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Türkiye'nin yeni Filibe Başkonsolosu göreve başladı
Türkiye Cumhuriyetinin yeni 

Filibe Başkonsolosu Sayın 
Hüseyin Ergani 30 Ocak iti-
bariyle görevine başladı.
Filibe Başkonsolosluğu-

nun görev bölgesinde, Filibe 
(Plovdiv), Kırcaali, Hasköy 
(Haskovo), Pazarcık, Plevne 
(Pleven), Paşmaklı (Smol-
yan), Veliko Tırnovo, Lofça 
(Loveç), Eski Zağra (Stara 
Zagora) ve Gabrovo şehirleri 
bulunmaktadır.
Başkonsolos Hüseyin 

Ergani’nin özgeçmişi:
1973 yılında Erzurum’da 

doğmuştur. 1996 yılında Bo-
ğaziçi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü’nden 
mezun olmuştur. Aynı yıl Dı-
şişleri Bakanlığında göreve 
başlamıştır.
1998-2000 yılları arasında 

İkili Kültürel İlişkiler Genel 
Müdür Yardımcılığında Ataşe 
ve Üçüncü Katip olarak görev 
yapmıştır. 2000 yılında Du-

şanbe Büyükelçiliğine Üçün-
cü Katip olarak atanmıştır.
2002-2005 yıllarında BM 

Cenevre Ofisi Daimi Temsil-
ciliğinde İkinci Katip ve Baş-

katip olarak görev yapmıştır.
2005-2007 yıllarında Çok 

Taraflı Ekonomik İşler Genel 
Müdür Yardımcılığında Baş-
katip olarak görev yapmıştır.

2007-2008 yıllarında 
NATO Afganistan Kı-
demli Sivil Temsilci-
liğinde Siyasi Danış-
man olarak çalışmıştır.
2008-2011 yıllarında 

Vaşington Büyükelçili-
ğinde Müsteşar olarak 
görev yapmıştır.
2011 yılında Odessa 

Başkonsolosu olarak 
atanmıştır. 
2013-2016 yılları ara-

sında Amerika Genel 
Müdür Yardımcılığında 
Daire Başkanı olarak 
görev yapmıştır.
30 Ocak 2017 tarihi 

itibariyle T.C. Filibe 
Başkonsolosu olarak 
görev yapmaktadır.
İngilizce, orta düzey-

de Rusça bilmektedir.
Başkonsolosun Me-

sajı
Dost, komşu, müttefik ve 

ortağımız Bulgaristan’ın gü-
zel ve tarihi şehri Filibe’de 30 
Ocak 2017 itibariyle göreve 
başlamış olmak benim için 
müstesna bir mutluluk kay-
nağı olmuştur.

Cumhuriyet tarihimizin ilk 
dış misyonları arasında yer 
alan Başkonsolosluğumuzun 
görev bölgesinde Filibe’nin 
yanı sıra, güneyden kuzeye 
uzanan hat üzerinde, Has-
köy, Kırcaali, Paşmaklı, Pa-
zarcık, Eski Zağra, Veliko 
Tırnova, Lofça, Gabrova ve 
Plevne vilayetleri bulunmak-
tadır.
Görev bölgemizde yatırım/

ticaret ve eğitim amacıyla 
gelmiş ve ikili ilişkilerimizin 
gelişiminde müstesna bir 
yere sahip yaklaşık 15 bin 
civarında vatandaşımız bu-
lunmaktadır. Özellikle Avru-
pa pazarını hedefleyen Türk 
yatırımlarının ölçeği kayda 
değerdir ve müteşebbisleri-
miz her türlü övgü ve desteği 
haketmektedir. Öğrencile-
rimizin ise buradaki eğitim 
olanaklarını en iyi şekilde de-
ğerlendirmelerine önem veri-
yoruz. Başkonsolosluğumuz, 
vatandaşlarımızın, girişimci-
lerimizin ve öğrencilerimizin 
Bulgaristan’daki yaşamla-
rını kolaylaştırmak ve tüm Toplu katliam kurbanları anıldı

Başkent Sofya'da, Berlin 
duvarından getirilen parçanın 
yanında kurulan "Komünizm 
Kurbanları Anıtı"na, infaz 
edilen 2 bin 618 muhalif anı-
sına çelenk konuldu.
Bu yıl yedincisi düzenlenen 

anma törenine, eski Başba-
kan Boyko Borisov'un lideri 
olduğu Bulgaristan'ın Avru-
palı Gelişimi İçin Vatandaş-
lar Partisi ve sağcı Reformcu 
Blok koalisyonu temsilcileri 
katıldı.
Törene, ayrıca eski komü-

nist partisinin geçmişini red-
detmeden siyasi geleneğini 
sürdüren Bulgaristan Sosya-
list Partisi temsilcileri iştirak 
etti.
Muhalifler infaz edilip, 

toplu mezarlara gömüldü
Eski Başbakan Kimon 

Georgiev'in askeri darbeyle 
iş başına geldiği 1944'te ku-

rulan Halk Mahkemesi, rejim 
muhaliflerine 3 ayda 135 top-
lu dava açarak, daha önce 
tutuklanan 28 bin 630 kişiyi 
yargılamıştı.
Mahkeme, sanıklardan 2 bin 

618'ini toplu idama gönde-
rirken, bin 126'sını da ömür 
boyu hapse mahkum etmişti.
Aralarında eski milletvekili, 

avukat, subay, bakan ve kül-
tür çevrelerinden kişilerin de 
bulunduğu muhalifler "düş-
man" ilan edilerek, 1 Şubat 
1945'te kurşuna dizilmiş ve 
Sofya'da toplu mezarlara gö-
mülmüştü.
Komünistler, infazları radyo 

kanalından naklen yayınla-
mıştı. AA
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Sofya IPS Şirketi, 36 milyon levalık 
ilk fabrikasını Kırcaali’de kuracak 

Yıllık cirosu 10 milyon 
levanın üstünde olan bir 
Bulgar şirketi, Yakın Doğu 
ülkeleri tarafından verilen 
680 milyon avroluk sipa-
rişler aldı. Birkaç finansal 
yatırım şirketinin destek-
lediği bir baba ve oğlunun 
kurduğu International Po-
wer Supply (IPS) şirketi, 
Yakın Doğu ülkelerinde 
petrol boru hatlarının mo-
dernize edilmesine ilişkin 
beş yıllık bir projenin yük-
lenici firmalarından biri 
oldu. Bu sipariş anlaşma-
sından dolayı milyarlık bir 
Yunan şirketi, IPS’e 100 
milyon avroluk değer biç-
ti ve hisse senedi satın 
aldı. Büyük siparişlerden 
dolayı IPS, Kırcaali’de 
36 milyon levaya fabrika 
kuracak. Şirket, Burgaz 
şehrinde de fabrikalar 
kurmayı planlıyor. Bu işin 
sonunda ise şirket, üretti-
ği ürünlerin Amerika bor-
sasında işlem görmesini 
hedefliyor. 

Şirketin kurucusunun 
oğlu ve yöneticisi Alek-
sandır Rangelov, “680 
milyon avroluk siparişler, 
Sofya şirketinin ürettiği 
enerjinin dönüşümü, kont-
rolü ve yönetimine ilişkin 
Exeron modül sistemini 
kullanmasından ileri ge-
liyor. Projede ise bu sis-
tem petrol boru hatlarını 
paslanmaktan koruyacak 
enerji nakli yapılması için 
kullanılacak” diye izah 
etti. 

İlk önce ürün, sonra 
yabancı yatırımcılar 

27 yıl önce Mühendis 
Stoil Trifonov’un kurdu-
ğu IPS, bir aile şirketidir. 
Şirket, telekomünikasyon, 
savunma ve enerji sektör-
lerine ilişkin ısı ve elektrik 
iletim sistemleri üretmek-
te, ancak şirkete yeni bir 
ivme kazandıran Exeron 
modül sistemidir. Kısacası 
bu sistem, elektrik şebe-
kesiz alanlara ilişkin bir 
üründür. Güneş panelle-
ri, rüzgar türbinleri ve pili 
birleştiren bu sistem, bil-
gisayar kısmı ise neyin ne 
zaman kullanılacağını ko-
mutluyor ve en yararlı ve 
güvenli bir şekilde elektrik 
depolanmasını sağlıyor. 

Ş imdi  ş i rket in  ic ra 
müdür lüğünü yapan 
Trifonov’un oğlu Aleksan-
dır Rangelov, Almanya’da 
eğitimini tamamladıktan 
sonra şirketin büyümesi 
ve uluslararası pazarda 
yer alması üzere çalışmak 
için ülkesine geri döndü. 

Bir yıldan fazla bir süre 
önce IPS şirketine, his-
se senedi yatırım fonları 

olan BlackPeak Capital ve 
PostScriptum tarafından 2 
milyon avroluk finansman 
sağlandı. Buna karşılık bu 
fonlar şirketin yüzde 20 

azınlık hissesinin sahibi 
oldu. Yatırımcıları celbe-
den şey IPS’in Exeron 
modül sistemi sayesinde 
dünyanın en ulaşılmaz 
köşelerine bile enerji nakli 
yapmasıdır. Şirketin planı 
belli oldu. Bir yıl sonra ba-
kıldığında şirketin ulusla-
rarası pazarı ele geçirme 
planını başarılı bir şekilde 
yerine getirdiği anlaşılıyor. 

Bir yıl önce IPS, ürününü 
40 ülkede satarken şimdi 
dünyanın çeşitli 56 ülke-

sinde iş yapıyor. Şirket, 
Exeron modül sisteminin 
patentine ilişkin Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde 
başvuruda bulundu. Ran-
gelov, “Bu durum bir defa 
daha sistemin eşsiz ben-
zersiz bir icat olduğunu 
kanıtladı, çünkü aksi tak-
dirde patent başvurumuz 
kabul edilmeyecekti” diye 
yorum yaptı. 

IPS şirketinin büyümesi 
rakamlarda da görülüyor. 
2015 yılında 4,2 milyon 
levalık geliri olan şirketin 
2016 yılında 12 milyon 
levadan fazla gelir kayna-
ğı olacak iş sözleşmeleri 
var. Suudi Arabistan ile 

yaptığı iş sözleşmesin-
den sonra şirketin planı-
na göre gelirler kat kat 
artacak. 

Yeni milyarder 

Son yılda yaptığı işler 
şirketi başka stratejik 
yatırımcılar için de çeki-
ci kılıyor. Böylece geçen 
aralık ayının başında 
MYTILINEOS Group’un 
bir parçası olan Yunan 
METKA şirketi, IPS’in 
yüzde 10’luk hisselerini 
satın aldı. MYTILINEOS 
Group, Yunanistan’da 
metalürji, madencilik ve 
enerji sektörlerinin katı-
lımıyla 7 milyar avroluk 
piyasa kapitalizasyonuna 

sahip büyük bir endüst-
riyel gruptur. 50 yıldan 
fazla bir süre önce kuru-
lan METKA şirketi, küre-
sel çapta büyük elektrik 
santrallerinin kuruluşuna 
ilişkin projelere ve altya-
pı ve savunma alanı ile 
ilgili projelere imza atan 
büyük bir kuruluştur. Şir-
ket, Atina ve Londra bor-
salarında işlem görüyor. 
METKA, IPS şirketinin 
yüzde 10’luk payına 10 
milyon avro değer biçti 
ve bu da tüm şirkete 100 
milyon avro değer biçtiği 
anlamına geliyor. Bundan 
kısa bir süre önce PostS-
criptum da 8 milyon avro 

karşılığında daha yüzde 
10’luk hisselerin sahibi 
oldu. Bu fon da yeni enerji 
çözümlerine odaklanıyor. 
PostScr iptum Yatırım 

Fonu’nun sahibi, dünyada 
hammadde ticareti yapan 
en büyük tüccarlardan biri 
olan Òrafigura Şirketi’nin 
kurucular ından Mark 
Krandal. Şimdi Krangal, 
Polonya, Romanya, Sır-
bistan ve Avustralya’da 
rüzgar parkları inşa eden 
bir kuruluşu da yönetiyor. 

METKA ile anlaşma 
IPS’ın sermayesinin art-
ması üzer ine oluyor. 
Yunan şirketi ile imza-
lanan sözleşmeye göre 
ise önümüzdeki yıl onun 
aynı değerde daha yüzde 
10’luk hisse elde etmesi 
öngörülüyor. 

Yunan şirketinin IPS’e 
karşı olan ilgilisi, hisse-
darlarına off-grid elektrifi-
kasyon için sistemler gibi 
yenilikçi çözümler geliş-
tirme arzusu içinde oldu-
ğunu göstermeyi arzu et-
mesinden kaynaklanıyor. 
Rangelov,”Bu şirket port-
föyüsünde Exeron modül 
sistemi gibi bir ürüne sa-
hip en iyi teknoloji şirke-
tini bulundurmak istedi” 
dedi. IPS İcra Müdürü, 
IPS’in Arap büyük petrol 
şirketi ile proje sözleş-
mesi yapmasından sonra 
METKA’nın ilgisinin arttı-
ğını gizlemiyor. 

Rangelov, “METKA şir-
ketinin hissedar olarak 
celbedilmesi bizim gibi 
küçük bir Bulgar şirketi 
için oldukça itibarlı birşey” 
diye izah etti. Bankaların 
finansman kredisi vermek 
için büyük miktarda kredi 
garantisi talep ettiğini söz-
lerine ekleyen Rangelov, 
bu yüzden IPS’in, sektöre 
ilişkin dev şirketlerle mü-
zakerelerde bulunduğunu, 

fakat Yunan şirketinin 
mart ayında kendisinin 
IPS ile irtibata geçtiğini 
ve bu konuda en esnek 
davrandığını belirtti. 
Fabrika zinciri oluştu-

rulması planı 
İlk olarak yeni sistemler 

geliştirmeye, aktif pazar-
lama kampanyasına ve 
yeni makinelere yatırım 
yapmaya başlayan IPS 
şirketi, yeni 10 milyon 
avroluk kaynakla Kırca-
ali şehrinin çevresine 
ilk fabrikasını kurmayı 
planlıyor. Fabrikada seri 
ürünler üretimi yapılma-
sı hedefleniyor. Bireysel 
siparişler ve Geliştirme 
Merkezi, Sofya’nın Druj-
ba semtinde bulunan şir-
ketin merkez binasında 
gerçekleştirilecek. 
Fabrika projesinin mali-

yeti 36 milyon leva. Şirket 
proje için öz kaynaklar ve 
banka finansmanı kullan-
mayı düşünüyor. Fabrika-
nın inşaatına ilişkin proje-
nin ilk aşaması 2017 yılı-
nın sonuna kadar tamam-
lanıp, ikinci aşamasına 
ise 2018 yılının başında 
başlanması öngörülü-
yor. Bunun sebebi IPS 
şirketinin Orta Doğu’dan 
aldığı büyük sipariştir. 
Rangelov, “ Planlarımıza 
göre 2018 yılında yılda 
100 milyon avroluk üretim 
kapasitesine ulaşacağız, 
projenin ikinci aşaması-
nın tamamlanması ile bu 
sayı 220 milyon avroya 
ulaşacak. Artık ikinci ve 
üçüncü fabrikamızı ne-
reye kuracağımızı düşü-
nüyoruz, olası yerlerden 
biri Burgaz şehridir” diye 
ifade etti. 
IPS, i lk fabr ikasını 

Kırcaali’de kurmaya karar 
vermesinin birkaç nedeni 
var. Rangelov, “Orada 20 
dekarlık alana sahip ol-
mamızdan başka, bura-
da Sofya’nın çevresinde 
işçi bulmak çok zor, idari 
işlemler bir buçuk yıl sü-
rüyor, bizim ise bu kadar 
zamanımız yok. Bu ko-
nuda Kırcaali Belediyesi 
bize son derece yardımcı 
oldu” diye yorum yaptı. 
İlk başta Kırcaali’de ku-

rulacak fabrikada 240 ki-
şilik işçi personele ihtiyaç 
olacak. Daha sonra per-
sonel sayısı 600 kişiye 
ulaşacak. Bu personeli 
sağlamak üzere IPS ar-
tık gelecekte elektrik mü-
hendisi ihtiyacının karşı-
lanmasına ilişkin program 
başlatılması için Kırcaali 
Elektronik ve Elektrik 

Teknik Lisesi ile ortak 
çalışmalar yürütüyor. 
Üretim kapasitesinden 

başka IPS’in kurmak 
istediği fabrika, yüzde 
100 oranda enerji ba-
ğımlılığı olmayan, yani 
Bulgaristan’da elektrik ile-
tim şebekesinden elektrik 
enerjisi temin etmeyen ilk 
fabrika olacak. Fabrika 
çatısına kurulacak 240 
kWp güneş paneli ve 
fabrika önüne kurulacak 
birkaç rüzgar türbini sa-
yesinde olacak. Bundan 
başka elektrikli arabalar 
için şarj istasyonları da 
açılacak. Enerji üretimi 
Exeron sistemi ile yö-
netilecek, kullanılmayan 
enerji ile pil tasarrufu 
yapılacak. Rangelov, bu 
şekilde elektrik enerjisi 
temininin yaklaşık yüzde 
40 oranda daha pahalıya 
mal olacağını, fakat gü-
neş ve rüzgar enerjisinin 
geleceği olduğunu gös-
termenin daha önemli 
olduğunu dile getirdi. 
Gelecek hedef-Ameri-

kan Borsası
IPS şirketinin geleceğe 

yönelik hedefleri hatta 
daha da azimli. Range-
lov, “Bizim arzu ettiğimiz 
şey New York’taki borsa-
da işlem gören minimum 
1 milyar dolarlık kapitali-
zasyona sahip ilk Bulgar 
şirketi olmaktır” dedi ve 
onun ifadelerine göre 
bunun en az iki yıl sonra 
olması planlanıyor. 
Merkezi New York’ta 

bulunan geri dönüşüm-
lü enerji üretimine ilişkin 
şarj edilebilir çinko pil 
üretimi yapan EOS Şir-
keti ile ortaklık yapması 
IPS şirketi için kilit önem 
taşıyor. Bu ortaklık saye-
sinde pil paketine ilişkin 
entegratör olarak IPS’in 
sistemini tercih eden 
EOS şirketi, kW elektrik 
başına fiyatı 160 dolara 
ulaştırmayı ve pil ömrü-
nü 12 yıla kadar artırma-
yı başarıyor. Bu iş ise şu 
anda erişilebilir durumda 
olan lityum veya kurşun 
pillerden çok daha ucuza 
mal oluyor. Rangelov’un 
ifadelerine göre EOS şir-
ketinin çinko pilleri, IPS’in 
Exeron modül sistemi ile 
çalışmaya devam ettik-
çe pazarı altüst edecek, 
çünkü geri dönüşümlü 
enerjinin fiyatını diğer 
tür enerjilerin fiyatına re-
kabet edecek seviyeye 
yükseltecek. 
              Kırcaali Haber
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Türkçe seçim propaganda yasağı 
imza kampanyası kapatıldı
Avrupa Birliği’nin (AB) 
Dilekçeler Komisyonu 
oturumunda yapılan 
oylamada büyük bir ço-
ğunlukla Bulgaristan’da 
seçim kampanyasında 
Bulgarcadan farklı dil-
lerin kullanılmasını en-
gelleyen ayrımcı yasağa 
karşı sunulan dilekçeye 
ilişkin Avrupa Parlamen-
tosu açık dilekçe por-
talında başlatılan imza 
kampanyasını kapatma 
kararı aldı.
Bulgaristan’ın pozisyo-
nunu destekleyen Petır 
Kurumbaşev (PASD/
BSP), Angel Cambazki 
(Avrupa Muhafazakarlar 
ve Reformcular İttifakı 
(AECR)/VMRO), Sve-
toslav Malinov (ENP/
DSB), Emil Radev (ENP/
GERB) ve Vladimir Uru-
çev (ENP/GERB), Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) tarafından sunu-
lan seçim kampanyası 
sırasında Bulgarcadan 

farklı dillerin kullanılma-
sının yasaklanmasıyla 
seçmen haklarının ih-
lal edildiğinin belirtildiği 
dilekçeye ilişkin imza 
kampanyasının kapa-
tılmasını istedi. Bu AP 
milletvekillerinin Avrupa 
Komisyonu’nda tuttuğu 
pozisyon ulusal mecliste 

bu konuda alınan kararı 
yansıtıyor. 
Onlar konunun Avru-
pa Birliği üyesi ülkelerin 
meclislerinin yetkileri 
kapsamında çözülmesi 
gerektiği fikri etrafında 
birleşti. Adı geçen AP 
milletvekilleri Bulgaristan 
pozisyonunu bu sözlerle 

savundu: “Bulgaristan 
Anayasası’nın Bulgar-
cayı ülkenin resmi dili 
olarak belirlediğinden ve 
Seçim Yasası’nın seçim 
kampanyasının Bulgar-
ca yürütüldüğünü açıkça 
belirttiğinden bahsedil-
mesi iyi olacak. Dola-
yısıyla Bulgaristan ne 

ulusal, ne de AB mev-
zuatını ihlal etmemek-
te. AB üyesi ülkelerin 
egemenliğine ve onların 
ulusal özelliklerine say-
gı gösterelim ve AB’nin 
yetkileri dışında olan ko-
nulara karışmayalım”.
Bulgaristan’da erken 
genel seçimlerin kon-
tekstinde ikinci kez HÖH 
AP Milletvekili İlhan Kü-
çük, Türkçe seçim pro-
pagandası yasağına AB 
düzeyinde çözüm bul-
maya çalıştı. Bu konu 
Dilekçeler Komisyonu 
oturumunda AP millet-
vekilleri arasında sert 
tartışmalara yol açtı. 
Avrupa Birliği, bu alanda 
yetkili değil ve böyle bir 
imza dilekçesinin yasal 
dayanağı yok. Avrupa 
Birliği Adalet Divanı’nın 
ve Avrupa İnsan Hakla-

rı Mahkemesi’nin des-
teklediği AB düzeyinde 
net bir yasal çerçeve 
bulunmaktadır. Bu yasal 
çerçeveye göre seçim 
kampanyaları sırasında 
kullanılan diller her bir 
AB ülkesinde farklı bir 
şekilde ve ancak onların 
ulusal mevzuatları kap-
samında düzenleniyor. 
AB Komisyonu Birin-
ci Başkan Yardımcısı 
Franz Timmermans da 
bu dilekçeyle ilgili somut 
bir soruya cevap olarak 
aynı görüşü dile getir-
mişti. Timmermans, AB 
üyesi ülkelerde seçim-
lerin yapıldığı kuralların 
AB düzeyinde belirlen-
mediğini ve bu kuralları 
belirlemenin üye ülke-
lerin korunan bir hakkı 
olduğunu söylemişti.
               Kırcaali Haber

Avrupa Komisyonu, Bulgaristan'ın son 10 yıllık ilerle-
mesinin değerlendirildiği izleme raporunu yayımladı

Avrupa Komisyonu, 
Avrupa Birliğine (AB) 
2007'de üye olan Bulga-
ristan ile ilgili son izleme 
raporunu açıkladı.
Avrupa Komisyonu 

tarafından hazırlanan 
Bulgaristan'daki son 10 
yıllık genel ilerlemenin 
değerlendirildiği raporda, 
ülkedeki reform çalışma-
larının yakından izlendiği 
belirtilerek gözetimin sür-
dürüleceği bildirildi.
Raporda, ülkedeki ba-

ğımsız medya ortamının 
eksikliğinin reformları 
bloke ettiği vurgulanarak, 
"Bulgaristan medyasının 
bağımsızlık düzeyinin 
düşük olduğu gözlemle-
niyor. Bağımsız gazete-
cilik standartlarının ye-
tersiz olması reformlar 
konusundaki toplumsal 
tar tışmaları olumsuz 
etkiliyor." ifadesine yer 
verildi.
Ayrıca Bulgar makam-

larının rüşvet, yolsuzluk 
ve örgütlü suçlarla mü-
cadele alanında bekle-
nen önlemleri alamadığı 
kaydedildi.
Genel ülke ilerleme-

sinin "yetersiz" olarak 

değerlendirildiği rapor-
da, Avrupa Komisyonu 
Bulgaristan'dan adalet, 
yolsuzlukla ve örgütlü 
suçlarla mücadele alan-
larında 17 maddeden 
oluşan somut reform ta-
lebinde bulundu.
Üst düzey bürokratların 

karıştığı yolsuzluk soruş-
turmalarının sonuçlarının 
kamuoyuna duyurulması 
yönünde tavsiyede bu-
lunulan raporda, Cum-
huriyet Başsavcısı Sotir 

Tzatzarov'a topluma kar-
şı sorumluluklarını yerine 
getirmesi çağrısı yapıldı.
Bulgaristan'la ilgili bir 

sonraki raporun 2017 
sonunda yayımlanması 
bekleniyor.
Bu arada eski Adalet 

Bakanı Ekaterina Zahari-
eva, söz konusu raporun 
son 10 yılı kapsadığını 
vurgulayarak raporu "ob-
jektif ve gerçekçi" olarak 
değerlendirdi.
Zaharieva, alınacak 

ön lem le r i n  sadec e 
Brüksel'in tavsiyelerini 
yerine getirmek için de-
ğil ülke için yapılması 
gerektiğini belir terek, 
"Görülen o ki olmamız 
gereken yerde değiliz. 
Olaylar olması gerekti-
ği gibi gerçekleşmiyor. 
İnsanlar somut, hızlı, 
kaliteli ve adil mahkeme 
kararları görmek ister." 
ifadelerini kullandı.
            Kırcaali Haber

Belediye Meclisinde 
Kamu Konseyi kuruluyor

Kırcaali Belediye Meclisi, gerçekleştirdiği oturu-
munda oybirliğiyle Belediye Meclisi Kamu Konseyi 
heyetini belirleyecek ve Kamu Konseyinin Çalış-
ma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hazırla-
yacak geçici bir komisyon oluşturulması önerisini 
onayladı. 

Belediye Meclisi Kamu Konseyi, yerel meclis 

yönetiminin girişimi sonucunda kuruluyor. Kamu 
Konseyi’nin yerel yönetim organı ve vatandaşlar 
arasında daha sıkı temaslar kurulmasına aracı ol-
ması ve Belediye Meclisinin çalışma kapasitesini 
artırması amaçlanıyor.

Geçici komisyonun mart ayına kadar Kamu Kon-
seyi heyetini ve üye sayısını belirlemesi ve Kamu 
Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yö-
netmelik hazırlaması gerekir. 

Geçici komisyonda Belediye Meclisi Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH), Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB), Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) ve Reformcu Blok parti 
grubu başkanları Muharrem Muharrem, Ognyan 
İvanov, Milko Bagdasarov ve Radoslav Milev yer 
alıyor. Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Kadir 
Mustafov, Geçici Komisyon Başkanı seçildi. 
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Kırcaali Belediye Başkanı yeni ekibini tanıttı
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis, 
yeni atadığı dört yardım-
cısını basın toplantısıyla 
tanıttı. Müh. Azis, tanı-
tımda şu ifadeleri kullan-
dı: ”Uzmanlardan oluşan 
yeni ekibimde ilçede her 
bir etnik ve dini topluluk 
temsil ediliyor. Toplumun 
bu ekibin üyelerinden 
büyük beklentileri var ve 
onların karşılanmasını 
umuyorum. Yeni beledi-
ye başkan yardımcıların 
her biri kendini kanıtlamış 
profesyoneldir ve ekipte 
çalışabileceklerini gös-
termiştir”.
Belediye Başkanı, İnşa-

at ve Mekansal Gelişim-
den Sorumlu Belediye 
Başkan Yardımcısı Müh. 
Katya Mitovska’yı kendi-
ni kanıtlamış bir uzman 
olarak niteledi. Beledi-
yede  12 yıldan beri çalı-
şan Müh. Mitovska, 8 yıl  
başmühendislik yaptı. 
Mitovska, birçok başarılı 
projenin gerçekleştirilme-
sinde yer aldı. 
Eğitim, Kültür ve Sosyal 

Faaliyetlerden Sorumlu 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Veselina Tihomirova 
da yöneticilik deneyimine 
sahiptir. 12 yıldır eğitim 
alanında çalışan Tihomi-

rova, 4 yıl Ştastie Anao-
kulu Müdürlüğü görevinde 
bulundu.

Lülyakovo (İdrizli) köyü 
muhtarı görevinde bulu-
nan Mümün Ali, belediye 
mülkiyeti ve ekonomik 
gelişimden sorumlu ola-
cak. Bundan önce 9 yıl 
muhtarlık yapan Mümün 
Ali, bir süre kendi kurdu-
ğu işinde çalıştı. Yerleşim 
yerlerinde mevcut sorun-
ları iyi bilen biridir. 

Ekipte yer alan dördün-
cü Belediye Başkan Yar-
dımcısı Tuncay Şükrü’dür. 
Beş yıl Kırcaali Belediye-

si İdari ve Bilgi Hizmetleri 
Daire Başkanlığı yapan 
Tuncay Şükrü, bir süre 
kendi işinde çalıştı. Tun-
cay Şükrü, yerel gelirler-
den sorumlu olacak. 

Kırcaali’de 29 konut-
ta ısı yalıtımı yapacak 
firmalarla sözleşmeler 
imzalanması bekleniyor

Müh. Hasan Azis ba-
sın toplantısında, “Toplu 
Konutlarda Enerji Ve-
rimliliğinin Artırılmasına 
İlişkin Ulusal Program 
kapsamında Kırcaali’de 
29 apartman binasında 
ücretsiz olarak ısı yalıtımı 

uygulamaları yapılmasına 
ilişkin proje kapsamında 
inşaat ve montaj işlerine 
ilişkin kamu ihalelerini ka-
zanan firmalarla sözleş-
me imzalayacağız” diye 
bildirdi. Belediye Başkanı, 
hükümetin Toplu Konut-
larda Enerji Verimliliğinin 
Artırılmasına İlişkin Ulusal 
Programın finanse edil-
mesine devam edilmesi 
kararı aldığını ve progra-
ma katılma koşullarından 
biri olarak 29 apartmanda 
ısı yalıtımı uygulamaları 
yapılmasına ilişkin proje-
lerle ilgili Kırcaali Valisi ve 

Bulgar Kalkınma Bankası 
arasında sözleşmeler im-
zalandığını açıkladı. 

Müh. Azis, “Projelerin 
kapsamındaki inşaat ve 
montaj işlerini üstlenen 
firmalarla yapılan söz-
leşmelerden sonra hava 
koşulları uygun olduğun-
da bu toplu konutlarda 
ısı yalıtımı uygulamaları 
başlayacak” dedi. Bele-
diye Başkanı, daha 18 
apartmanda ısı yalıtımı 
yapılması için gerekli tüm 
evrakların hazır olduğunu 
ve mali kaynaklar mevcut 
olduğunda programa da-
hil edileceğini sözlerine 
ekledi. 

Belediye Başkanı, top-
lu konutlarda ısı yalıtımı 

yapılması konusuyla ilgili 
siyasi amaçla basında 
çıkan haberlerin yarattığı 
tartışmaları da yorumladı. 
“Farklı kurumların temsil-
cileri olarak bilgi verir-
ken çok dikkat etmeliyiz, 
çünkü Kırcaali’nin histeri 
yaratan bir politikaya ihti-
yacı yok. Kırcaali’nin çe-
şitli kurum ve teşkilatların 
tüm temsilcilerinin yapıcı 
bir politika yürütmesine 
ihtiyacı var. Biz herkesin 
Kırcaalilerin çıkarları için 
çalıştığı böyle yapıcı bir 
politikadan yanayız ve 
kurumların belirli bir sü-
recin durdurulması için 
fırsat aradığı bir politikaya 
karşıyız” diye görüşünü 
aktardı.

Belediye başkanlarından 
Sağlık Bakanı’na sert tepki
Ardino (Eğridere), Mom-

çilgrad (Mestanlı) ve Kru-
movgrad (Koşukavak) 
belediye başkanları ilçe 
hastanelerinin optimal bir 
şekilde işlevlerini görme-
sini istiyor.
Ardino, Momçilgrad ve 

Krumovgrad Belediye 
Başkanları Resmi Murat, 
Sunay Hasan ve Sebihan 
Mehmet ve ilçe merkez-
lerinde bulunan aktif te-
davi için çok yönlü hasta-
nelerin yöneticileri Sağlık 
Bakanı, Ulusal Sağlık 
Sigorta Kasası (NZOK) 
Yöneticisi, Bulgaristan 
Hekimler Birliği Başkanı 
ve Bulgaristan Kamu De-
netçisi ’ne hastanelerin 
optimal bir şekilde işlev-
lerini görmesini ve yılın 
ilk üç ayında tedavi ku-
rumlarının faaliyetlerinin 
değeri ve hacmine ilişkin 
yapılan ödeneklerin azal-
tılmasına izin verilmeme-
si talebinde bulundukları 
bir mektup gönderdi. 
Mektupta şu ifadelere 

yer veriliyor: ”Yerel ve 

merkezi devlet organları 
arasındaki etkileşim ve 
işbirliği sağlık sisteminde 
sorunların ortak çözümü 
için büyük önem taşıyor. 
Ardino, Momçilgrad ve 
Krumovgrad’daki has-
taneler, coğrafi açıdan 
elverişsiz alanlarda ve 
elverişsiz altyapıya sa-
hip erişimi zor bir bölge-
de bulunuyor. Bu tedavi 
kurumlarına tahsis edi-
len ödeneklerin azaltıl-
masının maksada uygun 

olmadığını ve bunun ne-
denlerinin asılsız oldu-
ğunu ve gerçekte yaptı-
ğı faaliyetleriyle ve sağlık 
sigortası olan kişilerin 
objektif gereksinimleriyle 
çeliştiğini düşünüyoruz. 
Bu şekilde hastaların 
Bulgaristan Anayasası 
ve Sağlık Kanunu’nun 
garanti ettiği sağlık hiz-
metlerine erişim hakkı 
sınırlandırılıyor”. 
Ardino, Momçilgrad ve 

Krumovgrad Belediye 

Başkanları, Sağ-
lık Bakanı’na etki-
lenen tüm tedavi 
kurumlarıyla ön-
ceki daha yüksek 
ödeneklerin sağ-
landığı klinik yol-
lar çerçevesinde 
hastanede sağlık 
bakım hizmetleri-
ne ilişkin sözleş-
meye bir ek söz-
leşme yapılması 
ve gerçekte yapı-
lan tüm faaliyetin 
karşılanması için 

gerekli işlemlerin 
yapılmasını önerdi. Be-
lediye başkanları, büyük 
bir hekim açığı olan has-
tanelerde anesteziyoloji, 
klinik tedavi, klinik pato-
loji, viroloji laboratuvarı, 
mikrobiyoloji ve parazi-
toloji ve radyoloji alanla-
rında uzman hekimlerin 
sayısına dair tıbbi stan-
dartlar ve klinik yollara 
ilişkin bazı gerekliliklerin 
de değiştirilmesini öner-
di.         Güner ŞÜKRÜ

Türkiye ve Bulgaristan 
vatandaşlarının kon-
solosluk işlemlerini en 
etkin şekilde yapmak 
amacıyla yoğun çaba 
göstermektedir.
Türkiye’nin Avrupa’ya 

açılan en önemli kara 
sınır kapısı olan, tica-
ri ve ekonomik olduğu 
kadar turizm bakımın-
dan da çok önemli bir 
yere sahip bulunan Ka-
pıkule Sınır Kapısı’nın 
Bulgaristan’daki karşıtı 
Kapitan Andreevo Sınır 
Kapısı da Başkonso-
losluğumuzun görev ve 
sorumluluk alanındadır. 
Bu sınırdan iki yönde 
her yıl 5 milyona yakın 
insan geçiş yapmakta-
dır. Avrupa ülkelerinde 
yaşayan vatandaşla-
rımızın özellikle yaz 
aylarında Türkiye’ye 
gerçekleştirdikleri se-
yahatler de büyük öl-
çüde bu kapıdan ger-
çekleşmektedir. Gerek 
vatandaşlarımızın gerek 
ticari emtianın sınırdan 
pürüzsüz şekilde ge-
çişlerinin temini ve kar-
şılaşılabilen sorunların 
süratli bir şekilde çö-
züme bağlanması her 
iki ülkenin menfaati ge-
reğidir. Başkonsoloslu-
ğumuz ve bünyesindeki 
Ticaret Ataşeliğimiz bu 
hususta özel bir gayret 
sergilemektedir.

Türkiye'nin yeni 
Filibe Başkonsolosu 

göreve başladı
Görev bölgemizde 

Bulgaristan ile aramız-
da güçlü bir dostluk ve 
kültür köprüsü olarak 
gördüğümüz yoğun bir 
soydaş nüfusu bulun-
maktadır. Soydaşları-
mızın çağdaş değerleri 
paylaştığımız AB üyesi 
olan Bulgaristan’ın siya-
si, ekonomik, sosyal ve 
kültürel yaşamına her 
geçen gün daha etkin 
şekilde katılmaları ve 
katkı vermeleri şüphe-
siz bizleri de memnun 
etmektedir.
Önceki dönemlerde 

olduğu gibi Başkonso-
losluğumuz, Türkiye’mi-
zin görev bölgemizdeki 
bu güzel vilayetlerle 
ilişkilerini dostluk ve iyi 
komşuluk hukuku çer-
çevesinde her düzlem-
de daha ileri bir nokta-
ya taşımak için gereken 
her türlü özveri ve ça-
bayı sergilemeye ve bu 
gaye peşinden koşan 
tüm paydaşlarla yaki-
nen çalışmaya devam 
edecektir. Başkonso-
losluğumuzun kapısının 
herkese açık olduğunu 
bilhassa vurgulamak 
isterim.
En kısa zamanda siz-

lerle tanışmayı ümit 
ediyor, şahsım ve tüm 
çalışma arkadaşlarım 
adına selam, saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum.
          Kırcaali Haber

1. sayfadan devam
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2017 yılında Yunanistan ile doğal gaz 
enterkonnektör projesine başlanacak 

Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatan-
daşlar (GERB) Kırcaali 
Milletvekili Tsveta Kara-
yançeva, “2017 yılında 
Kırcaali İlinden geçe-
cek Bulgaristan ile Yu-
nanistan doğal gaz ara 
bağlantı projesi kapsa-
mında inşa edilecek 
boru hattının inşaatına 
başlanacak” diye bildir-
di. Milletvekili, “Bulgaris-
tan tarafındaki boru hat-
tı 140 km uzunluğunda 
olacak ve gaz tedariki-
nin gerçekten çeşitlen-
dirilmesini sağlayacak. 
2019 yılında kullanıma 
girmesi beklenen tesi-
sin bölgenin ekonomi-
sini kökten değiştirmesi 
bekleniyor. Enterkon-
nektör bağlantısı Gü-
ney Gaz Koridorunun 
temel unsuru ve Avrupa 
Komisyonu tarafından 
tüm Birlik açısından or-
tak çıkar projesi olduğu 
duyuruldu. Başbakan 
Boyko Borisov’un hü-
kümeti sırasında önceki 
devlet yöneticileri tara-

fından yıllarca geciktiri-
len Romanya, Sırbistan 
ve Türkiye ile doğal gaz 
ara bağlantı projeleriyle 
birlikte bu projeye ilişkin 
çalışmalar hızlandırıldı” 
diye kaydetti. 
Karayançeva, “Avrupa 

Komisyonu ile ortaklaşa 
olarak Bulgaristan’da 
Balkan Gaz Dağıtım 
Merkezi kurulması için 
konsept hazırlanması-

na da GERB partisinin 
katkısı oldu. Tüm proje-
ler GERB ‘in enerji ala-
nında tutarlı politikasını 
ve ülkemizin Güney-
doğu Avrupa’da enerji 
tedarikini çeşitlendirme 
sürecine aktif olarak 
katıldığını teyit ediyor. 
Belene Nükleer Enerji 
Santrali inşaatına iliş-
kin pozisyonumuz geri 
dönüşümsüz ve tutarlı- 

Belene Nükleer Enerji 
Santrali, özel bir yatı-
rımcı tarafından devlet 
garantisi olmaksızın ve 
ciddi iktisadi gerekçe-
lerle inşa edilmelidir. 
Bu sebepten dolayı da 
Bulgar istan Bil imler 
Akademisine ülkemizin 
yeni bir atom santraline 
ihtiyaç duyup duymadı-
ğının analizini hazırlama 
görevini verdik. Hazi-

ran 2016 tarihli Tahkim 
Mahkemesi kararı bizi 
Bulgaristan Sosyalist 
Partisi’nin (BSP) 2008 
yılında sözleşme ol-
maksızın sipariş ettiği 
Belene Nükleer Enerji 
Santrali’nin inşaatına 
ilişkin donanımın mali-
yetini Rus şirketine öde-
memize mecbur bıraktı. 
Ancak Bulgaristan’da 
vergi mükellef lerinin 
projenin 90 milyon le-
valık faiz tutarını öde-
memesi konusunda Rus 
şirketiyle anlaşmayı ba-
şardık” dedi. 
Milletvekili, “Son iki yıl 

içinde Borisov hükü-
meti bu sektöre düzen 
getirmeye ve BSP tara-
fından verilen zararları 
gidermeye çalışıyordu. 
Şimdi sol partiler bizi 
bazen Belene Nükleer 
Enerji Santrali inşaatına 
ilişkin projenin yeniden 
ele alınmasıyla, bazen 
projeyi sabote etmekle, 
bazen su enerji santral-
lerini teşvik etmekle, ba-
zen onları durdurmakla 

suçluyor. Gerçek şu ki, 
Enerji Kanunu’nda ya-
pılan değişiklerle su 
enerji santrallerinin his-
selerine yönelik çağrı 
fiyatlarının imtiyazlı pay 
sahiplerine yapılması 
durduruldu. Biokütleden 
enerji üretimi sınırlandı-
rıldı, üreticilerin kontrolü 
hızlandırıldı ve bununla 
sistemde sermaye açı-
ğı oluşması engellendi. 
Ülkede yapılan enerji 
reformların en büyük 
reyting ajansı olan “Mo-
odys” tarafından olum-
lu değerlendir i lmesi 
rastgele bir şey değil. 
Bunun kanıtı da Bulgar 
Enerji Holdingi sistemi 
dahilindeki kuruluşla-
rın nakit sermayesinin 
2014-2016 dönemin-
de 2,5 kere artmasıdır. 
Bunlar sektörün mali is-
tikrarını yansıtan kalıcı 
tutarlı eğilimler ve BSP 
partisinin seçim öncesi 
acımasız tenkitleri bu 
gerçekleri değiştiremez” 
diye özetledi. 
           Kırcaali Haber

Kırcaali Belediyesi’nin 2017 
Yılı Bütçesi kabul edildi

K ı r c a a l i  B e l e d i y e 
Meclisi’nin oturumunda 
yapılan Belediye 2017 Yılı 
Bütçe Taslağı görüşmeleri 
yaklaşık 2 saat sürdü. Gö-
rüş bildirenlerin bir kısmı 
bütçe taslağını tamamen 
reddederken bazıları ise 
tamamen onayladı. Büt-
çe taslağını tanıtan Bele-
diye Başkanı Müh. Hasan 
Azis’in ifadelerine göre 
mali çerçevesi 49 480 
000 leva olarak belirlenen 
2017 Yılı Bütçe Çerçeve-
si, geçen yılki çerçeveden 
yüzde 5 oranında daha 
yüksek, gelirler 16 milyon 
leva, sermaye giderleri 
ise 7 620 000 levadır. 

Belediye Meclisi kürsü-
sünden konuşan muha-
lefetteki Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin Va-
tandaşlar (GERB) ve Re-
formcu Blok Meclis Grubu 
temsilcileri bütçe taslağını 
tamamen reddederken, 
görüşmelerde Bütçe Mali 
Planı’nın birçok olumlu 
yönlerini belirttikleri hal-
de oylamada Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 

Meclis Grubu kabul oyu 
kullanmadı. 

Reformcu Blok Grubu 
Başkanı Radoslav Milev, 
2017 yılı bütçesinin düşük 
derecede mali bağımsız-
lığa ve yüksek derece-
de devlet bütçesine mali 
bağımlılığa işaret ettiğini 
belirterek, bütçe hakkında 
sert eleştirilerde bulundu. 

Milev’in ifadelerine göre 
ödeme süreleri uzatılan 
büyük borçlardan dolayı 
bütçe mali istikrarsızlığa 
yol açacak. 

GERB Grubu Başkanı 
Ognyan İvanov, ödeme 
süreleri uzatılan büyük 
borçlardan dolayı Bele-
diye 2017 Yılı Bütçe tah-
minlerinin gerçekleşme-

sinin mümkün olmadığını 
kaydetti. 

BSP Grubu Başkanı 
Milko Bagdasarov, Be-
lediye 2017 Yılı Bütçe 
Taslağı’nın birçok iyi yön-
lerini belirtmesine rağmen 
BSP Meclis Grubu’nun 
oylamada çekimser kala-
cağını açıkladı. Bütçenin 
iddialı olduğunu söyleyen 

Bagdasarov, büyük mik-
tarda kaynakların eğitim 
altyapısı için harcandığı-
nı ifade etti. Sosyalistlerin 
yaptığı mezarlık parkların-
da hıyabanlar ve Arpezos 
Spor Salonu’nun onarım-
ları için 55 bin levanın ay-
rılmasına ilişkin önerilerin 
dikkate alınarak, sermaye 
giderleri hesaplarına da-
hil edilmesini olumlu bir 
gelişme olarak değerlen-
dirdi. 

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Meclis Gru-
bu üyeleri 2017 Yılı Bütçe 
Taslağı’nı destekleyerek, 
onu mali istikrarın, mali di-
siplinin ve bütçe denetimi-
nin bütçesi olarak niteledi. 

Belediye’nin 2017 Yılı 
Bütçe Taslağı hakkında 
eleştirilerde bulunan her-
kese teşekkür eden Bele-
diye Başkanı Hasan Azis, 
hepsinin de bütçe gider-
lerine ve borç miktarına 
dayanarak bunu yaptığını 
söyledi. 

Belediye Başkanı, “Uz-
man değer lendirmesi 
yapacak olursak, bütçe-
nin gelir kısmını da be-
lirtmemiz gerekir. Gelir 
olmadan borç ödenemez. 
Fakat gider olmazsa, ba-
zen bu riskli olsa da her-
hangi bir ilçede gelişim 
ve yatırım olamaz” dedi. 
Müh. Azis, 2011 – 2015 

döneminde belediyenin 
çeşitli projelere 3 milyon 
leva değerlinde katkı payı 
ödediğini, 120 milyon leva 
değerinde yatırım yapıldı-
ğını örnek gösterdi. “Bor-
cumuzu ödemediğimiz 
doğru, fakat bu 3 milyon 
leva karşılığında 120 mil-
yon levaya yakın değerde 
yatırımlara sahip olduk. 
Sizlerin yapmadığı Bele-
diye Bütçesi’nin diğer yo-
rumu da budur” dedi. 

Milko Bagdasarov’un 
“Muhalefet, zaten görevi 
icabı karşı oy kullanır” 
ifadelerine atıfta bulunan 
Belediye Başkanı, “Bu 
doğru değil, çünkü yapı-
cı muhalefetler de var ve 
onlar sadece muhalefet 
olsun diye her zaman şu 
anda HÖH partisinin ol-
duğu gibi iktidardakilerin 
önerilerine karşı oy kul-
lanmıyor. Bizler buradaki 
siyasi partilerin şahsında 
bu yapıcı muhalefeti gö-
remiyoruz” diye yorumda 
bulundu. 

Sonuçta Kırcaali Be-
lediyesi 2017 Yılı Bütçe 
Taslağı’nın kabul edilme-
sine ilişkin yapılan oyla-
mada 23 Meclis Üyesi 
kabul oyu, 11’i ret oyu 
kullanırken 1’i de çekim-
ser kaldı. 

              Kırcaali Haber
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Bulgaristan'daki sığınmacılar anlayış bekliyor
Avrupa'nın batısına ulaş-

mak için yola çıkan sığın-
macılar, Bulgaristan’da 
gerek devlet makamların-
dan gerek halktan kendi-
lerine daha fazla anlayış 
gösterilmesini istiyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) 
en yoksul üyelerinden 
Bulgaristan'da sayıları 8 
bini geçmeyen sığınma-
cılar, Avrupa'nın batısına 
doğru yola devam etmek 
için bekliyor.

İçişleri Bakanlığına bağ-
lı Devlet Mülteciler Ajansı 
(DAB) kamplarındaki zor-
lu yaşam koşullarından 
bir an önce kaçmak iste-
yen sığınmacılar, maddi 
durumlarına göre AB ül-
kelerine doğru giden yolu 
kolaylaştırmaya çalışıyor.

Sur i ye l i  b i l g i saya r 
mühendisi Kenan Ha-
san, 2 yıldır yaşadığı 
Bulgaristan'da sahip ol-
duğu mülteci statüsüyle 
yardım kuruluşlarından 
bağımsız olarak diğer 
sığınmacılara yönelik 
yardım girişimlerini sür-
dürüyor.

Sofya’nın kenar mahalle-
lerinden birinde yaşayan 
Hasan, göç yoluna düş-
müş ancak geçim sıkıntısı 
çeken sığınmacılara evini 
açtı.

“Bu yolu biz seçmedik, 
kader bizi bu yola sürük-
ledi” diyen Hasan, ülkeye 
geldiği günlerde çektiği 
sıkıntıları unutmadığını, 
bu yüzden olanakları el-
verdiğince ihtiyacı olan 
herkese yardım etmek 
istediğini anlattı.

Kazakistan Teknik Üni-
versi tesinden mezun 
olduğunu ve dolayısıy-
la Rusça bildiğini ifade 
eden Hasan, bu saye-
de Bulgaristan’da halkla 
daha kolay iletişim sağla-
dığını söyledi.

Hasan, sahip olduğu 
mülteci statüsü sayesinde 
Yunanistan ve diğer Bal-
kan ülkelerindeki sığın-
macılara yardım etmeye 
çalıştığını, Makedonya’da-
ki İdomeni kampında ay-
larca yardım faaliyetlerine 
katıldığını belirtti.

Suriye’deki savaştan ka-
çan Hasan, 2015 yılında 
Türkiye’de 2 ay yaşadık-
tan sonra 20 saat yürü-
yüp Bulgaristan’a girme-
yi başardığını anlatarak 
' 'DAB’ın denetimindeki 
kampları tek tek gezerek 
orada yaşayan insanların 
ihtiyaçlarıyla ilgilendim. 

Gelen onca insanın der-
dini anlayabilecek, yetkin 
çevirmenlere ihtiyaç var. 
Sorunların doğru olarak 
anlaşılması gerekiyor. 
Öyle olursa zamanla 
uyum sürecin içerisinde 
çevirmen ihtiyacı kendi-
liğinden ortadan kalkar, 
kültürler birbirleriyle tanı-
şırlar” diye konuştu.

- Toplumun ön yargı-
ları

Albert Einstein’ın, “Ön 
yargıları parçalamak, 
atomu parçalamaktan 
zordur” sözüne atıfta bu-
lunan Hasan, sığınmacı 
olması nedeniyle yüzüne 
bakmayan komşularının 
gönlünü kazanmaya ça-
lıştığını söyledi.

Sofya’da ev tuttuğun-
da Rusça konuştuğu için 
komşularıyla daha rahat 
anlaşabileceğini düşün-
düğünü ifade eden Ha-

san, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Maalesef, selam ver-
diğimde yanıt almazdım. 
Yüzüme bakmazlardı. 
Ben de taktik değiştirdim. 
Bulgar komşularımın 
selamını alabilmek için 
bahçedeki salıncağı ta-
mir edip boyadım. Bunun 
neden yaptığımı soranlara 
da ‘Hepimiz burada mut-
lu olalım diye istediğim 
için’ yanıt verirdim. Artık 
mahallede herkes bana 
‘Merhaba’ diyor.”

Hasan, fırsat buldukça 
ülkenin Türkiye sınırına 
yakın, 3 bini aşkın sığın-
macının barındırıldığı ve 
büyük sorunların yaşan-
dığı Harmanlı Mülteci 
Kampı’nda kalanlara yar-
dım ettiğini belirterek Har-
manlı kampındayken sağ-
lık yardımı ihtiyacı olan ve 
geçim sorunları yaşayan 

iki çocuklu bir Suriyeli ai-
leyi Sofya’daki evinde bir 
haftalığına misafir ettiğini 
anlattı.

- "Gelecekte bize umut 
verebilecek hiçbir şey 
görmüyorum"

Harmanlı'daki kampta 
yaşadıkları sıkıntılardan 
kısa bir süre için de olsa 
uzaklaşabilen Suriyeli 
Muhammed Ali ve Sara 
Hüseyin, 3 ve 6 yaşla-
rındaki iki kızlarıyla kışın 
ortasında Kenan Hasan’ın 
evinde daha mutlu olduk-
larını dile getirdi.

Muhammed Ali, Suriye'yi 
terk ederek başlayan 
yolculuğun ilk günlerini 
hatırlamak bile istemedi-
ğine işaret ederek ''Edir-
ne garında göçmen ka-
çakçılığı yapan kişilerin 
yardımıyla 65 kişilik bir 
grup halinde trene bindik. 
Bulgaristan’da yakalandık. 
Polisin yakaladığı andan 
itibaren sıkıntılar başladı. 
Biz Bulgaristan’da sadece 
polislerin tavrını, Elhovo 
ve Harmanlı kamplardaki 
durumu biliriz. Göreceği-
miz tavır hep böyle olursa 
Bulgaristan göç yolumuz-
da son durağımız olmaya-
cak” dedi.

Yaklaşık 20 gün sınır 
bölgesinde gözaltında tu-
tulduktan sonra Harman-
lı’daki kampa gönderildik-
lerini belirten Muhammed 
Ali’nin eşi Sara Hüseyin, 
"Polislerin bize karşı tav-
rı son derece acımasız 
ve saldırgandı. Tuvalete 
bile gitmemize izin veril-
medi. Saatlerce soğukta 
bekletildik. Onlar da bu 
duruma bakıp güldü" diye 
konuştu.

Güvenlikçilerin çocukla-
ra bile kötü davrandığını 
anlatan Hüseyin, “Hamile 
olan kadınlar düşük yap-
sın diye soğukta aç bıra-
kılırdı” dedi.

Geldikleri yolda kimse-
den yardım görmediklerini 
belirten Hüseyin, "Yardım 
ve destek göremiyoruz. 
Dil bilmiyoruz. Kültür fark-
lı, yasalar da farklı. Önü-
müzde hiç açık kapı yok. 
Tüm kapılar kapalı. Gele-
cekte bize umut verebile-
cek hiçbir şey görmüyo-
rum." ifadesini kullandı.

Hüseyin, bir süre daha 
Kenan Hasan’ın evinde 
kaldıktan sonra yine Har-
manlı’daki kampa dönmek 
zorunda olduklarını sözle-
rini ekledi.

Bulgarcanın korunmasına ilişkin 
kanun tasarısı kafa karıştırdı

43. Millet Meclisi’nin 
feshedilmesinden bir 
hafta önce Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin 
Vatandaşlar (GERB) 
partisi milletvekili Kiril 
Dobrev’in Meclis’e sun-
duğu Bulgar Dilini Ko-
ruma Kanunu’nda deği-
şiklik yapılmasına ilişkin 
kanun tasarısı kamuo-
yunda kafaları karıştırdı. 
Konu tartışılmaya devam 
ediyor. 
BTV’ye konuk olan Sof-

ya Opera ve Bale Mü-
dürü Akademik Plamen 
Kartalov, “Saçma sapan 
bir kanun teklifi. Eğer 
teklif kabul edilirse, tüm 
opera ve müzikal oyun-
lar sadece Bulgarca oy-
nanacak, yabancı müzik 
toplulukları ve grupların 
isimleri ise Bulgarcaya 
çevrilecek” diye konuş-
tu. Akademik Kartalov, 

iyi bir kültürün opera ve 
operetlerin orijinal dilin-
de oynanmasını gerek-
tirdiğini belirtti. 
Halkın Sesi oluşumun 

Başkan Yardımcısı Vent-
si Mitsov’un ifadelerine 
göre alay konusu olan 
bu tür kanunların ortaya 

çıkmasının sebebi onla-
rı yazanların ehil kişiler 
olmamasıdır. 
Mitsov, kültür ile uğra-

şan kişilerin mecliste 
kendilerini temsil eden 
ve bu tür kanunların ha-
zırlanmasında yardımcı 
olan kişilerin olmadığını 

söyledi. 
Paradoks gibi 

gelecek ama 
tam da Bulgar 
Dilini Koruma 
Kanunu’nun 
basit imla ha-
talarıyla dolu 
olduğu ortaya 
çıktı. 
Dilbilimci Dr. 

Vladislav Mi-
lanov, “Di le 
karşı hassasi-
yeti olmayan 
kişiler böyle 
kanunlar teklif 
edemez” dedi. 

D i lb i l imc in in 
ifadelerine göre milletve-
killeri artık giyim kuralla-
rını öğrenmiş olsalar da 
hala meclis kürsüsünde 
konuşan kişilerin iyi dil 
becerileri gerektirdiğini 
öğrenememiştir. 
             Kırcaali Haber

Yoksulluk sınırı 
314 leva oldu

Boyko Borisov Hükümeti son oturumunda 2017 
yılında yoksulluk sınırını belirledi. Yoksulluk sınırı 
geçen yıla kıyasla 14 leva artarak 314 leva olarak 
belirlendi.

Yoksulluk sınırı gelirlerle ilgili politikaların oluştu-
rulmasında dikkate alınıyor.

Bu gösterge Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) 
“Aile Bütçelerinin Gözlemlenmesi” başlığı altında 
yaptığı incelemeden elde edilen veriler doğrultusun-
da özel bir yöntemle belirleniyor. 

Başka bir kararıyla hükümet, 1 Ocak 2017 tarihi 
itibarıyla yürürlüğe girmesi üzere asgari işçi ücretini 
460 levaya yükseltti. Artış 40 leva, veya geçen yıl-
ki asgari işçi ücretinin miktarına kıyasla yüzde 9,5 
oranındadır. 

Asgari işçi ücretinin 460 levaya yükseltilmesi ka-
rarını Boyko Borisov’un başkanlığındaki hükümet 
daha geçen yılın sonunda almıştı, ancak asgari işçi 
ücreti Ulusal Üçlü İşbirliği Konseyi toplantısında ele 
alınmasından sonra kararname kabul edildi. İşveren 
örgütleri, idari bir kararla asgari işçi ücretinin yüksel-
tilmesini protesto işareti olarak Ulusal Üçlü İşbirliği 
Konseyi oturumunu boykot etti. 

Hükümet, asgari saatlik ücretin 2,78 leva olmasına 
karar verdi. 

Hükümet kararnamesinin “Gerekçe” bölümünde 
asgari işçi ücretinin artırılmasıyla iş arayanların mo-
tive edileceği ve asgari ücreti çalışan vatandaşların 
ve aile gereksinimlerinin daha iyi bir şekilde karşı-
lanması garanti edileceği belirtildi. Bu değişiklikle 
çalışanlar arasında yoksulluk riskinin azaltılması 
beklendiği kaydedildi. 

Hükümet üyelerin deyimine göre, ekonomik büyü-
me, son yıllarda gayri safi yurt içi hasıla değerinin 
sürdürülebilir temposu, işe alınanların sayısının art-
ması ve ülkede ortalama işçi ücretinde artış olması, 
asgari işçi ücretinin artırılmasını sağlıyor. 
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Trend Araştırma Merkezi: Gelecek 
Meclise beş parti girecek

Trend Araştırma Mer-
kezi tarafından 10 ile 17 
Ocak tarihleri arasında 
1002 kişi ile yapılan an-
ket sonuçlarına göre beş 
parti kesinlikle gelecek 
Halk Meclisine girecek. 
B u  p a r t i l e r 

Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB), Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP), 
Birleşik Vatanseverler 
Koalisyonu, Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
ve İrade Partisi. İlk iki 
parti arasındaki oy farkı 
az oranda olup, yine de 
GERB birinci sıradaki 
yerini koruyor. 
Söz konusu kamuoyu 

araştırması Trend Araş-
tırma Merkezi öz kay-
nakları ile yapıldı. Anket 
sonuçlarına göre yüzde 
32,2 oranında oy alan 
GERB ile BSP arasın-
daki oy farkı neredeyse 
yüzde 3 oranı ile GERB 
birinci parti olmaya de-
vam ediyor. Bir leşik 
Vatanseverler, cumhur-
başkanlığı seçimlerinde 
yakaladığı ivmeyi koru-
yarak, yüzde 10,4 ora-

nında oy aldı. Veselin 
Mareşki’nin kurduğu İra-
de Partisi yüzde 6 ora-
nında oy aldı ve gelecek 
Halk Meclisine kesinlikle 
girecek. Seçim sorusu-
na ilişkin önceden su-
nulan seçeneklerle ya-
pılan testte tüm parti ve 
koalisyonlar arasından 
İrade Partisi hatta daha 
yüksek sonuçlar aldı. 
Oyunu Reformcu Blok 

koalisyonuna vereceği-

ni söyleyen vatandaş-
lar yüzde 3,7 oranında 
ve bu durumda koalis-
yon yüzde 4’lük seçim 
barajının biraz altında 
kalacak. Anlık sonuçlar 
Güçlü Bulgaristan İçin 
Demokratlar (DSB) Par-
tisinin yüzde 1,2, Bulga-
ristan Dirilişi İçin Alter-
natif (ABV) Koalisyonu 
yüzde 1 ve Evet Bulga-
ristan partisinin yüzde 
0,7 oranda oy alacağını 

ve Meclis’e giremeyece-
ğini gösteriyor. Ankete 
katılan vatandaşların 
yüzde 4’ten azı “Kimseyi 
Desteklemiyorum” seçe-
neğini seçti. 
Tr e n d  A r a ş t ı r m a 

Merkezi’nden yapılan 
açıklamada, işadamı 
Veselin Mareşkinin İrade 
partisini ve eski Adalet 
Başkanı Hristo İvanov’un 
“Evet Bulgaristan” parti-
sini kurmalarından dola-

yı yeni bir partinin var-
sayımsal potansiyelinin 
de araştırıldığı belirtildi. 
Vatandaşlara yöneltilen 
“Siz erken genel seçim-
lerde yeni bir partiye oy 
verir miydiniz?” sorusu-
na yaklaşık beşte birinin 
olumlu cevap verdiği, 
yüzde 65’inin ise olum-
suz cevap verdiği anla-
şıldı. 
Açıklamada, “Sonuç-

lara göre her ne kadar 
seçime katılım oranının 
yüksek olması beklense 
de, an itibarıyla cumhur-
başkanlığı seçimlerinde 
görülen katılım oranın-
dan daha yüksek olması 
beklenemez” denildi. 
Anket yapıldığı sırada 

hala görevine başla-

mamış olan Cumhur-
başkanı Rumen Radev 
hakkında en olumlu de-
ğerlendirmeler yapıldı. 
Başbakan Borisov’un 
onaylanma oranı iyi 
seviyede olmaya de-
vam ediyor ve ankete 
katılanların yüzde 30’u 
onun hakkında olum-
lu konuştu. Daha geri 
sıralarda yüzde 26’lık 
onaylama oranı ile BSP 
lideri Korneliya Ninova 
ve Vatansever Cephesi 
Eşbaşkanı Krasimir Ka-
rakaçanov, yüzde 24’lük 
onaylama oranıyla önce-
ki Cumhurbaşkanı Ro-
sen Plevneliev ve yüzde 
21’lik onaylama oranıyla 
Veselin Mareşki bulunu-
yor. 

Eski Bakan Pavlova: Ülkede 
yolların yarısı kötü durumda
NOVA TV’ye konuşan 

Bölgesel Kalkınma ve İs-
kan eski Bakanı Lilyana 
Pavlova, “Ulusal karayol-
ların yarısı, yani yaklaşık 
10 bin kilometrelik kesi-
mi kötü durumda” diye 
belirtti. Bakan, yoğun 
kar yağışlarından dolayı 
otoyollar ve birinci sınıf 
yollarda oluşan delik ve 
çukurlar nedeniyle acil 
olarak asfalt yama çalış-
malarıyla ilgili yorumda 
bulundu.
Pavlova, “Maalesef, 

tekrar yollarda asfalt ya-
ması yapılacak, çünkü 
buna büyük ihtiyaç var. 
Devlet karayolları 20 bin 
kilometre uzunlukta, on-
ların yaklaşık 10 bin kilo-
metrelik kesimi kötü du-
rumda. Biz yaklaşık 3 bin 
kilometre yolun bakım 
ve onarım çalışmaları-
nı yaptık, buna yatırım 
yaptık. Vinyet gelirlerin-

den başka karayolları 
için bütçeden ek olarak 
bu yıl da 150 milyon leva 
ayırdık” dedi. Pavlova’nın 
ifadelerine göre yıllarca 
temel onarım yapılma-
mış kesimlerde delik 
oluşmaması kaçınılmaz 
ve sonuçta yama üzeri-
ne yama yapılıyor. Ba-
kan, komple bakım ona-
rım yapılan kesimlerde 
şimdi sorun olmadığını 

sözlerine ekledi. 
Yol Altyapı Ajansı’ndan 

yapılan açıklamada acil 
olarak yol durumunun 
denetlenmesine başlan-
dığı bildirildi. Tüm ülkede 
asfalt yolların bozuldu-
ğuna dair alınan bir sürü 
ihbarlar sonucunda bu 
işleme geçildi.
Öncelikli olarak otoban-

ların eski kesimleri, birin-
ci ve ikinci sınıf yollarda 

asfalt yama 
çalışmaları ya-
pılacak. “Me-
riç”, “Hemus” 
ve “Trakya” 
otobanlarının 
bazı kesim -
lerinde asfalt 
yaması yapıl-
maya başlan-
dığı bildirildi.
P a v l o v a , 

“A v r u p a ’d a 
standar t lara 
ve düzenle -
melere göre 

7 yılda bir asfaltın tama-
men yenilenmesi gerekir. 
Bizim ülkede 7 yıllık yol-
lar yeni yol olarak kabul 
ediliyor” dedi. Bakan, şu 
anda deliklerin ve çukur-
ların soğuk asfalt karışı-
mı ile doldurulduğunu, 
ilkbaharda ise daha ciddi 
yol bakım ve onarımı ya-
pılacağını ifade etti. 
           Kırcaali Haber

Kırcaali kız güreş takımı 
üç madalya kazandı 

Kırcaali’nin Opılçensko (Hacımehmetler) köyün-
de bulunan Kırcaali Serbest Güreş Spor Kulübü 
Başkanı ve Antrenörü Süleyman Atalay, “Kulübün 
kız takımı 18 ve 19 Ocak tarihlerinde Gorna Orya-
hovitsa şehrinde düzenlenen Kızlar Ferdi Bulgaris-
tan Serbest Güreş Şampiyonası’nda üç madalya 

kazandı. Yıldız kızlar kategorisinde 38 sıkletinde 
Snejana İvanova ikinciliği elde ederek gümüş ma-
dalya sahibi oldu. Küçük kızlarda 44 kg sıkletinde 
Songül Mehmet, genç kızlarda 48 sıkletinde ise 
Yanka Delçeva üçüncü olup, bronz madalya ka-
zandı” diye bildirdi. 
Süleyman Atalay, Kırcaali Serbest Güreş Spor 

Kulübü’nün Kızlar Ferdi Bulgaristan Serbest Güreş 
Şampiyonası’na beş kız yarışmacı ile katıldığını ve 
Profesyonel Lig kapsamında düzenlenen şampiyo-
nada güçlü takımların mücadele ettiğini vurguladı. 
Atalay, “Şampiyonada kız güreş takımının elde et-

tiği başarılardan dolayı memnunum” dedi. Spor ku-
lübünün Profesyonel Lig’de Kırcaali’yi temsil ettiği 
halde ne belediye, ne de iş dünyası tarafından her 
hangi bir destek verilmediğini belirtti. “Antrenman 
yapmak için uygun tesislerimiz olmalı. Güreşçile-
rimiz sıcaklık derecesinin düşük olduğu bir odada 
antrenman yapıyor. Ne soyunma odalarımız, ne 
de duş kabinlerimiz var, yani yarışmacılarımız ilkel 
koşullarda antrenman yapıyor. Oysa 2017 yılına 
girdik” diye ifade etti. 
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

101 yaşındaki Sabriye nine, sıla özlemini giderdi 

Bursa’da yaşayan Ardino’nun 
(Eğridere) Hromitsa (Topallar) 
köyünden 101 yaşındaki Sab-
riye Yeşilbahçe, sıla özlemini 
gidermek için 653 kilometre 
yolculuk yaptı. Sabriye nine, 
“Belki de son kez memleketime 
geliyorum. Dünyaya gözlerimizi 
burada açtık ve nereye gider-
sek gidelim sıla özlemi çekiyo-
ruz” diye ifade etti. 
Asırlık ninenin sağlık durumu 

mükemmel ve hala çalışma gü-
cünü yitirmiş değil. Oğullarının 
bahçesinde gücü yettiğince ça-

lışıyor, kendi bakımını yapıyor, 
her sabah sütlü kahve veya 
ıhlamur çayını yudumluyor ve 
televizyonda dizi filmleri izliyor. 
Sabriye nineyi ziyaret eden 

Ardino Belediye Başkanı Res-
mi Murat, onunla, oğulları Bes-
tami, Zülkef, kızları Zeynep ve 
Basriye ile görüşüp sohbet 
etti. Resmi Murat, “Yaşlı kişi-
ler bizim zenginliğimiz. Onlar 
Rodopların yaşayan birer can-
lı tarihi ve biz onlara saygıyla 
davranmalıyız” diye kaydetti. 
Belediye Başkanı, asırlık nine-

ye hep böyle hayat dolu olma-
sını ve nice nice doğum günleri 
kutlamasını diledi. 
Sabriye Yeşilbahçe, 17 Ma-

yıs 1916 tarihinde Hromitsa’ya 
yakın Bogatino (Çorbacılar) kö-
yünde tarımla geçinen yoksul 
bir ailede dünyaya geldi. Küçük 
yaştan beri hayatı boyunca tar-
la işlerinde çalıştı. Ebeveynleri 
tütün üreticileriydi. 19 yaşın-
dayken evlenen Sabriye nine 
ve geçen asrın 70’li yıllarında 
vefat eden eşi Mustafa Müla-
zim ile büyük sevgi ve özveriyle 

çocuklarını büyüttüler. Sabriye 
nine, 18 torun ve 4 torun çocu-
ğuna sahip. 1971 yılında aile-
siyle birlikte Türkiye’ye göç etti. 
Asırlık nine, 50 yıldan fazla 

gün doğumundan batımına 
kadar tütün tarlalarında çalış-
tığını ve aynı zamanda bölge-
de ormanlık alanlara binlerce 
çam, ladin ve beyaz huş ağacı 
fidanı dikimi çalışmalarında 
bulunduğunu anlattı. Geçmişe 
doğru yolculuk yaparken göz-
yaşlarını tutamayan Sabriye 
nine, “Şimdi bu fidanların birer 
büyük ağaç olduğunu görün-
ce tekrar o günleri anımsa-

dım” dedi. Sabriye nine mey-
ve, sebze ve yoğurdu seviyor. 
Çok seyrek et yediği de oluyor, 
çoğu bayramlarda yiyor. 96 
yaşında Mekke’ye hacılığa gi-
den Sabriye ninenin en büyük 
hayali gerçekleşiyor. Yaşlı nine 
gençlere dinçliklerini korumala-
rı için spor tesislerinde spor ve 
egzersiz yapmaları yerine şehir 
dışı köylerde çalışan tarım üre-
ticilerine yardım etmelerini ve 
terleyinceye kadar kır işlerinde 
çalışmalarını tavsiye etti. Asır-
lık nine yaz aylarında yeniden 
doğup büyüdüğü toprakları zi-
yaret etmeyi umuyor.

Bakana " Neden çok kar 
yağıyor?" diye sordular

Yayınlanan tutanağa göre, Başbakan Borisov Hükümeti’nin son 
oturumlarının birinde Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, otu-
rumun başında söz alarak "Yılın başında niçin bu kadar çok kar 
yağıyor ve suçlusu kim?” diye sordu.

Donçev, Çevre Bakanı İvelina Vasileva’ya dönerek "Çevre ve Su 
Bakanlığına bağlı iklim 
yönetiminden sorum-
lu birim iklim yönetimi 
konusundaki görevini 
nasıl yerine getiriyor? 
Neden bu kadar yoğun 
kar yağışımız var ve 
aynı zamanda neden 
hava sıcaklığı bu kadar 
düşüktür diye sormak 
istiyorum?” dedi.

Çevre Bakanı Vasileva da "Ne biz, ne de adı geçen birim iklimi 
yönetebilir" diyerek Donçev’i ciddiyete davet etti.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) ülke-
deki barajların boş kaldığına ilişkin iddialarını hatırlatan Vasileva, 
"Son günlerde sanki bir absürt tiyatro sahnesinde yaşıyoruz" diye 
konuştu.

Tartışmaya katılan Bölgesel Geliştirme Bakanı Lilyana Pavlo-
va, “(BSP’liler) Karın erimesini beklerken tabii ki barajlardan söz 
eder. İlkbaharda karın erimesiyle barajlar yine dolar, BSP’liler de 
o zaman ‘Onları biz doldurduk’ derler. Kepçeyle mi? Neyle doldu-
racaklar?” ifadesini kullandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine müdahalede bulunan Borisov, 
“Sayın vekiller zamanımızın büyük bir bölümünü bomboş konuşa-
rak geçiriyoruz” diyerek tartışmayı sonlandırdı.

Borisov düzenlenen törende, görevi Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev’in kurduğu geçici teknokratlar hükümetine devretti.

Çifte vatandaşlar Hac ibadeti 
için sıra veya kura beklemiyor

Bulgaristan Baş Müftü Yar-
dımcısı Ahmet Hasan Bahadır 
ve Hac Daire Başkanı Cemal 
İsa ile Haskova Bölge Müftüsü 
Basri Eminefendi, Mustafake-
malpaşa Belediye Başkanı Sadi 
Kurtulan’ı makamında ziyaret 
etti. 

Ziyarette, Bulgaristan Baş 
Müftülüğü Hac Daire Başkanlı-
ğı tarafından soydaşların hac ve 
umre organizasyonlarının sıra 
veya kura beklenmeden yapıl-
dığı bilgisi paylaşıldı.

Haskova Bölge Müf tüsü 
Basri Eminefendi “Anavatan 
Türkiye’de soydaşlarımızın yo-
ğun olarak yaşadığı bölgeler-
deki Belediye Başkanlarımızı 
ve Sivil Toplum Kuruluşlarını 
ziyaret ediyoruz. Amacımız 
hac ibadetini yerine getirmek 
isteyen çifte vatandaşlarımızın 

Bulgaristan Baş Müftülüğüne 
müracaat etmeleri halinde hiç 
sıra beklemelerine gerek kalmı-

yor. Baş Müftülüğümüze ayrılan 
2017 yılı kontenjanından yarar-
lanmak isteyen soydaşlarımızın 
müracaatlarını bekliyoruz ”dedi 

Gerçekleştirilen ziyaretlerden 
oldukça memnun kaldıklarını 
belirten Bulgaristan Başmüftü 
yardımcısı Ahmet Hasan Ba-
hadır “Burada hiçbir yabancılık 
çekmiyoruz. Bulgaristan’dan 

Türkiye’ye 50 yıl önce göç eden 
vatandaşlarımız bile bize ilgi 
gösteriyor. Müslüman Müslü-

manın yüzüne bakınca 
kalbinden geçeni oku-
yabiliyor. O sıcaklığı bu-
rada görüyoruz, biz asla 
yabancı değiliz” dedi.

Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile geti-
rin Mustafakemalpaşa 
Belediye Başkanı Sadi 
Kurtulan “Türkiye ve 

Bulgaristan arasında uzun yıl-
lara dayanan dostluk ve kültü-
rel bağların canlı kalmasında 
üzerimize düşen görevi yerine 
getirmeye hazırız. Bulgaristan 
Baş Müftülüğünün çifte vatan-
daşlarımıza sunmuş olduğu bu 
özel hizmetten dolayı teşekkür-
lerimi sunuyorum” dedi.

                      Kırcaali Haber


