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18 Ocak 2017

Yıl: XI

Otomobiller için kauçuk ürünler
üreten Türk TEKLAS Holding’e
bağlı TEKLAS Bulgaria Şirketi,
Kırcaali’de dördüncü fabrikasının inşaatına başladı. Yeni
fabrikanın yılın ikinci yarısında
faaliyete açılması bekleniyor.

Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

Şirketin diğer üç fabrikasının
da bulunduğu Kırcaali şehrine
yakın bir mevkide yeni bir üretim
tesisiyle birlikte üretilen malzeme ve ürünlerin test edilmesi
üzere Bilim Araştırma Merkezi de kurulacak. Maliyeti 13,

5 milyon levaya yakın olan bu
yatırım önümüzdeki 3 yıl içinde
450 iş pozisyonu açılmasına imkan verecek. Böylece TEKLAS
Holding’in Kırcaali’deki fabrikalarında çalışan işçilerin sayısı

Devamı 4’de

AB ülkeleri arasında Bulgaristan’da
asgari işçi ücreti en düşük
Yurt dışına geçici görevle
işçi gönderilmesine ilişkin
kabul edilen yasal değişikliklerle ilgili İş Teftiş Kurulundan yapılan açıklamadan
yılın başında Bulgaristan’da
asgari işçi ücreti 460 levaya,
saatlik işçi ücreti ise 2,77
levaya yükseltilse de diğer
Avrupa Birliği ülkelerinde asgari işçi ücretlerinin artmaya
devam ettiği anlaşıldı.
Almanya’da bu yıldan itibaren saatlik asgari işçi ücreti

8,84 avro. Hollanda’da asgari aylık işçi ücreti 358,05 avro
veya gün başına 7,61 avro

oldu. İspanya’da
bu yıl gün başına asgari işçi ücreti 23,59 avro,
aylık işçi ücreti
ise 707,60 avro.
Slovenya’da hala
2016 yılına ilişkin
790,73 avro miktarındaki asgari
işçi ücreti geçerli
olmaya devam ediyor.
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Osmanlı Padişahları
Geçen sayıdan
devamı -->

III. Osman
(1754 - 1757)
Sultan Üçüncü Osman, 2 Ocak 1699
günü, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan İkinci
Mustafa, annesi Şehsuvar Valide Sultan’dır.
Şehsuvar Valide Sultan
Rus asıllıdır. Tahta çıktığı elli altı yaşına kadar
sarayda hapis hayatı
yaşadığı için sinirli bir
yapıya sahipti. Ancak
yine de şefkat ve merhamet sahibi, özellikle
yalanı ve rüşveti sevmeyen bir insandı.
Sultan Üçüncü Osman mûsıkîden nefret
ettiği için bütün müzisyenleri saraydan
uzaklaştırdı. Sarayda
dolaşırken cariyelerle
karşılaşmak istemediği
için ayakkabılarına demir ökçeler taktırmıştı.
Ökçelerden çıkan sesi

III. Osman
duyan cariyeler padişahın geldiğini öğrenip
yoldan çekiliyorlardı. İki
yıl, on ay, onsekiz gün
saltanat sürmüş bu
süre içinde yedi tane
veziriazam değiştirmiş,
dönemi boyunca içte
ve dışta barış ve huzur
yaşanmıştır.
Sultan Üçüncü
Osman’ın zaman zaman kıyafet değiştirerek halkın arasına
karıştığı bilinmektedir.
30 Ekim 1757’de vücudunda çıkan bir çıbanın
verdiği hastalıkla vefat
etti. Cenazesi, Yeni
Cami’de Sultan Birinci
Mahmud’un yanına defnedildi

III. Mustafa
(1757 - 1774)
Sultan Üçüncü Mustafa, 28 Ocak 1717 günü,

İstanbul’da dünyaya
geldi. Babası Sultan
Üçüncü Ahmed, annesi Mihrişah Sultan’dır.
Sultan Üçüncü Mustafa orta boylu, iri gözlü,
yassı burunlu ve siyah
sakallı idi. Heybetli
ve kuvvetli bir vücuda
sahipti. Çok iyi bir tahsil yaptı. Astroloji ile
meşgul oldu. İslâm ve
Osmanlı tarihlerini inceledi.
Sultan Üçüncü Mustafa, son derece dindar, tutumlu, müşfik,
çalışkan ve cömert bir
insandı. İki dakika süren ve İstanbul’un hemen hemen yarıdan
fazlasını yıkan büyük
depremde evlerini, yakınlarını kaybeden halka kendi kesesinden
yardım etti. Adaletle
hükmeder, haksızlıklara asla göz yummazdı.
Yalandan, riyadan ve
rüşvetten nefret ederdi.
Asla gurura kapılmaz,
büyüklük taslamaz, yapamayacağı işleri vaadetmezdi.
Sultan Üçüncü Mustafa, yenileşmenin gerektiği fikrindeydi ve
ıslahat yapmak istiyordu. Prusya Kralı İkinci Frederik’in ıslahat
hareketlerini duymuş,
Ahmed Resmî Efendi’yi
ona göndermişti. Prusya Kralı İkinci Frederik, Sultan Üçüncü
Must afa’ya A hmed
Resmî Efendi aracılığı
ile başarısının üç altın
anahtarı dediği öğütlerini gönderdi.
- Bol bol tarih okuyun,
eski tecrübelerden faydalanın.
- Güçlü bir orduya sahip olmaya çalışın ve
barış zamanında askerlerinizi sürekli eğitime tâbi tutun.
- Hazineniz daima
parayla dolu bulunsun,
ekonomiye önem verin.
Sultan Üçüncü Mustafa, bu öğütleri dinledikten sonra acı acı
güldü. Sonra da “Biz
de bunları yapmak niyetindeyiz, lâkin yolu
nedir?” diye mırıldandı.
Memleketine en büyük
felâketin Rusya’dan
geleceğini düşünüyordu. Müdafaa için geceli gündüzlü çalışarak
her türlü hazırlığı yaptı.
Savaşlarda kullanılmak
üzere hazineyi altınla

doldurdu.
Süveyş Kanalını bile
açtırmayı düşünüyordu. Fakat iş başına getireceği yetenekli devlet
adamlarının olmaması
onu üzüyordu. Rus Savaşı sırasında üzüntüsünden hastalandı ve
kalp yetmezliğinden
dolayı 21 Ocak 1774
günü vefat etti.
Sultan Üçüncü Mus-

III. Mustafa
tafa, orduda bir yenileşme gerektiği fikriyle
hareket ediyordu. Askerlere eğitim kuralları
getirdi. İtirazlara aldırmadan tüfeklere süngü
taktırdı. Yeni bir tophane kurdurup güçlü toplar döktürdü. Bahriye,
istihkâm ve topçu okulları açtı. Yaşlı subaylara bile eğitim mecburiyeti getirdi. Ordudaki
ıslahat konusunda Baron de Tott adlı Macar
uyruklu Fransız’dan
çok yararlandı. Baron
de Tott, Osmanlı topçu
sınıfını yeniden ele alıp
modernize etti ve askere Avrupa usûlü eğitim
yaptırdı.
Sultan Üçüncü Mustafa şair bir padişahtı. Cihangir mahlasıyla yazdığı şiirleri çok meşhurdur. Şiirlere “el-fakir
Mustafa Han-ı Sâlis”
şeklinde imza atardı.
Şiirlerinden birisinde
şöyle der:
Yıkılupdur bu cihan
sanmaki bizde düzele
Devlet-i çerh-i denî
verdi kamu müptezele
Şimdi ebvâb-ı saadetle gezen hep hezele
İşimiz kaldı heman
merhamet-i Lem
Yezel’e.
Er kek ç o c uk lar ı:
Üçüncü Selim, Mehmed
Kız çocukları: Şah
Sultan, Fatma Sultan,
Bekhan Sultan, Fatma
Sultan, Hibetullah Sul-

tan

I. Abdülhamid
(1774 - 1789)
Sultan Birinci Abdülhamid, 20 Mart 1725
tarihinde, İstanbul’da
doğdu. Babası Üçüncü
Ahmed, annesi Rabia
Şermi Sultandır. Annesi ona kuvvetli bir tahsil
yaptırdı. Zamanındaki
mevcut tarihlerin hepsini gözden geçirdi. Hat
sanatı ile de meşgul
oldu. Merhametli, nazik
ve saf bir insan olarak
tanınıyordu. Saltanatı
süresince birçok ıslahat
ve imar hareketlerinde
bulundu. Devlet işleriyle
daima yakından ilgilendi. Her sorun hakkında
fikir ve görüşlerini vezirlerine bildirirdi. Yetenekli vezirler atamaya çalıştı. Halka karşı
daima şefkatli ve ılımlı
davrandı.
Sultan Birinci Ab dülhamid henüz tahta
geçmişti ki, kendisinden
cülûs bahşişi istendiğini
duydu. Kaşlarını çatıp
sertleşen Sultan Birin-

lar tarafından padişaha şikâyet edildi. Halil
Hamid Paşa, yaptığı
tüm olumlu çalışmalara rağmen, bu konuda
yanıltılan Sultan Birinci
Abdülhamid’in emriyle
idam edildi.
Sultan Birinci Abdülhamid, bütün başarısızlıklara rağmen Osmanlı
padişahları arasında
iyi niyeti ve gayreti ile
anıldı. 1782 yılı yazında İstanbul’da çıkan
yangında itfaiye işlerini
bizzat kendisi yürütmesi sonucu halkın sevgi
ve takdirini de kazanmıştı.
Dindarlığı ve iyiliği
sebebiyle halkın “velî”
olarak gördüğü Sultan
Birinci Abdülhamid, onbeş yıl iki ay onyedi gün
süren saltanattan sonra, 1789 yılı Nisan ayında 64 yaşında vefat etti.
Cenazesi Bahçekapı’da
kendi yaptırdığı türbesine defnedildi.
Erkek Çocukları : Dördüncü Mustafa, İkinci
Mahmud, Murad, Nusret, Mehmed, Ahmed,
Süleyman.
Kız Çocukları : Esma,
Emine, Rabia, Saliha,
Alimşah, Dürrüşehvar,
Fatma, Melikşah, Hibetullah Zekiye.

III. Selim
(1789 - 1807)

I. Abdülhamid
ci Abdülhamid şöyle
dedi: “Hazinede bahşiş
yoktur, bundan böyle
cülus bahşişi verilmeye! Asker evlâtlarımıza
fermanımız duyurula!”
Askerler bir parça söylendilerse de, işi daha
fazla ileriye götürmeden dağıldılar.
Sultan Birinci Abdülhamid, siyasî ve askerî
ıslahatlara girişti.
Avrupaî tarzda mektepler açtı. Yeniçeri ocağına ve donanmaya yeni
bir çehre kazandırmaya
çalıştı. Sürat Topçuları Ocağı’nı kurdurdu,
Yeniçerilerin sayımını
yaptırdı ve gereksiz
yere fazla para alanları
tespit ettirdi. Bu faaliyetleri yürüten Sadrazam Halil Hamid Paşa,
menfaatleri bozulan-

Sultan Üçüncü Selim,
24 Aralık 1761 tarihinde, İstanbul’da doğdu.
Babası Sultan Üçüncü Mustafa, annesi
Mihrişah Sultan’dır.
Annesi Gürcü asıllıdır. Kâhinlere inanan
babası Sultan Üçüncü
Mustafa, onların yeni
doğan oğlu Selim’in
eşsiz bir cihangir olacağını söylemeleri üzerine, büyük bir sevince
kapılmış, yedi gün yedi
gece bayram yapılmasını emretmiştir.
Sultan Üçüncü Selim,
doğum günündeki bu
hava içinde büyüdü.
Sarayda çok güzel bir
şekilde yetiştirildi. Sultan Üçüncü Mustafa,
kendisinden sonra oğlu
Sultan Üçüncü Selim’in
padişah olmasını istemişti. Ancak, babasından sonra padişahlığa
amcası Sultan Birinci
Abdülhamid getirildi.
Sultan Birinci Abdül-

hamid, Sultan Üçüncü
Selim’i sarayda göz
önünde bulunduruyor,
ancak yine de onun
eğitimine önem veriyordu. Amcası Sultan
Birinci Abdülhamid’in
ölümü üzerine, Sultan
Üçüncü Selim 7 Nisan
1789 günü, 28 yaşındayken Osmanlı tahtına oturdu.
Sultan Üçüncü Selim,

III. Selim
edebiyata ve güzel yazı
yazmaya çok meraklıydı. Yazmış olduğu hat
ve levhalardan bazıları cami ve türbelere
asılmıştır. Arapça ve
Farsçayı çok iyi konuşuyordu. Merhametli
bir insan olan Sultan
Üçüncü Selim ciddi bir
eğitim görerek yetişti. İyi bir şâir, tamburî,
neyzen ve hânende
idi. Bestekâr da olan
Sultan Üçüncü Selim,
güzel sanatlara düşkün
ve açık fikirliydi, ancak
zaafa varacak kadar
yumuşak karakterliydi
ve Osmanlı Devleti’nde
batıcılığın yerleşmesini
istiyordu.
Sultan Üçüncü Selim
tahta çıktığı zaman,
halk ona büyük ümitler bağladı. Halk genç
hükümdarın, Osmanlı
Devleti’ni o eski güçlü
ve ihtişamlı devirlerine
geri döndüreceğini düşünüyordu.
Sultan Üçüncü Selim, 29 Mayıs 1807
tarihinde Osmanlı padişahlığını Şehzade
Mustafa’ya terk ettikten sonra bir yıl iki ay
daha yaşadı. Alemdar
Mustafa Paşa Olayı sırasında yeni padişahın
adamları tarafından, 28
Temmuz 1808 tarihinde
öldürüldü. Cenazesi,
Lâleli Camii avlusunda
babası Sultan Üçüncü
Mustafa’nın yanına defnedildi.

Devamı gelecek
sayıda -->
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80 yaşındaki Kasim dede, 20
kilonun üzerinde kabaklar yetiştirdi
Ardino’nun (Eğridere)
Gırbişte (Sırtköy) köyünde yaşayan 80 yaşındaki
Kasim Cerahov, evinin
bahçesinde 20 kilonun
üzerinde kabaklar yetiştirdi. Yaşlı adam, “Geçen yıl 40 kiloluk kabak
yetiştirdim, fakat bu yaz
kuraklıktan kabaklar kurudu. Ben tarım üreticisi
değilim, sadece kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için
bahçemde sebze yetiştiriyorum” diye anlattı.
Kasim dede, “Bitki de
insan gibidir. Sulamak,
gübrelemek, köklerinin
etrafını temizlemek, kazmak istiyor. Ona bakım
yapmazsan, hiçbir ürün
alamazsın” diye anlattı.
Suni gübre kullanmıyor,
sadece hayvan gübresi
kullanıyor.
Yaşlı adam, patates,
domates, salatalık, biber, patlıcan gibi hemen
hemen her tür sebze yetiştirdiği evin bahçesinin

yor” dedi. Eşi Pakize’nin
ölümünden sonra 13 yıldır tek başına yaşıyor.
K a s i m C e r a h o v,
1936’da Gırbişte’de çok
çocuklu bir ailede dünyaya geldi. 22 yaşında
evlendiği eşi Pakize ile
birbirlerine kaynaştılar ve
çocuklarını büyük sevgi
ve özveriyle yetiştirdiler.
İki kız, bir oğluna ve sekiz
torun ve torun çocuklarına seviniyor. Ardino’da
yaşayan kızı Aysen ve
oğlu Vahdet, her hafta
sonu babasını görmek
için köye geliyorlar. Kızı
Birsen, Türkiye’nin Bur-

bakımını kendisi yapıyor.
Bahçesinde kiraz, elma,
armut, kayısı, erik gibi
çeşitli meyve ağaçları ve
tabii ki, çok çiçek de var.
Ardino bölgesinde meyve bahçesi yetiştirme geleneği bütün zamanlarda
canlı kalmıştır. Deneyim

ve kültür olarak nesilden
nesile, soydan soya aktarılmıştır.
Kasim dede, “Bahçemde olan her şeyi emeğimin sonucunda Rabbim
verdi, Bahçe bakımının
inceliklerini ise rahmetli
anne babamdan öğren-

dim” diye ifade etti. Sevgi,
süreklilik ve çaba ile hayatta her şeyin başarabilindiğini sözlerine ekledi.
Kasim dede, “Bahçemde çiçeklerin arasına
oturup kahve içmek bana
zevk veriyor. Onlar bana
pozitif enerji kazandırı-

Gelecek yaz Almanya’da çalışmak için
üniversitelilerin başvuruları başladı
İstihdam Ajansından
yapılan aç ık lamada,
2017 yılı yaz aylarında
Almanya’da çalışmak için
Almanca bilen üniversitelilerin başvuruları kabul
edilmeye başlandığı bildirildi.
B a şv ur ular, y üksek
eğitim kurumu veya üniversite şubeleri bulunan
şehirlerdeki iş büroları tarafından kabul edilecek.
Adayların Bulgaristan
vatandaşları ve Bulgar
yüksek okullarında okuyan 18-35 yaş arasında
öğrenciler olup, örgün
eğitim görmeleri, son
kursta okuyan öğrenciler
olmamaları, Almancayı
iyi bilmeleri ve en az iki
ay Almanya’da çalışmaya
hazır olmaları gerekir.
Tarım, otelcilik ve restorancılık (bayan garsonlar, otel hizmetçileri, barmenler, mutfak yardımcı
personel, genel hizmet
işçileri) alanında pozisyonlar, ev ve endüstriyel
yapı temizliği yapan şirketler, fast food zincirleri
ve Alman postanelerinde
çalışmak üzere pozisyonlar teklif ediliyor.
Almanya’da gelecek yaz
çalışma imkanından fay-

dalanmak isteyen üniversitelilerin 23 Ocak 2017
tarihine kadar Bulgarca
olarak serbest formatta
yazdıkları dilekçeleri okudukları yüksek okulun bulunduğu şehirdeki mevcut
iş bürolarına sunmaları
gerekiyor.
Dilekçede adayların en
az 3 yıl Almanca okuduklarını beyan etmeleri
şarttır, çünkü geçen son
iki yılda olduğu gibi onlar
da Almanca sınavından
geçmeyecek. Dilekçede adayların her yüksek

okulun ilan ettiği mutlaka
tam olarak başlangıç ve
son tarihin belirtildiği tatil
dönemi sırasında başka
bir işle meşgul olmayacaklarını ve Almanya’ya
gitmek için yapılacak
masrafları karşılamaya
gücü olduklarını bildirmeleri şarttır. Bununla
birlikte adayların okuldan
alınan örgün eğitim gördükleri ve sonuncu sınıfta
olmadıklarını doğrulayan
bir belge göstermeleri gerekiyor.
Yaz tatilinde çalışmak

üzere başvuruları onaylanan öğrencilerin başvuru belgeleri doğrudan
doğruya Alman işverenler
tarafından Bon şehrinde
bulunan Yabancı Ülkeler
ve Özel Arabuluculuk
Genel Müdürlüğüne sunulacak.
Ayrıca adaylar bu konu
hakkında ayrıntılı bilgi İstihdam Ajansı Bilgi Merkezinden veya yüksek
okul bulunan şehirlerdeki
iş bürolarından alabilirler.
Kırcaali Haber

sa şehrinde ikamet edip,
çalışıyor.
Kasim Cerahov, uzun
yıllar yakın Temenuga
(Menekşeköy) köyünde
bulunan okulda ilkokul
öğretmenliği görevinde
bulundu. Geçen asrın
80’li yıllarında aynı köyün
muhtarı da oldu. Ayrıca
Gırbişte köyünde posta
dağıtım elemanı olarak
da çalıştı.
Kasim dedenin kendini
en çok mutlu hissettiği
zamanlar tüm ailesinin
bir araya geldiği Ramazan ve Kurban bayramlarıdır.
Güner ŞÜKRÜ

Yüksek tansiyon ilaçları
ücretsiz olacak

Bu yılından itibaren yüksek tansiyon ilaçları ücretsiz
oluyor. Ulusal Sağlık Sigorta Kasası (NZOK) Denetim
Kurulu’nun yüksek tansiyon hastalarının tedavisinin
tamamen kasa tarafından karşılanması kararı aldığı
bildirildi.
NZOK verilerine göre yüksek tansiyon tanısı konulan 200 bin civarında vatandaş 1 Ocak 2017 ta-

rihinden itibaren ilaçlarını ücretsiz olarak alacak. Bu
amaç için NZOK’un bütçesinden 10,5 milyon levalık
fon ayırdığı belli oldu.
Yüksek tansiyon, belirli bir oranda kalıtsallıktan
kaynaklansa da yüzde 95 oranındaki vakalarda neden oluştuğu tam olarak bilinmeyen, yani idiyopatik
bir hastalık olarak kabul ediliyor. Geriye kalan diğer
yüzde 5 oranındaki vakalarda ise böbrek ve endokrin
hastalıkları veya bazı ilaçların yan etkilerinden kaynaklanıyor.
Avrupa’daki kalp-damar hastalıkları uzmanlarına
göre normal kan basıncı göstergeleri 130/85 mm Hg
işaretlerini aşmamalıdır. Bir kişinin kan basıncı göstergeleri sistematik bir şekilde bu işaretlerdekini aşarsa,
yüksek tansiyon hastası olarak kabul ediliyor.
Yüksek tansiyon hastalığı büyük tıbbi ve sosyal etkisi olan kronik bir hastalık, çünkü bu hastalığın zamanla kalpte, beyinde, gözlerde, böbreklerde, bacaklarda büyük kan dolaşımı damarlarında bozulma gibi
komplikasyonları ve sonunda da klinik tezahürü olan
kalp krizi, beyin felci ve başka ağır hastalıklar yüksek
oranda ölüme, sakatlığa ve tedavi için aşırı giderlere
neden olmaktadır.
Yüksek tansiyon hastalarının ancak yüzde 50’sinin
bu hastalığını bildikleri, onlardan yüzde 50’sinin her
hangi bir tedavi uygulamadıkları ve tedavi olan hastalardan ancak yüzde 50’sinin tatmin edici sonuçlar
elde ettikleri tespit edilmiştir.
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TEKLAS Şirketi, Dördüncü
Fabrikasını Kurmaya Başladı
1. sayfadan devam

2 350 kişiye ulaşacak.
TEKLAS Bulgaria Şirketi,
bölgede en büyük işveren
olarak ülke sıralamasında
ilk 20 şirket arasında yer
alıyor.
Dördüncü fabrikanın
kurulması çoktandır planlanıyordu, fakat bölgede
işgücü yetersizliği yüzünden proje erteleniyordu.
İşgücü yetersizliği hala
yaşanmaya devam etse
de şirket büyüdüğü için
üretimin genişletilmesi gerekli oldu. Bu sebepten dolayı TEKLAS,
Kırcaali’den 50 km mesafede bulunan Krumovgrad
(Koşukavak) kasabasında
beşinci fabrikasını da kurmaya hazırlanıyor. Şirket,
orada bir arsa ve 3-4 ay
içinde yeniden yapılandırılması üzere 3-4 yapı
satın aldı.
Üretimin genişlemesi
Kırcaali’ye kuracağı yeni
fabrikasıyla şirket otomobil endüstrisi için kauçuk
bileşikleri ve plastik parçalara ilişkin üretim kapasitesini artıracak. Holding, Avrupa ve dünya
pazarında bu tür yedek
parça üretimi ve tedariki
yapan en büyük şirket ve
Genelar Motors, Volkswagen, Daimler Mercedes
ve başka dev otomobil
şirketleriyle işbirliği yapıyor. Kırcaali’de yeni bir

fabrika kurulmasına ilişkin 13,47 milyon leva maliyetindeki yeni proje yeni
450 iş pozisyonu açılmasına yol açacak. Şu anda
Teklas’ta 1900 işçi çalışıyor. Kıyaslama yapmak
gerekirse, DAKSİ’den
alınan malumatlara göre
5 yıl önce şirkette sigortalı olarak çalışanlar 300
civarındaydı.
Şirketin yatırım teklifinden anlaşıldığı üzere
dördüncü üretim tesisi iki
katlı bir bina olup, depolama tesisi için 1320 metrekare dahi toplam 13,2
bin metrekare alan üzerine kurulacak. Önceden
kurulan üç fabrika toplam
46 bin metrekareden fazla bir alanı kaplıyor. Yeni

üretim tesisin inşaatı bu
yılın ikinci yarısında tamamlanması gerekiyor.
Yeni işçi alımı ise aşamalı
olarak gelecek üç yıl içinde yapılacak. İşe uygun
personel sağlanması şirketin bir buçuk yıl yatırımı
geciktirmesine sebeplerden biriydi. TEKLAS
İcra Müdür Vekili Georgi
Georgiev’in ifadelerine
göre şirket şimdiye kadar
olduğu gibi işçi aramaya
devam edecek. İl merkezine daha uzakta kalan
yerleşim yerlerinden de
işçiler alınacak.
Bilim Araştırma Merkezi
Projede üretim tesisinden başka idari binası
ve birde Bilim Araştır-

ma Merkezi kurulması
öngörülüyor. Georgiev,
“Merkez, iki laboratuardan oluşacak. Onların
birinde kauçuk, plastik
ve metal malzemeler, diğerinde ise hazır ürünler
test edilecek” diye izah
etti. Yatırım teklifinden
anlaşıldığı gibi bununla
müşterilerin taleplerine
uyulacak şekilde kullanıma hazır ürünlerde belirli
niteliklerin sağlanmasının
yanı sıra bunun mümkün
olan en düşük giderlere
mal olması amaçlanıyor.
Georgiev’in ifadelerine
göre Bilim Araştırma
Merkezi Avrupa’da bu tür
ilk merkez olacak. Merkezde, yeni işe alınacak
450 kişi arasında buluna-

yılında kişi başına GSYİH
yaklaşık 25 bin Leva
olarak gerçekleşmiştir.
Bulgaristan’ın en az gelişmiş bölgesi Silistra’da
kişi başına GSYİH 6 bin
Leva’nın altındadır. Yorumcular, hükümetlerin
bölgesel politikalarının
istenilen sonuçları vermediği kanaatindedir. Bu-

nun da ötesinde, bölgesel
eşitsizlikler ve sorunlar
daha da ağırlaşmaktadır. Eşitsizlik, özellikle
emek piyasasında göze
çarpmaktadır. 2014 ve
2015’te istihdam yaratma
konusunda güçlü yıllardır,
ancak 8 bölge bu trendin
dışında kalmaktadır.
Bazı bölgelerde işgücü bulma sorunu gittikçe ağırlaşmaktadır. Üç
şirketten biri bu sorunu
yaşadıkları en kötü sorun olarak tarif etmektedir. Eğitimde yaşanan
kötüleşme ile olumsuz
demografik gelişmeler
emek piyasasını olumsuz
etkilemektedir.
Kırcaali Haber

Bulgaristan, Ekonomik Krizin
Etkilerini 2014’te Aşmaya Başlamıştır
Piyasa Ekonomisi
Enstitüsü’nün Bulgaristan’daki bölgelerin sosyo-ekonomik gelişimine
ilişkin yıllık analizine göre
ekonomik kriz sonrasında
Bulgaristan, 2014 yılında
iyileşmeye başlamıştır.
Şöyle ki, reel olarak toplam üretim, kriz öncesi
seviyeleri aşmıştır. Ancak bu olumlu gelişme 28
idari bölgenin çoğunluğuna henüz yayılmamıştır.
Nitekim, 9 bölgede kriz
öncesi seviyeler aşılmış,
geri kalan 19 bölgede reel
GSYİH 2008 seviyesinin
altında kalmıştır. Plovdiv
bölgesi, diğerlerinden
farklı olarak, hızlı büyümesiyle dikkat çekmiştir.

Burada üretim, yapılan
geniş çaplı yatırımlar sayesinde kriz öncesi seviyenin % 9 üzerinde gerçekleşmiştir. Sofya, diğer
bölgeleri hiç andırmamaktadır.
Başkent GSYİH’nın %
40’nı üretmekte ve söz
konusu oran ar tmaya
devam etmektedir. 2014

cak 80 ile 100 arasında
uzman ve bilim işçisinin
çalışması planlanıyor.
Krumovgrad’a da yatırım
K ırc aali ’de üret i m i n
genişletilmesi TEKLAS
Şirketi’nin mevcut tek
projesi değil. Georgiev,
Krumovgrad’da yeni beşinci fabrika kurulacağını” bildirdi. Şirket, üretim
tesislerine dönüştürülecek eski kışla binalarının
bulunduğu bir arsayı satın aldı. Georgiev, “Bunun
önümüzdeki 3-4 ay içinde
olması bekleniyor, donanım dahi toplam yatırım 4
milyon leva civarında olacak” diye belirtti.
2004
yılında

Bulgaristan’da yatırım
yapmaya başladığından
beri Türk TEKLAS Holdingi sürekli faaliyetini
genişletiyor ve cirolarını
artırıyor. 2015 yılına ilişkin verilere göre en son
yapılan K100 sıralaması
sonucunda TEKLAS Şirketi, makine sektöründe
en çok kar (yüzde 25 oranından fazla) elde eden
ve en hızlı bir şekilde
personel sayısını artıran
şirket olarak ödüllendirildi. Bulgaristan’dan başka
TEKLAS Holding, Türkiye, Çin ve Rusya’da fabrikaların yanı sıra Avrupa
ve Kuzey Amerika ülkelerinde lojistik merkezlere
sahiptir. KH

Cerman sakinlerinden
protesto gösterisi
Dupnitsa’nın (Dupniçe) Cerman köyünün 500’ün
üzerinde sakini E-79 karayolunu trafiğe kapatarak,
bölge atık depolama tesisi inşaatına ilişkin kararı
protesto etti. Bu yüzden taşıt sürücüleri Struma otobanını kullanmak zorunda kaldı.
Bölge atık depolama tesisi inşaatına ilişkin karar
Dupnitsa Belediye Meclisi tarafından 2016 yılında
yapılan son oturumda alındı. Köy halkı, tesisin evlerinin birkaç metre yakınında inşa edileceğinden
memnun değil. Tesise taşınacak atıklar, köy sakinlerinin “Cerman’ın Buğday Ambarı” dedikleri yere
boşaltılacak.
Protestocular, taleplerinden geri adım atmayacaklarını belirterek, Dupnitsa Belediye Başkanı Metodi
Çimev’in istifa etmesini ısrar etti. Çerman İçin Gelecek Derneği’nden Borislav Taskov, bu eylemin yaptıkları son barışçıl protesto olduğunu söyledi.
Taskov, “Bununla Bulgaristan’ın Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) partisini ilçeyi yeterli derecede iyi
yönetmemesinden dolayı uyarıyoruz. Artık altıncı yıl
protesto gösterileri yapıyoruz. Gelecek defa sivil itaatsizlik eylemine geçeceğiz. Ya Struma otobanını
kapatacağız, ya da belediye makamlarına erişimi
engelleyeceğiz, ancak bu akılsız işin yapılmasına
izin vermeyeceğiz” diye yorumda bulundu.

Sığınmacı kadın
donarak öldü

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada
Bulgaristan’a yasa dışı yollardan giren bir grup sığınmacının verdikleri ifadelere dayanılarak yapılan
aramada cesedi bulunan Somalili sığınmacı bir
kadının donarak hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yine Somalili 16 yaşındaki bir erkek ve 14 yaşındaki bir kızın donma tehlikesiyle hastaneye
kaldırıldıkları belirtildi.
Bu arada Sofya’da bir mülteci kampında olmaları gereken Iraklı 48 sığınmacının Rusçuk’ta bir
kamyonda yakalandıkları açıklandı.
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Bulgaristan'ın AB'deki 10. Yılı
Ocak 2017 itibarıyla
Bulgaristan AB'ye gireli
10 yıl oldu. Ülkedeki değişim ise oldukça ilginç.
Pozitif göstergeler olarak mali disiplin, mevzuat uyumu, emeğin
serbest dolaşımı, Birlik
bütçesinden ödenekler
ön plana çıkmaktadır.
Ancak bunlardan dahi
ciddi sorunlar bulunmaktadır.
Mali disipline karşın,
halkın alım gücü çok
düşük sev i yededi r.
Kronik hale gelen yoksulluk devam ederken,
zenginlerin daha fazla
zenginleştiği bir ülkeyle karşılaşılmaktadır.
Bulgar ist an, güney
komşusu Yunanistan
gibi bir kriz yaşamadı
ancak Birliğin en fakir
ülkesi olma durumunu
da değiştiremedi. Rüşvet, yolsuzluk, mafyatik
bir görünümü andıran
siyaset ve ekonomi yönetimi sistemin değişmez unsurları olarak
dikkat çekiyor. Yasal
düzenlemeler itibarıyla
AB mevzuatıyla uyumlu bir görüntüsü olmasına karşın, işlevsellik

nok tasında yapısal
sorunları var. Emeğin
serbest dolaşımı sağ-

Dr. Kader Özlem
lansa da Bulgaristan
halen Schengen ve
Avro bölgeleri üyesi
değil. Ayrıca 2001’de
Bulgaristan vatandaşlarına sağlanan vize
serbestiyeti ve 2014’te
de emeğin serbest dolaşımına ilişkin engellerin kaldırılması ile halk
Avrupa'ya göç etmektedir. Ülkenin AB’ye yolculuğunun ardından bu
göçler günümüze değin
artarak sürmüştür. Bütüncül bir perspektifle
Bulgaristan’ın demokrasiye geçmesinden
itibaren yaklaşık 3 milyon kişinin büyük ölçü-

de ekonomik nedenlerle ülkeden göç etmesi
dikkat çekmektedir.
Ülkenin nitelikli iş gücü
başta olmak üzere halkın bir "Evropa" akınıdır
devam ediyor. Örneğin,
Bulgaristan'da tıp fakültelerinden yıllık ortalama 900 doktor mezun
olurken, yaklaşık 1000
doktor da çareyi göç
etmekte bulmaktadır.
AB ülkenin beyin gücünü kendisine çekerken,
Alman ve Fransız firmalarının hizmet sektörüyle (Kaufland, Lidl,
Carrefour vb.) ülkeye
geldiği görülmektedir.
Bulgaristan şehirleri
ise Almanların ve Fransızların 2. ve hatta 3.
el arabalarıyla dolmuş
durumdadır. Farklı bir
ifadeyle AB üyeliği ekonomik açıdan getiriden
çok götürü sistemi kurmuştur.
Diğer taraftan,
Rusya'nın artan bölgesel nüfuzu Bulgaristan
yönetiminin kafasını
karıştırmış durumdadır. Halkın geleneksel Rus taraftarlığı ile
AB'nin Rusya'ya yap-

Seçimler bugün yapılsaydı GERB yüzde
24, BSP ise yüzde 21,2 oranında oy alırdı
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar
(GERB) partisinin dışındaki sağ partilerin birleşmedikleri taktirde Meclise
girememesi riski var.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra siyasi katmanlarda belirgin
değişiklikler yaşanmadı.
Veriler, GERB ile Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) arasındaki oy farkının azaldığını gösteriyor.
Market Linx Sosyolojik
Ajansı’nın yaptığı yeni
seçim anketleri sonuçlarını açıklayan Dobromir
Jivkov, “Bugün erken genel seçimler yapılsaydı,
oyların yüzde 24 oranını
alan GERB birinci, oyların yüzde 21,2 oranını
alan BSP ise ikinci parti olurdu. Üçüncü siyasi
güç ise oyların yüzde
8’ini alan Birleşik Vatanseverler (NFSB, VMRO
ve Ataka) olurdu. Veselin
Mareşki’nin İrade partisi (yüzde 4,10) ve Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) partisi (yüzde 4),
yüzde 4’lük seçim barajı
seviyesinde ve üstünde
oy alırdı. Rumen Radev’in

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının
BSP’nin oylarının artmasına neden olacağına dair
yorumlar değişti. Sol görüşlü partilerin oy potansiyelinde artış var” diye
belirtti.
Jivkov’un ifadelerine
göre seçimler bugün yapılsaydı, Slavi Trifonov’un
olası partisi yüzde 3,3
oranında oy alırdı. Jivkov, “Referandum dürtüsü ivme kaybediyor
ve vatandaşlar Slavi
Trifonov’un başkanlığındaki siyasi oluşuma karşı şüpheci bir yaklaşım
sergiliyor. Böyle bir siyasi
oluşumun seçmen kitlesi
içinde hangi partiye oy
vereceğine karar vermemiş kişiler yer alacaktır”
dedi.
Sosyoloji uzmanı, “Reformcu Blok, yüzde 0,99
oranında, Bulgaristan Dirilişi İçin Alternatif (ABV)
ise yüzde 1,2 oranında
oy alırdı. Yolsuzluğa karşı mücadele vaat eden
Güçlü Bulgaristan İçin
Demokratlar (DSB) ve
Hristo İvanov’un yeni
kurduğu Evet, Bulgaristan partisi sırasıyla yüzde

1,3 ve yüzde 1,2 oranında
oy alırdı. Fakat seçim anketleri yeni siyasi gücün
kuruluşunun geniş çaplı
basında yansıtılmasından önce yapıldı” diye
açıkladı.
J i v k o v, “ R e f o r m c u
Blok’un ve bloktan ayrılan DSB partisinin düşük
oranda oy alması, sağ
görüşlü seçmenlerin hala
sağdaki siyasi güçlerin
nasıl dağılımı yapıldığının
farkında olmadığını gösteriyor. Yeni kurulan Evet,
Bulgaristan par tisinin
henüz potansiyelini göstermesi bekleniyor. Sağ
görüşlü seçmenlerin de
bu partiyi kendi temsilcisi
olarak tanımaları imkanı
var” diye yorum yaptı.
Market Linx Sosyolojik
Ajansı’nın anket sonuçlarının oluşturduğu izlenim
şu ki, 2013 yılında yaşanan senaryonun tekrarlanması mümkün. O
zaman GERB dışındaki
sağ partilerin toplam oyları Meclise girmeleri için
yeterli olmasına rağmen
seçime ayrı katıldıkları
için hiçbirisi yüzde 4’lük
seçim barajını aşamamıştı.

tırımlar konusundaki
ısrarı Sofya'yı derin bir
açmaza sürüklemiştir. Kaybedilen Güney
Akım projesi nedeniyle
Brüksel'e kızgın olan
Bulgaristan’da Rus yanlılarının ülke siyasetindeki etkisi artmaktadır.
Kasım 2016'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görüldüğü üzere,
geleneksel Rus yanlısı BSP, DPS (HÖH)
ve Bulgar milliyetçisi
Ataka, VMRO, PF gibi
partiler ikinci turda ortak bir aday üzerinde
buluşmuşlardır. Bulgaristan dış politikasında
2016 itibarıyla eksen
kayması tartışmaları
kendisini göstermiştir.
Bununla birlikte, Sofya
yönetimi Balkanlar'daki
nüfuz potansiyeline karşın edilgen tutumunu
sürdürmektedir.
Halkın ekonomik gidişattan duyduğu memnuniyetsizlik siyasette
doğrudan sonuç doğurmaktadır. 1997 yılından beri Bulgaristan
halkı seçimlerde üst
üste iki kez hükümet
kurma şansını hiçbir

par tiye vermemiştir.
Ayrıca Avrupa'daki örneklerine benzer nitelikte Bulgaristan'da da
aşırı milliyetçiliğin yükselişi son 10 yılda ayrı
bir ivme kazanmıştır.
Güncel anlamda, aşırı
milliyetçi partilerin ülke
siyasetinde kilit konuma
geldikleri görülmektedir.
Öte yandan, ayrımcılık
ve nefret suçları endişe
verici boyutlarda seyretmektedir. Türk azınlığın haklarında somut
bir ilerleme olmadığı
gibi, ülke içi gelişmeler mevcut haklarda
dahi gerileme sinyalleri
vermektedir. Romanlar
toplumsal hayata entegre edilemezken, ülkenin
en marjinal grubu olma
özelliğini sürdürmektedir. Bununla birlikte,
Müslümanların ibadethanelerine yapılan saldırılar sistematik hale
gelmiştir. Söz konusu
durum ülkedeki etnik
ve dini barışı tehdit etmektedir.
Özetle Bulgaristan’ın
AB'ye üyeliğinin 10.
yılında ülkede zihniyet
değişikliğinin gerçek-

leşemediği görülürken,
Birlik üyeliğinin de halkın beklentilerini karşılayamadığı anlaşılmaktadır. Bulgaristan halkı
2007’de ekonomik bir
dev olarak gördükleri
AB’nin kendilerine sınıf
atlatacağını düşünmüş
olsa da ortaya çıkan
fiili durum, tüm AB ülkelerinde ancak 2014
yılında emeğin serbest
dolaşımına sahip olmak
ve güç şartlarda çalışarak hayatlarını idame ettirmek olmuştur.
Ülkedeki bozuk siyasi
ve ekonomik durum
ise halkın geleceğe karamsar bakmasına yol
açmaktadır. Bununla
birlikte, dış politikada
eksen kayması tartışmaları yaşanırken,
ülke içerisinde artan
aşırı milliyetçi akımlar
toplumsal barışı zedelemektedir. Dolayısıyla Bulgaristan’ın kısa
vadede bol sorunlu
görüntüsünün devam
edeceğini ileri sürmek
mümkündür.

Dr. Kader Özlem

Ana Dilde Propaganda
Talebine Büyük Destek
Seçim kampanyası sırasında Bulgarcadan
farklı dillerin kullanılmasını engelleyen ayrımcı
yasağına karşı sunulan
dilekçe, yurt içinden ve
yurt dışından yoğun destek gördü.
Seçim Kanunu’nda yer
alan kısıtlayıcı metinlere karşı AP Dilekçeler
Komisyonu’na verilendilekçeyi desteklemek
amacıyla toplanan 36
263 imza, Avrupa Parlamentosu üyesi ve Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Gençlik kolları
Başkanı olan İlhan Küçük tarafından sunuldu.
Dilekçeyi imzalarıyla
destekleyenler, anılan
metinlerin temel insan
haklarını ciddi bir şekilde
ihlal ettiğini düşünüyor.
Bulgaristan Seçim
Kanunu’nda yasal kısıtlama olduğu gerekç esiyle 2015 yılının
Haziran ayında Avrupa
Parlamentosu Dilekçeler Komisyonu’na başvuruda bulunan İlhan
Küçük, bu kısıtlamaların

bilinçli seçim hakkıyla direkt bağlantılı olan ifade
özgürlüğünü ve anlaşılan
dilde bilgi alma hakkını
tespit eden Avrupa mev-

an-Claude Juncker’e,
Avr upa Par lamento su Başkanı’na, Avrupa
Konseyi Başkanı Donald
Tusk’a, Komisyon üyele-

zuatının birçok düzenlemesine aykırı olduğunu
vurguladı.
Birçok uluslararası sivil
toplum kuruluşu ve insan
hakları savunucusu girişimi destekledi ve ayrımcı metinlerin kaldırılması
çağrısında bulundu.
Bu konunun Avrupa
sorunu olduğunu belirten İlhan Küçük, bir sonraki adım olarak Avrupa
Komisyonu Başkanı Je-

ri France Timmermans,
Vera Jourova, Tibor
Navracsics’a yazılar göndereceğini vurguladı.
İlhan
Küçük,
“Bulgaristan’ın AB üyeliğinin 10. yılını doldurmuş olması durumunda
Bulgaristan demokrasisinin bu kronik sorunla
yaşamaya devam etmesi
mümkün değildir” şeklinde konuştu.
Kırcaali Haber
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Kredi ödeyen besiciler ve patates
üreticileri, kredi vadesini uzatabilirler
Devlet Tarım Fonundan
yapılan açıklamada hayvan yem kredisinin vadesini uzatmak isteyen
besiciler 28 Şubat 2017
tarihine kadar Tarım
Fonu İl Müdürlüklerinde
Destek Programları ve
Tedbirleri Uygulanması
Daire Başkanlıklarına
başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.
Ödenecek anapara ve
faizin yeni uzatma süresi, kredi vade süresinin
uzatılmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığı tarihte ülke için belirlenen
referans faiz oranından
daha düşük olmayıp,
yüzde 4 oranda faiz ile
27 Kasım 2017 tarihinde
dolacak.
2008 ve 2010 yıllarında tavuk ve domuz yetiştiricileri, 2008, 2009,
2010 ve 2012 yıllarında
yem kredisi çeken besiciler kredi vade süresinin
uzatılması için başvuru-

tohum, gübre ve patates
üretiminde kullanılan zirai ilaçlar alımına ilişkin
kredilerin anapara taksitlerini ödeme süresi
de daha bir yıl uzatılıyor.
Kredilerin anapara taksitlerini ödeme süresini
uzatmak isteyen patates
üreticileri Tarım Fonu İl
Müdürlüklerine başvuru dilekçesi verebilirler.
Onlara yönelik tek şart
kredilerinin anapara
taksitlerini ödeme süresinin uzatılmasına
ilişkin başvuru dilekçe-

da bulunabilirler.
Hay van yem kredi sinin vadesini uzatma
i m k a nın d a n s a d e c e
2015/2016 tarım sezonunda kredi çektikleri
zaman olduğu gibi aynı
türden hayvan yetiştir-

meye devam eden ve
hayvan çiftliği kaydı yaptırmış çiftlik sahipleri faydalanabilirler. Bu durum
Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı’nın entegre
bilgi sistemi çerçevesinde alınan bir belgeyle,

kimlikleri doğrulanamayan hayvanlara ilişkin ise
resmi olarak görevlendirilen bir veteriner hekimden alınan mektupla tasdik edilecek.
25 Kasım 2016 tarihine
kadar ödenmesi gereken

Küçük yerleşim yerlerinde çalışan öğretmenlerin
ulaşım veya kira masrafları iade edilecek
Eğitim ve Bilim
Bakanlığı’ndan yapılan
yazılı açıklamada, küçük yerleşim yerlerinde çalışan, ancak aynı
yerleşim yerinde ikamet
etmeyen uzman pedagogların yaptığı masrafların veya o yerleşim
yerinde ev kiraladıkları
takdirde kira masraflarının karşılanacağı bildirildi.
Bu değişiklikler okul
öncesi ve okul eğitimi
sistemi kapsamında
çalışan pedagoji uzmanlarının yaptığı ulaşım veya kira masraflarının karşılanmasına
ilişkin usul ve esaslar
hakkında yönetmelik
taslağında öngörülüyor.
Yeni kanundan kaynaklanan yönetmelik taslağı kamuoyu tartışması
yapılması üzere Eğitim
ve Bilim Bakanlığı’nın
web sitesinde “Belge
Taslakları” bölümünde
yayınlandı.
Taslağa göre küçük
yerleşim yeri, nüfusu
5 bin kişi altında olan
bir yerleşim yeridir.

Öğretmenlerin mevcut
ikametgahlarının çalıştıkları yerin dışında
başka bir yerleşim yerinde bulunduğuna dair
belge göstermeleri gerekecek. Onların yaptıkları masraflar, otobüs
biletleri, abonman kartları veya şehir için ulaşım faturası karşılığında
iade edilecek. Ayrıca
yakıt faturası karşılığında ulaşım için özel
taşıma araçlarına iliş-

kin yaptıkları masraflar
da iade edilecek. Öğretmenlerin ulaşım için
yaptığı giderler, taşıma
aracı türü, markası, modeli ve ikametgahlarından çalıştıkları kurum
istikameti yönündeki
ve tersi istikametindeki
güzergaha ilişkin harcanan yakıta bağlı olacak.
Öğretmenlerin şehir içi
ulaşım için yaptıkları
masraflar karşılanmayacak.

Çalıştıkları yerleşim
yerinde ev kiralayan
öğretmenlerin ödediği
kira ücretleri de iade
edilecek. Buna ilişkin
gereklilik, kira ücretinin
en ucuz taşıma aracı ile
ikametgahın bulunduğu
yerleşim yerine gidiş ve
geliş için yapılan aylık
ulaşım masraflarının
yüzde 30 oranından
fazla olmamasıdır.
Kırcaali Haber

lerini vermeden önce
başvuruların kabul edilmeye başlandığı tarihten önce faiz borcunu
ödemeleridir. Uzatılan
ödeme süresi, kredilerin anapara taksitlerini
ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığı tarihte ülke için belirlenen
referans faiz oranından
daha düşük olmayıp,
yüzde 4 oranda faiz ile
27 Kasım 2017 tarihinde dolacak.
Kırcaali Haber

1 Ocak’ta yürürlüğe giren
önemli değişiklikler

1 Ocak 2017 tarihi itibariyle vatandaşların kişisel
gelirleri ve kamu borcuna ilişkin birçok idari kararlar yürürlüğe girdi.
Emeklilik
Kadınlar 61 yaşı doldurduklarında 35 yıl 2 ay
emeklilik prim gününe, erkekler ise 64 yaşını doldurduklarında 38 yıl 4 ay emeklilik prim gününe
sahip olduklarında emekli olacak.
Emeklilik için ödenen sigorta primi tüm iş alanlarında çalışanlar için 1 puan arttı.
Sigorta primlerini kendileri ödeyen kişilerin asgari sigorta geliri, 2016 yılında elde ettikleri gelire
göre yükseltiliyor:
-5400 leva altında-460 leva
-5400,01-6500 leva arasında-500 leva
-6500.01-7500 leva arasında-550 leva
7500 leva üstünde-600 leva.

Emeklilik prim günü ve emeklilik yaşı için verilen
asgari emekli ücreti 161,80 levaya, asgari işçi ücreti ise 420 levadan 460 levaya yükseldi.
Yoksulluk sınırı 2017 yılında geçen yıla kıyasla
14 leva daha yüksek olup 314 leva olarak belirlendi.
Vergiler
2017 yılında yeni bir indirim söz konusu-bir vatandaşın iş sözleşmesi kapsamında elde ettiği
tüm gelirleri banka yoluyla aldığı ve onların yüzde
80’ini yine banka yoluyla harcadığı takdirde 500
levayı aşmayacak şekilde vergi borcundan yüzde
1 oranında indirim yapılacak. Bu indirimden vatandaşlar, nakit ödemeler yaptıklarına dair hiçbir
belge göstermek zorunda kalmadan 2018 yılının
başında 2017 yılında elde ettikleri gelirlere ilişkin
beyan formu verdikleri sırada yararlanacak.
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Op.Dr. Mümün Mehmet: Ardino’daki
askeri birlikte daima sıkı disiplin vardı
Kırcaali’de doktorların
amatör futbol takımının
antrenörü genel cerrahi
uzmanı Op. Dr. Mümün
Mehmet, yıllardan sonra Ardino’da bulunan
eski kışlaları ziyaret etti.
Op. Dr. Mehmet, geçen
asrın 80’li yıllarında
kasabada bulunan 33310. Asker Birliği Tank
Bölüğü’nde vatan borcunu ödedi.
Op. Dr. Mehmet,” Zorlu geçen askerlik günlerimi özlemle hatırlıyorum. O yıllarda burada
daima sıkı bir disiplin
uygulanıyordu. Sürekli
eğitim ve kederler oluyordu ve askerler çok
kısa süreliğine izne ayrılıyordu” diye anlattı.
Op. Dr. Mehmet, 1966
yılında Çernooçene’nin
(Yenipazar) Komuniga
(Kuşallar) köyünde dünyaya geldi. Stara Zagora (Eski Zağra) şehrinde Tıp Üniversitesi’ni

asker, taşları insanların
sırtlarına koyardı ve bazen çok ağır olanları taşıyamadığı zaman onlara gerçek bir köleymiş
gibi sopa atılırdı.
Tuğlalar, Goriçevo
(Kayrak Mahallesi) ve
şimdiki Vasil Levski Lisesi arasında bulunan

Sığınmacı Merkezi tel
örgü ile çevrildi
bitirdi. Şu anda Kırcaali Dr. Atanas Dafovski
Hastanesi’nde cerrah
olarak çalışıyor. Evli, iki
çocuk babasıdır.
Bilindiği gibi, Ardino’daki kışlalar 193738 yıllarında inşa edildi. Kışlaların kurulduğu
yerde daha önce birkaç

ev bulunuyordu. Fakat
devlet bu evleri sahiplerinden satın alınca alan
kamulaştırıldı ve evler
yıkıldı. Yıkılan evlerden
biri o yıllarda kasabada
çok iyi tanınan Hapçı
Hasan’ın eviydi. Kışla
binaların inşaatı yerli
halk tarafından yapıl-

dı. Öyle ki, 18 yaş üstü
herkes ayda 5-10 gün
bu inşaatlarda ücretsiz
çalışmak zorundaydı.
Temellerin atılmasında
kullanılan taşları insanlar sırtında Lübovna
Çeşma (Aşk Çeşmesi)
semtinde bulunan taş
ocağından getirirdi. İki

Kırcaali İl Bilgi Merkezi, Bulgaristan’ın AB
Dönem Başkanlığı’na ilişkin güncel bilgi verdi
Kırcaali İl Bilgi Merkezi
tarafından Girişimciler
İçin Kuluçka Merkezi
salonunda idari yöneticileri, köy muhtarları ve
toplumun önde gelen
isimlerinin katılımıyla
bilgilendirme günü düzenlendi. Toplantıda
Bulgaristan’ın 2018 yılında yapacağı Avrupa Birliği (AB) Dönem
Başkanlığı sırasında
AB ülkelerinin ekonomi
ve maliye politikalarının
koordinasyonunda aktif
rol alacağı belli oldu.
AB dönüşümlü başkanlık mekanizmasına
göre ülkemiz yarım yıl
AB Konseyi çalışmalarını yönetecek. Bulgaristan, AB Konseyi
dahilinde AB’nin genel
dış politikası ve güvenlik politikasını da hazırlayacak. Bu mültecilerle ilgili yaşanan ciddi
sorun açısından son
derece önemli birşey.
Ülkemiz AB Konseyi

bir fırında pişirildikten
sonra daha soğumadan
özel sandıklara koyulup insanların sırtlarına
yüklenirdi. On metre
aralıklarla elleri sopalı
askerler vardı ki, daha
yavaş yürüyen her bir
insanı sopadan geçirirdi.

Harmanli’deki Sığınmacı Merkezinde yaşanan ayaklanmadan sonra acil önlemler alındı. Başbakan Boyko
Borisov’un gerçekleştirdiği çalıştayda Merkezin çevresinde Bulgaristan-Türkiye sınırına çekilen tel örgüye
benzer bir tel duvar örülmesi emrini verdiği bildirildi.
Tel duvar yapımında sınıra tel duvar örülmeye devam
edilmesi için alınan malzemelerin kullanılacağı açıklandı. Bu yüzden Haskovo (Hasköy), Yanbol ve Burgaz
valilerine sınırda tel örgü inşaatını yapan firmalarla irtibata geçip, mevcut malzemeleri hemen Harmanli’ye
getirmelerini söylemeleri görevi verildi. Tel örgü inşaatı
projesinin koordinatörlüğünü Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev yapacak.
Borisov, Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel
Müdürlüğüne ise tüm mevcut seyyar evlerin hemen
kampa taşıması emrini verdi. Seyyar evler kamptan
ayrı boş bir alana kurulacak ve olayla ilgili zanlılar burada kalacak. Çatışmalara katılmaktan ve organize
etmekten dolayı polis tarafından tutuklanan tüm sığınmacılar hemen sınır dışı edilecek.
Borisov’un gerçekleştirdiği çalıştayda Devlet Milli Güvenlik Ajansı Başkan Yardımcısı Oleg Petrov
da yer aldı. Petrov’un tanıttığı DANS verilerine göre
Harmanli’de yaşanan ayaklanmalar Avrupa Birliği üyesi
başka ülkelerde bulunan sığınmacılar ile eşgüdümlü
olarak gerçekleştirildi. DANS verilerinin Yunanistan,
İtalya ve Fransa’da bulunan sığınmacı kamplarında da
çatışmalar yaşandığını gösterdiği belli oldu ve muhtemelen bu eylemlerin koordineli olarak gerçekleştirildiği
tahmin ediliyor.

Tayland’ı vizesiz
ziyaret edebileceğiz

tarafından kabul edilen
mevzuatın kararlaştırılmasına yönelik gündem
maddelerini de belirleyecek.
AB Konseyi, çerçevesinde her bir AB ülkesinin ulusal temsilcisi ve
bakanlarının görüştüğü
bir kurumdur. Bakanlar
Konseyi olarak da bilinen bu Konseyin AB

Parlamentosu ile birlikte AB Bütçesi kabulünde belirleyici rolü var.
Ülkemizin AB Bakanlar
Konseyi Başkanlığı’na
hazırlanması, önceliklerine ilişkin bilgi verilmesiyle ilgilidir. Bu faaliyet
ülke çapındaki İl Bilgi
Merkezi ofislerinde yapılacak. Ofislerden AB
yapısal ve yatırım fonla-

rı ile yapılan ortaklıklar,
fonların yönetimi ve uygulanmasına ilişkin bilgi
alınabilir.
Ofislerde 2014-2020
döneminde programlar
kapsamında proje önerilerinin finanse edilmesine yönelik güncel
fırsatlara ilişkin somut
bilgi veriliyor.
Kırcaali Haber

Çin Devlet Televizyonu, Tayland’ın aralarında
Bulgaristan’ın da bulunduğu 18 ülkenin vatandaşları
için turistik amaçlı ziyaret vizesinin ücretini iptal ettiğini bildirdi. Bu karar egzotik devlette en güçlü turizm
sezonunun yaşandığı 1 Aralık 2016- 28 Şubat 2017
döneminde geçerli olacaktır.
Böylece Tayland büyükelçilikleri veya konsolosluklardan turistik vize alınması için ödenen 28 dolarlık
ücret uygulaması kalktı. Vize başvurusunu Tayland’a
ulaştıkları zaman yapan turistler artık 56 dolarlık değil de neredeyse iki misli daha düşük bir ücret ödeyecek.
Şu anda Tayland’a turistik vize ücreti Bulgaristan
vatandaşları için 52 leva.
Bundan başka yabancı uyruklu vatandaşlar için
uzun vadeli vizeler 10 yıl süreliğine çıkartılacak. Şimdiye kadar bu tür vizelerin süresi 12 aydı.
Tayland’ın bu önlemi almasıyla turist sayısının artmasını amaçlıyor. Daha bu sezonda ülkeyi ziyaret
edecek yabancı turistlerin sayısının geçen yılın aynı
dönemine kıyasla yaklaşık yarım milyon daha fazla
olması bekleniyor.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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FUEN, Bulgaristan’da ana dilinde
propaganda yapma yasağını kınadı

Avrupa’da azınlık ve etnik
grupların haklarını temsil eden
en büyük örgüt, Bulgaristan’da
ana dilinde seçim kampanyası
yapma yasağını tenkit etti.
33 Avrupa ülkesinden 90 örgütü çatısı altında toplayan
Avrupa Halkları Federal Birliği

(FUEN), seçim kampanyası sırasında resmi dil Bulgarcadan
başka dillerin kullanılmasının
yasaklanmasını sert bir dille
kınıyor. Örgüt, yasağın kabul
edilemez olduğunu düşünüyor,
çünkü vatandaşların kendi ana
dillerinde siyasal hayata katıl-

ma hakkını sınırlandırıyor.
Bulgaristan’da seçim kampanyası sırasında azınlıklara
mensup kişilere kendi ana dillerini kullanmalarının yasaklanması olgusu Bulgaristan
Anayasası’nda güvence altına
alınmış eşitlik ilkesine aykırı

tarihinde doğdu. Kırcaali İnşaat Meslek Lisesi mezu-

darski Üniversitesi Kırcaali
Lüben Karavelov Şubesi Okul

gelmektedir. FUEN Başkanı Lorant Vincze’nin ifadelerine göre
ana dilinde seçim kampanyası
yapma yasağı vatandaşların
kendilerini serbest ifade etme
özgürlüğünü de ihlal etmektedir.
Seçim kampanyası sırasında
resmi dil Bulgarcadan başka
dillerin kullanılmasının yasaklanması, hakların açıkça ihlalidir ve Bulgaristan’ın taraf olduğu İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin
Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa
Birliği Temel Haklar Bildirgesi
gibi Avrupa Birliği’nin bir sürü
sözleşmelerinin dayalı olduğu
değerlere aykırı gelmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre genel olarak resmi
olmayan dillerin kullanılmasının
yasaklanması ve cezai yaptırımlar uygulanmasına yönelik

olan bir düzenleyici çerçeve
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin 10.maddesinde belirtildiği gibi ifade özgürlüğü de içeren demokratik
toplumun temel değerleri ile
uyumlu kabul edilemez.
FUEN, Bulgaristan’da azınlıkların seçim sürecine aktif
katılımının teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, Avrupa Birliği Parlamentosu (AP)
Milletvekili İlhan Küçük ’ün AP
Dilekçeler Komisyonu’na sunduğu ayrımcılık içeren seçim
kampanyası sırasında resmi
dil Bulgarcadan başka dillerin
kullanılmasının yasaklanmasına karşı itiraz dilekçesini takdir
ediyor ve onun desteklenmesi
çağrısında bulunuyor.
Kırcaali Haber

Kırcaali Belediyesine üç yeni başkan yardımcısı atandı
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, üç yeni
Belediye Başkan Yardımcısı
atadı.
Yeni Belediye Başkan Yardımcısı Mümün Ali, Belediye
mülkiyeti ve ekonomik gelişimden sorumlu olacak. Mümün Ali, 31 Temmuz 1983
tarihinde doğdu. Filibe eski
Tarım Kolejinde ziraat teknolojileri üzerine lisans eğitimi
gördü. İşletme üzerine yaptığı
yüksek lisansını da tamamlamak üzere. Bir süre kendi
işinde çalıştı. Üçüncü dönem
Lülyakovo (İdrizli) köyü muhtarı görevinde bulundu.
Şimdiye kadar belediyede
Yatırım Kontrolü ve İnşaat
Daire Başkanlığı görevinde
bulunan yeni Belediye Başkan Yardımcısı Müh. Katya
Mitovska, inşaat ve mekânsal
gelişimden sorumlu olacak.
Mitovska, 28 Haziran 1963

Rodoplar’da kış
nudur. Endüstriyel ve Kamu
İnşaatı-Yapılar ihtisasına
sahip yüksek inşaat mühendisidir. Karayolları Kırcaali İl
Müdürlüğünde çalıştı, 2004
yılından bu yana da Kırcaali
Belediyesi’nde çalışıyor.
Yeni Belediye Başkan Yardımcısı Veselina Tihomirova,
insani yardım faaliyetlerinden
sorumlu olacak. 5 Haziran
1981 tarihinde Krumovgrad
(Koşukavak) kasabasında
doğdu. Filibe Paisiy Hilen-

Öncesi ve İlkokul Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi. Sosyal
Faaliyetler Psikolojisi üzerine
yüksek lisans yaptı. Kırcaali Çayka Anaokulu’nda 8 yıl
öğretmenlikten sonra 2012
yılından beri Kırcaali Veselçane Semti Ştastie Anaokulu
Müdürü görevinde bulundu.
Bundan önceki Belediye
Başkanları İvan Velev ve Elisaveta Kehayova, görevlerinden serbest bırakıldı.
Kırcaali Haber
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