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Başbakanlıkta devir teslim töreni

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev’in kurduğu geçici tek-
nokratlar hükümeti resmen 
göreve başladı.
Cumhurbaşkanlığında dü-

zenlenen törende Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev, Başbakan 
Prof. Ognyan Gercikov ve ka-
bine üyelerini tek tek tanıttı.

Radev, ülkeyi 26 Mart’ta 
yapılacak erken parlamento 
seçimine hazırlamak üzere 
kurduğu geçici teknokratlar 
hükümetinin Başbakanı Prof. 
Ognyan Gercikov’dan beklen-
tilerini dile getirdi.
Radev, Gercikov’a erken se-

çim hazırlığını yapması, ülke-

deki istikrarın sağlanmasına 
ilişkin görev verdiğini belirtti.
Başbakan Gercikov’un gerek 

siyasetçi gerekse bilim adamı 
olarak tartışmasız bir otorite 
sahibi olduğunun altını çizen 
Radev, “Gercikov hükümeti 
eski Başbakan Borisov’un tüm 
çalışmalarını didik didik incele-

sin.” dedi.
Boyko Borisov rahat
Yeni kabinenin 4’ü başbakan 

yardımcısı olmak üzere 19 
üyesi daha sonra Başbakan-
lıkta Boyko Borisov hüküme-
tinden görevi devraldı.
Borisov, veda konuşmasın-

da, yeni hükümete derli top-
lu bir devlet devrettiklerini ve 
yapılacak incelemeden dolayı 
endişe duymadıklarını belirtti.
Başbakan Ognyay Gercikov 

ise Borisov’u, ülkenin demok-
ratik tarihinde en uzun süre 
başbakanlık yapan politikacı 
olarak tebrik ettikten sonra, 
“Erken parlamento seçimleri-
nin yapılması ve demokratik 
Bulgaristan’da her vatandaşın 
onurlu yaşayabilmesi için çalı-
şacağız.” diye konuştu.
Tüm bakanlıklarda ve tüm 

devlet işlerindeki daha önce 
yapılan çalışmaları titizlikle 
inceleyeceklerine işaret eden 
Gercikov, tespit edilen her tür-
lü yolsuzluğu aydınlatacakla-
rını belirtti.
Cadı avı olmayacak
Başbakan Gercikov, Bul-

garistan Ulusal Radyosu’na 
(BNR) yaptığı açıklamada da 

eski Başbakan Borisov’un ik-
tidarı sırasında özellikle son 
haftalarda yapılan bazı usul-
süz harcamalar ile ilgili bilgi 
aldıklarını ifade edere, “Devlet 
işlerini inceleyeceğiz, ancak 
bu bir ‘cadı avı’ olmayacak.” 
dedi.
Gercikov, Bulgaristan’ın hu-

zur içinde olacağı şekilde yö-
netilmesi gerektiğine dikkati 
çekerek, ‘’Ertesi gün ne ola-
cağı belli değil. Kış ortamında 
elektrik sisteminde veya ka-
rayollarında sorunlar çıkabilir. 
Devletin gündemi ertelenmeye 
müsait olmadığı için ilk Bakan-
lar Kurulu toplantısını 30 Ocak 
Pazartesi günü yapacağız. 26 
Mart’taki erken seçimin ar-
dından olağan bir hükümetin 
kurulmasını diliyorum. Geçici 
hükümetimizin uzun ömürlü 
olması Bulgaristan için iyi ol-
maz. Başbakan olma teklifini 
aldıktan sonra karar almak 
üzere daha ziyade kendime 
danıştım. Eşim kesinlikle kar-
şı çıktı. Üst düzeyli protokolde 
olmak ve tüm bu güvenlik ön-
lemleri özel hayatı sınırlandı-
rır.” ifadelerini kullandı. AA

AP, Türkçe seçim propagandası yasağına 
karşı imza kampanyasını kapattı

Avrupa Birliği’nin (AB) Dilek-
çeler Komisyonu oturumunda 
yapılan oylamada büyük bir ço-
ğunlukla Bulgaristan’da seçim 
kampanyası sırasında Bulgar-
cadan farklı dillerin kullanılma-
sını engelleyen ayrımcı yasağa 
karşı sunulan dilekçeye ilişkin 
Avrupa Parlamentosu açık di-
lekçe portalında başlatılan imza 
kampanyasını kapatma kararı 
aldı.

Bulgaristan’ın pozisyonunu 
destekleyen Petır Kurumbaşev 
(PASD/BSP), Angel Cambaz-
ki (Avrupa Muhafazakarlar ve 
Reformcular İttifakı (AECR)/
VMRO), Svetoslav Malinov 
(ENP/DSB), Emil Radev (ENP/
GERB) ve Vladimir Uruçev 

(ENP/GERB), Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) tarafından 
sunulan seçim kampanyası sı-

rasında Bulgarcadan farklı dil-
lerin kullanılmasının yasaklan-
masıyla seçmen haklarının ihlal 
edildiğinin belirtildiği dilekçeye 
ilişkin imza kampanyasının ka-
patılmasını istedi. 

Bulgaristan’da erken genel se-
çimlerinde ikinci kez HÖH AP 

Milletvekili İlhan Küçük, Türkçe 
seçim propagandası yasağına 
AB düzeyinde çözüm bulmaya 
çalıştı. Bu konu Dilekçeler Ko-
misyonu oturumunda AP millet-
vekilleri arasında sert tartışma-
lara yol açtı.

Avrupa Birliği, bu alanda yetkili 
değil ve böyle bir imza dilekçesi-
nin yasal dayanağı yok. Avrupa 
Birliği Adalet Divanı’nın ve Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
desteklediği AB düzeyinde net 
bir yasal çerçeve bulunmakta-
dır. Bu yasal çerçeveye göre 
seçim kampanyaları sırasında 
kullanılan diller her bir AB ülke-
sinde farklı bir şekilde ve ancak 
onların ulusal mevzuatları kap-
samında düzenleniyor.
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larında rahat bir hayat 
yaşadı.
Sultan Mehmed Vah-

deddin, çok okurdu, 
okuduğunu iyi anlar-
dı. Özellikle fıkha ait 
eserler ilgisini çekmişti. 

Kitabeti ve imlâsı düz-
gündü. Zekî bir insandı, 
fikirlerini kâğıt üstüne 
aktarmakta zorluk çek-
mezdi. Çok nazik bir 
insan olan Sultan Meh-
med Vahdeddin, Viyana 
seyahati sırasında hem 
yanındakileri hem de 
yabancıları nezaketine 
hayran bırakmıştı. Az 

TARİH

Osmanlı Padişahları
II. Abdülhamid 
(1876 - 1909)

Sultan İkinci Abdül-
hamid, 21 Eylül 1842 
tarihinde İstanbul’da 
doğdu. Babası Sultan 
Abdülmecid, anne -
si Tir-i Müjgan Kadın 
Efendi’dir. Annesi Çer-
kezdir. Sultan İkinci 
Abdülhamid çok küçük 
yaşta iken annesini 
kaybettiği için öksüz 
büyüdü ve onu üvey an-
nesi Piristu Kadın yetiş-
tirdi. Çocukluğunda çok 

zayıf bir bünyeye sahip 
olan Sultan İkinci Ab-
dülhamid sık sık hasta 
olurdu. Babasının pa-
dişahlığı sırasında bu 
durumu yüzünden özel 
ilgi gördü. Çok hoşgö-
rülü bir ortamda büyü-
dü. Kültür derslerinin 
yanında musiki dersleri 
aldı ve piyano çalmayı 
öğrendi.
Bekârlığı sırasında 

çok serbest bir hayat 
yaşayan Sultan İkinci 
Abdülhamid, evlendik-
ten sonra tüm boş za-
manını ailesiyle, çocuk-
larıyla geçirmeye başla-
dı. Sultan İkinci Abdül-
hamid, yıkılmak üzere 
olan Osmanlı Devleti’ni 
uyguladığı politikalarla 
33 yıl ayakta tutmayı 
başarmış bir padişahtır.
Hayırsever ve cömert 

bir insan olan Sultan 
İkinci Abdülhamid, sı-
radan bir vatandaş gibi 
yaşardı. Yunan seferi 
sırasında, kendisine ha-
zinede yeterli para bu-
lunmadığı söylenince, 
atalarından kalma şahsî 
servetinden masrafları 
karşılamış, bunu devlet-
ten geri almamıştı.
Boş vakitlerini maran-

gozhanede geçirir, ha-
rika eşyalar yapar, bun-
ları sattırır ve parasını 
fakire fukaraya dağıt-
tırırdı. Son derece şef-

katli bir insan olan Sul-
tan İkinci Abdülhamid’in 
kendisini öldürmek is-
teyenleri bağışlaması, 
dünya siyaset tarihin-
de ender rastlanan bir 
olaydır. Sultan İkinci 
Abdülhamid, kültüre 
önem vermiş ve eği-
tim konusunda hizmet 
verecek birçok mekân 
yaptırmıştır.
Güzel Sanatlar Akade-

misi, Ticaret ve Ziraat 
Okulları kuran Sultan 
İkinci Abdülhamid, ilk 
ve orta dereceli okullar, 
dilsiz ve kör okulları, 
kız meslek okulları da 
yaptırmıştır. Vilâyetlere 
liseler, kazalara ortao-
kullar kurmuş, ilkokul-
ları köylere kadar ulaş-
tırmıştır.
İstanbul’da Şişli Et-

fal Hastahanesi’ni ve 
Dârülaceze’yi kendi 
şahsi parasıyla yaptır-
dı. Hamidiye adı verilen 
içme suyunu borularla 
İstanbul’a getirtti. Kara-
yollarını Anadolu içle-
rine kadar uzatan Sul-
tan İkinci Abdülhamid, 
Bağdat’a ve Medine’ye 
kadar da demiryolları 
döşetmiştir. Büyük şe-
hirlere atlı tramvay hat-
ları yaptırmıştır.

Mehmed Reşad 
(1909 - 1918)

Sultan Mehmed Re-
şad 2 Kasım 1844 
tarihinde İstanbul’da 
doğdu. Babası Sul-
tan Abdülmecid, an-
nesi Gülcemal Kadın 
Efendi’dir. Annesi Çer-
kezdir. Çocukluğu, pa-
dişah olan babasının 
yanında geçti. Eğitim 
ve öğrenimine gereken 
önem gösterildi.
Sultan Mehmed Re-

şad, amcası Sultan 
Abdülaziz zamanında 
rahat bir şehzadelik 
yapmasına rağmen 
ağabeyi Sultan İkinci 
Abdülhamid zamanın-
da sarayda hapis haya-
tı yaşadı. Veliaht oldu-
ğu için devamlı kontrol 
altında tutuluyordu. 
Sultan Mehmed Reşad 
günlerini haremde geçi-
rir, şiir ve kitap okurdu.
Sultan Beşinci Meh-

med Reşad, İttihat ve 
Terakki partisinin des-
teğiyle tahta çıktığında 
65 yaşındaydı. Sultan 
İkinci Abdülhamid’in 
padişahlığı sırasında 
devlet işleriyle yeterin-

ce ilgilenmemişti. Padi-
şahlığı sırasında yöne-
tim daha çok İttihat ve 

Terakki partisinin ileri 
gelenlerinden Enver 
Paşa, Talat Paşa ve
Cemal Paşa’nın eline 

geçmişti.

Mehmed 
Vahdeddin 

(1918 - 1922)

Sultan Mehmed Vah-
deddin otuz altıncı ve 
son Osmanlı padişahı-
dır. Babası Sultan Ab-
dülmecid, annesi Gü-

listu Kadın Efendi’dir. 
2 Şubat 1861 tarihinde 
İstanbul’da doğdu. Ba-
bası Sultan Abdülme-
cid, Sultan Mehmed 
Vahdeddin doğduğu 
yıl, annesi Gülistu Ka-
dın Efendi de, o henüz 
çok küçükken vefat et-
mişlerdi. Çocuk dene-
cek yaşlarda hem ök-
süz, hem yetim kalan 
Sultan Mehmed Vah-
deddin, babası Sultan 
Abdülmecid’in kadınla-
rından Şayeste Kadın 
tarafından büyütüldü.
Sultan Abdülaziz’in 

saltanatı sırasında he-
nüz bir çocuk olduğu 
için serbest yetişti. 
Eğitim ve öğrenimi ile 
ağabeyi Sultan İkinci 
Abdülhamid henüz pa-
dişah değilken bile ya-
kından ilgilendi. Sultan 
İkinci Abdülhamid, sal-
tanat yıllarında da bu 
tutumunu değiştirmedi, 
ona hep değer verdi ve 
onu korudu. Bu yüzden 
ağabeyinin saltanat yıl-

II. Abdülhamid 

Mehmed Reşad

Mehmed Vahdeddin  

Geçen sayıdan 
devamı -->

konuşur, daha çok din-
lemeyi sever ve birisini 
dinlerken pür dikkat ke-
silirdi.
Sultan Mehmed Re-

şad, padişah olduğu 
zaman, yaş bakımın-
dan Sultan Mehmed 
Vahdeddin’den daha 
büyük olan Sultan 
Abdülaziz’in oğlu Yu-
suf İzzeddin veliaht idi. 
Yusuf İzzeddin’in ölümü 
üzerine veliahtlığa Sul-
tan Mehmed Vahdeddin 
getirildi.
Veliaht olarak bulun-

duğu yıllarda, Birinci 
Dünya Savaşı çıktı. 
Savaş sırasında Os-
manlı Devleti’nin veli-
ahtı olarak Almanya’ya 
resmî bir gezi yaptı. Bu 
seyahatinde yanında 
Mustafa Kemal de bu-
lunudu. Sultan Mehmed 
Reşad’ın ölümü üzeri-
ne, Sultan Altıncı Meh-
med Vahdeddin sanı ile 
padişah oldu.
                       SON

Japonya Büyükelçisi: Japon Yazaki Şirketi, 
Bulgaristan’da 5 bin kişiye iş sağlıyor

“Bloomberg TV Bulga-
ria” kanalına konuk olan 
Japonya’nın Bulgaristan 
Büyükelçisi Shinichi Ya-
manaka, “Bulgaristan’a 
yatırım yapan sadece 
bir Japon şirketi 5 bin 
kişiye iş sağlıyor, önü-
müzdeki yıl ise bu sayı 8 
bine çıkacak. Geçen yıl 
Bulgaristan’ı toplam 10 
bin civarında Japon turist 
ziyaret etti ve son iki yılda 
Japonya’dan gelen turist 
sayısında artış gözleni-
yor” diye kaydetti. 

Y a m a n a k a , 
”Bulgaristan’da şu anda 
130 Japon ikamet edi-
yor. Onlar Bulgaristan’ın 
doğasına hayran kalmış 
Bulgarlarla iletişimden 
etk i lenmiş durumda. 
Geçen yıl Turizm Baka-
nı Nikolina Angelkova, 
Japonya’yı ziyaret edip, 
Tokyo’da kurulan Bulgar 
Turizm Merkezi’nin açılı-
şını yaptı” dedi. 

Büyükelç i ’nin i fade -
lerine göre demokratik 
değişimlerin başından 
Bulgaristan’ın Avrupa 
Birliği (AB) üyeliğinin 
kabul edilmesine kadar-
ki dönemde Japonya, 
Bulgaristan’a gelişmesi 
için 750 milyon avro yar-
dım yaptı. Yamanaka, “Bu 
finansman Sofya metro-

sunun genişletilmesine 
ilişkin proje dahi çeşitli 
projeler için kullanıldı. 
Fakat Bulgaristan, AB 
üyesi ülke olunca yardım 

programı durduruldu ve 
şu anda yatırımlarda be-
lirli bir düşüş gözleniyor” 
dedi. 

Büyükelçi’nin ifadelerine 
göre Japon işadamlarının 
Bulgaristan’a yaptığı yatı-
rımları üç şekilde artırıla-
bilir.

Birinci olarak bunun ül-
kede faaliyet gerçekleşti-
ren Japon şirketleri yatı-
rımlarını artırmasıyla ola-
cağını söyledi. Büyükelçi, 
Dimitrovgrad (Kayacık) 
şehrinde Bulgaristan’da 
üçüncü fabrikasını kurma-
ya başlayan otomobil par-
ça üretimi yapan Yazaki 
Şirketini buna dair örnek 
gösterdi. “Şu anda şirke-

tin Sliven ve Yanbol şe-
hirlerindeki fabrikalarında 
toplam 5 bin kişi çalışıyor. 
Üçüncü fabrika da hizme-
te girince Yazaki, ülkede 

toplam 8 bin kişinin iş-
vereni olacak. Yani ilk 
yaklaşım Bulgaristan’da 
faaliyette bulunan şirket-
lerden daha fazla yatırım 
çekmektir” diye belirtti. 

Büyükelçi, “İkinci yak-
laşım yeni yatırımcı ara-
maktır. Şimdiye kadarki 
enerji ve otomotiv sek-
töründen başka tarım ve 
çevre gibi ek sektörlere 
de yatırımlar çekmenin 
önemli olduğunu sanıyo-
rum. Küçük ve orta ölçekli 
şirketlerden de yatırımlar 
çekilmesi önemli” diye 
izah etti. 

Yamanaka’nın ifadeleri-
ne göre üçüncü yaklaşım 
da turist akışının artırıl-

masına yönelik çaba sarf 
edilmesidir. Büyükelçi, 
“Turizmin geliştirilmesi, 
yabancıların gelmesi de-
mektir ve bir kişi yabancı 
bir ülkeye gittiğinde ora-
daki insanları ve ortamı 
beğendiği takdirde ikinci 
adım olarak bu ülkede 
faaliyet geliştirmeyi arzu 
ediyor. Şu anda 30-40 
civarında Japon şirketi 
Bulgaristan’da faaliyet 
yürütüyor. Bu sayının art-
masını arzu etmekteyim” 
dedi. 

Büyükelçi’nin ifadeleri-
ne göre ülkemizde muh-
teşem tarihi ve kültürel 
anıtlar ve deniz ve dağ 
tatil yerleri bulunuyor. 

Yamanaka,  as l ında 
çok sayıda Japonun 
Bulgaristan’ı tanımadığı-
na üzüldüğünü ifade etti.

Büyükelçi, “Japonlara 
“Bulgaristan hakkında ne 
düşünüyorsunuz?” sorusu 
sorulduğunda onların ha-
fızasında üç şey canlanı-
yor-Bulgar yoğurdu, Bul-
gar gülü ve tabii ki, Bulgar 
sumo güreşçisi Kaloyan 
Mahlyanov – Kotooşu. 
Turizm elçisi de olmak 
isterdim ki, daha fazla Ja-
ponun turist olarak ülkeyi 
ziyaret etsin” şeklinde ko-
nuştu. 

             Kırcaali Haber



  Kırcaali Haber 301 Şubat 2017 HABERLER

Hastane bütçelerinin azaltılmasından 
dolayı personelin maaşı düşürülecek

Sağlık sektörü çalışan-
ları, tedavi kurumlarının 
Ulusal Sağlık Sigorta Ka-
sası (NZOK) ile zorunlu 
sözleşme ekleri imzala-
masıyla hastanelerin büt-
çelerinin azaltılması kara-
rının personel maaşlarına 
yansıyacağına dair uya-
rıda bulundu. NZOK’un 
tedavi giderlerinin yüzde 
15 oranında azaltılması 
üzere tedavi kurumlarını 
ek bir sözleşme imzala-
maya zorlaması nedeniy-
le Ulusal Özel Hastaneler 
Derneği, Sağlık Alanında 
Hakların Korunması Mer-
kezi ve Bulgar Hastanele-
ri Birliği tarafından basın 
toplantısı düzenlendi. 

Ulusal Özel Hastane-
ler Derneği Başkanı Dr. 
Nikolay Boltaciev, „Bu 
sözleşme ekleri tedavi 
kurumlarını çok zor du-
rumda bırakıyor. Çünkü 
yaptıkları faaliyet öden-
meyecek olsa da, hasta-
neler çalışmaya devam 
edecek” diye kaydetti. Dr. 

Boltaciev, bu durumda 
ancak sağlık çalışanların 
maaşlarının düşürülme-
siyle giderlerin tasarruf 
edilebileceğini izah etti ve 
devamında, “Bizim için bu 
durum aşağılayıcıdır, çün-
kü devlet idarelerinde ça-
lışan memurlar 13.maaş 

aldıkları halde şu anda 
binlerce hekim, hemşire 
ve temizlik görevlisi pa-
rasız çalışıyor” diye ifade 
etti. 

Dr. Boltaciev, ortalama 
aylık ücreti toplam 134 
milyon levaya mal olurken 
tedavi kurumlarına aralık 

ayı için yaklaşık 18 milyon 
leva daha az finansman 
sağlanacağını belir t t i. 
Bütçesi azaltılan tedavi 
kurumları arasında büyük 
devlet hastanelerinin de 
bulunduğuna dikkat çekti. 

“Bütçe Kanunu’nda has-
tanelere tahsis edilen fi-

nansmanın aylara göre 
yıllık bütçe olarak dağı-
lımı yapıldığı açıkça be-
lirtilmiştir. Mantığa uygun 
olarak kanuna uyulduğu 
takdirde hepimiz hastane 
bütçelerinin yükseltilme-
sini beklerdik” dedi. 
Basın toplantısında ko-

nuşan Sağlık Alanında 
Hakların Korunması Mer-
kezi Başkanı Dr. Stoyço 
Katsarov da sözleşme 

eklerinin sağlık çalışan-
larının maaşlarını olum-
suz şekilde etkileceğini 
söyledi. Dr. Katsarov, 
“Bu kaynaklar çalışanlar 
için veriliyor-insan haya-
tını kurtararak ve insan 
sağlığının korunmasına 
yardımcı olarak, en yük-
sek düzeyde yardımda 
bulundukları için ücretle-
rini nasıl alacaklar” diye 
soru yöneltti. 

Kırcaali’de beş okul tamir edilecek
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis 
okul müdürleriyle yaptı-
ğı görüşmede, “Kırcaali 
Belediyesi Yatırım Prog-
ramı “Eğitim Altyapısı” 
Yatırım Önceliği doğ-
rultusunda 2014-2020 
Büyümedeki Bölgeler 
Operasyonel Progra-
mı kapsamında finanse 
edilmesi üzere “Kırcaali 
Şehrinde Okul Binaları-
nın Yenilenmesi ve Ye-
niden Yapılandırılması” 
projesine ilişkin sözleş-
me imzalamak üzereyiz” 
diye bildirdi. 
Müh. Hasan Azis, “Pro-

je, operasyonel prog-
ramı yüzde 5 oranında 
gerektirdiği halde 2020 
yılına kadar Kentsel Dö-
nüşüm ve Gelişim İçin 
Entegre Planı’nın ger-
çekleştirilmesine ilişkin 
Kırcaali Belediyesi Yatı-
rım Programı’nın yüzde 
64’ünden fazlasını kap-
sıyor. Projeyle çocukla-
rımızın eğitim gördüğü 
ortamı iyileştireceğiz ve 
bir kez daha eğitimin Kır-
caali Belediyesinin temel 
önceliklerinden biri oldu-
ğunu göstereceğiz” diye 
vurguladı. 
Kırcaal i  Belediyesi 

Stratejik Planlama ve 
Proje Yönetimi Şube 

Müdürü Nadejda Tsvet-
kova, geçen aralık ayının 
sonunda projenin ara 
değerlendirilmesi yapıl-
dığını ve Büyümedeki 
Bölgeler Operasyonel 
Programı’nın yönetim 
organı tarafından nihai 
değerlendirmesi yapı-
lınca da hibe desteği 
uygulama sözleşmesi-
ne geçileceğini açıkladı. 
“En erken şubat ayının 
sonunda veya mart ayı-
nın ortasında proje söz-
leşmesinin imzalanması 
bekleniyor. Bu olduğun-
da proje ihale prosedü-
rüne geçilecek ve kamu 

ihale sözleşmesi du-
yurusu yapılacak. İha-
le sözleşmesine itiraz 
edilmediği halde proje 
yeni eğitim ve öğretim 
yılı başlamadan önce 
değilse, en geç bu yılın 
sonuna kadar tamamlan-
ması üzere inşaat faali-
yetlerine yaz döneminde 
başlanacak” dedi. 
Proje çerçevesinde şe-

hirde bulunan beş eğitim 
kurumunda genel tamirat 
yapılması ve enerji ve-
rimliliğinin artırılmasına 
ilişkin faaliyetlerin yanı 
sıra Mir Anaokulu bina-
sının da restore edilmesi 

öngörülüyor. Söz konusu 
okullar; 3 660 259 leva 
kaynak ayrılan Petko 
Slaveykov Lisesi, 2 726 
357 leva kaynak ayrılan 
Otets Paisiy Lisesi, 4 598 
893 leva kaynak ayrılan 
Hristo Botev Yabancı Dil 
Lisesi ve Sveti Sveti Ki-
ril ve Metodiy İlköğretim 
Okulu’nu bünyesinde 
barındıran bina ve 1 540 
503 leva kaynak ayrılan 
Peyo Yavorov İlköğretim 
Okulu’dur. Mir Anaokulu 
binasının restorasyonu-
na ilişkin projenin 1 300 
000 levaya mal olması 
öngörülüyor. 

Hamzalar ve Alvanlar’da 
asimilasyon kurbanları anıldı

19 Ocak 2017 perşembe günü Sliven iline bağlı Fila-
retovo (Hamzalar) ve Yablanovo (Alvanlar) muhtarlıkla-
rının Ocak 1985 yılında dönemin totaliter Jivkov rejimi-
nin zorla isim değiştirme, asimilasyon girişimine karşı 
bölge halkının mücadele ve şehitleri anma törenlerine 

Türkiye’den Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu 
(BRTK) Başkanı Zürfettin Hacıoğlu’nun başkanlanlı-
ğında BTF Başkanı Nedin Dönmez, Kırklareli Bal-Göç 
Başkanı Erol Ateş, Babaeski Bal-Türk Başkanı Mümün 
Gencoğlu, Büyükkarıştıran Bul-Türk Başkanı Erhan 
Pekkan, Ergene DOST koordinatörü Murat Com, top-
lam 80 kişilik bir heyet ile katılım sağlanmıştır. 

Hamzalar köyünde şehit İbrahim Çetin’in anısına 
yaptırılan anıt çeşmenin önünde ve Alvanlar muhtarlık 
konferans salonunda yapılan törenlerde BRTK Genel 
Başkanı Zürfettin Hacıoğlu'nun yöre halkına hitaben 
yapmış olduğu konuşmasında ,,Güçlü bir Bulgaristan 
için çalışmanın yanında etnik kimliğinizi muhafaza 
ediniz. Çocuklarınıza ana diliniz Türkçeyi okutunuz, 
örf, gelenek, kültür ve folklorumuzu muhafaza ediniz. 
Unutmayınız ki İbrahim Çetin'ler sizler bugün rahatça 

ana dilinizde konuşun, çocuklarınızın ismini Hasan, 
Hüseyin, Ali, Muhammet, Ahmet koyabilesiniz diye 
canlarını feda etmişlerdir'' diye ifade etti. 

Daha sonra Türkiye'den gelen heyet anma törenleri-
ne katılan Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosu 
Niyazi Evren Akyol ile görüşme yaptılar ve Başkonso-
losun anma törenlerine katılımlarından dolayı memnu-
niyetlerini dile getirdiler.
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Çevre Bakanlığı, atık geri dönüşüm 
projelerine ilişkin kredi teminatı sağlayacak

Ç e v r e  v e  S u 
Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, “Atık sek-
törüne ilişkin projeler, 
banka teminatı alacak 
ve bu amaç için toplam 
52,4 milyon leva sağlan-
dı. Bu kaynaklar, Fonla-
rın Fonu’na yatırılacak” 
diye bildirildi. 
Buna ilişkin Çevre ve 

Su Bakanı İvelina Vasi-
leva ve Bulgaristan Mali 
Araçlar Yönetim Fonu 
İcra Müdürleri Valeri Bel-
çev ve İliya Karanikolov 
arasında mali sözleşme 
imzalandı. Özel sermaye 
celbedilmesi bekleniyor. 
Bakan Vasileva, “Bu 

52,4 milyon levanın beş 
kat artmasını umarım” 
dedi. 
Üç aya kadar finansal 

aracın parametreleri-
ne ilişkin piyasa danış-
manlığına başlanacak. 

Finansal aracı kurumu 
seçimine ilişkin açık ar-
tırmanın başarılı bir şe-
kilde gerçekleştirilmesi 
sonucunda yılın sonuna 
kadar yararlanıcılar ile 

ilk proje sözleşmelerin 
de imzalanması gerek-
mektedir. 
Sağlanan kaynaklarla 

yararlanıcıların Atık Geri 
Dönüşüm Merkezi kur-

ması ve bu merkezlerin 
donatımına ilişkin tesisat 
ve ekipman almasının 
yanı sıra başka pazar-
da sürdürülebilir projeler 
için aldıkları kredilere 

garanti verilecek.
Proje yararlanıcıları be-

lediye, özel şirket, devlet 
kuruluşu ve sivil toplum 
kuruluşları olabilir.
2018 yılında Bulgaris-

tan Mali Araçlar Yöne-
tim Fonu ile ikinci bir 
mali sözleşme de im-
zalanması öngörülüyor. 
Sözleşme çerçevesin-
de Çevre Operasyonel 

Programının Su Önce-
likli Ekseni kapsamında 
sağlanacak hibe deste-
ğin yüzde 10 oranındaki 
miktarı bu fona aktarıla-
cak. Bu kaynaklarla su 
ve kanalizasyon sektö-
rüne yapılan yatırımlara 
destek verilecek. Destek 
kredi kolaylığı şeklinde 
veya başka tür araçlarla 
olabilir.

Bulgaristan’da ilk prematüre 
bebek ambulansı hizmete girdi

Bulgaristan’da prema-
türe bebek ambulansı 
hizmete girdi. Ambulans 
ülke çapında kullanmaya 
hazır vaziyette. 
Şu anda ambulans Sof-

ya Acil Sağlık Hizmetleri 
Merkezi önünde otopark-
ta bulunuyor. 
Dr. Malinova, “Ambu-

lans gerek prematüre 
bebek, gerekse bu tür 
bebekleri taşıyan acil 
ekipler açısından son 
derece önemli. Ancak 
durumu ağır olan hastayı 
taşımış bir hekim her bir 
anda kullanabileceği tıbbi 
cihazların hazırda bulun-

durmanın ne demek oldu-
ğunu anlayabilir” dedi.
Ambulans bağışında 

bulunan firma temsilcileri, 

firmanın bebek ve çocuk 
maması üretimi yaptığı-
nı ve ürün yelpazesinde 
prematüre bebek mama-

sının da yer aldığını ifade 
etti. Firmanın misyonu 
dünyada maksimum sa-
yıda insana sağlık bağış-
lama olduğunu söyledi. 
Prematüre Bebek Vakfı 

Başkanı Nina Nikolova, 
“Ambulans çok sayıda 
insana yardımcı olacak. 
Bir bebeğin bir hastane-
den diğer bir hastaneye 
taşınması kritik bir du-
rum oluşturuyor. Ulaşım 
aracı ne kadar bebeğin 
taşınmasına uygunsa, o 
kadarda bebek için daha  
iyi” diye belirtti.
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İşverenler, Üçlü İşbirliği Ulusal 
Konseyi oturumunu terk etti

İşveren örgütlerinin 
temsilcileri, 2017 yılın-
da asgari işçi ücreti ve 
yoksulluk sınırına ilişkin 
Bakanlar Kurulu’nun 
iki karar tasarısının ele 
alındığı Üçlü İşbirliği 
Ulusal Konseyi oturu-
munu terk etti. 
Bulgar Sanayi Serma-

ye Derneği Başkanı Va-

sil Velev, “İşverenlerin 
oturumu terk etmesinin 
sebebi, kurallar çiğne-
nerek konseyin toplan-
masıdır. Çünkü konsey 
olağanüstü oturuma 
çağrıldığı zaman üye-
lere 5 günlük süre ve-
rilmesi gerekir, bu kon-
seye ise dün çağrıldık” 
dedi. Velev, “Kurallara 

uyulması gerekir, sendi-
kal örgütlerin temsilcileri 
ise tam aksini düşünü-
yor. Bu durum muhte-
melen tekliflerin onlara 
uygun olmasından kay-
naklanıyor. Fakat yarın 
teklifler bizim için uygun 
olurken onlar için olma-
yacak” diye sözlerine 
ekledi. 

Velev, kuralların herkes 
için geçerli olduğunu ifa-
de etti.
İşverenler, konseyin 

toplanmasına ilişkin kısa 
sürenin tüm branş örgüt-
lerin görüşünün dikkate 
alındığı görüşlerin ve 
yeni koşullara uygun po-
zisyon alınmasına imkan 
vermediğini düşünüyor.

Zlatograd’a termal 
su getirilecek

Zlatograd (Darıdere) Etnografya Kompleksi Mü-
dürü Alekdandır Mituşev, bu yıl sonuna kadar ilçe 
merkezi Zlatograd’da bulunan otellere termal su ta-
şıyacak boru hattı inşa edileceğini bildirdi. Mituşev, 
“Termal su, kasabadan 13 km mesafedeki Erma 
nehrinin altında bulunan yeraltı göl kaplıcalarından 
taşınacak. İki üç aydır artık kasabadaki havuzlara 
su tankı ile termal su taşınıyor, vatandaş ve turistler 
tarafından kullanılıyor” diye belirtti. Müdür, Zlatograd 
Belediye Meclisi’nin termal suyun ne şekilde kasa-

baya getirilmesini ve Zlatograd’ın sadece bir kültür 
turizm destinasyonuna değil, bir SPA Merkezi’ne de 
nasıl dönüştürülmesini ele aldığını vurguladı.

Mituşev, termal suyun şifalı özellikleri var olduğu-
nu ifade etti. Kadın cildinin pürüzsüz, yumuşak ve 
gergin olmasını sağlayan suyun, deri üzerinde büyük 
etkisi olduğu için hayat suyu olarak kabul ediliyor. 
Özelliği içerdiği kükürt ve karbonat gibi bileşenler-
den kaynaklanıyor. Ondan olacak ki bayanlar SPA 
merkezlerine çok büyük ilgi gösteriyor. 

Momçilgrad Belediyesi’nden 
Hitrino’ya yardım 

Momçilgrad (Mestanlı) Belediye yönetimi, 
Şumnu’nun Hitrino (Şeytancık) köyünde meydana 
gelen tren kazası mağdurlarına destek için açılan 
banka hesabına daha 4 324 leva yatırdı. Para, 
Belediye Meclis üyeleri, köy muhtarları, beledi-
ye çalışanları, ilçede kasaba ve köy sakinlerinin 
para bağışında bulunmaları sayesinde toplandı. 
Bununla Momçilgrad Belediyesi, artık ikinci kez 
Hitrino için bağış yapmış oldu. Feci kazanın he-
men ardından Belediye Meclisi, Hitrino’ya 3 bin 
leva yardım yapılması kararını almıştı. Karar, tüm 
29 Meclis Üyesinin imzası ve oybirliğiyle alındı.
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İş dünyası Yuncker Planı çerçevesinde 
107 milyon levalık yardım bekliyor

Bulgaristan İşverenler 
ve Sanayiciler Konfede-
rasyonu tarafından dü-
zenlenen “Yuncker Planı 
(AB’nin Ekonomik Progra-
mı) – İmkanlar ve Sonuç-
lar” konulu konferansta 
konuşan Emek ve Sosyal 
Politika Bakanı Zornit-
sa Rusinova, “Finansal 
araçlar aracılığıyla İnsan 
Kaynaklarının Gelişimi 
Operasyonel Programı 
kapsamında toplam 107,5 
milyon levalık yardım sağ-
lanacak” diye bildirdi. 

Bakan, 70 milyon leva 
miktarında ilk ödeme 
yapılmasına ilişkin söz-
leşmenin geçen mayıs 
ayında imzalandığını, büt-
çenin 35 milyon levalık bir 
miktarının ise girişimcili-
ğin geliştirilmesine yön-
lendirildiğini belirtti. Bu 
kaynak mikro, küçük ve 
orta ölçekli ya startup, ya 
da iki yıldan az faaliyette 
bulunmuş olan firmalara 
5 bin ile 50 bin leva ara-
sında değişen mini kredi 
verilerek, gelişme imkanı 
oluşturulması için harca-
nacak. 

İlave olarak ayrılan 12 

milyon leva, yenilikçi fikir-
lere sahip ve kendi işini 
kurmak isteyen 29 yaş 
altı gençlere mikro kredi 
verme imkanı oluşturula-
rak, destek verilmesine 
yönelik gençlik teminatı 
uygulama planı için har-
canacak. 

Rusinova’nın ifadele-
rine göre diğer önemli 
konu sosyal yönden kı-
rılgan kesimlerin işgücü 

piyasasına katılma şekli 
olarak sosyal girişimcilik 
konusudur. Bakan, ön-
ceki program dönemin-
de yerel yönetimin, sivil 
toplum kuruluşların veya 
özel sektörün desteklediği 
300 sosyal kuruluş oluştu-
rulduğunu hatırlattı. Şimdi 
mikro kredi verilerek, yeni 
sosyal kuruluşların oluştu-
rulmasına imkan verilmesi 
bekleniyor. 

Rusinova, girişimcilik ko-
nusunun istihdamla ilgili 
olduğu için Emek ve Sos-
yal Politika Bakanlığı’nın 
görevi kapsamında ol-
duğunu belirtti. Yuncker 
Planı’na göre AB düze-
yinde 1 milyon ve 400’ün 
üzerinde iş pozisyonu 
açılması bekleniyor. 

Bakan, önceki prog-
ram döneminde 20 bin 
leva altında hibe desteği 

şeklinde mikro ve küçük 
işletmeler kurulmasına 
yönelik pek çok program 
tedbiri bulunduğunu, an-
cak bazı oldukça başarılı 
fikirlere rağmen ülkedeki 
kredi piyasasının onları 
destekleme imkanı olma-
dığı için bu tür işletmelerin 
Bulgaristan piyasasında 
varlığını korumasının çok 
zor olduğunu hatırlattı. 

Foruma katılan Başba-
kan Yardımcısı Tomis-
lav Donçev, ülkenin en 

önemli görevinin mali 
mühendislik açısından 
AB kaynaklarını kullan-
mayı öğrenmesi olduğunu 
kaydetti. 

Maliye Bakanı Vladis-
lav Goranov da aynı fikri 
paylaşıyor. Goranov, hibe 
yardımını ağır uyuşturu-
cu, finansal araçları ise 
iş dünyasının daha az 
bağımlı olduğu daha hafif 
bir uyuşturucu olarak ni-
teledi. 
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Bölgede tütünün fiyatı 
7 levaya ulaştı 

Bölgede üretilen tütünün fiyatı 7 levaya ulaştı. Tütün 
alım kampanyası bitmek üzeredir. Tütün alımı yapan 
firmalar arasında büyük bir rekabet oluştu ve bu da 
fiyatın yükselmesine yol açtı. Üstelik bu yılki tütün re-
koltesinin kalitesi çok daha iyi. Önceki yıllara kıyasla 
pastal tütünün daha düşük miktarda piyasaya arz edil-
mesi fiyatının artmasına sebep oldu. 

Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Başkanı Sebihan 
Mehmet, “Krumovgrad İlçesi’nde satılmayan pastal tü-
tün yok” diye belirtti. Üreticilerin tütün alım fiyatların-
dan memnun olduğunu ifade eden Belediye Başkanı, 
alım yapan firmaların rekabetinden dolayı fiyatın yavaş 
yavaş yükseldiğini kaydetti. Son yıl tütün üretiminden 
vazgeçen üreticilerin yaklaşık üçte birinin yeniden tü-
tüncülüğe dönmesini beklediğini ifade eden Sebihan 
Mehmet, bu dönüşün kalıcı olmasını beklemediğini 
ifade etti. 

Tsvetelina ve Siel, 17. Ulusal Matematik ve 
Enformatik Konferansı’nda büyük başarı elde etti 

Vratsa’da 13-15 Ocak 
tarihlerinde Matematik 
ve Enformatik Öğren-
ci Enstitüsü tarafından 
düzenlenen 17. Ulusal 
Matematik ve Enforma-
tik Konferansı’na katılan 
Kırcaali Petko Raçov Sla-
veykov Lisesi temsilcileri 
büyük başarı elde etti.
11.sını f  öğrenc i ler i 

Tsvetelina Karamfilova 
ve Siel Şefketova, mate-
matik öğretmenleri Vılço 
Milçev’in yönetmenliğin-
de 17. Ulusal Matematik 
ve Enformatik Konferan-
sında Kırcaali’yi temsil 
etti. İki öğrenci, Bulga-
ristan Bilimler Akademi-
sinde görevli profesör 
ve doçentlerden oluşan 
jüri tarafından yüksek 
not alarak dereceye gi-
renler arasında yer aldı. 
Yarışma niteliğinde olan 
matematik konferansın-
da mükemmel temsil için 
yedi öğrenci, en yüksek 
ödül olan takdir belgesi 
ile ödüllendirildi. Ödüllen-
dirilen öğrenciler arasın-
da Tsvetelina ve Siel de 
bulunuyor. 

Tsvetelina Karamfilova, 
konferansa kombinatorik 
alanında ve daha somut 
olarak grafik teorisine 
ilişkin “Dominolarla Kap-
lama ve Sütünlarda Per-
fect matchings (mükem-
mel eşleşme)” isimli proje 
ile katıldı. Onun bilimsel 
yöneticisi Vılço Milçev. 
Tsvetelina orijinal sonuç-
lar elde etti ve onların ba-
zıları ile ilgili Kanada’da 
bir makale yayınlandı. 
Bu onun yurt dışında 
yayınlanan ilk makalesi-
dir. Geçen yıl Matematik 
Dergisi, Tsvetelina’nın bir 
makalesine yer vermiş-
ti. Yetenekli kızın başka 

bir başarısı da Rusya’da 
çıkan elit bir dergi olan 
Quandt Dergisi’nin dü-
zenlediği matematik mü-
sabakasında yer alan 
testlerden birini betimle-
meyi başarmasıdır. 
Siel Şefketova, “Olağa-

nüstü Bir Noktanın Ceva 
Üçgeninin Başka bir Ola-
ğanüstü Noktanın Pedal 
Üçgenine Denk Gelirse” 
projesini tanıttı. Siel’in bi-
limsel yönetmeni Bulga-
ristan Bilimler Akademisi 
Matematik ve Enformatik 
Enstitüsü’nde çalışan 
Nadejda Aplakova. Kla-
sik geometriye ilişkin bu 
bilimsel çalışma eşsiz 

benzersiz ve gelecek 
vaat edici olarak değer-
lendirildi. Özgün proje-
nin başlangıcı geçen yaz 
Blagoevgrad (Eskicuma) 
şehr inde düzenlenen 
Uluslararası Araştır-
ma Okulu’nda yapıldı. 
O zaman Siel, Nadejda 
Aplakova’nın yönetiminde 
konu üzerine çalışmaya 
başladı. 
Tsvetel ina ve Siel, 

mükemmel bir şekilde 
okulunu temsil etmesi 
sonucunda yaklaşık iki 
hafta sonra Bulgaristan 
Bilimler Akademisi Ma-
tematik ve Enformatik 
Enstitüsü’nde müsabaka 
finali olarak düzenlenen 
mülakata katılacak. Bu 
finale tüm ülkeden top-
lam 15 öğrenci katılma 
hakkı kazandı. Finalist-
ler arasından seçilecek 
iki öğrenci, önümüzde-
ki yaz Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 6 haftalık 
süreliğine düzenlenen 
araştırma okuluna katıla-
rak, Bulgaristan’ı temsil 
edecek. 
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Veliko Tırnovo, dünyada 
en iyi şehirler arasında

Bulgaristan’ın eski başkenti Veliko Tırnovo, yaşamak 
için dünyada en iyi şehirlerden biri olarak belirlendi. 

Şirin Bulgar şehri, BrightSide.com sitesi tarafından 
yapılan “Yeni Bir Hayata Kolay Başlayabileceğiniz 10 
Cennet Köşesi” sıralamasında yer aldı.

BrightSide.com sitesinde yazıda Veliko Tırnovo’nun 
Fransa gibi güzel bir şehir olduğu, ancak Bulgar şeh-
rinde bir şişe şarap 80 cente satılırken Fransa’da bir 
aylık apartman dairesi 200 dolara kiralanıyor. 

Bazı Bulgaristan vatandaşları, yazının altında ülke-
de şarabın bu kadar ucuz fiyata satılmasının mümkün 
olmadığı şeklinde yorumlar yaptı. 

Aynı yazıda Veliko Tırnovo şehrinin nüfusunun 70 
bin kişi civarında olduğu ve tek eksikliğinin kötü alt-
yapı olduğu belirtiliyor.

Veliko Tırnovo şehri daha önce de yabancı site-
lerin yaptığı “Yeni Bir Hayata Başlamak İçin En İyi 
Şehirler” sıralamasına girdi. Geçen yaz yapılan bir 
sıralamada ise Veliko Tırnovo, “Dik Yamaçlarda İnşa 
Edilmiş Dünyada En Güzel Şehirler” sıralamasında 
birinci yeri aldı. 

BrightSide.com sitesinin sıralamasına giren di-
ğer cennet köşeleri Yeni Zelanda’ya bağlı Cook 
Adaları’nın başkenti Avarua, Çek Cumhuriyeti’nin 
Cesky Krumlov şehri, Kamboçya’da Koh Tonsay (Tav-
şan Adası), Meksika’nın Guanajuato şehri, Panama’da 
İnci Adaları, Hindistan’da Goa bölgesindeki Agonda 
sahili, Vietnam’ın Ho Kok sahili, Arnavutluk’un Ksamil 
şehri ve Şili’nin Las Trancas Kayak Merkezi’dir. 
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Küme üyesi firmaların gelişimine 
yönelik 40 milyon levalık hibe desteği

Ekonomi Bakan Yar-
dımcısı Daniela Vezieva, 
“Yenilikler ve Rekabet 
Edebilirlik Operasyonel 
Programı’nın finansma-
nının 40 milyonluk bir 
miktarıyla küme üyesi fir-
maların gelişimine yönelik 
projeler finanse edilecek. 
Buna ilişkin açılan proje 
teklif çağrısı kapsamında 
belirlenen başvuru süresi 
28 Nisan 2017 tarihinde 
sona erecek” diye bildirdi. 

Vezieva, proje teklif çağ-
rısı çerçevesinde rekabet 
edebilir yenilikçi iş ürün-
leri ve hizmetlerin geliş-
tirilmesine ilişkin kapasi-
tesinin maksimum oranda 
kullanılmasıyla yerel te-
darikçilerin entegrasyon 
derecesinin artırılması ve 
bölge, ulusal ve uluslara-
rası piyasada aktif olarak 
yer alması hedefiyle küme 
üyesi firmalara destek ve-
rilmesi bekleniyor dedi. 

Proje teklif çağrısı kap-
samında Küçük ve Orta 
Ölçekli Firmaların Teşvi-
ki İcra Ajansı tarafından 
kategorize edilmiş küme 
üyesi firmalar başvuruda 

bulunabilir. 
Geçen 2007-2013 prog-

ram döneminde Avrupa 
Birliği kaynaklarından ya-
rarlanmak amacıyla sayısı 
200’ü aşan küme üye fir-

malar ortaya çıkmasından 
dolayı firmaların kategori-
ze edilmesi gerekli oldu. 

Vezieva, “Şimdi Küçük 
ve Orta Ölçekli Firmaların 
Teşviki İcra Ajansı, ilk ge-

lişim aşamasında ve ge-
lişmiş küme üyesi firmalar 
olmak üzere üç tür serti-
fika verecek. Firmaların 
kategorize edilmesi için 
başvuru süresi 30 Ocak 
2017 tarihinde sona erdi. 

Program kapsamında 
finanse edilecek proje 
faaliyetleri küme üyesi bir 
firmanın kuruluşu ve geli-
şimine destek verilmesine 
yönelik olmalıdır. 

Bakan Yardımcısı, “Bu 
tür projelere minimum 
100 bin leva miktarında 
hibe desteği verilecek. 
İlk gelişim aşamasında 
olan küme üyesi firmalara 
maksimum 391 166 leva, 
gelişim aşamasındakilere 
maksimum 1 milyon leva, 
gelişmiş olanlara ise mak-
simum 2 milyon leva hibe 
desteği verilecek” diye 
belirtti. 

Meclis, tahkim mahkemelerinin tüketici 
davalarına bakmaması kararını aldı

Meclis Genel Kurulu’nda 
kanun tasarısı görüşme-
lerinin ardından ikinci 
okumada Hukuk Usulü 
Yargı Kanunu’nda deği-
şiklikler kabul edilmesiyle 
tüketiciler ile elektrik ve 
ısıtma sistemleri şirketleri 
arasındaki anlaşmazlık-
lara ilişkin davaların ar-
tık tahkim mahkemeleri 
tarafından bakılmaması 
kararı alındı. Kanun tasa-
rısı Meclis’e Bulgaristan’ın 
Kamu Denetçisi Maya 
Manolova tarafından su-
nuldu. 

Değişikliklere göre tah-
kim kurumları tarafından 

tahsil edilen hukuk mü-
şaviri vekalet ücretlerine 
tavan fiyat getirilecek. 
Avukatlık hizmetlerine 

ilişkin ücret tutarı artık 
mahkemenin karşılamaya 
mahkum ettiği ücret tuta-
rını aşmayacak. 

Hukuk Usulü Yargı 
Kanunu’nda kabul edilen 
değişikliklere göre şimdi-
ki uygulamada olduğu gibi 
tahkim mahkemeleri artık 
tüketici davalarına bak-
mayacak. Karar tekellerin 
ve borç toplama şirketle-
rinin sistematik olarak bu 
fırsatı kötüye kullandığı 
vakalar saptanmasından 
dolayı alındı. 

Böylece tüketici davaları 
artık tahkim mahkemele-
rin görevi kapsamında 
bulunmayacak.

Kanun değişik l ik ler i 
Meclis Genel Kurulu’nda 
oybirliğiyle kabul edildi.

Rudozem-İskeçe Sınır Kapısı 
inşaatına kaynak sağlanıyor

Hükümet 2014-2020 
Yunanistan-Bulgaristan 
İNTERREG V-A Sınır 
Ötesi İşbirliği Programı’na 
ilişkin mali plan çerçeve-
sinde değişiklik yapılması 
teklifini onayladı. Değişik-
liklere göre programa 482 
174 avro ilave finansman 
sağlanacak. 

Mali kaynaklar, Yuna-

nistan ve Türki-
ye arasında sınır 
ötesi işbirliğine 
ilişkin ortak prog-
ramın uygulan-
mamasından do-
layı kaynakların 
harcanmaması 
sonucunda Yuna-
nistan tarafından 
sağlanıyor. 

İlave kaynaklar prog-
ramın Sınır Ötesi Böl-
gesi Öncelik Ekseni ’ne 
yönlendirilecek. Stratejik 
önem taşıyan Bulgaristan 
ve Yunanistan arasındaki 
Rudozem-İskeçe Sınır 
Kapısı inşaatına ilişkin 
proje, bu öncelik ekseni 
doğrultusunda gerçek-
leştiriliyor.

Kırcaali ilinde 2500 
çiftçi kaydını yeniledi
Kırcaali İl Tarım Müdürü Yordanka Goçeva, “Kırcaali 

İli, kaydını yenileyen çiftçi sayısı bakımından ülkede bi-
rinci sırada bulunuyor. Şu ana kadar 2 500 çiftçi kaydını 
yeniledi, sürenin dolacağı 28 Şubat’a kadar daha 500 
çiftçinin bunu yapması bekleniyor” diye bildirdi.

Şu anda il sınırları içinde devlet arazi fonu kapsa-
mındaki arazilere ilişkin toplam 453 kiralama ve kira 
sözleşmesi geçerli bulunuyor, yerine getirilen sözleş-
meler ise otlak, mera ve çayırlar dahi yaklaşık 37 bin 
dekar alanı kapsıyor. 

Dikkat! Aç kurtlar 
dolaşıyor!

Kurt ve çakal sürüleri dağlık ve ormanlık alanlar-
da bulunan köyleri basmaya başladı. Sliven şehri ve 
İvaylovgrad (Ortaköy) kasabası çevresindeki köylerin 
sakinleri, vahşi hayvanların saldırılarından dolayı son 
derece tedirgin olmaya başladı. 

Avcılık ve Balıkçılık Derneği Sliven Şube Başkanı 
Kolyo Milev, “Geçen hafta 5-6 kurttan oluşan iki sürü 
görüldü. Biri, Sliven’nin kuzeybatısında sadece 8 kilo-

metre mesafede bulunan Asenovets Barajıyanından 
geçti” diye bildirdi. 

Milev, “Kır çakal dolu. Bu durum büyük sıkıntı veriyor. 
Eğer tedbir alınmazsa, çakallar insanların evlerine de 
girecek” diye uyardı. 

Milev, bu durumun çakal avlama için yapılan öde-
melerin durdurulmasından kaynaklandığını düşünüyor.

İvaylovgrad bölgesinde kar nedeniyle ormanda yiye-
cek bulamayan aç kurtlar güpegündüz köylere yakın 
mesafeye yaklaştı. Bölgedeki avcılar 30 kurt vurdu. 
Onlardan 10’u yerinde ölürken bu sayıdan iki misli 
sinde yaralı kaçtı. 

Osetovo ve Aleksandrovo’dan ta Zlatosel ve 
Rozovets’e kadar Sredna gora bölgesinde de aç kurtlar 
dolaşıyor. Svejen’in üst başındaki dağ, yırtıcı hayvan-
ların barınağı oldu. 

Harmanli şehrindeki avcılar ise aralık ve ocak ayla-
rında 200’den fazla çakal yok ettiler. Bununla birlikte 
aynı avcılar tarafından 10 civarında kurt ve 100’den 
fazla tilki vuruldu. 
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Meclis, Belene Atom Santrali’nin inşaat 
moratoryumunun kaldırılması teklifini reddetti

Bulgaristan Meclisi, 
Bulgaristan Sosyalist 
Partisi’nin (BSP) Be-
lene Nükleer Ener j i 
Santrali’nin inşaatına 
uygulanan moratoryu-
mun kaldırılması teklifini 
reddetti. 
BSP Milletvekili Tasko 

Ermenkov, son günler-
deki durumdan dolayı 
Bulgaristan’ın yeni elekt-
rik gücü kurulmasına ih-
tiyacı olduğunu kaydetti. 
Ermenkov, “Bakın dı-

şarıda ne oluyor. Sa-
dece şunu söyleyeyim, 
Bulgaristan’ın elektrik 
enerjisi üreten sistemleri 
çökmenin eşiğinde. Ya-
rın karanlıkta ve soğukta 
durmak zorunda kalma-
mız için Bulgaristan’ın 
elektrik enerjisinin lehine 
oy kullandım” dedi. 
Son günlerde ülkede 

dondurucu soğuklardan 
dolayı rekor seviyede 
elektrik tüketildi. Enerji 
Bakanı Temenujka Pet-
kova, elektrik rejimine 

gidilmemesi için elektrik 
ihracatının durdurulabile-
ceğini dile getirdi. 
Buna karşılık eski Ener-

ji Bakanı Delyan Dobrev, 
birkaç hafta önce Ba-
kanlar Kurulu’nun aldığı 
kararla Enerji Bakanı’na 
gerekli analizleri ya-
parak, Halk Meclisi’ne 
Belene Nükleer Enerji 

Santrali’nin inşaatına 
ilişkin projeyle ilgili han-
gi kararların iptal edilip, 
hangi kararın alınması 
gerektiğine dair teklifte 
bulunması görevini ver-
diğini hatırlattı. 
BSP, Aralık ayında 

Bulgaristan’ın Rus re-
aktörlerinin fiyatını öde-
mesi sonucunda onların 

nisan ayında sahaya ge-
tirilmesi beklendiği için 
konuyu gündeme getirdi. 
Hükümet hala projenin 
özelleştirilmesi veya re-
aktörlerin satılması ara-
sında tercih yapmış de-
ğil. Şimdilik bir Çin şirketi 
projeye ilgi gösteriyor. 
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Dr. Sefer Hasanov, Avrupa Müslümanları 
Birliği’nin yuvarlak masa toplantısına katıldı
Merkezi Fransa’nın 

Strasburg şehrinde 
bulunan Avrupa Müs-
lümanları Birliği Tem-
silciliği, 4 Ocak 2017 
tarihinde bir günlük yu-
varlak masa toplantısı 
gerçekleştirdi.
İngilizce yapılan gö-

rüşmeye Müslüman 
sivil toplum kuruluşla-
rı temsilcileri ve farklı 
alanlarda uzman olan 
Müslümanlar davet 
edildi. Katılımcılar ara-
sında gazeteciler, hu-
kukçular, sosyologlar 
ve ilahiyatçılar vardı. 
Görüşmede Alman-

ya, İspanya, Fransa, 
İsveç, Birleşik Krallık 
ve Bulgaristan’dan 
temsilciler hazır bu-
lundu. Bulgar istan 
Başmüftülüğünü tem-
silen görüşmede Sof-
ya Yüksek İslam Ens-
titüsü Öğretim Üyesi 
ve Yüksek İslam Şura 
Üyesi Dr. Sefer Hasa-
nov yer aldı. 

Avrupa Müslüman-
ları Birliği Başkanı 
Abubekr Rieger ’ in 
yönettiği birkaç saat 
süren toplantıda Yakın 
Doğu ülkelerinden ge-
len sığınmacıların Av-
rupa’daki Müslüman 
toplumlarına entegras-
yonu konusunda yaşa-
nan sorunlar,  milliyet-
çilik ve İslam korkusu 
dalgasının yükselme-
sinin yanı sıra daha iyi 
karşılıklı yardımlaşma 

ve topluma İslam dini 
hakkında daha doğ-
ru bilgiler verilmesi 
amacıyla internetin 
sunduğu imkanlarla il-
gili konulara değinildi. 
Bununla birlikte bazı 
katılımcılar, ülkelerinde 
yaşayan Müslümanla-
rın durumu hakkında 
konuşma da yaptı. Et-
kinlik, Strasburg’da bu-
lunan büyük caminin 
ziyaretiyle sona erdi.
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Temiz Çevre İçin 2017 
Ulusal Kampanyası başladı

Çevre ve Su Bakanlığı, Temiz Çevre İçin başlığı 
altında gerçekleştirdiği ulusal kampanyanın başla-
dığını duyurdu. Kampanyaya yeşillendirme, çocuk 
oyun alanı projesi, dinlenme alanı projesi ve baş-
ka çevreyle ilgili projelerle belediyeler, muhtarlıklar, 
okullar ve anaokulları katılabilir. 

Kampanya kapsamında Çevre Koruma Faaliyet-
lerini Yönetim Kuruluşu (PUDOOS) toplam maliyeti 
3,5 milyon levaya ulaşan projeleri finanse edecek.

Bu yılki kampanya kapsamında PUDOOS’a proje 
başvuru süresi okullar ve anaokulları için 17 Şubat’ta, 
belediyeler ve muhtarlıklar için ise 2 Mart’ta sona 
erecek. Onaylanan projeler 14 Nisan’da ilan edecek.

Proje başına maksimum 10 bin leva olmak üzere 
belediye ve muhtarlıkların projelerine 2,3 milyon le-

valık fon ayrıldı. Proje başına maksimum 5000 leva 
olmak üzere okulların, anaokulların ve Kişisel Ge-
lişim Destek Merkezleri /Birleştirilmiş Çocuk Mer-
kezlerinin (ODK) projelerine 1,2 milyon levalık fon 
ayrıldı. 

Çocukların ve ebeveynlerinin katılımıyla gerçekleş-
tirilecek projelere en yüksek değer verilecek. Beledi-
yelerin projesi arasında kirli alanların temizlenmesi 
ve ıslah edilmesi, dinlenme alanları oluşturulması, 
eski sahaların onarımı ve başka projeler onaylana-
cak. Bu tür proje faaliyetlerine gönüllü olarak vatan-
daşların katılımı dikkate alınacak, çünkü bu olduğu 
takdirde proje tamamlandıktan sonra vatandaşların 
elde edilen yapıları koruyacağı anlamına gelmek-
tedir. 

Ulusal Temiz Çevre İçin Kampanyası, 2003 yılında 
başladı. Geçen yılki kampanya kapsamında 2655 
proje başvurusu yapıldı. Onların 1217’si belediye ve 
muhtarlıklara, 800’ü okul ve birleştirilmiş çocuk mer-
kezlerine ve 638’i ise anaokullarına aitti. Toplam 476 
projeye hibe desteği verildi. 
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova, 
Kırcaali’de çalıştay gerçekleştirdi 

İçişleri Bakanı Rumyana 
Bıçvarova, Kırcaali İl Emniyet 
Müdürlüğü yönetimi ile “Ev Or-
tamında İşlenen Suçlara Karşı 
Mücadelede Sorunlar” konulu 
çalıştay gerçekleştirdi. Çalış-
tayda ev ortamında işlenen 
suçlara karşı mücadelede elde 
edilen başarıların kalıcı bir eği-
lime dönüştürülmesine yönelik 
çalışma organizasyonu oluştu-
rulmasına temel vurgu yapıldı. 
Kırcaali bölgesi ev ortamında 

işlenen suçların düşük oranda 
ve ülkede en huzurlu bölge-
lerden biri olduğu halde, bu 
tablonun korunması için Kır-
caali İl Emniyet Müdürlüğü’ne 
8 yeni araç sağlanacak. Kamu 
düzenin korunmasına yardımcı 
olmak için yeni 6 polis memu-
ru atanacak. Bu operasyon için 
gerekli finansman sağlandı ve 
Bıçvarova’ya göre bunun ge-
lecek hükümet tarafından da 
öncelik olarak benimsenmesi 
iyi olacak. 

Bakan, 160 milyon leva mik-
tarında hibe almaya hak kaza-

nılmasına ilişkin kamu ihalele-
riyle ilgili çalışmaları da önemli 

bir görev alanı olarak belirledi. 
Bunun emniyet güçlerinin dev-
let sınırlarını çok iyi bir şekilde 
korumasına imkan vereceğini 
kaydetti.
İçişleri Bakanlığı (MVR) Em-

niyet Genel Müdürü Başkomi-
ser Hristo Terziyski, Kırcaali İl 
Emniyet Müdürlüğü’nün görev 
alanı kapsamında işlenen suç-
ların faillerinin tespit edilmesi 
konusunda iyi çalışıldığını, an-
cak ilde trafiğin yoğun olduğu 
göz önüne alınarak, trafik gü-
venliği sorununun üstesinden 
gelinmesi gerektiğini vurgula-
dı. Başkomiser Terziyski, şu 
anda MVR ve Milli Gelir Ajansı 
(NAP) sistemleri arasında on-
line bağlantı oluşturulmasına 
ilişkin testler yapıldığını bildirdi. 
Bu olduğunda ulusal çapta ke-
silen para cezaların toplanma-
sında artış olması ve sürücüleri 

Trafik Kanunu’nu ihlal etmekten 
vazgeçirmesi bekleniyor. 
Kırcaali İl Emniyet Müdürü Kı-

demli Komiser Ventsislav Mom-
çilov, müdürlüğün hazırladığı ev 
ortamında işlenen suçlara karşı 
mücadele planını ve 9 Ocak’tan 
9 Nisan’a kadar sürecek olan 
buna yönelik yapılan özel ope-
rasyonun ilk sonuçlarını tanıttı. 
Kıdemli Komiser Momçilov, “Şu 
ana kadar soygunculuk yapma, 
kaçak uyuşturucu madde, silah 
ve mühimmat bulundurma ve 
alkollü araç kullanma suçları-
na ilişkin 14 şikayet kaydedildi. 
Onlarla ilgili hemen 6 soruş-
turma başladı. Kayıp olarak 
aranılan 9 kişi bulundu, 18 suç 
faili yakalandı. 69 kişiye idari 
ceza kesildi. Yangın Güvenliği 
ve Sivil Savunma Bölge Müdür-
lüğü ile ortaklaşa olarak siyah 
ve renkli metal içeren atıkların 
satışı yapılan saha ve yerlerde 
kontroller yapılıyor. Pazar gün-
lerinde köylerde görevde bulu-
nan polislerin sayısı artırılıyor. 
Jandarma görevlileri ile ortak-
laşa olarak köy yerlerinde ve 
villa bulunan alanlarda nöbetler 
düzenleniyor” diye rapor verdi. 
Kırcaali İl Emniyet Müdürü’nün 

verdiği bilgiye göre polis müfet-
tişleri ve genç polis müfettişle-
ri periyodik olarak tek başına 
yaşayan yaşlı kişilerle görüş-
meler gerçekleştiriyor. Bunun-
la onların durumunun tespit 
edilmesinin yanı sıra malını, 
mülkünü koruma konusunda 
dikkatli olmaları ve şüpheci 
tavırlar sergileyen yabancı şa-
hıslar bulunduğu sırada uyanık 
davranmaları gerektiğine dikkat 
çekilmesi amaçlanıyor. 
                    Kırcaali Haber

Bulgaristan’ın yeni Genelkurmay 
Başkanı Emil Eftimov

Bulgaristan Silahlı Kuvvetle-
rinin yeni Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Emil Eftimov 
Savunma Bakanlığında dü-
zenlenen törenle görevi 
devraldı.
Kuvvet komutanları 

başta olmak üzere or-
dunun tüm üst yönetici 
kadrosunun katıldığı 
törende konuşan Sa-
vunma Bakanı Nikolay 
Nençev yeni Genelkur-
may Başkanı Eftimov’un 
gelecekte başarılı ça-
lışmalar yapacağından 
şüphesi olmadığını söy-
ledi.
Nençev, görev süresinin dol-

masına 3 yıl kala istifa eden 
eski Genelkurmay Başkanı 
General Konstantin Popov’un 
kararını takdirle karşıladığını 
ifade ederek, “Popov’un istifa 
gerekçesi ahlakiydi. Yaşam 
kısa, ahlak ise sonsuzdur” 

dedi. 
Genelkurmay Başkanı Efti-

mov da çalışmalarındaki ön-
celikli konuların “kadro, mo-

dernizasyon ve entegrasyon” 
olacağını ifade etti.
Eftimov, 30 bin personeli 

bulunan Bulgar ordusunun 
istihdam için ilgi çekebilecek 
bir duruma gelmesi gerektiği-
ni belirterek, ''İş piyasasında 
yaşanılan acımasız bir reka-
bet ortamında alakalı maaş 
teklifi yapmak, kariyer ya-

pabilme modeli sunabilmek, 
sosyal paketi oluşturmak ve 
elverişli çalışma ortamı ile 
teknolojik donatım sağlamak 

görevimiz olacak.” 
dedi.
Popov'un istifası
Bulgaristan’da ge-

çen yıl kasım ayında 
yapılan cumhurbaş-
kanlığı seçiminde 
Bulgaristan Sosya-
list Partisinin (BSP) 
adayı olarak seçilen 
yeni Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev, siya-
sete katılmadan önce 

Hava Kuvveteri Komutanlığı 
görevinde bulunuyordu.
Eski Genelkurmay Başkanı 

Konstantin Popov, Rumen 
Radev’in Cumhurbaşkanı 
olarak seçilmesinin ardından 
kısa bir süre sonra istifa et-
mişti.
                Kırcaali Haber


