygun emekli maaş
katsayısının seçimi konusunda yardımcı olmak için
danışmanlık yapacak.
Bireysel katsayı, sigortalı emekli aylığı miktarının belirlenmesinde uygulanabilir bir unsurdur. Mobil ekiplerin, eylül ayında ilçe merkezlerini yerinde ziyaretlerine
ilişkin zamanlama planları ağustos ayında NOİ’nin
bölge şubelerinde vatandaşlara danışmanlık yapılan
yerlerde ilan edilecek. Ayrıca NOİ bölge şubelerinde
ve başka yerleşim yerlerinde bu konuda vatandaşlara
danışmanlık hizmetleri sunulmaya devam ediliyor.
Mayıs ayında yürütülen kampanya kapsamında
emekli maaşına başvuran1500’den fazla kişiye daha
uygun emekli maaş katsayısının hesaplanması konusunda danışmanlık hizmeti sunuldu. Vatandaşların da-

nışmanlık hizmeti alabilmeleri için yetkililere 31 Aralık
1996 tarihine kadar ödedikleri toplam prim tutarlarına
ilişkin bilginin yanı sıra son 15 yıl sigortalı çalışma süresi içinde 1 Ocak 1997 tarihinden önce kendi seçtiği
art arda üç yıl için üzerinden prim tutarları ödenen brüt
ücret veya gelire ilişkin 2 nolu bildirim form örneği sunmaları gerekir. 2 nolu bildirim formu, eski formüle göre
emekli maaş katsayısının hesaplanması için gereklidir.
Yılın başından beri 52 000 kişi bireysel emeklilik başvurusunda bulundu, ancak belirlenen 4 aylık süre içerisinde onların bir kısmı hakkında hala karar bildirilmedi.
1 Ocak-3 Mayıs 2019 döneminde 31 Aralık 2018 tarihinden sonra emekli aylığı bağlanması için sigortalı
emeklilik başvurusunda bulunanların yanı sıra 4 Mayıs
2019 tarihine kadar emekli aylığı bağlama kararı alınanlar da kendileri için daha uygun olan emekli maaş
katsayısının hesaplanması hakkını bir kez kullanabilirler. Bu imkândan şimdiye kadar 2 200 kişi faydalandı.
NOİ’nin internet sitesi üzerinden sunduğu “Tahmini
Emeklilik Miktarını Hesaplama” hizmeti, kurum tarafından verilen kişisel kimlik kodu (PIC) aracılığıyla bireysel kullanım için de erişilebilir durumdadır. 4 Mayıs’tan
beri bu hizmetten yaklaşık 36 000 kişi yararlandı.
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“Kamu Çamaşırhanesi ve Ev Hizmetleri”
kuruluşun sunduğu hizmetler tanıtıldı
Kırcaali’de düzenlenen
basın toplantısı ile “Kamu
Çamaşırhanesi ve Ev
Hizmetleri” sosyal hizmet
kuruluşunun ana hedefleri, gerçekleştirdiği faaliyetler, beklenen sonuçlar
ve verdiği hizmetlerin tanıtımı yapıldı. Yeni sosyal
hizmet kuruluşu, geçen
yılın sonunda gerçek bir
faaliyete başladı. Kuruluş,
Kırcaali Belediyesi tarafından gerçekleştirilen,
2014-2020 İnsan Kaynaklarının Gelişimi Programınca Avrupa Birliği’nin
Avrupa Sosyal Fonu tarafından finanse edilen bir
proje sayesinde kuruldu.
Projenin genel amacı, istihdama erişimi kolaylaştırmak ve sosyal ekonomi
alanındaki profesyonel
entegrasyonları için doğru koşulları yaratarak savunmasız grupların sosyal
içermesini desteklemektir.
Projeye verilen hibe
desteği tutarı 391 163, 63
leva. Tutarın 332 489, 08
levalık kısmı Avrupa Sosyal Fonu’ndan, 58 674,55
levalık kısmı ise ulusal
bütçeden sağlandı.
Basın toplantısının açılış konuşmasını Belediye
Başkan Yardımcısı Veselina Tihomirova yaptı.
Tihomirova, projenin gerçekleştirilmesinin Kırcaali Belediyesinin geliştirdiği sosyal politikanın bir
parçası olduğunu belirtti.
Gerçekleştirilen faaliyetler
sonucunda Kamu Çamaşırhanesi ve Ev Hizmetleri” yeni sosyal hizmet
kuruluşu kuruldu. Engelli
kişiler, işgücü piyasasındaki dezavantajlı gruplara
ait kişiler ve diğer sosyal
olarak dışlanmış kişiler,

sosyal kurumlarda, engellilere yönelik kooperatifler
ve özel kurumların yanı
sıra sosyal girişimcilikle ilgili kurum ve teşkilatlarda
istihdam edilmiş kişiler de
dahil olmak üzere hedef
gruptan 33 kişi istihdam
edildi.
Proje yöneticisi Nermin
Mehmet, proje kapsamında psikolojik destek ve
savunmasız gruplara ait
kişilerin istihdam edilmesi için motive edilmesi gibi
çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirdiğini bildirdi. Ayrıca
Kırcaali’nin Studen Kladenets semti Detelina sokağındaki 8 nolu adreste
bulunan Engelli Çocuklar
Gündüz Merkezi’nin batı
tarafındaki bölümde yer
alan kuruluşa ait odaların
onarımı yapıldığı, gerekli
teçhizat ve ekipmanların
alındığı anlaşıldı.
Nermin Mehmet, işletmenin sağladığı sosyal
hizmetleri detaylı bir şekilde anlattı. Kamu çamaşır-

hanesinde yorgan çarşafı,
havlu, bornoz, ince yorgan, örtü, perde, elbise
ve başka yıkama hizmeti
sunuluyor. Yıkama fiyatı,
kilo başına 1,50 leva. Kilo
başına 1.00 leva olmak
üzere ütüleme hizmeti de
sunuluyor.
Proje yöneticisi, ”Sosyal
hizmet kuruluşu, ayrıca
ev işleri yardımcısı ve ev
temizlikçisi olmak üzere
evlere yönelik iki hizmet
sunuyor. Ev temizlikçisi için saat başına 3.00
leva ödeniyor. “Kamu
Çamaşırhanesi ve Ev
Hizmetleri” sosyal hizmet
kuruluşunun sunduğu hizmetlerin ücretleri, Kırcaali
İlçesinde Yerel Ücretlerin
ve Hizmet Fiyatlarının
Belirlenmesi ve Yönetilmesine İlişkin Yönetmelikte belirlenmiştir” diye
vurguladı.
Projenin gerçekleştirilmesi, sosyal olarak dışlanmalarının üstesinden
gelmek, yaşam kalitele-

rini yükseltmek, çalışma
ortamında rekabet edebilirliklerini teşvik etmek,
yoksulluklarını ve sosyal
dışlanma riskini azaltmak
için engellilerin ve işgücü
piyasasındaki savunmasız grupların istihdamı,
mesleki entegrasyonu
ve çalışma alışkanlığı ve
mesleki beceriler kazanmaları için fırsat yarattı.
Böyle bir işletmenin açılmasının gerekliliği sadece pazarlama çalışması
ile değil uygulamada da
kanıtlanmıştır.
“Kamu Çamaşırhanesi
ve Ev Hizmetleri” kuruluşunun yöneticisi Milena Kayryakova, faaliyete başladıktan sonra ilk
başta gerçekten zorluklar
çekildiğini, ancak an itibariyle sunulan hizmetlere talebin arttığını ve
ev temizlikçisi hizmetine
yönelik verilen siparişlerin bir sonraki ay için bile
dolduğunu söyledi.
Hizmetlerden yararla-

Türkiye eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul
Yalçınbayır: Ardino, daima kalbimde
Ardino (Eğirdere) Belediye Başkanı Resmi Murat, kökenleri Ardino’nun
Svetulka (Çangallı) köyüne dayanan Türkiye eski
Başbakan Yardımcısı
Ertuğrul Yalçınbayır ve
Bulgaristan’ın eski Bursa
Fahri Konsolosu Hayati
Korkmaz ve Türkiye İYİ
Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Fuat Geçen’i
makamında kabul etti.
Türkiyeli konuklar, Mestanlı Daima Kalbimde
Dünya Mestanlılar Buluşması programı kapsamında olimpiyat şampiyonu
ve dünya rekortmeni milli
halterci merhum Naim
Süleymanoğlu’nun anıtı-

nın açılışına katılmak için
Bulgaristan’a geldiler. Gö-

malar, Avrupa Birliği (AB)
tarafından finanse edilen

rüşmede Belediye Meclisi
Başkanı Sezgin Bayram
da hazır bulundu.
Belediye Başkanı Resmi
Murat, konuklarına belediyenin yürüttüğü çalış-

programlar kapsamında
gerçekleştirilen projeler
ve belediye yönetiminin,
kasabanın geleceğine
yönelik planları hakkında
bilgi verdi.

Ertuğrul Yalçınbayır,”
Sıla sevgisini her an içimde taşıyorum. Her zaman
buraya büyük bir heyecanla geliyorum. Köyümü
ziyaret ettim ve çocukluk
yıllarımdan anılarımı tazeledim. Ardino, daima
kalbimde ve yüreğimde”
diye ifade etti.
İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Fuat
Geçen, ilk defa Ardino’yu
ziyaret ettiğini söyledi.
Geçen,”Ardino çok güzel,
temiz, yeşil ve sakin bir
kasaba” dedi.
Belediye Başkanı, görüşmenin sonunda konuklara Şeytan Köprüsü
heykelciği hediye etti.

nan kurumlardan biri Nadejda Engelli Çocuklar
Gündüz Bakım Merkezi
olduğu anlaşıldı. Bakım
Merkezinin Müdürü Türkan Şükrü, şimdiye kadar
“Kamu Çamaşırhanesi
ve Ev Hizmetleri” kuruluşu tarafından sunulan
kamu ç amaşır hanes i
hizmetinden süre ve kalite bakımından son derece memnun olduklarını
söyledi. Öte yandan bu
hizmetten yararlanmanın
Bakım Merkezine vatandaşların ödediği ücretin
düşürülmesine neden olduğu kaydedildi.
Ayrıca projenin gerçekleşmesiyle sosyal dışlanmalarının üstesinden

gelebilmeleri için engellilerin ve işgücü piyasasındaki savunmasız sosyal
grupların temsilcilerine
istihdam, profesyonel entegrasyon, çalışma alışkanlığı ve mesleki beceriler kazanmaları için fırsat
yaratılacağını söylemek
de önemlidir.
Nermin Mehmet, basın
toplantısının sonunda,
”Proje süresi 18 ay veya
proje 1 Aralık 2019 tarihine kadar sürecek. Yeni
sosyal hizmetler, proje
bittikten sonraki altı ay
içerisinde sürdürülebilecek ve arzumuz yeni sosyal kuruluşun faaliyetine
ondan sonra da devam
etmesidir” dedi.

Rosatom, Belene Nükleer
Elektrik Santrali projesine
katılmak istediğini doğruladı
Enerji Bakanı Temenujka Petkova, Bulgaristan Ulusal Televizyonu’na (BNT) verdiği demeçte, “Başbakan Boyko Borisov’un Türkmenistan’a gerçekleştirdiği
resmi ziyaret kapsamında Bulgaristan-Türkmenistan
arasındaki ilişkileri ele almak için iki fırsat sağlandıbirincisi, Bulgaristan-Türkmenistan Hükümetlerarası
Ekonomik İşbirliği Komisyonu oturumu, ikincisi 1. Hazar Ekonomi Forumu’na katılım” diye kaydetti.
Türkmenistan’ı ziyaret eden Borisov başkanlığındaki heyette yer alan Petkova, “Türkmenistan, dünyanın
dördüncü en büyük doğal gaz rezervine sahip ülkesidir. Burası, doğalgaz kaynaklarının çeşitlendirilmesi yönündeki önceliklerimizi gerçekleştirmek için çok
güvendiğimiz Hazar bölgesidir” dedi.

Bakan, Türkmenistan'dan daha önce doğal gaz tedarikini engellemiş olan Hazar Denizi'nin uluslararası
hukuki durumu hakkındaki tartışmanın geçen yıl yapıldığını söyledi.
Başbakan Borisov'un Rusya Başbakanı Dimitri
Medvedev ile görüşmesi sırasında uzman düzeyinde
farklı seçenekleri görüşerek hangisinin uygulanabileceğinin değerlendirilmesine karar verildi.
Petkova, ”Rus Devlet Nükleer Şirketi Rosatom, Belene Nükleer Elektrik Santrali kurma projesine katılmak istediğini doğruladı, ama elbette projenin uygulamasına katılmak isteyen tüm şirketlerin başvurularını
göreceğimiz son başvuru tarihi olan 19 Ağustos’tu”
diye konuştu.
Bakan, Rosatom Şirketi’nin ihaleyi kazanması halinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından olumsuz
tepki geleceğini düşünmüyor.
Petkova,”Belene Nükleer Elektrik Santrali kurma
fikrimizi gerçekleştirmeyi başarabilmemiz bizim için
önemlidir, çünkü santral önümüzdeki yıllarda ülkenin
enerji güvenliği açısından da gerekli olacaktır” diye
ifade etti.
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Bakan Karanikolov: Volkswagen’in, açacağı yeni
fabrika için hala Bulgaristan’ı seçmesi ihtimali var
BTV’de yayınlanan Bu
Sabah programına konuk olan Ekonomi Bakanı
Emil Karanikolov,”Toplam
20 ülkenin katıldığı bir yarışmada iki ülkenin finale
kalması takdir edildiklerini gösterir. Alman otomotiv devi Volkswagen’in
açacağı yeni fabrika için
hala Bulgaristan’ı seçmesi ihtimali var” dedi.
Bakan’ın ifadesine göre
komşu ülkeler, yabancı yatırım çekmek için
muazzam bir rekabet
gücüne sahiptir. Neden
Türkiye’nin yatırımı çekmek için örneğin, devlet
idari kurumlarına araç
alımı gibi daha iyi teklifler sunduğuna ilişkin
soru üzerine Karanikolov,
Bulgaristan'ın da şirkete
cazip bir teklif sunduğunu ve karar almasının
hala beklendiğini açıkladı.
Bakan, ”Son yıllarda
Otomotiv Kümelenmesi
devlet yetkilileriyle görüşme talep etti ve bizi
Bulgaristan'ın otomobil

rımıza güvenimiz tamdır”
diye ekledi.
Bakan, ”Bulgar şirketlerine bu uçakların belirli
elemanlarının tamirini
yapmak için yeterlilik
ve yetenek kazandırma
üzerinde çalıştık. Bir
sonraki tamirlerin Bulgar
şirketleri tarafından yapma kapasitesine sahip
olacağız, yani bu iş için
henüz seçilmemiş devlet ve özel şirketler söz
konusudur. Pilot ve uçak
mühendislerini geliştirme
fırsatımız olacak” diye
izah etti.
Karanikolov, ”Endüstriyel işbirliği yapmak

üretmeye hazır olduğuna ikna etti. Son birkaç
ay en büyük stratejik yatırımcılardan birinin buna
ciddi ilgi gösterdiğinden
bahsedildi. Bulgaristan,
araba üretme kapasitesine sahiptir” diye konuştu.
Karanikolov, ”Hedeflerimiz, 120 000 civarında
yeni iş pozisyonu açmak,
yaklaşık 500 şirketin olması ve daha fazla ciro-

ya sahip olmalarıdır. F-16
savaş uçakları konusuna
gelince ücretini ödeyerek istediğimizi alacağız.
Fakat ilave olarak alacağımız 8 savaş uçağı ile
filomuzu genişleteceğiz”
dedi.
Hükümetin önceliğinin tüm ordu güçlerinin
modernizasyonu olduğunu belir ten Bakan,
”Askeri uzmanların talep

ettiği şeyleri alacağız.
Hava savunma güçlerinin modernize edilmesi,
geliştirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması isteniyor. Bunun uzmanlar
tarafından öngörüldüğünden eminim” dedi.
Karanikolov,”Ekonomi
Bakanlığı olarak savaş
uçağı konusunda ehil değiliz, ancak parametreleri
belirten askeri uzmanla-

Emircan Durali Bulgaristan Kano Kayak
Şampiyonasından 3 altın madalya ile döndü
Arda Kano Kayak Spor
Kulübü takımı, Filibe kentinde düzenlenen Yıldız
ve Genç Erkekler Ferdi
Bulgaristan Kano Kayak
Şampiyonası’nda güçlü
bir performans sergiledi.
Kırcaali’den katılan 10
yarışmacı 10 madalya ile
döndü. Üç altın madalya
kazanan ümit verici genç
yetenek Emircan Durali, harika bir performans
gösterdi.
Takımın antrenörü Yanko Mandaciev,”Emircan,
tek kişilik kano ile 500
metre, 1000 metre ve
5000 metre mesafe yarışlarında da ikna edici
bir şekilde diğer yarışmacıları yendi ve büyük bir
farkla şampiyonluğu kazandı. Şimdiye kadar yıldızlar grubunda onun 500
metre kano yarışında elde
ettiği 1,48’lik skoru hiçbir
yarışmacı tarafından elde
edilmemiştir. Yarışmacımız, 500 metre kano yarışında rekor kırdı” diye
bildirdi.
Bundan başka Emircan
Durali, Arda kano kayak takımının başka bir
yarışmacısı olan Galin
Urumov’un birinciliği elde
ettiği genç erkekler grubunda yapılan 5000 metre kano yarışında üçüncü-

lüğü elde etti. Urumov, ayrıca 1000 metre yarışında
gümüş, 500 metre yarışında ise bronz madalya
kazandı. Kısa bir süre
önce milli kano kayak takımı kadrosunda yer alan
Urumov, Çekya’da düzenlenen Avrupa Kano Kayak
Şampiyonası’ndan döndü,
birkaç gün sonra ise Yıldız
Erkekler Dünya Kano Kayak Şampiyonası’na katılmak üzere Romanya’nın
Pitesti şehrine gitti.
Tek kişilik kano yarışlarında 14 yaş altı grubunda Ventsislav İlkov da üç

madalya sahibi oldu. 1000
metre ve 2000 metre yarışlarında ikinci, 500 metre yarışında ise üçüncü
olan İlkov hakkında antrenörü, yarışmacının bu
yaş grubunda birinci yıl
yarışmasına rağmen çok
iyi bir performans gösterdiğini söyledi.
İkili müsabakada Ventsislav İlkov ve Miroslav
Petkov ikilisi, 200 metrede Bulgaristan’da beşinci
sırayı, 1000 metrede yedinci, 500 metrede ise B
finalinde birinci sırayı elde
ettiler. Mandaciev,”Onlar

yeni kurulan bir ekip, ancak 2-3 haftadır birlikte
kano sürüyor ve kulübümüzü harika bir şekilde
temsil ettiler” dedi.
Mandaciev,”Arda Kano
Kayak Spor Kulübü takımının Yıldız ve Genç
E r ke k l e r Fe r d i B u l garistan Kano Kayak
Şampiyonası’nda gösterdiği performans, ülkede
önde gelen bir kulüp olduğunu sergiliyor. Yorucu
çalışmalar ve antremanlarda süreklilik, oğlanların
başarılara imza atmasına
yol açtı” diye ifade etti.

budur – tamirlerin Bulgar firmaları tarafından
yapılması. Böylece ciro
Bulgaristan'da kalacak.
Yıllar geçtikçe bu sektörü rekabetçi bir fiyat ve
kalite olarak geliştirebilirsek, ihale prosedürlerine katılabileceğiz” dedi.
Bakan, Savunma Bakanı
Krasimir Karakaçanov ile
Su-25 savaş uçaklarının
tamiri ile ilgili olarak aralarında bir anlaşmazlığın
olmadığını kaydetti. Karanikolov, Bulgaristan’ın
işçi maaşlarının en düşük
olduğu AB ülkesi olmaya
devam ettiğini kabul etti.
Kırcaali Haber

Engelli çocukların eğitim gördüğü 38
merkez, ileri teknolojiyle donatılacak

Eğitim ve Bilim Bakanlığından verilen bilgiye
göre özel eğitim merkezlerinde okuyan yaklaşık
3000 engelli çocuk, Ulusal Çağdaş Eğitim Ortamının Sağlanması Programı kapsamında satın alınan
yeni yazılım ürünleri ve ileri teknolojiler kullanılarak
eğitim görecek.
İlk yıl programda özel eğitim merkezlerinin, özel
eğitim ortamı bazında modernizasyonuna yönelik
bir modül yer aldı. 31’i devlete, 7’si belediyelere
bağlı 38 merkezin, buna yönelik projeleri finanse
edilecek. Onlara toplam 1,6 milyon leva sağlanacak.
Bu kaynaklarla göz bakış yönü tespiti ile bilgisayar kontrol teknolojileri satın alınacak. Bu tür
teknolojiler, ellerini kullanamayan ağır bedensel

engelli çocukların bilgisayar kullanmasını mümkün
kılar. Çocukların sentezlenmiş konuşma yoluyla
iletişim kuracakları, düşünceleri ve arzularını ifade
edecekleri, okuyabilecekleri, internet kullanabilecekleri, sosyal ağlar ve e-posta aracılığıyla iletişim
kurabilecekleri, yazabilecekleri veya resim çizebilecekleri bir yazılım kullanılması öngörülmektedir.
Serebral palsili çocuklar için diğer uygun eğitsel
oyunların yanı sıra, manyetik harf ve sayı setleri
içeren beyaz manyetik yazı tahtaları da satın alınacak.
Ulusal Çağdaş Eğitim Ortamının Sağlanması
Programı Öğrencilerin Tam Gün Eğitimine Destek Modülü kapsamında dersliklerin ilgi alanları
doğrultusunda donatılması için 87 okula da finansman sağlanacak. Onlara öğrencilerin bilim, sanat
ve spor alanlarında yaratıcı potansiyelini ortaya
çıkarmak için kitap, oyun ve materyaller satın alınması için 800 000 leva sağlanacak. Sınıf odaları
ayrıca kutlamalar veya toplantılar gibi ilköğretim
ve ortaöğretim öğrencilerinin diğer etkinlikleri için
uygun hale getirilecek.
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Türkiye Kamu Başdenetçiliği İle Bulgaristan Ayrımcılıkla Mücadele
Komisyonu Arasında "İşbirliği Mutabakat Muhtırası" İmzalandı
ma Derneği (BAL-GÖÇ) gibi kurumlarla iş birliğinin 2008'e dayandığına vurgu yapan Cumalieva, ülkede Bulgar ile Türkler
arasındaki ilişkilerin son derece
iyi ve dostane olduğunu söyledi.
Cumalieva, Noel ve Paskalya
bayramlarının da karşılıklı kutlandığını anımsattı.
"İnsan hakları savunma
noktasında buluştuk"
Tören sonrasında A A muhabirine konuşan Cumalieva,
imzalanan muhtıranın kardeş
iki kurum arasındaki iş birliğini
hızlandıracağını dile getirdi.
İnsan hakları alanında faaliyet

Türkiye Kamu Başdenetçiliği ile Bulgaristan Ayrımcılıkla
Mücadele Komisyonu (KZD),
"İşbirliği Mutabakat Muhtırası"
imzaladı.
Bulgaristan'a iki günlük ziyarette bulunan Türkiye Kamu
Başdenetçisi Şeref Malkoç,
KZD Başkanı Ana Cumalieva
ile bir araya geldi.
Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Bulgar
halklarının dost olduğunu belirterek, "Şuna inanıyoruz; Türk
halkının huzuru Bulgar halkının
huzurudur, Bulgar halkının huzuru da Türk halkının huzurudur." dedi.
Barış ve huzur için iki halkın

da gayret edip çalıştığını vurgulayan Malkoç, "Özellikle biz,
Bulgaristan eşitlik kurumuyla
Türk Ombudsmanlığı olarak
bu memorandumu imzaladık.
Bundan sonra da her ülkenin
karşılıklı şekilde insan hakları
ve ombudsmanlık konusunda
kendisini geliştirmesi için eğitim ve ortak programlara ağırlık
vereceğiz." diye konuştu.
Çalışmalarının bundan sonra
daha verimli hale geleceğine
işaret eden Malkoç, karşılıklı
görüşmelerin devam edeceğini
dile getirdi.
Malkoç, kasımda Türkiye'nin
ev sahipliğini yapacağı ve dünyadan 80'i aşkı ülkenin insan

hakları alanında faaliyet gösteren kurumlarının temsilcilerinin
katılacağı uluslararası konferansa Cumalieva'yı da davet etti.
"İnsan hakları her şeyden
üstün"
Cumalieva da imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, toplantının tarihsel değer taşıdığına ve
hafta sonu düzenlenmiş olmasına işaret ederek, "İnsan hakları
her şeyden üstün olup, bu haklar, hafta sonu ve tatil bilmez."
dedi.
KZD'nin, Türkiye'nin Sofya
Büyükelçiliği, TBMM'nin insan
hakları alanında faaliyet gösteren komisyon üyeleri ile Balkan
Göçmenleri Kültür ve Dayanış-

İ vaylovgrad-Momçilgrad

yolunun onarımı tamamlandı
Toplam uzunluğu 32 km olan
Momçilgrad (Mestanlı) - Krumovgrad (Koşukavak) - İvaylovgrad (Ortaköy) yolunda yapılan bakım ve onarım çalışmalarının maliyeti, 20 milyon levayı
aşmaktadır. Onarım, birincisi
yaklaşık 6 km, ikincisi ise 26
km uzunluğundaki iki bölümde
yapılmaktadır. Yolda asfalt yeniledi ve toplam uzunluğu 25
metre olan iki betonarme istinat
duvarı yapıldı.
Çok kötü durumda olan yolun
onarım projesi, Karayolu Altyapısı Ajansı (APİ) ve 2014 – 2020
Yunanistan-Bulgaristan İNTER-

REG V-A Sınır Ötesi İşbirliği
Programınca Avrupa Bölgesel

Kalkınma Fonu tarafından finanse edildi. Proje tutarının yüzde
85’i Avrupa Bölgesel Kalkınma
Fonu tarafından, yüzde 15’i ise
merkezi yönetim bütçesinden

sağlandı.
İvaylovgrad Belediye Başkanı Diyana Ovçarova, ilçe
ile komşu Kırcaali ili arasında bağlantı olan yol
kesiminde yapılan bakım
ve onarım çalışmalarını
yakından takip ediyor.
Belediye Başkanı’nın sıradaki yerinde incelemesi,
İvaylovgrad ilçesi sınırları içerisinde bulunan yol
kesiminde yapılan çalışmaların
tamamlandığını gösterdi.
Projenin temel atma töreni,
2018 yılının temmuz ayında yapılmıştı.

gösteren iki kurum arasındaki dayanışmanın, birçok ortak
proje ve girişimin kapılarını açacağına işaret eden Cumalieva,
"Ülkelerimiz arasındaki ortaklık
ve iş birliğimiz, insan hakları savunma noktasında bir kez daha
buluşmuş oldu." dedi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi
Hasan Ulusoy da "Bulgaristan
ile insan hakları ve ayrımcılıkla
mücadele konusunda, iki ülkenin ilgili kurumları arasında ilk
kez iş birliği geliştirme alanında böyle bir metin imzalanıyor."
diye konuştu. AA
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