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Anayasa Mahkemesi (AYM),
Millet Meclisinin Haziran’da
onayladığı Ceza Yayasındaki
1944 - 1989 yılları arasında
Bulgaristan Komünist Partisi
üst düzey görevlilerinin işledikleri suçların zaman aşımına uğramamasına yönelik
değişikliği feshettiğini bildirdi.
Karar 11 kabul ve 1 ret oyu
ile kabul edilmiştir, bu oylardan sadece Filip Dimitrov ret
oyu vererek bu değişikliğin
Anayasa’ya aykırı olduğu
beyanını reddetmiştir.
GERB ve Reformcu Blok
tarafından oylamaya sunulan Anayasa’daki bu değişik-

Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

lik ile, çalışma kamplarında
işkence ve cinayetlerden ve

Bulgaristan Türklerinin zorla
isimlerini değiştirme sürecin-

emeklerinden dolayı tebrik ettiler.
Daha sonra Ömer Lütfi Kültür
Derneğini ziyaret eden konuklar, derneğin faaliyetleri hakkın-

da bilgi aldı.
Edirne Balkan Türkleri
Federasyonu Başkanı
Nedim Dönmez, Ömer
Lütfi Kültür
Derneği ile
Türk Kültür
ve Sanat
Derneği faaliyetlerinin
yoğun olduğunu belirterek, bu faaliyetleri
her zaman gönülden desteklediklerini ifade etti.
Sebahat NECİB

Balkan Göçmen Derneklerinden Kırcaali Haber’e Ziyaret
Eskişehir Muhacir Dernekleri
Federasyonu Başkanı Av. Zihni Çalışkan ve Edirne Balkan
Türkleri Federasyonu Başkanı
Nedim Dönmez Kırcaali Haber
gazetesini ziyaret ettiler.
Gazete sahibi ve Genel Yayın
Yönetmeni Müzekki Ahmet tarafından karşılanan konuklar,
gazetenin 10. yılını kutladı ve
yayın hayatında nice 10 yıllar
dilediler.
Türkiye’de ikamet eden Bulgaristan göçmenlerinin hemen
hemen tümünün Kırcaali Haber gazetesini takip ettiklerini
belirten konuklar, tüm gazete
çalışanlarını vermiş oldukları
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den (diğer adıyla Bulgarlaştırma Süreci) sorumlu olanların en azından bazılarını
mahkeme önüne çıkarmak
amaçlanmaktaydı. Ancak
kabul edilen bu değişiklikler
sadece sembolik olup Ceza
Yasası’nın diğer iki maddesi
tarafından hükümsüz kılınmaktadır: Bu maddelerden
ilki “işlenen her suç için, işlendiği dönemdeki yasalar
uygulanır”; ikincisi ise “suç
kararının yürürlüğe girmezden önce farklı yasa düzenlemeleri meydana geldiyse,
suç failine en uygun yasa
uygulanarak ceza verilir” kısımlarıdır.
Komünist rejiminde işlenen
suçların zaman aşımına uğramama kararına, Anayasa
Mahkemesi önünde Başsav-

Fiyatı 0,80 Lv.

cı Sotir Tsatsarov tarafından
itiraz edilmişti. Tsatsarov’a
göre bu düzenleme, yasa
önünde her vatandaşın eşitliğine, ayrımcılık yasağına ve
Anayasa’nın başka hükümlerine aykırı gelmektedir.
Bunun yanı sıra bireysel
başvurusunda (Anayasa şikayetinde) Başsavcı Tsatsarov, Anayasa’da sadece barış
ve insanlığa yönelik suçlarda
zaman aşımı bulunmadığını
da belirtmiştir. Kendisine
göre, Ceza Yasası’ndaki bu
üç madde de hukukun üstünlüğüne aykırıdır. Bunun
yanı sıra bu maddeler Ceza
Yasası’nın 2. maddesine ve
suç failine en uygun yasa uygulama kuralına aykırı geldiğini de belirtmektedir.
Başsavcının Anayasa şikayetinde daha, “Suçlulara
daha uygun yasa seçme kuralının kesin bir düzenleme
ile ortadan kaldırılmadığında
Ceza Muhakemesi Yasasının
2. ekindeki 24. maddesinin,
1. fıkrasının 1.mısrasında yer
alan önkoşullarına uygun olarak Ceza Yasası’nın §35 ve
§36. düzenlemelerini uygulanmasını engellenmiş olunmaktadır. Dolayısıyla, aynı
yasada birbirini hükümsüz
bırakan maddeler mevcuttur,
bu da hukukun üstünlüğüne
aykırıdır” denmektedir.
Kırcaali Haber
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Filibe Üniversitesi Kırcaali Şubesinde
Dino Çocuk Dil Merkezi Açıldı
Filibe Paisiy Hilendarski Üniversitesi’nin Kırcaali Lüben Karavelov
Şubesinde Dino Çocuk
Dil Merkezinin açılışı
yapıldı. Şubenin yönetimi, öğretim görevlileri
ve üniversitelilerin katıldığı açılış töreninde
Kırcaali’nin Veselçane
semtinde bulunan Sveti
Yoan Predteça Kilisesinde görevli Peder Nikolay
Veliçkov, hayır duasında
bulunarak, kutsal sayılan
sudan katılımcıların üzerine serpti. Dino Çocuk
Dil Merkezinin Yöneticisi
Doç. Dora Ştereva, “Yeni
açılan merkezde 4 -14
yaş arasında çocuklar
eğitim görecek, artık düzenleyeceğimiz dil kurslarına, sanat ve serbest
çalışmalara başvurular
almaya başladık” dedi.
Gruplar 10’ar çocuktan
oluşacak. Yabancı dil
eğitiminden başka onlar

bir gerçek. Bizim şubemizin Kırcaali’nin çocuklarına yabancı dil eğitimi
görmelerine, onlara en
küçük yaştan itibaren
dünyayı keşfetme olanağı sağlama arzusu içinde
olan yüksek kalifiye pro-

fesyonel öğretmenlerden
ders alma imkanı sunacağından son derece
memnuniyet duyuyorum”
dedi.
Çalışmalara önümüzdeki hafta başlanacak, katılım ücreti uygundur.

Çernooçene Çocukları
Köy Şenliğine Katıldı
müzik, dans, tasarım ve
modelleme gibi sanat çalışmalarına da katılacak.
Törende konuşan Kırcaali Lüben Karavelov
Şubesi Müdürü Prof. Dr.
İliyana Velçeva, “Bir yıl
önce üniversiteliler ve va-

tandaşların öğretim görmeleri üzerine açtığımız
dil merkezinin faaliyetine
bugün bu Çocuk Dil Merkezinin eklenmesinden
dolayı heyecanlıyım. Bu
yola koyulduğumuzda biraz güvensizlik vardı içi-

mizde, böyle bir merkezin
açılmasına değer mi ve
nasıl bir yaklaşım sergileyeceğimizi bilemiyorduk,
fakat girişimin başarılı
olacağına inandık. Risk
almaya karar verdik ve
işte bugün merkez artık

Çernooçene köy şenliklerinde yer alan çocuklar
seyircilerin gönüllerini fethetti. Bu yıl da bölgedeki
en büyük anaokulu olan Çernooçene Anaokulu
öğrencileri ve Gabrovo köyü ilk ve ortaokulu öğrencileri şenlikte kendi programlarıyla yer aldı.
Çocuklar, belediye idaresi binası önündeki açık
sahnede düzenlenen şenlik programında veli ve
konukların güçlü alkışlarını aldı.
Renkli sahne kostümleriyle çocuklar şarkı söyleyip dans ettiler ve anne babaları ile mutlu anlar

Bulgaristan sınır kapısında denetimler artırıldı!
Türkiye’nin ihracat yükünün büyük bir bölümünü çeken TIR sürücüleri
Kapıkule sınır kapısında
yine uzun araç kuyrukları
oluşturdu.
Zaman zaman TIR kuyruklarının 18 km’ye ulaştığı Kapıkule kara sınır kapısında şu an için bekleyen bin adet TIR aracının
olduğu ifade edildi.
Kurban Bayramı sonrasında Bulgaristan’ın
da Milli Bayramının olması nedeniyle zaman
zaman TIR kuyruklarının
yaşanmasına Bulgaristan tarafındaki yoğun ve
sıkı denetimde eklenince
hafta başında olmaması
gereken Tır kuyrukları 18
km’ye ulaştı.
Bir haftalık periyotta ortalama olarak 6 bin 500
TIR aracına gümrük işlemi yapan Bulgaristan
tarafının sıkı denetim
yüzünden işlem sayısını 2 bin 830 TIR aracına
düşürmesi uzun araç kuyruklarına neden oldu.
AB Parlamentosunda
alınan ve Türkiye tarafından gelip Avrupa’ya
geçiş yapan TIR araçlarına yönelik kararın tebliğ edilmesi sonrasında
başlayan denetim uygulaması Bulgar gümrük
hasasında işlemlerin yavaşlamasına neden oldu.
Özellikle yasa dışı mülteci
kaçakçılığı gibi konuların
önüne geçmek adına risk

analizleri çerçevesinde
konulan görevli sayesinde
TIR araçlarının içi tek tek
aranırken frigolu (soğuk
hava depolu) araçlarda
zorunlu X-ray taramasına
sevk ediliyor. Görevli bir
memurun brandalı araçlar içinde vücut sıcaklığını
ölçme işine yarayan özel
bir detektörle ölçüm işlemi yapması ve araçların
X-ray’a sevk dilmesi Türk
tarafında uzun araç kuyruklarına neden oluyor.
Üç günden buyana Kapıkule sınır kapsında bekleyen Tır sürücüleri uzun
bekleyişlerinin uykusuzluğa neden olduğunu ve
sıra kaybına uğramamak
içinde uykusuz kaldıklarını belirterek TIR kuyruklarının sonlandırılması için
bir an önce Bulgaristan

tarafıyla görüşülmesi gerektiğini kaydettiler.
Türkiye’den yükledikleri yüklerini Avrupa’daki
ülkelere teslim etmeleri
gerektiğini kaydeden TIR
sürücüleri “üç gündür
sıradayız. Uykusuz bir
şekilde 600 km daha yol
gideceğim. Bulgar tarafında denetimlerin arttığı
söyleniyor. Yükümü iki
üç gün içinde teslim etmem gerekiyor. Ancak
nasıl teslim edeceğimi
bilemiyorum” diyerek TIR
kuyruklarının azaltılması
için çalışma yapılmasını
istediler.
Öte yandan TIR kuyrukları ile ilgili olarak Bulgaristan tarafı ile sürekli
olarak görüşüldüğünü
söyleyen Edirne Valisi
Günay Özdemir “şu an

bin civarında TIR beklemekte. Son günlerde Avrupa Birliği komisyonları
tarafından Bulgaristan
bölgesinde özel tedbirler
almışlar ve bu konuda da
bütün TIR araçlarını X-ray
taramasına yolluyorlar.
Buna Bayram tatili eklenmesi ve Bulgaristan tarafında da bayram olması
tır kuyruklarının erimesinden bir gecikmeye neden
oldu. En büyük etkende
Bulgaristan tarafında risk
analizlerinin yoğunlaşmasından kaynaklanıyor” diyerek yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde TIR
kuyruklarının eritilmesinin
beklendiğini belirtti.
Bulgaristan tarafının 300
araç aldıktan sonra alıma
ara verdiği öğrenildi.
Kırcaali Haber

paylaştılar. Heyecanı arttıran müzik gösterisine en
küçükler de katıldı.
Öğretmenlerinin yönetimi altında küçükler programlarını büyük bir özveriyle hazırlamışlardı. Okudukları Rodop ve vatan konulu şiirleriyle ise katılımcıların gönüllerini fethetmeyi başardılar.
Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman,
katılımcıları konuşmasında selamlayarak bu şenliklerin hoşgörünün ve doğup büyüdükleri topraklara bağlılığın sembolü olduğunu dile getirdi. Aydın
Osman konuşmasında daha şunları paylaştı: “Çernooçene ilçesine bağlı tüm yerleşim merkezlerini
daha yaşanılır yerler haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm Çernooçelililer ise bu
çabalarımızı görüp değer verdiklerine inanıyorum.”
Çernooçene Anaokulu Müdürü Elmaz Apti, şenliklere büyük bir heyecan ve istekle katıldıklarını
belirtti. Elmaz Apti Çernooçene belediye yönetiminin, ilçenin en küçük vatandaşlarına hizmet
sunan anaokullarına her zaman destek olduğunu
dile getirdi. “Bizlerin bu şenlikte yer almamız ise
belediye yönetimine bir nevi teşekkürümüzdür”
diye ilave etti.
İskra stadında Çernooçene ve Ardino futbol
takımları arasında düzenlenen karşılaşmada ev
sahipleri galip geldi. İki takıma da kupa ve futbol
topları verildi.
Gelenek olarak her yıl Ekim ayında Çernooçene yeni bir görünüme bürünüp şenlik konuklarını
karşılamaktadır.
Salıncak ve atlıkarıncalar en küçüklerin atraksiyonu olurken müzik şenlik heyecanını en üst
düzeye çıkardı.
Program güreş müsabakaları ile devam etti.
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Bulgaristan ekonomisinin en büyük problemleri
Elektronik sektöründen
bir şirket üretim faaliyetlerine yatırım yapmak
için bölgemizi araştırıyor.
Ülkemiz, Makedonya ve
Sırbistan’ın da yer aldığı
kısa listede bulunmaktadır. Proje yaklaşık 4 bin
kişiye iş olanağı salamayı öngörüyor. Bulgaristan, AB üyesi olarak
stratejik bir avantaja
sahip olup Filibe’nin bir
sanayi sektörü olarak
başarıları da dikkatleri
üzerimize çekmektedir.
Buna rağmen yatırımcı
Sırbistan’ı tercih ediyor.
Sebebi de ülkemizde
yeterli işçilerin bulunmamasıdır. Ülkedeki en
büyük yatırımcılardan
bir Batı şirketi üçüncü
bir proje ile büyüme gerçekleştirmeyi planlıyor.
Fakat neredeyse bir yıldır bu proje yürürlüğe
geçememekte. Şirketin
yerel menajeri, “Çalışacak insan gücü bulup bulamayacağımızdan emin
olmadığım bir büyümeyi
Yönetim Kurulu önünde

talep edip savunamam”
diye açıkladı.
Türkiye şirketlerinden
Teklas’ın ülkemizde üç
fabrikası bulunmakta ve
Mercedes, BMW ve Audi
gibi büyük şirketlere kauçuk ürünleri ile plastik
borular üretmekte. Ülkemizdeki geçen yıl için
yüz büyük işveren sıra-

lamasında çalışanlarının sayısı en çok artan
şirkettir. Bir süre önce de
Bulgaristan’da dördüncü
fabrika projesinin hazır
olduğunu beyan etmişlerdi. Ancak bu yatırım
projesi uzun bir zamandan beri yine yürürlüğe
geçemedi. Bunun sebepleriyle ilgili şirketten,

deneyimli ve
uygun personel bulmakta
zorluklar yaşadıklarını belirttiler.
İşgücü piyasasının yeni
gerçeği budur:
ç alışan yok.
"Stara Planina
Hold" Müdürü
ve Bulgar Sanayi Sermaye
Derneği Başkanı Vasil Velev konuyla ilgili şunları paylaştı: “Eskiden
çalışanlarımızı
seçebiliyorduk,
şimdi ise çalışma alışkanlığı
olmayan ve eğitim düzeyi düşük olan kimselere
seviniyoruz. Bu çalışanlarımızı eğitmeye çalışıyoruz, çünkü onların
yerine geçebilecek başkası yok.” Velev daha,
“Üretebileceğimizden
fazla siparişlerimiz var,
fakat insan faktöründen

Bakan Bıçvarova, Avrupa Birliği Adalet
ve İçişleri Konseyi toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova,13.10.2016
tarihinde Lüksemburg’da
düzenlenen Avrupa Birliği
Adalet ve İçişleri Konseyi
toplantısına katıldı. Sınır
güvenliği konulu sabah
oturumunda içişleri bakanları yeni kurulan AB
Avrupa Sınır ve Sahil
Güvenlik Ajansının ve
göç süreçlerinin yönetilmesinin önemine vurgu
yaptılar. AB Komiseri Dimitris Avramopulos, Slovakya, Fransa, Almanya
ve Bulgaristan içişleri bakanları AB üyesi ülkeler
tarafından dış sınırların
donanımı için gerekli teknik ekipmanların sağlanmasına ilişkin süreçlerin
hızlandırılmasına ihtiyaç
duyulduğunun altını çizdiler.
Bakan Bıçvarova,”Ajans
tarafından dış sınırlarda
risk değerlendirilmesine
önemli ölçüde katkıda bulunmasını, kriz sırasında
hızlı ve esnek tepki verilmesine imkan verecek
personel ve ekipmanın
toplam rezervinin hızlı
bir şekilde oluşturulması,
mülteci kaçakçılığı, terörizm ve kaçakçılıkla ilgili
zamanında ve kaliteli bilgi
alışverişinde bulunulması
için kapasitenin seferber

dolayı faaliyetlerimizi genişletmekte temkinli davranıyoruz” diye açıkladı.
Ekonominin gelişmesiyle yeni iş olanaklarının
açılmaya başlanmasından, yani iki buçuk yıldan bu yana deneyimli
ve eğitimli kadro eksikliği daha da belirgin hal
almakta. Hem de her
sektörde: şöförden, mühendisten, menajer ve
daha yüksek pozisyona kadar. Önümüzdeki
yıl işgücü piyasasında
yavaşlama beklentilerine rağmen, gelecek
çok da umut verici de-

ğil. Bunun sebepleri ise
ülkemiz demografisinin
kötüleşmesi, kötü eğitim
sistemi ve 2. Terminalden dönüşü olmayan bir
bilet almayı planlayan
kaliteli bir eğitim görmüş
gençlerimizin sayısı artmasıdır. Eğitimli personel eksikliği şirketlerin
büyümesini ve yatırım
yapmalarını engelleyen
bir faktör haline geldiği
de bir gerçektir, bu ise
büyük bir sorundur. Çünkü ekonominin büyüme
potansiyelini olumsuz
etkilemektedir.
Kırcaali Haber

2016 yılında 16 bin kaçak sığınmacı,
Bulgaristan’a geçiş yaptı
Devlet Mülteciler Ajansı yetkililerin verdiği bilgilere
göre yılın başından bu yana yaklaşık 16 bin yabancı
uyruklu kişi yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçiş
yaptı.
Onlardan 7 bini Afganistanlı, 2 binden az kaçak mülteci ise Suriyeli sığınmacılardır.
Ülkemize Irak ve Pakistan’dan gelen mültecilerin
sayısı en fazla.
Malumatlara bakıldığında eylül ayında
Bulgaristan’dan sığınma talep edenlerin yüzde 57’si
erkek, yüzde 32’si çocuk ve diğerleri de kadındır.
Mültecilerin ancak yüzde 4’ü yüksek eğitim sahibidir.
Birkaç gün önce İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova, sığınmacıların Bulgar toplumuna entegre olup, iş
bulmaları için iki yılın yeterli bir süre olduğunu kaydetti.
Bakan, Bulgaristan’ın etnik yapısının değiştirileceği
yönündeki yorumları spekülasyon olarak nitelendirdi.
Avrupa Komisyonu, ekim ayının başında devlet sınırlarında sığınmacı baskısından dolayı sınır güvenliğini
ve göç yönetimini artırması için Bulgaristan’a 108 milyon avro destek verdi.

Bulgaristan Helsinki Komitesi:
Burka yasağı ayrımcılıktır

edilmesi ve iade konusunda belirleyici eylemler
yapılmasını bekliyoruz”
diye çağrıda bulundu.
Ajans tarafından yapılacak risk değerlendirilmesi
sayesinde AB üyesi ülkeleri, ajans görevlileri ve
ulusal sınır makamlarının
uyguladığı prosedürleri,
bilgi değişimini ve göç
süreçlerinde eğilimleri
değerlendirebilecekler.
Bakan Bıçvarova, Avr u p a Ko m i syo n u ve
Frontex’e Bulgaristan’ın
Avrupa Birliği’nin dış sınırlarının korunması ve
sığınmacı kaçakçılığı

ve terörizmle mücadele
konusunda sorumluluk
alması ve sorumluluk bilinci taşımasının tanınmasının ifadesi olarak yeni
AB Avrupa Sınır ve Sahil
Güvenlik Ajansının çalışmalarına Bulgaristan’da
başlamasını tercih etmelerinden dolayı teşekkür
etti.
Bıçvarova, “Bu önemli
bir olaydı, çünkü AB dayanışmasının açık bir kanıtıdır” diye belirtti.
Sığınmacı baskısı konusuyla ilgili Bulgaristan Dışişleri Bakanı, sığınmacı
baskısının hala artmaya

devam ettiğini ve ülkenin
sadece Bulgaristan-Türkiye sınırında değil, Bulgaristan-Sırbistan sınırının korunmasına yönelik
çabalara yoğunlaştığını
vurguladı.
Aynı zamanda Bıçvarova, Avrupa Birliğine yasal
giriş kuralları ve yasa dışı
göçle mücadele önlemleri olduğunun açık bir şekilde sinyali verilmesi için
AB ve Afganistan arasında Geri Kabul Anlaşmasının başarılı bir şekilde
uygulanacağına dair ümidini ifade etti.
Kırcaali Haber

Bulgaristan Helsinki Komitesi, Bulgaristan Kamu
Denetçisi (Ombudsman) Maya Manolova’ya gönderdiği mektupta Parlamentonun kabul ettiği
burka giyilmesini yasaklayan kanun tasarısından
dolayı Manolova’nın Anayasa Mahkemesine başvurmasını istedi.
Bulgaristan Helsinki Komitesi tarafından yapılan
açıklamada, Bulgaristan Helsinki Komitesi Hukuk
Programı Müdürü Avukat Margarita İlieva’nın Bulgaristan Ombudsmanına gönderdiği açık mektupta burka yasağı olarak bilinen yüzü tamamen veya
kısmen kapatan elbiselerin giyilmesini sınırlandıran kanun tasarısının Anayasa’ya aykırı olduğu kararını vererek, iptal etmesi üzere Anayasa
Mahkemesine başvuruda bulunmasını talep ettiği
bildirildi.
Bulgaristan Helsinki Komitesine göre kabul
edilen burka yasağı ayrımcılıktır, çünkü orantısız
olarak Müslüman kadınlarını ilgilendiriyor ve Bulgaristan Anayasası’na olduğu gibi insan haklarına
ilişkin uluslararası mevzuata ve uluslar üstü kurumların ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının
tavsiye ettiği standartlara da aykırı gelmektedir.
Helsinki Komitesi, sosyal bilimler alanında edinilen
bilimsel bilgiye göre bu yasağın Müslüman toplumların radikalleşmesinin bir ön koşul olduğunu
düşünüyor.
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Bulgaristan Göçmenlerine Sandık Başına Gidelim Çağrısı
6 Kasım 2016 Pazar
günü, Bulgaristan’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri
öncesi, Lütvi Mestan
Başkanlığında kurulan
DOST Partisi’nin Genel
Başkan yardımcıları Şabanali Ahmed, Hüseyin
Hafızov ve Aydoğan Ali
Bal - Türk Gebze şubesini ziyaret ederek yeni kurulan parti hakkında bilgilendirmede bulundular.
DOST Par t isi tem silc iler i, 6 Kasım'da
Bulgaristan’da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
Türkiye genelinde oy
kullanacak 90 bin çifte
vatandaş olan Bulgaristan göçmenlerini oy kullanmaya davet etti. Gebze Bal-Türk şubesinde
gerçekleşen toplantıya
Bal-Türk Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu,
Gebze Bal-Türk Şube
Başkanı İsmail Yılmaz
ve çok sayıda üye hazır
bulundu.

Çolakoğlu: Sandıklara
gidelim
Ziyarette konuşan Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu, "Bizim bugünkü
konumuz 6 Kasım'da
Bulgaristan'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bu

seçimler vesilesiyle de
bugün DOST Partisi'nin
Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri
ilimizi ziyaret ettiler. Bu
seçimlerin önemi her
milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
Türkiye'de sandık açılır. Fakat bu dönemde
tekrar Bulgaristan Par-

Parlamento Ulaştırma
Komisyonu, ikinci okumada Karayolları Trafik
Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı kabul etti. Tasarıya göre trafik polisinin
yaptığı testlerde kandaki

trafikten menedilecek.
Bu araç tescil belgesinin
ikinci kısmına el konulmasıyla mümkün olacak”
diye izah etti.
Bir araç sahibine test
yapıldığında kandaki alkol miktarı 0,5 promilden
fazla çıkan veya uyuşturucu madde etkisinde
olan bir sürücüye aracını

alkol miktarı 0,5 promilden fazla çıkan alkollü
içki, narkotik veya başka uyuşturucu maddeler
kullandığı tespit edilen
ve kontrol edilmeyi reddeden sürücülerin araç
plakalarına Trafik Polisi
(KAT) tarafından el konulacak.
Trafik Denetleme Şube
Müdürü Boyko Raynovski, “Bir kişi araç sahibi
olup, ehliyeti olmayabilir.
Sahibi olmayan bir kişi
tarafından sürüldüğü
halde araç bir aya kadar

sürmesine izin vermesi
halinde araç tescil belgesine el konulacak.
Tescil edilen, fakat tescil plakası olmayan veya
tescil işlemlerinde eksiklik tespit edilen araç
sahiplerine de altı aydan
bir yıla kadar araç sürme
yasağı konulacak. Bu
durumda 200-500 leva
arsında ceza uygulanacak. Kanun tekrar ihlal
edildiğinde ehliyete 1- 2
yıl arasında süreliğine
el konulacak, ceza miktarları ise 600-1500 leva

arasında olacak.
Kış ayları yollarda kar
veya buz olduğu zamanlarda sürücülerin araçlara kış lastikleri veya zincir takmaları zorunludur.
Parlamento Ulaştırma
Komisyonunda yer alan
milletvekilleri, bu hükme uymayan sürücülere
yıpranmış veya yırtılmış
lastiklerin kullanımı için
50 leva miktarında ceza
kesilmesine karar verdiler.
İlk önce kış lastiklerinin
takılması Kasım ayından
1 Nisan’a kadar zorunlu
olması teklif edilmişti.
Fakat bu teklif kabul görmedi. Argüman olarak
Bulgaristan’ın farklı bölgelerinde hava sıcaklığı
derecelerinde farklılık olduğu ileri sürüldü. Karın
ekimde veya nisanda da
yağabileceği belirtildi.
Ulaştırma Komisyonu
Başkanı Nastimir Ananiev, “Ehliyeti yanında
olmayan sürücüye de
farklı işlem uygulanacak.
Şimdiye kadar araç durdurulurdu, sürücüye ceza
kesilirdi ve serbest bırakılırdı. İleride aracı almak
için ehliyet sahibi birinin
gelmesi gerekecek” diye
izah etti.
Ananiev’in ifadelerine
göre KAT, her hafta ehliyetsiz araç kullanan 500600 kişiyi yakalıyor.

Alkol ve uyuşturucu kullanan
sürücülerin araç plakalarına el
konulacak

lamentosu oyların kullanılmasında bir kısıtlama
yaptı. Türkiye'nin tamamına 35 sandık verdiler.
Daha önceden 126 sandığın açıldığı yerde toplamda 35 sandık verildi
ve Kocaeli'nde payımıza düşen 2 sandık oldu.
Birisi İzmit'te diğeri de
Gebze'de. Binlerce çifte vatandaşın olduğu oy
kullanma potansiyeli olan
yerde 2 sandık tabi ki yetersiz. Bu aslında herkes
tarafından biliniyor. Bu bir
anlamda da demokratik
hakların kullanılması için
önemli bir kısımdır. Bizler bunun aksine demokratik haklarımızı kullanmak, var olduğumuzu ve
Bulgaristan’la bağımızın
devam ettiğini göstermek
için ısrarla oy kullanma
üzerinde ciddi bir çalışma yapıyoruz. Gerekirse
kuyruklar olsun, gerekirse kullanamayalım ama
sandıklara gidelim. Çünkü sandıkların kapasitesi
ve potansiyeli belli. Potansiyelin çok çok altında
bir sandık sayısı mevcut.
Bir önceki seçimlerde Kocaeli'nde 10 tane
sandık vardı. Buradan
herkes bunun ne demek
olduğunu tahmin edebilir.
Birinci mesajımız demokratik hakları kullanma
hakkında. Amaç burada
Bulgaristan'da kağıt üzerinde olan haklarımızın
fiiliyatta da gerçekleşmesini sağlamak için görüşmek" dedi.
Sandık sayısı 126'dan
35'e düşürüldü
DOST Partisi Kırcali
Milletvekili ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Şabanali Ahmed ise, "Bugün Cumhurbaşkanımızla İstanbul'da Beylerbeyi
Sarayı'nda bir saati aşkın bir görüşme yaptık.
Güzel bir görüşme oldu.
Bulgaristan'daki birçok
konuyu değerlendirip ele
aldık. İki ülke ilişkilerini

değerlendirmekle beraber bu doğrultuda orada
yaşayan soydaşlar doğrultusunda neler yapılabilir, ne gibi yardımları
dokunabilir, Türkiye'nin
oradaki yapabilecekleri,
Türkiye'nin ekonomisinden istifade edilmenin
ne kadar mümkün olduğu
gibi konuları değerlendirdik ve bunları masaya
yatırdık. Çok verimli ve
güzel bir görüşme oldu.
Bu anlamda da Cumhurbaşkanımıza yoğun
programı arasında DOST
Partisi'ne bu kadar zaman ayırdığı için teşekkür ederim. Biz Türkiye'yi
her zaman Bulgaristan'ın
kardeş bir ülkesi olarak
gördük. Bizim için Türkiye tabi ki anavatandır.
Bizim için Türkiye her zaman başımız sıkıştığında
yüzümüzü döndüğümüz
ve çare aradığımız bir
ülkedir. Bugünkü siyasetiyle zaten görüyoruz
ki sadece bizde değil
Ortadoğu'da da bir sorun
çıksa insanlar Türkiye'de
bir çözüm bulmaya yönelik girişimlerde bulunuyor. Bu doğrultuda biz
daha ileriye daha güzel
çalışmalar dostluğun
güçlenmesiyle ve dostluğun siyasetinin ortaya
çıkmasıyla daha güzel
gelişmelerin olacağına
inanıyoruz. Sandık sayısının düşürülmesi her
şeyden önce insan hakkı
ihlali. Çünkü burada yaşayan insanlar hem Bulgaristan vatandaşı hem
de Bulgaristan’la bağları devam eden insanlar.
Bu yasa özellikle DOST
Partisi ortaya çıktıktan
sonra gündeme gelip
kabul edilmesi ilginç bir
durum. Çünkü özellikle
Türkiye'den destek görmesi beklenen DOST
Partisi'nin oylarını sınırlanması ve daha az oya
kavuşmasının gereğiyle yapıldı muhtemelen.
Ama şuna inanıyoruz ki
insanların haklarının ihlali
çok uzun sürmeyecektir
ve 6 Kasım'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
biz kendi adayımızla girmiyoruz DOST Partisi
olarak. Bu seçimleri kazanmak gibi bir iddiamız
da olmadığı için ve yeni
bir parti olduğumuz için
ilk katılacağımız seçimler bu seçimler olmasın
diye değerlendirdik. Parti
olarak öyle karar verdik.
Adayımız olması çerçevesinde kamuoyunda
belli bir talep vardı bu
doğrultuda. Ama partinin ilk gireceği seçimlerin
muhtemelen parlamento
seçimleri olması daha

sağlıklıdır. Çünkü doğrudan kendisin ilgilendireceği bir seçim olacak.
Ama herhangi bir adayı
destekleyip desteklememek konusunda tabi
ki kararımızı vereceğiz.
Belli kriterleri adaylara parti olarak sorduk.
Bulgaristan'ın gelişmesi ve demokratik olarak
ne düşündüklerine dair.
Onların verdiği cevaplar
doğrultusunda biz mevcut adaylardan bir tanesini destekleyeceğiz. Ama
peşinen sol bir adayı
desteklemeyeceğimizi de
ifade ettik. Bulgaristan'da
özellikle cumhurbaşkanlığı seçimleri şu aşamada
temsil edilemeyeceğini
düşündüğümüz için öyle
bir adayı biz desteklemeyeceğiz parti olarak.
35 sandık Türkiye için
çok sınırlı ve yetersiz bir
rakam. Bunu da sırf Türkiye'deki seçmenleri engellesin diye yapıldı. Baz
aldıkları konu Türkiye
haricindeki diğer ülkelerde en çok bu güne kadar
35 sandık açılmış. Ama
tabi oralardaki imkan ve
nüfus potansiyeli Türkiye
ile mukayese edilemeyecek kadar az olduğu için
oralardaki sandık sayısı
yeterli olsa da Türkiye
için yetersiz. Ama biz 6
Kasım'da bir kez daha
göreceğiz ki bu sandıklar yetersiz ve Bulgaristan’daki parlamento ve
Bulgaristan'daki ilgili makamlar buna çözüm aramak ve çözmek zorunda
kalacaklarını düşünüyoruz. Çünkü hiç kimsenin
oy kullanma hakkını elinden alamayız ve burada şöyle bir çelişki var.
Bulgaristan Parlamentosu hem sandık sayısını
sınırlıyor hem de 2 defa
peş peşe oy kullanmayan
kütükten düşürülecektir.
İmkân sağlamamışsınız,
oy kullanmasını kısıtlamışsınız, ondan sonra da
diyorsunuz ki oy kullanması sınırlandırılacaktır.
Zaten sınırlandırmışsın.
Düşünmene gerek yok
ki. Sandığa giden herkes
sandık sayıları kısıtlı olduğu için bu oyunu kullanamayacak. Ama benim
bu konuda söyleyebileceğim şu; herkes oyunu kullanmak için gayret etsin.
Azami ölçüde 35 sandığı
kullanalım ve değerlendirelim. Ve hatta gidip hakkımızı arayalım. Sıra gelmiyorsa da bu anlamda
biz vatandaşlık hakkımızı
yerine getirmek istiyoruz
diye vatandaşlara söylemekte faydalı olduğunu
düşünüyorum" ifadelerini
kullandı.
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Ana dilde seçim kampanyası
yasağı Avrupa Parlamentosunda
Ana dilde seçim kampanyası yasağına karşı,
Avrupa Birliği Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük tarafından sunulan
açık dilekçe Avrupa Parlamentosu web sitesinde
okunabilmekte ve oylanabilmektedir.
Hak ve Özgür lükler
Hareketi Gençlik Kolları
Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili
İlhan Küçük "Seçmenlerin
iradelerini özgürce ortaya
koymalarını garanti eden,
özgür seçimlerdir" diye
yorumladı.
AP Milletvekili, sunmuş
olduğu "Seçim kampanyaları sırasında Bulgar
dili dışında diğer dillerin
kullanımının yasaklanması yoluyla Bulgaristan'da
seçim haklarının ihlali" ile
ilgili açık dilekçenin "Avrupa Parlamentosu açık
dilekçe portalinde okunabilmekte ve oylanabilmektedir " diye bildi.
Avrupa Parlamentosu
açık dilekçe portalini ziyaret eden ve destek olmak isteyen herkes, kayıt
olup, İlhan Küçük tarafından sunulan açık dilekçe

0927/2015 seçmeli ve
"destek" tuşuna basması
gerekmektedir.
HÖH temsilcileri, seçim
kampanyaları sırasında
Bulgar dili dışında diğer
dillerin de kullanılması ile
ilgili düzenlemeyi ifade
ederek, defalarca Bulgar
ve Avrupa kurumlarının
gündemine getirmişlerdir.
Hatırlanacağı gibi, seçim
kampanyası sırasında ana

dilinde Türkçe propaganda yaptıkları için İlhan Küçük ve Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) üyelerine
Bulgar yargısının kestiği bir sürü para cezaları,
Küçük’ün mahkeme kararına itiraz etmesi ve Avrupa Parlamentosu’nda yer
alan dört siyasi gruptan
meslektaşlarıyla birlikte
Avrupa Birliği’nde çok
dilliliğin teşvikine ilişkin

yazılı bildirge sunulması
için prosedür başlatmıştı.
Onu destekleyen toplam
44 AP Milletvekili olmuş
ve kendisinin de belirttiği gibi "Bir kısmı Avrupa
Halk Partisi’nden (ENP),
bir kısmı sosyalistler olan
meslektaşlarla birleşip
azınlık dillerinin ve kültürlerinin korunması için
sistematik bir yaklaşım
benimsenmesini isteme-

ve sağlık alanında 62
milyon lev değerinde
yatırıma neden olduğunu belirtti.
Bu proje Şumen’in su
döngüsünün ikinci aşamasıdır, burada ise iki
alt tesisat yer almaktadır:
Arıtma tesisatı için azot
ve fosforu temizleyen biyolojik tesisin kurulması
ve SAT’na kadar basınç
toplayıcısı ile Divdyadovo mahallesi kanalizasyonu için pompa istas-

yonunun kurulması. Yatırımın
toplam değeri
ise 13 milyon
levadır. Bu tesisatların yürürlüğe girmesiyle
Çevre Koruma
Operasyonel
Programından
gelen 60 milyon
leva üzer inde
yatırımın sağlandığı en büyük su
projeleri tamamlanmış bulunuyor.
Bir Amerikalı yazarın
gazete yazısı hakkında
yorum yapması istenilen Başbakan, yer alan
cümlelerin Forbes’un değil yazarın şahsi fikirleri
olduğunu belirtti. Başbakan Borisov şunları da
ilave etti: “Bir bloggerin
yazmış olduğu şeylere
karışmıyoruz, yazmak
istediklerinde özgürdür.”
Kırcaali Haber

Boyko Borisov Şumen’de yeni su
arıtma tesisatının açılışını yaptı
08.10.2016 tarihinde
Şumen’de yeni tesisatın
açılışı esnasında Başbakan Boyko Borisov, “Su
arıtma tesisatı, Şumen
vatandaşlarının kendi
cebinden 49 milyon leva
ödemesi gerektiği başarısız bir projeydi” ile
başlayan konuşmasında şunların altını çizdi:
“Şimdiye kadar çok hoşgörülüydüm, fakat her
gün tekrar tekrar Oreşarski ve onu yönetime
getiren siyasi partilerin
bizleri sürüklemiş oldukları istikrarsızlığı her gün
dile getirmem gerektiğini
gördüm. Sözel çarpışmalara girmemek adına
her zaman konuştuklarıma dikkat ettim, ancak
bunlar her gün hatırlatılması gerek. Şumenliler
başarısız bir yönetim
seçtiklerindin dolayı aslında suçsuzdur, çünkü
onlar kandırılmıştı. Bugün bu tesisatın bu hale
gelmesi için bizler, AB

programlarının ikinci sürecinden mali desteğin
daha çabuk ulaşmasını
sağladık. Şumen için
çalışmalarımıza devam
edeceğiz.”
Başbakan, bu ek maddi desteğin 1988 yılında
başlatılan projenin tamamlanmasını sağlayarak ve su artıma tesisatından yararlanacak olan
100 000’den fazla kişiyi
kapsayarak Şumen’in
şu anda çevre koruma

yi başardığımız için son
derece mutluyum." Avrupa Komisyonuna sunduğu bildirgeden sonra ise
2015 yılı sonunda İlhan
Küçük, Avrupa Parlamentosu’ndaki Dilekçeler
Komitesine sözü yukarıda
geçen açık dilekçeyi sunmuştur.
AP Milletvekilinin dile
getirdiği: "Konunun çok
önemli ilgi odağına dönüşmesi, AP’deki farklı ülkeyi
ve farklı politik gruplarını
temsil eden meslektaşlarının çoğunun açık dilekçeyi desteklemeleri ve
dilekçede belirtilen "İlgili
yasal kısıtlamaların Avrupa hukukunu ihlal ettiği”
ve "Her vatandaşın kendi
seçtiği bir dilde görüş ve
düşüncelerini ifade etme
hakkına sahip olması ko-

nusunda garanti gerektiğini" hemfikir olmaları idi.
İlhan Küçük belirttiği
gibi: "Seçmenlerin iradelerini özgürce ortaya
koymalarını garanti eden,
özgür seçimlerdir. Bu seçimler, seçmenler arasındaki görüş ve bilgilerin
serbest değişimini işaret
etmektedir. Sadece özgür
seçimler, bütün seçmenlerin seçim sürecini tamamen anlamalarını ve tam
kadro olarak özgür seçimlere katılmalarını mümkün
olduğunu garanti eder. "
İlhan Küçük nihai hedefi dile getirerek, ortak
çabalar ile sözü yukarıda
geçen açık dilekçedeki
Bulgaristan Cumhuriyeti
Seçim Kanununun ayrımcı metninin yürürlükten
kaldırılmasıdır.

Canan Ahmet, Bulgaristan
Ordusu’nun elit sporcuları
arasında
Savunma Bakanı Nikolay Nençev ve Gençlik
ve Spor Bakanı Krasen Kralev’in katılımıyla düzenlenen törenle 9 elit sporcu, Bulgaristan Ordusu Elit Spor Merkezine görevlendirildi. Onların
arasında aslen Kirkovo’nun (Kızılağaç) Vırben
(Ayvaz) köyünden olan güreşçi Canan Ahmet
de bulunuyor.
Bulgaristan Ordusuna mensup olan diğer spor-

cular kürekçi Staniliya Stamenova, güreşçi Georgi Vangelov, güreşçi Miroslav Kirov, biatloncu Vladimir İliev, boksör Daniel Asenov, boksör
Stanimira Petrova, jimnastikçi Yordan Yovçev ve
atletizm yarışmacısı Momçil Karailiev.
Elit Spor Merkezi’nin hizmete açılmasıyla dünya ve olimpiyat şampiyonalarında derece sahibi
ve finalist olarak kendini ispatlamış sporcuların
yanı sıra askeri eğitimleriyle birlikte büyük spor
başarıları elde etmek üzere antrenmanlara ve
yarışmalara katılmaya devam edecek genç ve
yetenekli sporculara yardımcı olunması amaçlanıyor.
Master sporcular, Elit Spor Merkezine Gençlik
ve Spor Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı onayı
ile görevlendirildiler.
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Genç masa tenisçilerinin büyük başarıları
Plovdiv (Filibe) şehrinde
düzenlenen 12 Yaş Altı
Ulusal Genç Olimpiyat
Yarışmacı Turnuvası’nın
birinci ön eleme turunda
ve Panagürişte’de düzenlenen tüm yaş gruplarına
yönelik ulusal turnuvada
Ardino (Eğridere) Yunak
2005 Masa Tenisi Kulübünden genç yarışmacılar mükemmel bir performans sergiledi.
Geçen haftanın sonunda kulüpte geçici olarak
antrenörlük yapan Seval Mutalibov’un yönetiminde Ardinolu gençler
iki turnuvada da derece
elde ettiler.
Genç Olimpiyat Yarışmacı Turnuvası’nda
Tsvetelina Georgieva,
grup maçlarında rakiplerine karşı mutlak galibiyet
elde ederek, nihai sıralamada birinci sırada yer
aldı. Final karşılaşmada
Georgieva, takım arkadaşı Veronika Kehayova’yı
yendi. Üçüncü sırayı

Dilek Hüseyinova aldı.
Oğlanlarda Steven Ra-

dev, Cengiz Ahmedov ve
Nurkan Günaydın üçün-

cü, dördüncü ve beşinci
sırayı aldı ve turnuvanın
ikinci ön eleme turuna
katılma hakkı kazandılar.
Panagürişte’de yapılan
ulusal turnuvada Sidelya Mutlu mükemmel bir
performans sergiledi. Sidelya, grup maçlarında
rakiplerine karşı mutlak
galibiyet elde etti, birincilik yolunda belirleyici
maçta ise Pernik kasabasından katılan yarışmacıyı yendi ve kendi
yaş grubunda şampiyon
oldu. Takım sıralamasında Yunak 2005 Masa
Tenisi Kulübünden genç
yarışmacılar birinci oldu.
Ardinolu yarışmacılar, 12
yaş altı kategorisinde de
şampiyon oldu.
Oğlanlarda kulübün yarışmacıları, 10 -12 yaş
altı grupları takım mücadelesinde birinciliği, 15
yaş altı yarışmacılar ise
ikinciliği elde etti.
Yunak 2005 Masa Tenisi Kulübü’nde geçici

Başbakan Boyko Borisov: “Türkiye Avrupa’nın
stratejik ortağı olmaya devam etmeli”
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oluşturduğu
Avrupa Sınır ve Sahil
Koruma Gücü, Türkiye-Bulgaristan sınırında Kapitan Andreevo
Gümrük Kapısı’nda düzenlenen resmi törenle
faaliyete geçti.
Kapıkule’nin karşısında
bulunan Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’ndaki törende konuşan
Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov, ''Türkiye, Avrupa’nın stratejik
ortağı olmaya devam
etmeli.” dedi.
Bir yıl önce böyle bir
gelişmenin düşünülemeyecek kadar büyük
bir hayal görüldüğünü
belirten Borisov, “Biz,
daha o zamanlarda
AB’nin tüm dış sınırlarının kapatılmasının şart
olduğunu söylemiştik.
Sadece Bulgaristan-Türkiye, Yunanistan-Türkiye
veya İtalya’nın değil, tüm
sınırlar kapatılmalıydı.”
dedi.
Borisov, AB ve Türkiye
arasındaki, sığınmacılar konusunda varılan
anlaşmanın yürürlükte
kalması gerektiğini de
vurguladı.
Türkiye güvenlik güçlerinin bu konuda etkin
çalıştığını kaydeden

olarak antrenörlük yapan
Seval Mutalibov, “Tüm
yarışmacıların sergilediği
performanslardan memnunum. Bir kez daha ülkede en güçlü ve başarılı
oyunculardan olduğumuzu ispatladık” dedi.
Ardino Yunak 20 05
Masa Tenisi Kulübü Başkanı Svetoslav Saşev de
masa tenisçilerin performansından memnun

olduğunu söyledi. Saşev, “Tüm antrenörleri,
yarışmacıları ve velileri
verdikleri emek için tebrik
ederim. Henüz başarı kazanmaya başladık” dedi.
Saşev, spor kulübün
minibüsü için 4 kış lastiği
bağışında bulunan yerli iş
adamı Levent Gerginov’a
en içten teşekkürlerini
dile getirdi.
Kırcaali Haber

Meyve ağacı, çilek ve ahududu
üreticilerine devlet desteği
Devlet Tarım Fonu Yönetim Kurulu yaptığı oturumunda Kış Mevsiminde Yıllık Bitkilerde Zararlıların Kontrolüne İlişkin Bulgaristan Ulusal Programı kapsamında
alınan önlemlerle ilgili Çiftlik Sahiplerinin Harcamalarının Telafi Edilmesine İlişkin Destek Programına sonbahar dönemi başvuruları için 1 milyon leva ilave mali
kaynak sağlanması kararı aldı.
Devlet desteği, yumuşak ve sert çekirdekli meyve
türleri, çilek ve ahududu yetiştiren tarım üreticilerine
yaptığı giderlerin bir kısmının karşılanması şeklinde
yapılacak. Destek programı kapsamında hektar başına katma değer vergisi dahi 100 levaya kadar yapılan
giderler karşılanacak.
Desteğin temel amacı yıllık meyve ağaçlarında, çilek
ve ahududu bitkilerinde zararlıların yayılmasından dolayı tarım üreticilerinin uğradığı kayıpların maksimum
sınırlandırılmasıdır. Kaydını yaptırmış meyve ağacı,
çilek ve ahududu yetiştiriciliği yapan küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerine mali destek sağlanacak.
Devlet desteğine ilişkin başvurular, Devlet Tarım
Fonu il müdürlükleri tarafından 4-18 Kasım tarihleri
arasında kabul edilecek.
Sonbahar döneminde meyve ağaçları ve çilek ve
ahududu bitkilerinde zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını raporlama süresi 30 Kasım’da, devlet desteği
yapılmasına ilişkin sözleşmelerin imzalanması ve ödeme süresi ise 19 Aralık 2016 tarihinde dolacak.

Kırcaali Belediyesi 2016
Belediye Fuarına katıldı

Borisov, sınıra 45-50
kilometre mesafede 2-3
milyon sığınmacı yaşadığına dikkati çekti.
Müslümanlara karşı
söylemlerde bulunanları eleştiren Borisov,
“AB’den daha mükemmel yaşama yeri yok.
A B’den kanıtlanmış
daha başarılı bir yönetim modeli de yoktur.”
ifadesini kullandı.
Bor isov, sığınmacı
akınının durdurulmasının tek yolunun, Rusya
ile ABD’nin anlaşmaya
varması olduğunu belirterek, “En kötü barış
bile bu insanların evle-

rine dönüşüne yardım
edebilir.” dedi.
Komutanlığını AB Dış
Sınırları Koruma ve Güvenlik Dairesi Frontex'in
Müdürü
Fabrice
Leggeri’nin üstleneceği
gücün personel, teknik
donanım ve eğitimli köpekleri de tanıtıldı.
Göç, içişleri ve vatandaşlıktan sorumlu
Avrupa Birliği Komiseri
Dimitris Avramopoulos
ise AB üyesi bir ülkenin
"dış kapısı"nın, tüm ülkelerin ortak "dış kapısı"
olduğunu ifade ederek,
bölgedeki ülkeler ile iş
birliğinin önemine dik-

kati çekti. Avramopoulos, yeni gücün geniş
yetki sahibi olduğunu ve
geniş bölgesel iş birliği
içinde faaliyet göstereceğini kaydetti.
Bulgaristan Başbakan
Yardımcısı ve İçişleri
Bakanı Rumyana Bıçvarova ise AB Sınır ve
Sahil Koruma Gücü’nün,
Avrupa’nın güvenliğinin
sağlanması ve dış sınırlarının korunması
açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu
söyledi.
Törene, Edirne Valisi
Günay Özdemir ve beraberindeki heyet de katıldı. AA

Kırcaali Belediyesi bu yıl da XI. Yerel Yönetim Buluşmaları dahilinde düzenlenen 2016 EKSPO Belediye
Fuarında kendi standıyla yer aldı. Stantta aralarında
Arpezos
K u z e y
Parkının
III. Aşama projesi, atıkları
ayrı toplama projesi, Avrupa
programları dahilinde
gerçekleştirilen başarılı projelerin yer aldığı İl Bilgi Merkezi broşürleri, Perperikon taş kenti gibi ilginç turistik yerlerin
de bulunduğu projelerin tanıtımı yapıldı.
Fuar, Kırcaali standını da ziyaret eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev tarafından açıldı. Bizzat Belediye Başkanı Hasan Azis,
Cumhurbaşkanı’na gerçekleştirilen projeleri tanıttı ve
“Kırcaali – Geçmişe bir Bakış” fotoğraf albümünü hediye etti.
Bu yıl onbirinci kez olmak üzere fuar yine belediyeleri, özel sektörü ve STK’ları bir çatı altında topladı.
Böylelikle yerel yönetimin huzurunda, vatandaşların
yaşam kalitesini artıran kamu sektörüne yönelik hizmet
ve ürünleri tanıtma fırsatı yaratılmış olmakta.

26 Ekim 2016
Bir grup öğrenci şakalaşarak sokakta okula
gidiyordu. Başı uçlarında
uçuşan güvercinler şahin
saldırısına uğrayınca,
beyaz güvercinlerden biri
kendini öğrencilerin arasına salarak Zeynep’in
çenesinin altına konuverdi. Bir iki dakika siner şekilde Zeynep’e yaslandı,
sonra tehlikenin geçtiğini
anlayınca, sol omzunun
üstüne çıktı. Zeynep de
onu okşayarak sevince,
Zeynep’in başına kondu,
gogurk, gugurk diye öterek, sanki:
“Beni kurtardığın için
çok teşekkür ederim,
sana bir ömür boyu mutluluklar dilerim. ”dercesine Zeynep’e bakarak
öttü, sonra mavi semalara
doğru özgürce uçup gitti.
Zeynep’in arkadaşlarından biri şöyle haykırdı:
“Zeynep, senin başına
konan bu kuş, bir talih
kuşuydu kızım. Bu gün
zaten Kurban Bayramı
arifesi, değil mi, göreceksin bak, bu gün senin
hayatının dönüm noktası
olacak, hayatın çok değişecek…”
Zeynep on üç yaşında,
yedinci sınıfta okuyordu.
Çok zaman okula ödevlerini yapmadan geliyordu.
Bu gün Zeynep’in sınıf
öğretmeni okulda nöbetçi
öğretmendi. Büyük saat
arası bütün okul çocuklarının temiz havaya çıkmaları için sınıf odalarını
dolaşıyordu. Kendi sınıfının odasına geldiğinde
Zeynep’i bir arkadaşının
ödevinden ödev kopya
ederken buldu.
“Zeynep, matematikten
yine ödevlerini yapmadan
gelmişsin, bütün öğrenciler temiz havada, sen
ödev kopya etmeye uğraşıyorsun, neden evde
yapmıyorsun? “
“Öğretmenim, size bir
şey itiraf edeyim mi?
Evde ödev yapmaya vaktim kalmıyor. Babam bana
her gün ille bir iş buluyor,
o işi mutlak yapmam gerektiği talimatını veriyor,
eğer yapmazsam,o gün,
mutlaka o ağır ellerinin
tokadı,bir sağa, bir sola,
suratlarımda balyoz gibi
patlamaya başlıyor. Ben
okulda iken, öğleye kadar
koyunlara o bakıyor, öğleden sonra bana baktırıyor. Aralık ve ocak ayları
tütünlerin pastalını yaparken hiç eve sokulmuyor,
bütün gün koyunlara o
bakıyordu. Pastal bitince, evde işim var diyerek,
öğleden sonra koyunlara
bana baktırıyor. Ben evimize yardımcı olmaktan
korkmuyorum, ama bazen çok gücüme giden
olaylar oluyor. Mesela,
benim altıncı sınıfta Esra
isminde bir kardeşim var,
ona hiç bir iş buyurmuyor,
bana ise daha üçüncü sınıfta iken pastal yaptırmaya, koyun güttürmeye
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Yetim miyim?
ve başka işler yaptırmaya
başladı. Benim canım yok
mu? Ben de çocuk değil
miyim? Benim de okul
ödevlerim olmaz mı?

mıştı, ama bir de aynanın
karşısına geçip, kendine
baktı, soluk ikinci el elbiselerdi. Esra moda gösterisi yapan mankenler gibi,

Hasan VARADLI
Bunları hiç aklına getirip de sorduğu yok. Varsa, yoksa tek kızı Esra.
Esra’nın ödevi varmış,
Esra’nın dersleri varmış,
okuyacakmış. Onu koltuk
altında tutuyor. Bazen anneme:
“Babam bana neden bu
kadar gaddar davranıyor
” diye soruyorum. Annem
de:
”Ben ne yapabilirim be
kızım, söz geçiremiyorum ki, bu çocuklara eşit
davran diye defalarca
uyardım, hatta bundan
dolayı kaç keredir kavga
ediyoruz” dedi. Bu konuşmalardan sonra öğretmeni Zeynep’e:
“Babanın bu hareketlerini keşke şimdiye kadar
bana anlatsaydın. Ben
daha bu gün akşam üstü
mutlaka babanı bulup
konuşacağım. Sen rahat
ol…” Dedi, kapıya doğru
giderken Zeynep ekledi.
“Öğretmenim, benim
anlattıklarımı sakın ona
söylemeyin, yoksa olan
yine bana olur, yerim dayağı…”
“Sen rahat ol Zeynep,
ben ona nasıl söyleyeceğimi bilirim…” Dedi,
öğretmeni kapıdan çıkıp
gitti.
O gün Kurban Bayramı
arifesiydi. Babaları Yusuf,
Zeynep ile Esra’ya çarşıdan bayramlık elbiseleri
almıştı. Zeynep ve Esra
yatıp kalktıkları odaya babalarının aldığı elbiseleri
denemeye gittiler. İkisi de
giyindiler. Zeynep Esra’ya
baktı, takım elbiseleri,
ayak kapları adeta parlıyordu, Zeynep’in gözleri
Esra’nın üzerinde kalmıştı. Zaten giyinirken anla-

sallana sallana anne babasına görünmeye geldi.
Esra sevincinden gülerken, Zeynep ağlayarak
giydiği elbiseleri çıkardı,
toparlayıp babasının kucağına atarak:
“Bu ne baba, ben dilenci miyim? Esra’ya son
model yeni takım elbise,
ayakkabı, bana gelince
ikinci el çöplüğü. İşe gelince, Zeynep yapacak,
giyime gelince, Esra giyecek, Esra okuyacak, Esra
gezecek, al bu elbiseleri
de başına çal, yetti artık,
ben de sizin kızınız değil
miyim? ”dedikten sonra
annesine dönerek:
“Anne, ben yetim miyim
yoksa, nedir bu kadar kayırmalar?” dedikten sonra
Zeynep ağlayarak yatak

odasına geçti. Annesi
kocasına:
“Neden öyle yaptın Yusuf, ikisine de aynı alsaydın ya” dedikten sonra
kocası:
“Kime ne alacağımı ben
bilirim, iyisini alsam da
zaten ona yakışmaz ki,
beğenirse giyer, beğenmezse giymez…”
Biraz sonra Esra da havalı havalı Zeynep’in yanına gelerek:
“Abla, babamın sana
neden böyle davrandığını ben biliyorum. Dün
akşam annemle babam
senden ötürü kavga ederlerken duydum…”
Zeynep yatağının üstüne yüzüstü yatmış, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.
Esra’nın sözünü duyunca,
başını kaldırdı, endişeyle
Esra’ya bakarak:
“Anlat bakalım cici böceği, babasının gözdesi,
anlat da ben de bileyim.”
“Abla, sen babamın kızı
değilmişsin.”
“Ne dedin, ne dediğini
senin kulakların duyuyor
mu?”
“Ne dediğimi çok iyi
duydun, değil mi? Sen
babamın kızı değilsin,
sen annemin boşandığı
adamın kızıymışsın. Ben
bunu kulaklarımı doldura
doldura duydum. İstersen
git anneme kendin de sor.
“ dedi Esra. Zeynep ok
gibi yatağından fırlayarak,
anne babasının yanına
koştu ve:
“Babalık, şimdi anlaşıldı, senin ne sahtekar
olduğun, Esra’ya gelince, el bebek, gül bebek,
bana gelince, al dayak,
vur kötek, işe gelince sırt
dolusu, sevgiye gelince,
boş su borusu. Bana karşı bütün bu eziyet ve çeki
dolu kaba davranışlarının

SORMA SAKIN
Buğday nedir, darı nedir?
Ekmeyene sorma sakın!
Ayrılığın harı nedir?
Çekmeyene sorma sakın!
Rakı nedir, şarap nedir
İçmeyene sorma sakın!
Tuna nedir, Fırat nedir
Geçmeyene sorma sakın!
Sıla nedir, gurbet nedir?
Bilmeyene sorma sakın!
Ateş nedir, gömlek nedir?
Giymeyene sorma sakın!
Gönül nedir, kapı nedir?
Açmayana sorma sakın!
Sevgi nedir, ‘hap’ı nedir?
Saçmayana sorma sakın!
Gözler nedir, surat nedir?
Gülmeyene sorma sakın!
Kılıç nedir, Sırat nedir?
Ölmeyene sorma sakın!

altında ne yatıyormuş,
demek ben başkasının
kızı olduğum içinmiş…”
“Takım elbise almadığım
için mi, böyle konuşuyorsun? “ dedi Yusuf.
“Hayır babalık, zaten
yalnız başına bu elbise
olayı bile, her şeyi gün
yüzüne seriyor, ama ben
artık her şeyi öğrendim”
dedikten sonra annesine
dönerek:
“Anne ben yetim miyim? Benim gerçek babam yaşıyor mu? Kim ve
nerede? Şimdiye kadar
benden neden gizledin?
Bütün bu soruların cevabını bana hemen vereceksin. Başka çaren yok
anne” diye Zeynep isyan
ederken, babalığı Yusuf:
“Zeynep’in öğretmeni
gelmiş galiba, gidip göreyim. “Diyerek, aldı başını
dışarı gitti. Zeynep’in annesi kızının başını okşayarak:
“Otur şuraya, sakin ol
kızım, her şeyi anlatacağım. Zeynep kızım, baban üniversite son sınıf
da okuyordu, köyde bir
düğünde tanıştık, birbirimizi beğendik, sonra
yıldırım nikahı ile evlendik. Baban üniversiteyi
bitirince öğretmen olarak
işe başladı. Söylentilere
göre beraber aynı okulda çalışan bir öğretmen
hanımla aşk hayatı yaşamaya başlamışlar. O
zamanlar ben altı aylık
hamileydim. Hamile olmama rağmen, baban
olan o adam, eve gelmez
oldu. Bazen ayda bir geldiği zamanlarda da bana
kaba dayılık yapmak,
ağıza alınmayacak küfürler etmek, beni alçak düşürücü sözler, işte “ ben
cahilmişim, onun yanına
yakışmıyormuşum…” gibi

OYUMU
KULLANACAĞIM
Bağımız parkımız için,
Oyumu kullanacağım;
Evimiz barkımız için,
Oyumu kullanacağım!
Tozlanmış sazımız için,
Değişmez yazımız için,
Çoğumuz azımız için,
Oyumu kullanacağım!
İşimiz aşımız için,
Eğilmez başımız için,
Dağımız taşımız için,
Oyumu kullanacağım!
Adımız sanımız için,
Aksayan yanımız için,
Devleşen şanımız için,
Oyumu kullanacağım!
Acımız sızımız için,

hakaretler de bulunarak
beni ayak altı yapıyordu.
Kendini çok yükseklerde
görüyordu. Seni baba
evinde dünyaya getireyim diye, her kabalığına
sabredip katlandım. Sen
dünyaya geldikten sonra, seni bana vermek
şartı ile boşanmaya razı
geldim, ayrıldık. Evlatlar
çok tatlı kızım, dünyaları
verseler seni bırakamazdım. Felek bu ya, inşallah
ileride beni kızımla kabul
edecek birini bulur, ben
de kendi dengime rastlarım, mutlu bir hayata kavuşuruz diye düşündüm.
Bir atasözümüz rastgele
söylenmemiş, “kaz kazla,
kel tavuk, kel horozla, “
diye. Sen bir yaşını üç ay
geçiyordun, babalığınla
bizi tanıştırdılar, şartlarımı bildirdim, o da kabul
edince evlendik. Önceleri
seni çok seviyordu, Esra
dünyaya gelince çok değişti. Sana daha soğuk
davranmaya başladı. Sen,
sekiz dokuz yaşlarına girdiğinde sana karşı kaba
davranışları gittikçe arttı.
Halbuki kişi, karşısındaki
insana bir tebessüm, bir
gülümseme ile yaklaşsa,
dağlar kadar gönlü olur, o
işi seve seve yapar. Defalarca uyardım, kavgalar ettik, “tamam”, deyip
vaatlerde bulundu, ama
bir türlü sana karşı olan
kaba davranışlarından
vaz geçmedi. İnsanoğlu
böyle bir yaratık ki, kızım,
hani bir atasözümüz ne
diyor, “benim olsunda,
isterse çamurdan olsun.”
Böyle davranışlarından
dolayı, bıraksam ondan
da Esra kızım var, bırakmamın asla imkânı yok.
Sizi, ikinizi de o kadar çok
seviyorum ki, sizler benim
bedenimden ayrılmaz bir
parçasınız, katlanmaktan
başka çarem yok ki …
Beni bağışla kızım.”

Devamı gelecek
sayıda -->

Hızlanan hızımız için,
Oğlumuz kızımız için,
Oyumu kullanacağım!
Yakılan kapımız için,
Yıkılan yapımız için,
Saklanan tapımız için,
Oyumu kullanacağım!
Şarkımız türkümüz
için,
Malımız mülkümüz
için,
Çilekeş Türk'ümüz için,
Oyumu kullanacağım
Yur ttaşı çelmemek
için,
Yasayı delmemek için,
Oyuna gelmemek için,
Oyumu kullanacağım!
Mümin Yusuf Akın

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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26 Ekim 2016

26 Октомври 2016

Година: X

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 350

Цена 0,80 Лв.

BULTİŞAD Başkanı Fikret İnce: Bulgaristan
iş ve üretim için mükemmel bir yerdir
Sayın Fikret İnce, Bulgaristan yatırım için iyi bir yer
midir ve bizdeki yatırım koşullarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Bulgaristan yatırım için iyi bir
yer, iş ve üretim içinse mükemmel bir yerdir.
Ayrıca lojistik açıdan önemli bir rol oynamaktadır, çünkü Avrupa’ya giden yollar
Bulgaristan’dan geçmekte. Bir
de burada çok çalışkan ve yardımsever insanlar yaşamakta.
Buna ise dış yatırımcılar iyi niyet ve dürüstlük ile yanıt vermelidir.
Ancak bu şekilde işler yürür.
Ben ve şirketim, başka birçok
iş adamı da buna dahil buna iyi
bir örneğiz.
Ülkemizin ayrıcalıkları nelerdir?
- Bulgaristan’ın birçok ayrıcalığı bulunmakta. İlk başta ise
güvenlik gelmektedir.
Ülke yatırım güvenliği vermektedir. Finansal istikrar ise
yurt dışından gelen iş adamlarının başarılı bir yatırımı için
başlıca koşuldur. Bunun yanı
sıra ilk yatırım oranları düşüktür. Yatırımcıların ilgisini çeken
diğer faktörler ise ülkenin vergi
politikaları ve eğitimli işgücüdür.
Bunlar her yatırımcının dikkat
ettiği başlıca faktörlerdir. Buradaki iş ortamının iyi olduğunu
söyleyebilirim.
Bulgaristan’da 18 yıldır çalışmaktayım. İlk başta “Şumensko Pivo”yu satın almış ve bir
süre onun sahibi olmuştum.
Daha sonra onu sattım. Daha
sonra alüminyum ürünlerine
yatırım yapmaya karar verdim,
şu anda ise şirketimizi ülke ve
Avrupa piyasalarında ilk sıralara taşımayı başarmış bulunuyoruz. Son yıllarda ürünlerimizin %90’ı AB ülkelerine ihraç

edilmekte, en büyük pazarımız
ise Almanya’da bulunmaktadır.
Son üç yılda satışlarımız önemli
ölçüde artmıştır ve Avrupa’daki
satış payı toplam üretimin %20
’sine ulaştı. Ülkenin yatırım ve
iş olanaklarına yönelik politikalarından dolayı çok memnunuz.

zorluklar yaşıyoruz. Ancak bunları sürecin bir parçası olarak
görüyoruz. Zor dönemlerimiz
de oldu, örneğin 2008 yılı zorlu
bir süreçti. O yıl, dünyadaki ekonomik krizden dolayı satışlarımız azalmıştı. Tüm sektörlerde
kargaşalar meydana gelmişti.

diğeri transformatör üretecek,
üçüncüsü ise seramik alanında
faaliyet gösterecek. Şirketlerimiz Şumen bölgesinde toplam
1000 kişilik iş olanakları sağlayacak. Devnya’daki çimento
fabrikasına da büyük bir yatırım yapılması bekleniyor. Bizler

Valilik, belediye yönetimleri ve
diğer kurum ve kuruluşlardan
anlayış ve destek görüyoruz.
Bazı zorluklarla karşılaşmıyor musunuz? Örneğin
Bulgar işadamları bürokratik
işlemler ve ağır çalışan idari
sistemden şikâyetçi.
- Bakın, sorunsuz olmaz. Her
iş alanında zorluklar mevcuttur.
Fakat yüksek ve profesyonel bir
düzeyde çalışmalarımızı sürdürüyor ve Avrupa’nın iyi çalışmalarını baz alarak başarılara
imza atabiliyoruz. Evet, bizler
de idari süreçte bürokrasi ve
ağır ilerleyen işlemler gibi bazı

Kolay değildi, fakat zorluklar da
atlatılıyor. Elde ettiğimiz pozisyon ve ürünlerimizin geniş uygulama alanından dolayı krizin
etkisini çok az hissettiğimizi şu
an farkına varıyoruz.
İnşaat alnı o dönemde krizin
etkisini en çok hissetmişti.
Uzmanlar şu anda bu alanın
tekrar canlandığını belirtiyor.
Sizin gözlemleriniz nelerdir?
- Evet, inşaat sektörü de krizin ağır darbeleri altındaydı.
Fakat ekonomide her şey birbiri ardınca gelişiyor. Şu anda bu
sektörün büyümekte olduğunu
düşünüyorum. Birçok şirket
ise Bulgaristan’a ilgi duyuyor
ve burada yatırım yapmak istiyor. Yatırım yapacaklardır da,
bu da inşaat sektöründe de iş
gücü sağlayacakları anlama
geliyor. Örneğin yakın bir geçmişte önde gelen bir Türk holdingi başkentinizde bir hastane
satın aldı ve sağlık hizmetleri
sunan büyük bir merkezler ağı
oluşturacak. Bulgaristan’da yatırım yapmayı planlayan daha
üç güvenilir şirket biliyorum. Bu
şirketler ülkenize 100 milyon
euro yatırım yapmayı planlıyor. Bu şirketlerden bir tanesi
Metalürji sektöründe çalışıyor,

de şirketimizde 30 milyon euro
değerinde bir proje başlatmayı
planlıyoruz. İnşaat ve inşaat işçilerine ihtiyacımız olacak, çünkü her şeyle birlikte bir işadamı
için altyapı da çok önemlidir.
Burada çok kişinin çalışmasından dolayı inşaat sektörü
Bulgaristan’da önemli bir yere
sahip olduğunu düşünüyorum.
Bulgaristan ile ortaklaşa proje
gerçekleştirmek isteyen Türk
şirketleri de var ve eğer bu çalışmalar başlatılırsa iki ülkeye
de faydalı olacaktır. Türkiye’de
yol ve otoban inşaatları gerçekleştirmiş birçok deneyimli şirket
vardır, bu şirketler ise en modern makina ve teçhizata sahiptir ve iki ülke arasındaki bu iş
birlikleri çok faydalı olacağına
inanıyorum. Ben Bulgaristan
vatandaşlığına da sahibim, dolayısıyla iki ülke vatandaşlarının
anlaşmasını ve birbirine faydaları olmasını istiyorum.
Ülkemizdeki birçok işveren
eğitimli kadro eksikliğinden
şikâyetçidir. Şirketinizde de
böyle eğimli eleman eksikliği
var mı ve bu sorunun çözümü nedir?
- Sosyal açıdan çalışanlarımdan olduğu kadar Şumen’den

de kendimi sorumlu hissetmişimdir. İktisat ve idari kadro
bulmakta sıkıntılar yaşamıyoruz. Fakat genç mühendisler
bulmakta zorlanıyoruz. Devletin
eğitimli mühendis ve teknik uzmanlara büyük ihtiyacı var. İşadamlarının, eğitim sisteminin ve
devletin çabalarının meyvesi
olacak hedef programlar hazırlanmalı.
Ülkemizde yatırım yapmak
üzere yurt dışından başka
işadamlarını davet eder miydiniz?
- Şahsen buradaki yatırımımdan çok memnunum, dolayısıyla Türkiye’deki diğer işadamlarına burada yatırım yapmaları
için sürekli davetlerde bulunuyorum. Bulgaristan Türk
işadamlarına büyük olanaklar
sunabilir, ancak galiba Türk yatırımcıları bu konuda fala bilgi
sahibi değil. Bu yüzden iki ülkenin diplomatik temsilciliklerinin,
kar amacı gütmeyen derneklerin girişimleri artması gerektiğine inanıyorum. Önyargıları
arkamızda bırakmamız gerektiğine de inanıyorum. Türk şirketleri ihracat yaparken kira,
depolama ve pazarlama için
devletten 300 bin dolar destek
görüyor. Bu da ona büyük seçenekler sunuyor, Bulgaristan
bu yönden ise yeteri derecede
ilgi çekmiyor. Komşu olarak da
ilişkilerimizi dondurma veya
durdurma söz konusu olmamalı, her daim müzakere masasında oturup kimin nasıl yardıma
ihtiyacı olduğunu bilmeliyiz.
Yardım edebiliyorsan et. Edemiyorsan engel olma. İyi komşular arasında bu hep böyle olmuştur. Bulgar-Türk Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı olarak yabancı sermayeyi Bulgaristan’a getirmek için
çalışıyorum.
Kurumumuzun birkaç önemli hedefi daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki Türkiye’nin
sermaye potansiyelini
Bulgaristan’ın kuzeydoğusuna
yöneltmektir.
İkincisi ticaret bağlarını geliştirmek ve üçüncü, fakat son
olmayan hedefimiz de güney
komşumuzdan gelen işadamlarının bürokrasiyi aşmaları için
vaktinde ve yerinde destektir.
Röportajı Gerçekleştiren:
Violeta Vlastanova
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