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НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

İŞ İLANI
Almanya’da yeni kurulan plastik boru fabrikamızda 
çalıştırılmak üzere Üretim, Bakım, Kalite, 
Sevkiyat, Depo, Muhasebe, elemanlar 
alınacaktır. Üretimde görev alacak kişilerin 
çalışma yerleri Almanya olacaktır. Ofiste çalışacak 
kişiler İstanbul merkez ofiste görev alacaktır.
Aranan nitelikler;
1.Aşağıdaki alanlarda minimum 2 yıl tecrübesi 
bulunan, tercihen mesleki eğitim almış (kurs, 
meslek lisesi, ön lisans, lisans) 
Mekanik  - Makine Bakım ve Onarım  -  Tesviye 
- Torna - Kalıp - Plastik İşleme - Lastik Teknoloji  
-Tesisat Teknolojisi ( Isıtma-Sıhhi Tesisat)  - İş 
Makinaları (Operatörlük, Bakım-Onarım) - Elektrik  
- Elektronik  - Personel-İnsan Kaynakları
2.AB ülkelerinde çalışma izni bulunan (AB 
Pasaportlu)
3.Aşağıdaki dillerden en az birisini bilen (iki dil 
tercih sebebidir)
Almanca (A1-A2 seviyesi)  -  İngilizce   - Türkçe
İrtibat:  Yavuz Gül Cep: +090 549 301 17 68    
E mail:  yavuzgul@dizayngrup.com

Bakan Yardımcısı Georgieva, Türkiye Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile bir araya geldi

Turizm Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, Turizm Baka-
nı Yardımcısı İrena Georgieva, 
Londra'da düzenlenen 41. Ulus-
lararası World Travel Market Tu-
rizm Fuarı kapsamında Türkiye 
Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Ersoy ile bir araya geldi. 
İkili, turizmi desteklemek için iki 
ülke arasında ortak eylem ve gi-
rişim fırsatlarını görüştü.

Bakan Ersoy, Bulgaristan'ı 
ziyaret eden Türk turistlere yö-

nelik vize işlemlerinin hızlan-
dırılması konusunu gündeme 
getirdi. Bakan Yardımcısı Geor-
gieva, Bulgaristan’daki kış tatil 
yerlerinin Türkiye’den gelen mi-
safirlerini güvenli ve emniyetli 
koşullar sunarak karşılamaya 
hazır olduğuna dair güvence 
verdi. Ersoy, sadece önümüz-
deki kış sezonunda değil, Bul-
garistan'daki destinasyonları zi-
yaret eden Türk turist sayısının 
artırılmasına hazır olduklarını 

ifade etti.
Yapılan görüşmede Bakan 

Ersoy ve Bakan Yardımcısı 
Georgieva, iki ülke arasındaki 
ortak pazarlama faaliyetlerinin 
yanı sıra Bulgaristan'ın Şubat 
2022'de İstanbul'da gerçek-
leşecek olan Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve Seya-
hat Fuarı’na (EMITT) katılımı 
hakkında görüştü.
                        Kırcaali Haber

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, 
Bulgaristan Seçimlerine Katılım Çağrısı Yaptı

Balkan Rumeli Türkleri Konfede-
rasyonu (BRTK) Genel Başkanı 
Sabri Mutlu, Türkiye'de de sandık 
kurulacak 14 Kasım Bulgaristan 
seçimleri için oy hakkı bulunan 
çifte vatandaşların seçime katı-
larak oy kullanmaları çağrısında 
bulundu.

Balkan Rumeli Türkleri Konfede-
rasyonu (BRTK) Genel Başkanı 
Sabri Mutlu, Türkiye'de de sandık 
kurulacak 14 Kasım Bulgaristan 
seçimleri için oy hakkı bulunan 
çifte vatandaşların seçime katı-
larak oy kullanmaları çağrısında 
bulundu.

Mutlu, yazılı açıklamasında, 
Bulgaristan'da yaşayan Türk va-
tandaşlarının ve Türkiye'de ikamet 
eden çifte vatandaşların haklarını 
korumak, sorunlarını çözmek adı-
na sürece dahil olduklarını belirtti.

Bulgaristan'da yıl içinde yapılan 

seçimlerde sürdürülebilir bir hü-
kümet kurulamadığını hatırlatan 
Mutlu, bu ülkede istikrar ve güve-
nin devamlılığını önemsediklerini 
aktardı.

Konfederasyonun Bursa'da-
ki genel merkezinde yaptıkları 
yönetim kurulu toplantısında, 
Bulgaristan'da bir hafta sonra 
gerçekleştirilecek parlamento 
seçimlerinde aday olan Bulgaris-
tan Türklerini ve cumhurbaşkanı 
adayı Mustafa Karadayı'yı des-
tekleme kararı aldıklarını bildiren 
Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir Bulgaristan'da 
istikrar sağlamak adına art arda 
yapılan seçimlerin yorgunluğu-
nu yaşayan çifte vatandaş olan 
seçmenlerimize çağrımız; 14 
Kasım'da kurulacak olan san-
dıklara giderek Bulgaristan'ın is-
tikrarına katkıda bulunmalarıdır. 

Balkan Rumeli Türkleri Konfe-
derasyonuna bağlı 10 federas-
yon ve Balkan camiası ile ilgili 
olarak kurulan tüm sivil toplum 
kuruluşlarına büyük görev düş-
mektedir. Bu görev; seçim gü-
nüne kadar oy verme hakkı olan 
vatandaşlarımıza ulaşılarak on-
ları bilgilendirmek kullanılacak 
olan her oyun önemini hatırlat-
mak, seçim günü ise sandığa 
giderek vatandaşlık görevlerini 
yerine getirmek için oylarını 
kullanmasını sağlamak, ulaşım 
ve benzeri konularda yardımcı 
olmaktır."

Mutlu, seçimler öncesinde 
çifte vatandaşlara yönelik ça-
lışmalarında Türkiye'de kendi-
lerine destek veren valiliklere, 
belediyelere ve sivil toplum ku-
ruluşlarına teşekkür etti. AA
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Bulgaristan'da 'yeşil sertifika' 
zorunluluğu tepkilere neden oluyor

Yeni t ip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınının 
4'üncü dalgasını yaşayan 
Bulgaristan’da lokanta, 
spor salonu, eğlence yer-
leri, tiyatro ve sinema sa-
lonları gibi kapalı alanlar 
için getirilen "yeşil serti-
fika" zorunluluğu ülkede 
tepkilere neden oldu.

Yeni uygulama yüzün-
den aşı merkezleri önün-
de uzun sıralar oluştu. 
Kuyrukta bekleyenlerin 
çoğu, istedikleri için değil, 
sertifika sahibi olmak için 
aşı olacaklarını ifade etti.

Öte yandan, sertifika ya-
yınlanmasından sorumlu 
bilişim hizmetleri şirketi 
yetkilileri, sanal korsan-
ların sisteme yönelik 
saldırılarının tüm hızla 
sürdüğünü bildirdi. Bul-
garistan Ulusal Radyosu 
(BNR), siber saldırıların 
en çok Rusya, ABD ve 
Brezilya’dan geldiğini an-
cak Endonezya, Tayland 
ve Çin’den gelen saldırılar 
da olduğunu aktardı.

Yapılan 400’ü aşkın si-
ber saldırısı nedeniyle 
sertifika yayımlanma işle-
mine defalarca ara verildi. 

Dış müdahaleye rağmen, 
şimdilik sistemden kişisel 
bilgi içeren veri sızıntısı 
meydana gelmedi.

Sağlık Bakanı Stoy-
ço Katzarov, saldırıların 
hem sertifika temini, hem 
de zaten zor yürütülen 
aşılama sürecini daha da 
zorlaştırdığını belirterek, 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev’e ve hükümete ya-

şanılan sorunlar konusun-
da bilgi verdiğini söyledi.

Aşı karşıtları eylemde
Bu arada, 6,8 milyonluk 

ülkede günlük vaka sayı-
sının 5 bine, ölü sayısının 
ise 140’a ulaşmasına rağ-
men, yeşil sertifika ve aşı 
karşıtlığı gittikçe büyüyor.

Vatandaşlarının sadece 
yüzde 20’sinin aşılı oldu-
ğu Bulgaristan’da, ölenle-

rin yüzde 94’ünün aşısız 
olduğu açıklanmıştı.

Vaka sayısının 100 bin-
de 750’yi geçtiği ülkenin 
birçok ilinin "kırmızı böl-
ge" ilan edilmesiyle bir-
likte okulların büyük bir 
bölümü yeniden uzaktan 
eğitime geçti. Hastane-
lerin Kovid-19 üniteleri 
tamamen doldu. Başkent 
Sofya’da koronavirüs has-

talarını taşıyan ambulans-
lar boş yatak bulana ka-
dar 6-7 hastane dolaşmak 
zorunda kaldı.

Öte yandan, sanal or-
tamda organize olan aşı 
karşıtları, lokantalar ve 
eğlence yerleri yeteri ka-
dar müşteri alamıyor di-
yen işveren örgütlerinden 
de destek gördü.

Öğretmenler sendikası 
da üyelerinin yüzde 86’sı-
nın sertifika zorunluluğu-
na karşı olduğunu belirte-
rek, bunun devam etmesi 
durumunda öğretmenlerin 
topluca istifa etmeye baş-
layacaklarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Katzarov 
da basına yaptığı açıkla-
mada, "10-15 güne kadar 
hastanelerin en yüksek 
kapasiteye ulaşmalarını 
bekliyoruz. Diğer seçe-
neğimiz tamamen evlere 
kapanma olabilir. Devlet 
rezervinde yeni suni so-
lunum sistemlerinin edi-
nilmesi için kaynak bulu-
namadı. Dünya Banka-
sından yardım talebinde 
bulunduk. Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerinden de has-
talarımızın yurt dışında 
tedavi görebilmeleri için 
destek arıyoruz." dedi.

            Kırcaali Haber

İlkokul öğrencilerine haftada 
iki kez Covid-19 testi yapılacak

Basın toplantısında ko-
nuşan Sağlık Bakanı Dr. 
Stoyço Katsarov,  ilkokul 
öğrencilerinin yüz yüze 
eğitime katılabilmesi için 
Covid-19 test kiti temin 
edilmesi üzere hüküme-
te 13 milyon leva sağ-
lanmasını önereceklerini 
duyurdu.
Sağlık Bakanlığı ve Eği-

tim ve Bilim Bakanlığının 
(MON) ortaklaşa hazır-
ladığı kararname tasla-
ğının Bakanlar Kuruluna 
sunulacağı bildirildi.
Bakan, “Dileğimiz gele-

cek hafta çocukları oku-
la geri döndürmek. İyi bir 
organizasyon oluşturul-
duğunu, bu mekanizma-
nın iyi çalıştığını görür-
sek buna üst sınıflardaki 
öğrencilerle devam ede-
riz” diye kaydetti.
Testler, tükürük ile yapı-

lacak ve çocuğa korona-
virüsün bulaşıp bulaşma-
dığını gösterecek.
Basın toplantısında ha-

zır bulunan Eğitim ve Bi-
lim Bakanı Nikolay Den-
kov, “Test sonucu pozitif 

çıkarsa, çocuk 14 güne 
kadar okul ortamına gir-
meyecek, böylece diğer 
çocukların ve personelin 
enfekte olmasını engelle-
yecek ve diğer sınıfların 
karantinaya alınmasın-
dan kaçınılacak”  diye 
belirtti.
Bakan, “Bu testler tıp 

uzmanları tarafından de-
ğil, sınıf öğretmenleri ta-
rafından yapılacak” diye 
açıklık getirdi. Denkov, 
pazartesi ve perşembe 
günleri ilk ders saatle-
rinin bir kısmının testler 
için kullanmasının plan-
landığını da sözlerine ek-

ledi. Gerekirse, dışarıdan 
gelecek kişilerin yardım 
edeceği, ancak dışarıdan 
gelecek bir kişinin okula 
her girişinin de bir risk ta-
şıdığını belirtti.
Bakan, “Öğretmenler-

den esasen yeşil sertifika 
istenecek. 1-4 sınıf öğret-
menlerinin aşı sertifikası, 
Covid-19 hastalığını geçi-
rip iyileştiklerine dair ser-
tifika göstermeleri gere-
kir. Bu tür belgeleri yoksa 
onlara antijen testleri ya-
pılacak” diye bildirdi.
Bakan Katsarov, ilkokul 

öğrencilerinin okula gide-
bilmeleri için önümüzde-

ki aya yetecek test kitleri 
temin edilmesini arzu et-
tiklerini ifade etti. Bakan, 
“Çocukların gelecek haf-
tadan itibaren sınıflarda 
olması arzu edilir, ancak 
bu, o zamana kadar test 
kitlerinin temin edilip 
edilmeyeceğine bağlı 
ve bunun pazartesi-salı 
günleri olması muhte-
meldir” dedi.
Bakan Denkov, yeni 

yaklaşımın uygulanma-
sının olumlu sonuçlar 
vermesi için velilerin ve 
öğretmenlerin destek 
olmaları çağrısında bu-
lundu.
Toplantıya Ulusal Ço-

cuk Ağı'nı temsilen ka-
tılan Plamena Nikolova, 
örgütün Sağlık Bakanlı-
ğının önlemlerini mem-
nuniyetle karşıladığını 
açıkladı. Nikolova, okul-
da öğrencilere test yapıl-
masına karşı çıkan veli-
lerin çocuklarını okula 
göndermeyip onların ev-
den uzaktan eğitim göre-
bileceklerini hatırlattı.
               Kırcaali Haber

Üç köyün halkı Dağ 
Bayramı’nı kutladı

Üç köyün sakinleri, Doğu Rodoplar'ın en yüksek te-
pesi olan Strımni Rid Tepesi'nin yamaçlarında düzenle-
nen Dağ Bayramı’nı kutlamak için bir araya geldi. Gele-
neksel şenlik, yüzyıllardan beri tarlalarda ekili ürünlerin 
hasat edildiği sonbaharın başlarında yapılmaktadır. 

Bu yıl da, Momçilgrad (Mestanlı) ilçesine bağlı Ralitsa 
(Rahimli), Sentse ve  Kremenets (Çakmaklar) köyle-
rinin sakinleri şenlik yaparak geleneğe uydular. Dağ 
Bayramı  genellikle iki gün sürer, ancak koronavirüs 
salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle bu yıl sadece 
pazar günü yapıldı. Şenlik organizasyonu, Momçilgrad 
Belediyesinin yardımıyla düzenlendi.

Şenliği şereflendiren Momçilgrad Belediye Başkanı 

İlknur Kazim, köy sakilerine hitaben yaptığı konuşma-
da, “Dağ Bayramı, yıllar boyunca korunup yaşatılan bir 
gelenektir. Yerel halkın yaz aylarında zorlu tarım işle-
rinin sonunu kutlamak için bir araya gelmeye devam 
etmesi sevindirici bir olaydır” diye kaydetti.

Ayrıca Momçilgrad Belediye Meclis Başkanı Ersin 
Ömer, Belediye Sekreteri Zihni Durmuş ve Belediye 
Başkan Yardımcıları Aliye İbrahim ve Ayhan Osman 
da katılımlarıyla Dağ Bayramı’nı şereflendirdiler.

Şenliğe katılan herkese kurban etiyle hazırlanan ye-
mek ikram edildi. Bölgeye has olan bu yemek dana eti 
ve sebzelerle hazırlanır.
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Cebel, harika tenis kortlarına kavuştu
Arzu ve tutarlılıkla uygu-

lanan bir program. Kalite 
kontrolünde maksimum 
sonuçlar onlarca çocuğun 
yüzündeki tebessüm ile 
belirlendi. Cebel (Şeyh-
cuma) Belediye Başkanı 
Necmi Ali'nin Cebel İlçesi 
Gelişim Planı doğrultu-
sunda ilçe merkezi yeni 
bir kazanım daha elde 
etti.  

Cebel Belediye Başkanı 
Necmi Ali, yenilenen tenis 
kort sahasının açılış kur-
delesini kestikten sonra 
yaptığı konuşmada, “Bu 
tenis kortunun açılışını 
yapmak benim için büyük 
bir zevk. İnşallah, bu ka-
zanım, ilçemizde bulun-
duğumuz tüm girişimlerin 
güzel bir devamı olur” 
dedi. Belediye Başkanı, 
ayrıca genç yeteneklerin 
oyununa katılarak, birkaç 
vuruş gösterdi ve elinde 

raketle mükemmel bir 
form sergiledi.

Etkinliğe çok sayıda ço-
cuk da dahil olmak üzere 
çok sayıda Cebel ilçesi 

sakini katıldı. Onların hep-
si sahada bulunan iki te-
nis kortunun sadece böl-
gede değil komşu illerde 
de olmayan kauçuk üzeri 

akrilik kaplama zemine 
sahip olduğundan emin 
oldular.

Belediye Başkanı, “Her 
yatırım en yüksek stan-

dartlarda yapılır. Kalite ön 
plana çıkar. Minimum kay-
naklarla maksimum so-
nuçlara ulaşıyoruz” diye 
sözlerine ekledi. Necmi 
Ali, bunun belediyenin 

pandemi koşullarına rağ-
men bölgenin gelişimine 
yönelik planı adım adım 
uygulayabildiğinin kanıtı 
olduğunu ifade etti.

              Kırcaali Haber

Çernooçene Belediyesi, Bizimle Mutlu Olun Kulübü 
üyelerini güzel işlerinden dolayı ödüllendirdi

Çernooçene (Yenipazar) 
ilçe merkezindeki Bulga-
ristan Kızılhaç Örgütü 
(BÇK) Gençlik Kolları’na 
bağlı Hristo Smirnenski 
Lisesinin bünyesindeki 
Bizimle Mutlu Olun Kulü-
bü üyesi olan gönüllüler, 
2020 yılı faaliyet raporu-
nun kabul edildiği ve BÇK 
Gençlik Kolları Kırcaali 
İl Teşkilatı Genel Kurul 
Toplantısı’na katılacak 
delegelerin seçildiği top-
lantısını gerçekleştirdi. Bi-
zimle Mutlu Olun Kulübü 
Koordinatörü Nevriye Re-
cep, raporlama dönemin-
de gönüllüler tarafından 
gerçekleştirilen girişimle-
re ve kampanyalara ilişkin 
bir rapor sundu. Toplantı-
da toplam 17 kulüp üyesi 
arasından seçilen 13 de-
lege hazır bulundu. Daha 
sonra Genel Kurula katıla-
cak delegelerin seçimine 
geçildi.

Bizimle Mutlu Olun Ku-

lübü üyesi olan gönüllüler, 
sosyal destek faaliyetleri-
ne aktif olarak katılıyor. 
Geçen yıllarda gönüllüler, 
okul arkadaşlarından olan 
risk altındaki çocuklara 
Noel vesilesiyle yardım 
paketleri dağıtma, okul 
yönetiminin ve Çernoo-
çene Belediyesinin des-
teğiyle hayır kermesleri 
düzenleme girişimlerine 
iştirak ettiler.

Toplantıda kulüp üyeleri 

oybirliğiyle 2022 çalışma 
planını kabul ettiler ve yıl 
sonuna kadar yapılacak 
girişimleri görüştü.

Toplantıya katılan resmi 
konuklar arasında BÇK 
Kırcaali İl Teşkilatı’nda 
görevli gençlik faaliyetleri 
alanında uzman Svetlo-
mira Dimitrova, BÇK Çer-
nooçene İlçe Yönetim Ku-
rulu Başkanı İsmet İsmail 
ve kulüp üyelerine akıl 
hocalığı yapan Yuliana 

Rayçeva yer aldı.
Çernooçene Belediyesi, 

hepimiz için zor olan ge-
çenki raporlama yılında 
güzel işler yapmalarından 
dolayı ve BÇK Çernooçe-
ne İlçe Teşkilatı’nın kuru-
luşunun 100. yıl dönümü 
münasebetiyle kulüp üye-
lerini ödüllendirdi.
Belediye Başkanı Aydın 

Osman, kulüp üyelerine 
sağlıklı ve toplum yara-
rına yeni girişimlerde bu-
lunmak için motivasyon 
sahibi olmalarını temenni 
ederek daha iyi bir dünya 
için yaptıkları çalışmala-
ra destek konusunda her 
zaman arkalarında olma-
ya hazır olduklarını ifade 
etti.
Toplantı, ülkemizde 

yürürlükte olan olağan 
salgın durumu nedeniyle 
uygulanan kısıtlayıcı ön-
lemlere sıkı sıkıya bağlı 
kalınarak gerçekleştirildi.
             Kırcaali Haber

Çernooçeneli çocuklar 
Sonbahar Sergisi hazırladı

Çernooçene (Yenipazar) köyündeki Zname Na Mira 
(Barış Bayrağı) Anaokulunda düzenlenen Sonbahar 
Sergisi’nde çocuklar ailelerine hünerlerini sergilediler.

Çocuklar, öğretmenleri, ebeveynleri, nine ve dede-
lerinin yardımıyla sonbahar atölye çalışmalarını evle-
rinde yaptı.

Onlar, kuru yaprak, kozalak, meşe palamudu, ce-

viz, meyve, tohum, çiçek, ahşap malzemeler ve başka 
sonbaharda bulunabilecek her şeyden yapılmış güzel 
hediyelik eşyalar yaptılar.

Zname Na Mira Anaokulu yöneticileri, “Mevsimin gü-
zelliğini, renklerini ve ruh hali üzerindeki etkisini ifade 
etmek için sonbahar temasını işlemeye karar verdik” 
dediler.

Anaokulu çocukları ve öğretmenleri sonbahar mev-
simini bu sergiyle gönderme kararı aldılar.  Minikler, 
sergiyi hazırlarken anne ve babalarını hünerlerini ser-
gilemeye teşvik ettiler. Onlar da çocuklara fikir vererek, 
rehberlik ederek ve iş konusunda yardımcı oldu.

Anaokulunda görevli öğretmenler, her çocuğun yeni 
şeyler yaratma potansiyeline sahip olduğuna ikna ol-
duklarını söylediler.  

Sergi, anaokulu yönetiminin ve ekibinin çocuk eğitim 
kurumunu küçükler ve ebeveynleri için daha da çekici 
bir yer haline getirmek için uyguladığı bir dizi girişimin 
bir parçasıdır.

Tüm emeklilere 120 leva 
ek ödeme veriliyor

Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ) tarafından yapılan 
açıklamaya göre, 2,07 milyonu aşkın emekli 120’ier 
leva ek destek ödemesi alacak. Ödemeler, 8 Kasım-22 
Kasım döneminde yapılacak. Bu tutar, art arda ikinci 

ay için ödeniyor ve eylül ayına kadar ödenen bir defaya 
mahsus 50 levalık yardımın yerine geçiyor.

Ek ödeme için devlet bütçesinin güncellenmesi ile 
sağlanan 249 milyon leva ek kaynak öngörülüyor.  
Emekli aylıklarla birlikte 120 leva ek ödeme bu yılın 
son ayında da verilecek.

Tutarların postaneler aracılığıyla ödenmesi, her birin-
de önceden ilan edilecek olan hazırlanmış bir ödeme 
takvimine göre yapılacak. Aylıklarını banka havalesi ile 
alan emeklilerin hesaplarına ekim ayı aylıkları 8 Kasım 
2021 tarihinde yatırılacak.

Kasımda doğal gaz fiyatı yüzde 33 düşеcek
Düzenlediği basın top-

lantısında konuşan Çalış-
ma ve Sosyal Politika Ba-
kanı Gılıb Donev, “Kasım 
ayında doğal gaz fiyatına 
beklenen %30 zam yeri-
ne %33 indirim yapılacak” 
diye bildirdi.

Basın toplantısında 
Enerji Bakanı Andrey Jiv-
kov, Enerji ve Su Düzen-
leme Komisyonu Başkanı 
(KEVR) İvan İvanov ve 
Bulgartransgaz Şirketi 
İcra Müdürü Nikolay Pav-
lov da hazır bulundu.

Donev,  “Böy lece 1 
Kasım'dan itibaren doğal 

gazın fiyatı, ekim ayı için 
megawatt saat başına 
94,54 stotinkiden 93,19 

stotinkiye düşürülüyor” 
diye açıkladı.

Bunun nedeni, Avrupa 
gaz merkezlerindeki spot 
fiyatların değişmesi ve 

Bulgartransgaz ile Gazp-
rom arasında ek anlaşma-
lar yapılmasıdır.

KEVR Başkanı 
İvanov, anlaşma-
larla elde edilen bu 
fiyatların ülkedeki 
doğal gaz tüketi-
cileri için yaklaşık 
40 milyon dolar ta-
sarruf sağladığını 
açıkladı.

Bulgar transgaz 
İcra Müdürü, giz-

lilik maddesi nedeniyle 
anlaşmaların ayrıntılarını 
vermeyi reddetti.

Pavlov ’un i fadesine 

göre, ülkemizde doğal 
gazın fiyatı, Avrupa gaz 
merkezlerine satıldığı fi-
yattan iki kat daha düşük 
olacak.

İvanov, “Merkezi ısıt-
ma fatura tutarlarının da 
önemli ölçüde düşmesi 
bekleniyor” dedi. Ancak 
1 Ocak'tan itibaren hane 
halkı tüketicilerine yöne-
lik elektrik ve gaz fiyat-
larında beklenen artışın 
haneleri etkileyeceğini de 
sözlerine ekleyen KEVR 
Başkanı, bu yönde çalış-
malar yapılması gerektiği-
ni belirtti.
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Çernooçene’de yeni bir modern sağlık merkezi açıldı
Bölge sakinlerinin ço-

ğunun aile doktoru olan 
Dr. Sebahat Mehmet, 
Çernooçene (Yenipazar) 
köyünde yeni bir modern 
sağlık merkezi açtı. Sağlık 
merkezi, eski belediye po-
likliniği binasının yanında 
bulunuyor.

Açılış, Çernooçene Be-
lediye Başkanı Aydın 
Osman, Belediye Meclis 
Başkanı Bedriye Gaziö-
mer, Kırcaali Bölge Müf-
tüsü Basri Eminefendi, 
doktorlar, yerel iş dünyası 
temsilcileri, Dr. Mehmet’in 
dostları ve diğer konuk-
ların katıldığı bir törenle 
gerçekleşti.

Kırcaali Bölge Müftüsü 
Basri Eminefendi ve Çer-
nooçene Merkez Camii 
İmam-Hatibi Şaban Müs-
lüm sağlık ve esenlik için 
dua ettiler.

Belediye Başkanı Aydın 
Osman, sağlık persone-
line başarılar diledi ve 
sağlık tesisinin başarılı 
bir şekilde kurulmasından 
dolayı ekibi tebrik etti.

Ayrıca merkezin sahip-

lerini de tebrik eden Os-
man, halka fayda sağla-
yacak yeni bir kazanıma 
yönelik her girişimi mem-
nuniyetle karşıladığını 
söyledi. Belediye Başka-
nı, “Mezun olduktan son-
ra Dr. Sebahat Mehmet 
burada kalmak istedi, 
oysa başka bir seçenek 
imkânına sahipti. Böylece 

bölgemizde sağlık hizmet-
lerinin kalitesinin artması-
na yardımcı oldu” diyerek 
minnettarlığını dile getirdi.

Dr. Sebahat Mehmet, 
sağlık merkezinin 6-7 ki-
şiye istihdam sağlayaca-
ğını ve gelişmeye devam 
edeceğini ifade etti.

Doktor, “Hastalara en iyi 
sağlık hizmeti sunmaya 

çalışıyoruz. Özellikle an-
neler, çocuklar ve yaşlıla-
rın özel ihtiyaçlarını kar-
şılamak için çabalıyoruz”  
diye sözlerine ekledi. Bir 
pratisyen hekim olan Dr. 
Mehmet, kadın hastalık-
ları ve doğum alanında 
uzmanlaşmıştır.

Sağlık Merkezi, Ulu-
sal Sağlık Sigorta Fonu 

(NZOK) ile iş birliği yapa-
cak ve teşhis muayene-
leri, danışma hizmetleri, 
görüntüleme çalışmaları 
ve daha fazla faaliyetler 
yapacak.

Dr. Mehmet, “Yeni açı-
lan sağlık ocağının inşa-
atı yaklaşık bir yıl sürdü, 
ancak uzun çalışmadan 
gözle görülür sonuçlar 
elde edildi. Yerel halk ar-
tık onun sunduğu sağlık 
hizmetlerinden faydala-
nabilecek” diye belirtti.

Doktor, ailesine ve ken-
disini destekleyen her-
kese, hızlı bir şekilde 
gerçekleştirdiği inşat ça-
lışmalarından dolayı Sa-

varona İnşaat Şirketine ve 
binanın modern tasarımı 
için Perspektif Mimarlık 
Bürosuna ve Mimar Feti-
he Osman-Halil’e teşek-
kür etti.

Dr. Sebahat Mehmet, 
1975 yılında Kırcaali ilçe-
sine bağlı Kostino (Kemik-
ler) köyünde doğdu. Stara 
Zagora (Eski Zağra) Vete-
rinerlik Teknik Lisesinden 
mezun olduktan sonra 
Türkiye’de İzmir Ege Üni-
versitesi Tıp Fakültesinde 
eğitim gördü. 2002'den 
beri Çernooçene köyün-
de aile hekimliği yapmak-
tadır.

             İsmet İSMAİL

Yıl sonuna kadar çiftçilere yaklaşık 
1,3 milyar leva destek ödenecek

Basın açıklaması yapan 
Tarım, Gıda ve Orman 
Bakanı Prof. Dr. Hristo 
Bozukov,  “Yıl sonuna ka-
dar toplam yaklaşık 1,3 
milyar leva tutarında des-
tek ödemeleri planladık. 
Geçici hükümetin görev 
süresinin başlangıcından 
bu yana çiftçilere çeşitli 
programlar kapsamında 
533,57 milyon leva öde-
me yapıldı” diye kaydet-
ti. Bakan, Devlet Tarım 
Fonu Yönetim Kurulunun 
Covid-19'un olumsuz eko-
nomik etkisinin üstesin-
den gelmek için çiftçilere 
maksimum 72 milyon leva 
tutarında likidite desteği 
verilmesini öngören tedbi-
rin uygulanmasına ilişkin 
talimatları onaylayacağını 
önceden duyurdu.

Bu kaynaklar hayvan-
cılık, tarla bitkileri yetişti-
riciliği ve arıcılık sektör-
lerinde faaliyet yürüten 
50 bin çiftçiye ulaşacak. 
Bunların 19 652'si hayvan 
yetiştiriciliği yapmakta ve 
onlara toplam 37,5 milyon 
leva destek verilecek. Süt 
ineği, et ineği ve manda 
yetiştiriciliği içi hayvan ba-
şına 77 leva destek öde-
mesi yapılacak. Dağ inek-
leri ve et inekleri / düveler 
için hayvan başına 45 
leva ödenecek. Koyun ve 
keçiler için hayvan başına 
19 leva, dağ koyunları ve 
keçiler için hayvan başına 
ve geçici ulusal destek 

programı kapsamında 15 
leva destek verilecek.

Prof. Dr. Bozukov, arı-
cılara yapılan toplam 
yardım tutarının 5 milyon 
leva olduğunu ve bu yar-
dımın 6 285 çiftliğe ulaşa-
cağını ve onların her bir 

arı ailesi için 7 leva des-
tek alacaklarını vurguladı. 
Bakan, ayrıca meyve ve 
sebze yetiştiren yaklaşık 
21 bin çiftçiye 29,5 milyon 
leva sağlanacağı bilgisini 
verdi. Elma, armut, kiraz/
vişne, şeftali, kayısı, zer-
dali, çilek ve ahududu 
yetiştiren çiftçiler hektar 
başına 550 leva, erik ve 
sofralık üzüm yetiştiren 
çiftçiler ise 280 leva des-
tek alacaklar. Domates, 
salatalık, kornişon ve 
patlıcan yetiştiriciliği için 
hektar başına 800 leva, 
biber yetiştiriciliği için 
1120 leva, patates, soğan 
ve sarımsak yetiştiriciliği 

için 600 leva, havuç, la-
hana, karpuz ve kavun 
yetiştiriciliği için 300 leva, 
serada salatalık, doma-
tes ve biber yetiştiriciliği 
için 3300 leva ve şarap-
lık üzüm yetiştiriciliği için 
170 leva destek verile-

cek. Başvurular Kasım’da 
başlayacak, ödemeler ise 
Aralık ayında yapılacak.

Ekim ayı ortasında 4.2 
Tarımsal Ürünlerin İşlen-
mesi / Pazarlanmasına 
Yönelik Yatırımlar Alt Ted-
biri kapsamında başvuru 
kabulüne başlandığını 
anımsatan Bakan, baş-
vuruların 25 Şubat 2022 
tarihine kadar kabul edile-
ceğini belirtti. Bu alt tedbir 
kapsamında toplam 387 
milyon levanın üzerinde 
destek öngörülüyor. Alt 
tedbir, üretim faktörleri-
nin daha iyi kullanılması-
nı, yeni ürünlerin gelişti-
rilmesine ve gıda kalitesi 

ve güvenliğinin ve bunla-
rın izlenebilirliğinin iyileş-
tirilmesini teşvik edecek. 
Prof. Dr. Bozukov, Kırsal 
Kalkınma Programı kap-
samında Kasım’da genç 
çiftçileri ve küçük çiftlik-
leri hedef alan iki destek 
prosedürünün daha baş-
latılacağını belirtti. Bakan, 
bu program kapsamında 
geçici hükümetin görev 
süresinin başlangıcından 
bu yana 451 sözleşme 
imzalandığını ve bu söz-
leşmeler kapsamında 
sağlanan hibe miktarının 
89 milyon levanın üzerin-
de olduğunu söyledi.

Mayıs or tasından şu 
ana kadar Denizcilik ve 
Balıkçılık Programı kap-
samında imzalanan 141 
sözleşme kapsamında 
toplam 5 368 197,54 hibe 
desteği sağlandığını kay-
detti. Prof. Dr. Bozukov, 
Üretimle İlişkili Olmayan 
Sığır ve Manda Yetişti-
riciliğine İlişkin Geçici 
Ulusal Destek Programı 
kapsamında hayvan üre-
ticilerinin 26 Ekim’de ilk 
aşamada 18,7 milyon leva 
tutarında destek aldıkları-
nı belirtti. Bakan,  yıl so-
nuna kadar 2021 üretim 
yılı için doğrudan gelir 
desteği ödemeleri kapsa-
mında toplam 865 milyon 
leva tutarında ödeme ya-
pılması öngörüldüğünü 
açıkladı.

               Kırcaali Haber

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgı-
nında aktif vaka sayısının 100 binin üzerine çıktığına 
vurgu yapan Sağlık Bakanı Stoyço Katzarov, duru-
mun "kritik" olduğu uyarısında bulundu.

Bakan Katzarov, sağlık ve ilaç sektöründen yetki-
lilerle bir araya geldi.

Toplumda birçok konuda görüş ayrılıkların olabile-
ceğini ancak ortak tehdit olan Kovid-19 salgınını karşı 
birlik sağlanması gerektiğini vurgulayan Katzarov, 
"Aramızda görüş ayrılıkları olabilir, geçmişte kavga 
bile etmiş olabiliriz ancak Kovid-19 konusunda gö-
rüşlerimizde birlik içindeyiz. Durum kritik. Hepimiz 
muazzam bir tehditle yüzleşirken (halkımıza) ortak 
bir mesaj vermek zorundayız." dedi.

Salgının 4. dalgasının git t ikçe yükseldiği 
Bulgaristan'da gelecek iki haftanın "kritik" olacağına 
vurgu yapan Katzarov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sadece bir sağlık krizi değil, bu ulusal bir fe-
lakettir. El birliğimiz olmadan sağlık sistemimiz tek 
başına bununla baş edemez. Basit birtakım kurallara 

uymadan krizden çıkamayız. Bu kahrolası maskeleri 
takın, sosyal temaslarınızı sınırlandırın, ihtiyacınız 
yoksa önümüzdeki günlerde dışarı çıkmayın, dezen-
fekte olun, iç mekanları havalandırın, sosyal mesafeyi 
koruyun. Ve en önemlisi, aşı olun."

Vatandaşların normal yaşama dönmek üzere bu 
kurallara uymaları gerektiğini belirten Katzarov, "Di-
ğer her türlü önlemler geçici olup tam kapanmanın 
ancak ertelenmesine vesile olur. Sağlık sistemin 
ayakta kalması için aşı olmanız şart." diye konuştu.

Salgının 4. dalgasında bulunan ülkede, son 24 sa-
atte 6 bin 7 yeni vaka kaydedildi, yüzde 94'ü aşılı 
olmayan 310 kişi hayatını kaybetti. Hastanelerde ise 
669'u yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 30 kişi te-
davi görüyor.

Hükümetin getirdiği önlemler kapsamında okullar 
uzaktan eğitime geçerken, eğlence, spor, kültürel 
etkinliklere ve lokantalara giriş için yeşil sertifika zo-
runluluğu getirilmişti.

Öte yandan halkın yüzde 80’inin aşılı olmadığı ülke-
de aşılama kampanyası başarısızlıkla yürütülürken, 
devlet makamları protestolarını gittikçe artıran aşı 
karşıtlarının tepkileri ile mücadele vermeye çalışıyor.

Aktif vaka sayısının 100 binin üstüne çıktığı 
Bulgaristan’da Kovid-19 salgınında şimdiye kadar 
toplam 24 bin 309 kişi hayatını kaybetti.

"Bulgaristan'da durum kritik"
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Карадайъ от Кърджали: Вървим по пътя на нашите приятели в Америка 
- пътя на демокрацията, свободата, честта, достойнството и равенството

Днес вървим по пътя 
на нашите приятели 
в Америка - Пътя на 
демокрацията, свобо-
дата, честта, достойн-
ството и равенството. 
Това заяви лидерът на 
ДПС и кандидат за пре-
зидент Мустафа Кара-
дайъ на митинг в Кър-
джали. В него участва-
ха още кандидатът за 
вицепрезидент Искра 
Михайлова, зам.-пред-
седателите на Движе-
нието Халил Летифов, 
Ахмед Ахмедов и д-р 
инж. Хасан Азис, дъл-
гогодишен кмет на Кър-
джали, евродепутатът 
от ДПС/“Обнови Евро-
па“ Атидже Вели и на-
родни представители 
от региона.
На площада в Сто-

лицата на толерант-
ността кандидат-пре-
зидентската двойка 
на ДПС бе посрещна-
та с „Моя страна, моя 
България“. Преди това 
Мустафа Карадайъ, 
Искра Михайлова, Ха-
сан Азис, Халил Лети-
фов, Ахмед Ахмедов, 
Атидже Вели и депе-
сари от Кърджали и 
областта поднесоха 
венци пред паметника 
на Васил Левски и от-
дадоха почит на най-
великия българин.
Днес искам да гово-

рим за пътя с главно 
П - онзи, по който ние 
направихме голямата 
крачка преди малко 
повече от 30 години, 

започна словото си 
Мустафа Карадайъ. И 
припомни как тогава 
„една машина си ми-
слеше, че с държавни 
репресии може да се 
отнеме човешка иден-
тичност и да направи 

насилствена асимила-
ция“.
„Не стана. Режимът си 

замина, а ние направи-
хме така, че на негово 
място да дойдат сво-
бодата и демокраци-
ята в нашата Родина 
България.
„Благодарение на на-

шия почетен предсе-
дател д-р Ахмед Доган 
ние докарахме демо-
крацията в България, 
но и зададохме посо-
ката на развитие на 
нашата Родина. Какво 
направи той? Каза: Не 
на реваншизма! Заяви: 
Нашата философия е 
заедността - и житей-
ска, и политическа. 
Зададе посоката за 
развитие на България. 
Каза, че Родината ни 
трябва да бъде част 
от ЕС, но преди това 
трябва да стане член 

на НАТО. А как може 
да стане това - по при-
мера на американската 
демокрация: в едната 
ръка бюлетината, в 
другата - трибагрени-
ка“, заяви Мустафа Ка-
радайъ.

„Когато в онези мрач-
ни времена преди 1989 
г. гледахме примера на 
Америка, когато слу-
шахме как някои имат 
мечти в Америка и ние 
искахме да бъдем сво-
бодни като в Америка. 
Постигнахме мечтата 
си през 1990 г.
Днес, през 2021 г., пак 

по примера на Аме-
рика можем смело 
да кажем: щом Барак 
Хюсеин Обама може 
да стане президент 
на Америка, защо в 
България Мустафа да 
не е президент и Ис-
кра вицепрезидент?! 
Америка са нашите 
приятели, ние сме 
приятели на Америка. 
По същия път вървим 
- пътя с главно П, пътя 
на демокрацията, на 
свободата, на честта, 
на достойнството, на 

равенството“, катего-
ричен бе кандидатът 
за президент.
Ние сме горди и до-

стойни граждани на 
България, горди и до-
стойни граждани на 
ЕС, каза още Карада-

йъ. И допълни:
„Идваме от паметника 

на Васил Левски. Ние 
с г-жа Михайлова пом-

ним, знаем и ще прила-
гаме заедно заветите 
на Левски - за нашата 
чиста и свята Републи-
ка, в която ще има един 
закон за всички и всич-
ки ще сме равни пред 
закона - и българи, и 
турци, и християни, и 
мюсюлмани. Няма да 
се делим, а ще се обе-
диняваме“.
Затова Мустафа и Ис-

кра днес са кандидати 
за президент и вице-
президент, подчерта 
Мустафа Карадайъ. И 
допълни: „Защото след 
членството в НАТО, 
след членството в ЕС, 
през 2009 г. нашата 
Родина България загу-
би посоката. Тръгнаха 
институции да воюват 
помежду си, генерали 
да си мерят пагоните и 
в крайна сметка стиг-
нахме до криза на дър-
жавността, до криза на 
демокрацията. Днес 
отново се , погазват 

свободи на български 
граждани“.
Президентската ин-

ституция трябва да 
решава кризите, а не 
да ги предизвиква. Тя 
трябва да е мост меж-
ду различните партии 
и мост между различ-
ните институции, които 
трябва да функциони-
рат съгласно Консти-
туцията и законите 
на страната в диалог, 
синхрон, координация 
и взаимен контрол.
Кърджали ни учи на 

толерантност. Всички 
кметове от областта ни 
учат как се прави толе-
рантност, как същест-
вува толерантността, 
категорична бе кан-
дидатът за вицепре-
зидент на ДПС Искра 

Михайлова. И допъл-
ни: „Модерният свят е 
светът на единството. 
Проспериращите дър-
жави са държавите, в 
които има единство. 
Тези които искат да 
вървят напред са един-
ни. Модерните хора са 
хората, които гласуват 
за единството. Ние ис-
каме да бъдем модер-
ни!“
„Родината има нужда 

от мост на надеждата. 
Само Мустафа и Искра 
минават по него!“, каза 
зам.-председателят на 
ДПС Халил Летифов. 
Не може да се грижиш 
за Родината с омраза и 
разделение, това може 
да стане само с любов 
и единение. И с фило-
софията на заедност-
та, която ние научихме 
от д-р Ахмед Доган и 
разчитаме, че другите 
най-сетне ще я разбе-
рат“, допълни той.
„Намираме се в Сто-

лицата на толерант-
ността, на един от ис-
торическите площади, 
които са част не само 
част от историята на 
България, но и част от 
ДПС. Тук, преди 30 го-
дини, от четирите кра-
ища на България се 
стече многохилядно 
множество, за да изво-
юваме демокрацията, 
да защитим правата 
и свободите си. И да 
извървим този дълъг 
30-годишен път, който 
отново ни събра тук, 
на този площад“, каза 
зам.-председателят 
на ДПС д-р инж. Хасан 
Азис. И допълни: „Този 
път сме тук, за да ка-
жем, че сме готови да 
запишем нова стра-
ница и в историята на 

България, и за ДПС“.
Нашите структури са 

в пълна готовност, за 
да може демокрацията 
да възтържествува и 
да отворим президент-
ските врати за хората, 
заяви и зам.-предсе-
дателят на ДПС Ахмед 
Ахмедов. ДПС е спло-
тено повече от всякога, 
категоричен бе той.
Знам, че когато сме 

заедно, ние сме силни. 
Така, както през 2007 
година ДПС подготви 
оперативните програ-
ми за програмния пери-
од, така, както 2013-та 
година пак ДПС подгот-
ви оперативните про-
грами за следващия 
период, така и сега ще 
подготвим и европей-
ските програми и Пла-
на за възстановяване 
и устойчивост, защото 
тези средства са за 
всеки от вас, каза ев-
родепутатът Атидже 
Вели.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!



  Kırcaali Haber 610 Kasım 2021 HABERLER

Uzaktan eğitim gören çocukların ebeveynlerine 
yönelik yardıma başvuru prosedürü kolaylaştırıldı

Sosyal Yardımlar Ajan-
sından yapılan açıklama-
da, “Çok sayıda öğren-
cinin elektronik ortamda 
evden uzaktan eğitime 
geçişi göz önüne alındı-
ğında 14 yaşından küçük 
çocukların ebeveynleri, 
uzaktan çalışamıyorlar-
sa, ücretli izin kullana-
mıyorlarsa ve geçici iş 
göremezlik ödeneği almı-
yorlarsa, yine aylık yardım 
ödemesi alma hakkına 
sahip oldukları anımsatıl-
dı. Uzaktan eğitim gören 
çocukların ebeveynlerine 
yönelik aylık yardıma baş-
vuru prosedürü kolaylaş-
tırıldı.

Geçen eğitim öğretim 
yılında Sosyal Yardımlar 
Müdürlüğüne başvuruda 
bulunan ve bu desteği 
alan velilerin başvuruları 
2021 yılı sonuna kadar 
daha az belge ile yapı-
lacak. Veliler, mevcut 
ikamet adreslerini değiş-
tirmemişlerse tekrar yeni 
bir başvuruda bulunmaları 
gerekmez, sadece okulda 

- anaokulunda kısıtlayıcı 
önlemlerin alındığı aya 
ait işverenlerinden işe gi-
demediklerini tasdikleyen 
belgeler sunmaları gere-
kir. Belgeler için son tes-
lim tarihi, okulda / anao-
kulunda uzaktan eğitimin 
başlatıldığı ayı takip eden 
ayın sonudur.

Ancak 2022 yılında ge-
rekli görüldüğü takdirde 
velilerin gerekli belgeler-
le birlikte yeni bir başvuru 
formu sunmaları gerek-
mektedir.

Bir çocuğu olan aileler 
için ödenek miktarı as-
gari ücrete eşittir, 650 le-
vadır. İki veya daha fazla 

çocuğu olan aileler için 
ödenek miktarı, aylık as-
gari ücretin %150'si kadar, 
975 levadır. Evden uzak-
tan eğitimin bir aydan 10 
iş gününden fazla bir süre 
uygulanması durumunda 
yardımın tam miktarı alı-
nır. Kısıtlamalar bir aydan 
6 ile 10 iş günü arasında 

bir süre için getirilmişse, 
bir çocuklu aileler için yar-
dım miktarı 325 leva, iki 
veya daha fazla çocuğu 
olan aileler için ise 487,50 
levadır. Kısıtlamalar bir 
aydan 5 güne kadar bir 
süre için getirilmişse tek 
çocuklu aileler için yar-
dım miktarı 162,50 leva, 
iki çocuklu aileler için ise 
243,75 levadır.

Yardım, Covid-19 nede-
niyle okulların, kreşlerin 
veya anaokullarının ka-
patıldığı ayda kişi başı-
na ortalama geliri asgari 
ücretin %150'si veya 975 
levadan az veya bu tuta-
ra eşit olan ailelere verilir. 
Bu demektir ki devletten 

bu tür bir destek almaya 
hak kazanabilmek için bir 
çocuklu bir ailenin toplam 
geliri 2 925 levaya kadar, 
iki çocuklu bir ailenin ise 
3 900 levaya kadar olma-
lıdır.

İşini kaybetmiş ancak 
işsizlik ödeneği almaya 
hak kazanmamış veya 
işsizlik ödeneği tutarı 
975 levadan düşük olan 
ebeveynler bu tür destek 
alma hakkına sahiptirler. 
Bu yardımdan ayrıca sal-
gınla mücadele tedbirleri 
nedeniyle çalışamayan 
sigorta primlerini kendileri 
ödeyen kişiler de faydala-
nabilirler.

              Kırcaali Haber

NSİ Başkanı Sergey Tsvetarski: Siyasi açıdan gergin 
geçen yıl, nüfus sayımına da damgasını vurdu

Ulusal İstatistik Ensti-
tüsü (NSİ) Başkanı Ser-
gey Tsvetarski, News.
bg haber sitesine verdi-
ği demeçte, ülkemizde 
gerçekleştirilen nüfus 
sayımı kampanyası kap-
samında yapılan elekt-
ronik nüfus sayımında 
yaklaşık %35 civarında 
başarı kaydedildiğini 
açıkladı. Sayım kampan-
yasının, sayım görevlile-
rinin yalnızca daha fazla 
anlayışla kalmayıp, aynı 
zamanda daha fazla 
hassasiyet ve sorumlu-
lukla karşılaştığı küçük 
yerleşim yerlerinde çok 
daha iyi ve daha geniş 
kapsamlı olarak yürü-
tüldüğünü belirten Tsve-
tarski, “Aslında nüfus sa-
yımı demografik krizden 
en çok etkilenen bölge-
lerde daha kolay yapıl-
dı-  daha çok Kuzeybatı 
Bulgaristan'dan bahse-
diyoruz. Orada insanlar 
hassas davrandı ve ora-
da nüfus sayımı tamam-
landı. Bunu, insanların 
nüfus sayımının önemini 
anlamalarına, algılama-
larına bağlıyorum, çün-
kü toplanan bilgilerin bu 
yerlerdeki nüfusun du-
rumunu iyileştirebilecek 
politikalar için faydalı 
olacağını düşünüyorlar” 
diye kaydetti.

Tsvetarski, “Aslında ey-
lül ayında başlayan nü-
fus sayımı kampanyası 
henüz bitmedi, çünkü şu 
veya bu nedenle sayılma-
yan kişiler NSİ’yi arama-
ya devam etmektedirler” 
diye konuştu. Bir kadının, 
sayılmadığı için para ce-
zasını ödemek için ku-
rumu aradığı bir vakayı 
anlatan NSİ Başkanı, “Bu 
kadın sadece para ceza-
sı almakla kalmayacak, 
aynı zamanda ona ilişkin 
nüfus sayım verileri ista-
tistiklere en doğru bir şe-
kilde eklenecek. Nüfus 
yoğunluğu, aynı zaman-
da salgın, kısıtlamalar ve 

nüfus sayımı kampanya-
sının bir yıl ertelenmesi 
gibi bir dizi olumsuz fak-
törün birikmesi nedeniy-
le büyük şehirlerde daha 
fazla zorluk yaşandı ve 
daha fazla insan sayı-
lamadı. Ayrıca NSİ’nin 
elektronik nüfus sayım 
sistemine yapılan hacker 
siber saldırılarının da et-
kisi oldu” dedi.
NSİ Başkanı, ancak bu 

yıl çok sayıdaki seçim-
ler nedeniyle toplumda 
şu anda yaşanan genel 
siyasi gerilimin de nü-
fus sayımına damgasını 
vurduğuna dikkat çekti. 
Tsvetarski ayrıca kam-

panyanın, nüfus sayımı 
gibi toplum için bu önem-
li görev de dahil olmak 
üzere herkesin yorum 
yapabileceği ve bu konu-
da kendi görüşlerini ifade 
edebileceği sosyal ağlar, 
internet ile iç içe yaşayan 
modern toplumdan da et-
kilendiğini ifade etti.
NSİ Başkanı, “Bütün 

bunların insanların bu 
önemli göreve yönelik 
tutumları üzerinde etkisi 
var” dedi.
Nüfus sayımının ilk so-

nuçlarının Noel tatilinden 
önce açıklanması bekle-
nebileceği anlaşıldı. 
              Kırcaali Haber

Şirketler, 2020’de %39 
daha fazla para bağışladı

Bulgaristan Bağışçılar Forumunun geçtiğimiz yıl 
ülkede yapılan bağışların hacmi ve bağışçılık eğilim-
lerine ilişkin analiz sonuçlarına göre, 2020 yılında şir-
ketler, vakıflar, bireyler ve serbest tüccarlar tarafından 
toplam 117 237 895 leva bağışlandı. Bu miktar, 2019'a 
göre yüzde 19 veya 18,3 milyon leva daha fazla bir 
artış olduğunu gösteriyor.

Analiz çalışması, pandemi koşullarında geçen 2020 
yılında sağlık, sosyal ve eğitim alanlarının Bulgaris-
tan'daki özel şirket olan bağışçıların ana öncelikleri 
olmaya devam ettiğini gösteriyor. 2020'de bağışçılık 

faaliyetleri, küresel Covid-19 salgını ve ülkedeki bağış-
çıların onun sonuçlarının üstesinden gelme arzusunun 
kışkırtısıyla olağanüstü bir büyüme gösteriyor.  

 En çok para bağışı yapanlar şirketler olup onları 
vakıflar ve bireysel bağışçılar izliyor. Son 5 yılda ilk 
kez Bulgaristan'da bağışlanan para miktarı açısından 
şirketler vakıfların önünde yer alıyor. Onlar, 2019 yılına 
göre yüzde 39 artışla 58 011 004 leva bağışta bulundu.

İşletmeler en çok sağlık kuruluşlarına ve hastanelere 
destek olmak üzere yapılan bağış kampanyalarını des-
tekledi. Esas olarak para ve özel ekipman, test kitleri, 
dezenfektanlar, kişisel koruyucu ekipman dahil olmak 
üzere tıbbi malzemeler bağışlandı. Sağlık hizmetlerinin 
yanı sıra şirketler, krize karşı savunmasız insanları, 
toplulukları ve kuruluşları desteklemek de dahil olmak 
üzere eğitim ve sosyal alanlardaki yeni acil ihtiyaçlara 
da yanıt verdi.

Vakıflar da 2020 yılında 44 159 203 leva bağışta bu-
lunarak onları sık sık sosyal ve eğitim alanlarına yön-
lendirdi. Onların bağış kaynakları, çocuklar, engelli ye-
tişkinler ve aşırı yoksulluk içinde yaşayan aileler olmak 
üzere esas olarak en savunmasız gruplara yönelikti.

Verilere göre vatandaşlar toplam 14 639 489 leva 
bağışta bulundu. Bağışçıların seçimi, önceki birkaç yıl 
gibi esas olarak sosyal destekten yanan olup, ancak 
krize yanıt olarak sağlık hizmetlerine yönelik yapılan 
bağışların payı da arttı.

Verilere göre, 2020 yılı küresel olarak, aynı zaman-
da Bulgaristan'da da dayanışmada eşi görülmemiş bir 
artışa işaret etti.
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Yardıma muhtaç çocuklar için 
Yardım Gecesi düzenlendi
25 Ekim'de Sofia Event 

Center'da Çocuklarımız 
İçin Vakfı tarafından bu 
yıl 12’incisi düzenlenen 
Yardım Gecesi gerçek-
leştirildi.
Krizde en çok yardıma 

muhtaç çocukların bakı-
mı ve gelişimine destek 
olmak adına düzenlenen 
etkinliğin resmi konukla-
rı arasında Türkiye’nin 
Sofya Büyükelçisi Aylin 
Sekizkök, Fas’ın Sof-
ya Büyükelçisi Zakia El 
Midawi, iş dünyası tem-
silcileri, ortaklar ve ba-
ğışçılar yer aldı. Prog-
ramın sunuculuğunu 
yapan ünlü aktör Julian 
Vergov ve yetenekli kızı 
Ali Vergova, baba-kız 
olarak aralarında geçen 
komik anlar ve şakalarla 
izleyicilere neşeli anlar 
yaşattı. Şarkıcılar Orlin 
Pavlov, Krisia Todorova, 
Evgenia Krinçeva, Nuşa 
Korosu ve hayır işi mü-
zayedesi virtüözü İgor 
Markovski de vakfı des-
teklemek için programda 
yer aldı.
Vakfın uzun zamandır 

dostları olan senarist 
İvan Angelov ve yö-
netmen Dimitır Kotsev 
(Şoşo), her yıl bir başya-
pıta dönüştürdükleri bu 
heyecan verici etkinliğe 
katkı sağlayan birer ba-

ğışçılardır. Onların hep-
si, vakıf ekibiyle birlikte 
bu geceyi unutulmaz 
kılarak etkinliğin çocuk-
lara şefkat gösterilmesi 
yönündeki mesajını ver-
meyi başardılar. Çünkü 
bir çocuğun bile hayatını 
değiştirmek için zengin, 
dahi ya da başarılı olma-
nıza gerek yok, sadece 
onunla ilgilenmeniz ye-
terli. Etkinliğin ev sahip-
leri, vakfın ekibi ve Yar-
dım Gecesi’nin konukla-
rı tarafından paylaşılan 
önemli bir değer olarak 
şefkate vurgu yaptılar. 
Onlar, “Önemsemek bizi 
daha iyi yapan, bize il-

ham veren, bizi birleşti-
ren şeydir” dediler.
Organizatörlerin hedefi, 

krizin yarattığı ihtiyaçlara 
ve bunun çocuklar ve ai-
leler üzerindeki etkisine 
yeterince tepki verebil-
mek için gelecek yıl en 
az 2500 küçük çocuğa 
ve ailelerine ulaşmaktır. 
Onlar çabalarını krizde 
en çok yardıma ihtiyaç 
duyan çocuklar ve ailele-
ri, gelişimsel problemleri 
olan çocuklar ve koruyu-
cu ailelerde yetişen ve 
evlat edinilen çocuklar 
üzerinde yoğunlaştıra-
caklar. Bu çocuklara ve 
ailelerine Sofya ve Plov-

div (Filibe) kentlerinde iki 
erken çocukluk gelişim 
kompleksinde uygulanan 
çok çeşitli programlara 
erişim sağlanmaktadır.
Çocuklarımız İçin Vak-

fı İcra Müdürü İvanka 
Şalapatova, ekibinin bu 
yılın son 9 ayında Sofya 
ve Plovdiv’deki sosyal 
hizmet merkezlerinden 
yararlanan 1661 çocuğu, 
aileyi ve uzmanı destek-
ledikleri çalışmalarının 
sonuçlarını bildirdi. Şala-
patova, “Erken çocukluk 
döneminde çocukların 
hayatlarını değiştirmeye 
devam edeceğiz, ama 
çok geç olduğunda de-

ğil, zamanı geldiğinde. 
Erken çocukluk dönemi, 
bir insanın hayatının en 
önemli ve etkili dönem-
lerinden biri, özellikle 
ilk 1000 gün çok önem-
li. Bu dönem, çocuğun 
gelecekteki sağlığının, 
esenliğinin, öğrenme 
becerilerinin ve potansi-
yelinin temelini belirler. 
Küçük çocukların duy-
gusal güvenlik, kültürel 
ve kişisel kimliklerinin 
becerilerini, dayanıklılık-
larını ve uyum sağlama 
yeteneklerini geliştirme-
lerinin temellerini atar. 
Amacımız, daha fazla 
küçük çocuğun, aileleri-
nin güvenliğiyle ve aynı 
zamanda çevrelerindeki 
dünyayı aktif olarak öğ-
renebilecekleri ve kilitli 
potansiyellerini keşfede-
bilecekleri yoğun teşvik-
lerle gelişimlerinin güçlü 
bir ivme kazanmasını 
sağlamaktır. Bu, çocuk-
ların toplumumuzdaki 
başarısı, eğitimleri ve 
sonraki istihdamları için 
önemli bir yatırımdır” 

dedi.
Vakıf, destek programı-

nı uygulamak için yük-
sek nitelikli uzmanlara 
yatırım yapıyor. Ekipteki 
toplam 95 kişiden 77'si 
sosyal değişme uzmanı-
dır. Onlar, sosyal hizmet 
uzmanları, psikologlar, 
erken çocukluk dönemi 
gelişim uzmanları, hem-
şireler, bebek bakıcıları, 
aile terapistleri, konuşma 
terapistleri, aile danış-
manları, fizyoterapist-
ler ve erken çocuklukta 
müdahale uzmanlarıdır. 
Vakfın mali kaynakları-
nın %42'si önleme ve 
aile desteğini hedefle-
mektedir.
Sağlık ve eğitim siste-

mindeki değişim için ku-
ruluşun uzmanları kreş-
ler, anaokulları, hastane-
ler ve çocuk klinikleri ile 
aktif olarak çalışmakta.
Daha insancıl sağlık hiz-
metleri ve yeterli dere-
cede okul öncesi eğitim 
adına deneyim değişimi 
için eğitimler ve forumlar 
düzenlemektedir.

Momçilgrad Belediyesi, yerel kalkınma 
projesi kapsamında bir çiftçi pazarı kuruyor

Momçhilgrad'da (Mes-
tanlı) uzun süredir de-
vam eden yeni bir mo-
dern pazar yeri kurma 
fikri gerçeğe dönüşüyor. 
Yeni modern pazar, şe-
hir merkezinde yıkılan 
eski pazarın bulunduğu 
yerde yer alacak. Amaç, 
yerel çiftçilerin ürünle-
rini satabilecekleri bir 
yere sahip olmalarıdır.
Çiftçi pazarında tez-

gahlar ve masalar 
olacak. Ayrıca kasap 
dükkanları ve fast food 
satış yerleri de olacak. 
Projede ayrıca tuvalet 
yapılması da öngörül-
mektedir. Tezgahların 
ve masaların üzerinde 
bir çatı kaplama uygu-
lanacak.  
Proje, Bulgaristan Ulu-

sal Belediyeler Birliği-
nin NSORB ile iş birliği 
içinde çalışan Norveç 
Yerel Yönetimler Birli-
ği tarafından sağlanan 

finansmanla uygulana-
cak. Momçilgrad, ülke-
deki konseptleri onay-
lanmış 10 belediyeden 
biri ve yerel ekonomik 
kalkınma için fikirlerin 
uygulanması için mali 
destek alacak.
Belediye yönetimi, 

yerel çiftçilerin çeşit-
li ürünlerini tanıtmak 
ve popülarize etmek 
için düzenli bir şekilde 

festival etkinlikleri dü-
zenlemeyi planlıyor. İlk 
festivaller ilçenin eko-
lojik açıdan temiz alan-
larında üretilen ballara 
adanacak. Diğer bir 
fikir de Bulgaristan'da 
sadece bu yöreye ait 
geleneksel su böreğini 
tanıtmaktır.
Momçilgrad Belediye 

Başkanı İlknur Kazim 
konuyla ilgili, “Yerel 

çif tçilerin su-
nabileceği çok 
şey var. Onların 
ürünleri orga-
nik ve doğal, 
bu tür yiyecek-
ler  şu anda 
Avrupa'nın her 
yerinde popü-
ler. Çiftçi pazarı 
sadece ticaret 
için bir merkez 
değil, aynı za-
manda Mom-
çilgrad ilçesinin 
misaf i r ler inin 
yerli halkın ya-

şam tarzına ve kültü-
rüne dokunabilecekleri 
bir yer olacak. Çiftçi 
pazarı projesinin ger-
çekleştirilmesiyle yerel 
gıdaları tanıtabileceği-
mize, küçük ve aile tipi 
çiftliklerin gelişimi için 
bir teşvik sağlayacağı-
mıza inanıyorum” diye 
yorumda bulundu.
            Kırcaali Haber

Kış lastiği denetimleri başlıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Da-

iresi Başkanlığı, ülke genelinde kış lastiği dene-
timlerine başlayacak. Trafik polisleri ayrıca araç-
ların silecek suyu seviyesini ve kalitesini kontrol 
edecek.

Devlet Karayolu Güvenliği Ajansı ve Bulgaristan 
Kızılhaç Örgütü (BÇK) ile iş birliği içerisinde yürü-
tülecek trafik denetimleri kapsamında Bulgaristan 
Sürücüler Birliği, geleneksel olarak otomobillerin 
durumunun kış mevsimine uygunluğunun kontrol 

edilmesi üzere ücretsiz olarak teknik incelemesini 
yapmayı teklif edecek.

Bu yıl da otomobillerin kış mevsimine uygun-
luğunun kontrol edilmesine yönelik yapılan trafik 
denetimleri üç aşamada gerçekleştirilecek. İlk haf-
ta karayolu taşıt sürücülerine yönelik denetimler 
yapılacak. İkinci hafta yapılacak denetimler yaya 
güvenliğine yönelik olacak. Üçüncüsünde ise sü-
rücülerin tutumuna ve kış koşullarına uygun olma-
sı gereken araçların durumuna yönelik denetimler 
olacak.

Trafik polisleri, lastiklerin diş derinliğinin 4 mm'ye 
eşit veya daha fazla olması gerektiğini hatırlattılar.

15 Kasım'dan 1 Mart'a kadar araçlara kış koşul-
larına uygun lastikler takma zorunluluğu bulunu-
yor.  Teknik şartlara uymayan tüm araçlar trafikten 
men edilecek.
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Büyük Türk şirketleri Ruse'ye yatırım yapmak istiyor
Ruse (Rusçuk) Belediyesin-

den yapılan açıklamaya göre, 
Türkiye Cumhuriyeti Sofya 

Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri 
Sinem Taştan, Ruse Belediye 
Başkan Yardımcıları Zlatomira 
Stefanova ve Dimitır Nedev 
ile gerçekleştirdiği çalışma 
toplantısında, “Türkiye, Bul-
garistan ekonomisine yatırım 
yapmak konusunda ciddi bir 
şekilde ilgilenmeye devam edi-
yor. Pandemi durumu iki ülke 
arasındaki ekonomik ilişkileri 
etkilemedi” diye kaydetti.
Taştan, Türkiye'nin en büyük 

şirketlerinden birinin ciddi ma-
nada buraya yatırım yapmakla 
ilgilendiğini, ancak konuya iliş-
kin detaylı bilgilerin önümüzde-
ki birkaç hafta içinde verilece-

ğini kaydetti.
Sofya Ticaret Müşavir i, 

Türkiye’den yaklaşık 70 bü-

yük şirketin ve yaklaşık 2500 
küçük ve orta ölçekli şirke-
tin Bulgaristan'da faaliyet 
gösterdiğini ve Türkiye’nin 
Bulgaristan’a yaptığı yatırımla-
rın 2,5 milyar avronun üzerinde 
olduğunu vurguladı.
Taştan, ilçedeki sanayi bölge-

lerine ilgi göstererek, Ruse'nin 
ciddi bir lojistik merkezi haline 
geldiğine işaret etti.
Belediye Başkan Yardımcısı 

Stefanova, “Belediyemiz, Türk 
şirketlerinden gelen sorulara 
ve buna bağlı olarak üretim 
tesislerinin inşası için arazi ki-
ralama veya satın alma müza-
kerelerine aktif olarak yardımcı 

olabilir” dedi.
Tersane konusu da tartışıldı. 

Dimitır Nedev, onun durumu ve 

sahip olduğu teçhizat hakkında 
bilgi vermeye hazır olduğunu 
ifade etti. Ştrıklevo köyü yakın-
larındaki havaalanına yatırım 
fırsatları da toplantının odak 
noktası oldu.
Ekonomi ve Uluslararası İş-

birliğinden Sorumlu Belediye 
Başkan Yardımcısı, iki ülke 
arasındaki iyi komşuluk ilişki-
lerini vurguladı ve potansiyel 
yatırımcıların Ruse'deki yerel 
yönetim yetkililerinden destek 
bulacaklarını ve tam bir iş bir-
liği içinde çalışacaklarına dair 
güvence verdi.
                        Kırcaali Haber

Türk sermayeli Sark Bulgaria şirketi, 
B sınıf yatırımcı sertifikasını aldı

Şumen şehrinde faaliyet gösteren Sark Bulgaria AD şirketi, 
Yatırım Teşvik Yasası kapsamında B sınıfı yatırım sertifikasını 
aldı. Sertifika, Bakan Daniela Vezieva tarafından başkentte 
özel bir törenle "Bakır tel üretimi" yatırım projesi için verildi. 
Yatırımın tutarı, 6,5 milyon BGN'dir ve sonuç olarak 15 kişilik 
yeni çalışma yeri yaratacaktır.

Sarkuysan A.Ş.’nin Şumen şehrinde kurduğu Sark Bulgaria 
fabrikasında başta otomotiv endüstrisi için elektrik kabloları-
nın üretimi yanı sıra, havacılık ve savunma sanayisinde yay-

gın olarak kullanılan özel iletkenler de üretmektedir.
Bulgar pazarına 2017 yılında giren Sark Bulgaria’nın plan-

ladığı yatırım toplam 17 miliyon BGN tutarında olup 40 kişiye 
istihdam öngörüldü. Proje başarıyla gerçekleşti ve bu yatırım 
için 17 Temmuz 2018 tarihinde şirket 3 yıllık A Sınıf Yatırımcı 
Sertifikası aldı.

Yatırım projesinin birinci kısmını başarıyla tamamladıktan 
sonra Sark Bulgaria, Bulgaristan’da projenin ikinci kısmını 
başlattı. Yatırımın amacı tel üretiminde yeni tip teknoloji ile 
mevcut üretim kapasitesini artırmak ve ürün yelpazesini ge-
nişletmektir. Bu yeni yatırım ile şirketin üretim kapasitesinin 
% 30 oranında artması beklenmektedir.
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