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İkamet tezkeresi başvuru süresi uzatıldı!

Bilindiği gibi, düzenlenen ça-
lıştaylarda gündeme gelen ve 
çözüm bekleyen sorunlardan 
bir tanesi olan Soydaşlarımıza 
Uzun Süreli (Sürekli) İkamet 
Tezkeresi verilmesi konusunda 

düzenleme yapılmış ve bunun 
için 15.08.2017 tarihine kadar 
başvuru yapma süresi verilmiş-
ti. Bunun için soydaşlarımızın İl 
Göç Müdürlüklerine başvurup 
randevu alması gerekiyordu.

İl Göç Müdürlüklerinde mevcut 
olan yoğunluk ve başvuruda ya-
şanan sıkıntılar nedeniyle veri-
len bu sürenin uzatılması için 
soydaşlarımızın derneklerimize 
yönelik yoğun bir talebi olmuştu.

En son çeşitli illerde örgütlü 
derneklerimiz ve federasyon-
larımız ile Ankara’ya gerçek-
leştirdiğimiz ziyarette bu talebi 
Sayın Başbakan Yardımcımız 
Hakan Çavuşoğlu’na iletmiştik. 
Kendisi, STK yöneticiliğinden 

ve sahadan gelen bir siyaset-
çi olmanın verdiği hassasiyetle 
bu talebimize olumlu yaklaştı 
ve soydaşlarımıza Uzun Sü-
reli (Sürekli) İkamet Tezke-
resi verilmesi konusundaki 
son başvuru tarihi yılsonuna 
(31.12.2017) kadar uzatıldı.
Göreve geldiği andan itiba-

ren sivil toplum kuruluşları ile 

müsbet bir işbirliği ve diyalog 
halinde çözüm odaklı yaklaşım 
gösteren Sayın Başbakan Yar-
dımcımız Hakan Çavuşoğlu’na 
bu vesileyle camiamız adı-
na tekrar teşekkür ediyorum. 
Kendisine en son ziyaretimiz-

de tekraren ilettiğimiz diğer ko-
nularda da kısa sürede olumlu 
gelişmeler olacağını umuyor 
ve biliyoruz. Bu konularda ca-
miamız olarak kendisiyle ortak 
çalışmayı ve diyaloğu devam 
ettiriyoruz.
Prof. Dr. Yüksel ÖZKAN 
Bal-göç ve BGF Genel Baş-

kanı

Kurban Bayramı, Müslü-
manlar tarafından Hicri Tak-
vime göre Zilhicce ayının 
onuncu gününden itibaren 
dört gün boyunca kutlanan 
bir dini bayramdır. İslam di-
nindeki Ramazan Bayramı 
ile beraber en önemli iki bay-
ramdan biridir. Bu bayram 
adını Müslümanların Allah 
rızası için büyükbaş veya 
küçükbaş hayvan kurban 
etmesinden alır. Tüm dünya 
Müslümanları tarafından kut-
lanan Kurban Bayramı'nda 
İbrahim Peygamber'in oğlu 
İsmail Peygamber'i kurban 
etmek istemesi anılır. Aynı 
zamanda İslam âleminin her 
yıl Mekke'de hac farizasını 

Kurban Bayramınız 
Kutlu Olsun!

ifa ettikleri vakittir. Bayramda 
da Bayram Namazı kılınır ve 
bayram hutbesi okunur.
Bu yıl Kurban Bayramı 

01 Eylül 2017 tarihindedir. 
Kırcaali’de Bayram Namazı 
saat 07,30’da kılınacaktır.         
                  Kırcaali Haber
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Alman Kostal Şirketi, Pazarcık’ta 
yeni fabrikasını açtı 

Otomotiv yedek par-
ça üretimi yapan Al-
man Kostal Şirket i, 
Bulgaristan’da üçüncü 
fabrikasını açtı. Pazar-
cık şehrinde bulunan 
üretim tesisi düzenlenen 
resmi bir törenle faaliye-
te açıldı. Açılış törenin-
de şirket yönetiminden 
başka Başbakan Boyko 
Borisov, 2012-2017 yılla-
rı arasında Cumhurbaş-
kanı Rosen Plevneliev 
ve Dışişleri Bakanı Ek-
taerina Zaharieva hazır 
bulundu. 
Açılışta yatırım mali-

yetinin 32 milyon Avro 
olduğu, 2020 yılının so-
nuna kadar ise fabrika 
ekipmanları ve teknolo-
jileri için toplam 100 mil-
yon Avro harcanacağı 
açıklandı. Artık yurt dı-
şında eğitim gören 300 
kişilik personel alımı 
yapıldığı bildirildi. 2017 
yılının sonuna kadar ça-
lışan sayısının 500 kişi 
olması, önümüzdeki 5 
yıl içinde ise bu sayının 
1700’e çıkması bekleni-
yor. 
Açılışta konuşan Kos-

tal Şirketi icra Müdürü 

Andreas Kostal, “Buraya 
Pazarcık şehrine yatırım 
yapma kararımızın doğ-
ru bir karar olduğundan 
kesinlikle eminim” dedi. 
Kostal Şirketi, VW, 

Peugeot, Daimler, Fiat, 

Ford, BMW, General 
Motors gibi ünlü marka 
otomobiller için yedek 
parçalar üretmektedir. 
Yapt ığ ı  konuşma -

da Başbakan Borisov, 
“Smolyan (Paşmaklı) 

şehrinden sonra yüzler-
ce iş pozisyonu açılma-
sına yol açan sıradaki 
yatırımları için Alman 
ortaklarımıza çok te-
şekkür ederim. Aslında 
işsizlik yok, işsizlik ça-

lışmak istemeyenler için 
geçerlidir. Şimdi sorunu-
muz meslek liseleri, ikili 
eğitim modeli sayesinde 
çok hızlı bir şekilde eği-
tim sahibi olup mesleki 
yeterliliğimizi artırma-
mızdır. Çünkü görüyor-

sunuz buraya yatırım-
cılar geldiğinde bizler 
onların verimli, kalifiye 
işgücü ihtiyacını karşıla-
yamıyoruz” dedi.  
Yeni fabrika Pazarcık 

Sanayi Bölgesinde eski 
Metalik Fabrikası’nın bu-
lunduğu yere inşa edildi. 
Fabrika 60 dekarlık bir 
alan üzerine kuruludur. 
Alman Kostal Şirketi, 

daha Smolyan şehrinde 
iki üretim tesisine sahip.
            Kırcaali Haber

Yazaki üçüncü fabrikasını 
Eylül'de hizmete açıyor
E ko n o m i  B a k a n 

Yardımcısı Lıçezar 
Borisov’un Japon Şir-
keti Yazaki’ye bağlı 
Yazaki Bulgaristan Şir-
ketinin temsilcileriyle 
yaptığı görüşmeden 
sonra yapılan açık-
lamada Renault ve 
Ford gibi markalar için 
araba parçası üretimi 
yapan Yazaki’nin ül-
kemizde Eylül ayında 
üçüncü fabrikasını hiz-
mete açacağı bildirildi. 
Yazaki’nin, Dimitrovg-
rad (Kayacaık) kasaba-
sı yakınında inşa ettiği 
üretim tesisinin hemen 
hemen hazır olduğu ve 
önümüzdeki yıldan iti-
baren yurt dışına ürün 
ihraç etmeye başlaya-
bileceği belirtildi. 
Yazaki Bulgaristan 

Şirketi İş Konseyi Baş-
kanı Klaus Starker, 
“Bu proje Yazaki Bul-
garistan Şirketinin en 
büyük projesidir. Şu 
anda önümüzdeki yıl-

dan itibaren otomobil 
yedek parça ihracatına 
başlayabileceğimiz bir 
aşamadayız” diye yo-
rum yaptı. Yeni üretim 
tesisinde bir sürü ünlü 
marka araç için elektrik 
tesisatı üretilecek. 
Yazaki Şirketinin ya-

tırımı Bulgaristan’da 
2017 yılında yapılan en 
büyük yatırım projele-

rinden biridir. Daha ge-
çen yıl şirketin projeye 
100 milyon leva yatırım 
yapacağı ve 300’ü aş-
kın kişiyi istihdam ede-
ceği açıklanmıştı. Yeni 
elemanlarla birlikte şir-
ketin çalışan sayısının 
8000’i aşması bekleni-
yor. 
Yazak i  Bu lgar i s -

tan Şirket i,  Güney 

Bulgaristan’da en bü-
yük işverenlerden bi-
ridir. Şirketin şu anda 
Sliven (İslimye) ve 
Yanbol şehirlerinde iki 
fabrikası bulunuyor. 
J a p o n  Ş i r k e t i 

Yazaki’nin Avrupa ge-
nelindeki tesisleri 18, 
çalışan sayısı ise 30 
bin kişidir. 
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Başbakan Borisov, sendikacılar 
ve işverenlerle görüştü

Başbakan Boyko Borisov ile görüşme yapan Bulga-
ristan İşveren Örgütleri Derneği (AOBR) temsilcileri-
nin on yıllık on sorunu ortaya koydukları bildirildi. Gö-
rüşmeden sonra açıklama yapan Bulgaristan Sanayi 
Sermaye Derneği Başkanı Vasil Velev, “Bu sorunların 
beşi bu yılın sonuna kadar çözülecek. İş ortamı, eko-

nomik kalkınma 
ve çalışanların 
mesleki yeter-
liliğinin artırıl-
ması üzerinde 
konuşuldu. Mü-
zakereye açık 
olmayan konu 
yok” dedi. 

Ta r t ı ş m a l ı 
konuların Üçlü 

İşbirliği Ulusal Konseyi tarafından çözümü konusunda 
anlaşıldığı bildirildi. 

Hizmet süresi primi konusuna gelince Maliye Baka-
nı Vladislav Goranov, konunun hükümetin öncelikleri 
arasında yer almadığının altını çizdi. 

Goranov, “Bakanlar Kurulu, Üçlü İşbirliği Ulusal Kon-
seyinde normal diyaloga geri dönülmesini arzu edi-
yor. Tartışmalara ve hakaretlere son verilmesi gerekir. 
Her konuda herkes aynı görüşte olamaz” dedi. Kısa 
bir süre hükümetin program hazırlanması beklendiği 
anlaşıldı. 

Maliye Bakanı, tartışmalı konuların çözümü konusun-
da sendikacıların ve işverenlerin akıllı davranacağına 
inandığını dile getirdi. Başbakan ile sendikal örgütle-
rin ve iş dünyasının tartışmaları sürdürme konusunda 
siyasetçileri örnek aldığı sonucuna vardıklarını ve on-
lardan siyasetçiler gibi birbirine girmemeleri ricasında 
bulunduklarını dile getirdi. 

Goranov’un ifadelerine göre işçi maaşlarının belir-
lenmesine ilişkin mekanizmalara bağlı kalınmaması 
gerekir. Sendikal ve işveren örgütleri arasında tartış-
ma çıktığı zaman hükümetin uzlaşma sağlanması için 
müdahale edeceği anlaşıldı. 

Kirkovo’da hayattaki son İkinci 
Dünya Savaşı gazisi vefat etti
Kirkovo (Kızılağaç) köyünde İkinci Dünya Savaşı son 

gazisi vefat etti. Yusuf Delikov, 7.Topçu Alayı ile birlik-
te Macaristan’da gerçekleşen muharebelere katılmış 

hayattaki son gazi 
idi. 

Bilindiği gibi, 9 
Mayıs Zafer Bay-
ramı dolayısıyla 
Kirkovo Belediye 
Başkanı Şinasi 
Süleyman, bele-
diye merkezinde 
bulunan İk inc i 
Dünya Savaşı 

kurbanları anısına yapılan Anıt Çeşmeye çelenk ve 
çiçek koyduktan sonra Delikov’u ziyaret ederek, ona 
hediyeler verdi. O sırada çekilen ikisinin bir fotoğrafı 
belediye arşivinde korunacak. 
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Mal varlığını beyan etmek zorunda 
kişilerin kapsamı genişletiliyor

Adalet Bakan Yardımcısı 
Evgeni Stoyanov, düzen-
lenen basın toplantısında 
Yolsuzlukla Mücadele ve 
Yasa Dışı Yollardan Kaza-
nılan Mal Varlığına El Ko-
nulması Hakkında Kanun 
taslağını tanıttı. 

Yeni kanunla kişinin ve 
onunla ilgili kişilerin araş-
tırıldığı soruşturmaya 
bağlı olmaksızın toplu-
mun çıkarlarını korumak 
ve adaletin geri kazanıl-
ması aracı olarak yasa 
dışı yollardan kazanılan 
mal varlığının tespiti ve el 
konulmasına ilişkin pro-
sedürün düzenlendiğini 
kaydetti. 

Yeni kanuna göre Çıkar 
Çatışmasını Önleme ve 
Tespit Etme Komisyonu, 
Başbakanlık Yolsuzluk ve 
Organize Suçları Önleme 
ve Mücadele Merkezi, üst 
düzey yetkililer arasında 
yolsuzlukla mücadele-
ye yönelik Devlet Milli 
Güvenlik Ajansı (DANS) 

bünyesindeki şube mü-
dürlüğü ve başka birimler 
Yolsuzlukla Mücadele ve 
Yasa Dışı Yollardan Kaza-
nılan Mal Varlığına El Ko-
nulması Komisyonu çatısı 
altına toplanacak. 

Stoyanov’un ifadelerine 
göre komisyon Başkan, 

Başkan Yardımcısı ve 3 
Komisyon Üyesi olmak 
üzere 5 kişiden oluşacak. 
Başkan, Meclis tarafından 
seçilecek, diğerleri ise 
başkanın aday gösterme-
siyle seçilecek. Altı yıllık 
süreliğine görevde bulu-
nacak Komisyon üyeleri 

her yıl Meclise faaliyet 
raporu sunmak zorunda 
kalacak. Adalet Bakan 
Yardımcısı, ağır suç işle-
dikleri tespit edildiği halde 
bu komisyonun üyelerinin 
görevlerine son verilebi-
leceğini sözlerine ekledi. 

Kanun taslağında yeni 

bir şey özel istihbarat 
araçlarının kullanımıdır. 
Stoyanov’un ifadelerine 
göre Komisyonun amacı 
ağır yolsuzluk suçlarını 
önlemek, fakat savcılığın 
işlevlerini üstlenmesi de-
ğil. 

Adalet Bakan Yardımcı-
sı, mal varlığına dair be-
yanda bulunmak zorunda 
olan kişilerin kapsamının 
genişletildiğini izah etti. 
Üst düzey devlet görev-
lilerinden başka kamu 
görevleri veya kamu kay-
nakları kullanımına ilişkin 
yetkilere sahip olan tama-
men yeni bir grup kişiler 
dahil edilmiştir. Stoyanov, 
belediye meclis üyeleri, 
devlete ait yüksek eğitim 
kurumlarının rektörleri, 
belediyelerin baş mimar-
ları ve başkalarını örnek 
verdi. 

Stoyanov, beyan edilen 

ve kayıt verileri arasında 
20 bin levadan fazla mik-
tarın birbirini tutmaması 
durumunda denetleme 
başlayacağını, 150 bin-
den fazla miktarın birbiri-
ni tutmaması durumunda 
ise el konulmasına ilişkin 
icra davası açılacağını 
söyledi. 

Bu kanun kapsamında 
üst düzey görevde bulu-
nan bir kişi ile ilgili yolsuz-
luğa ve çıkar çatışmasına 
dair bilgi sahibi olan her 
bir kişinin ihbarda bulun-
ması imkanı öngörülüyor. 

Fakat anonim ihbarlar 
yapılamayacak. Stoya-
nov, “Bu kanunda öngö-
rülen işlemlerin kötüye 
kullanılmayacağını garanti 
etmektedir” diye kayde-
derek, ihbarda bulunan 
kişinin korunmasının ön-
görüldüğünü belirtti.

              Kırcaali Haber

Kozloduy Nükleer Enerji Santrali’nin 5 ve 
6. Reaktörünün işletme süresi uzatılacak

Mecliste milletvekillerin 
sorularını cevaplayan 
Enerji Bakanı Temenujka 
Petkova, “Kozloduy Nük-
leer Enerji Santrali’nin 
5.reaktörünün 2017 yılına 
kadar, 6. reaktörünün ise 
2021 yılına kadar işletil-
mesi için proje kaynağı-
na sahibiz. Bu reaktörleri 
işletme süresinin en az 
daha 20 yıl uzatılmasını 
planlıyoruz” diye kaydetti. 
Bakan Petkova, 27 Ekim 

Bakan Petkova: Bulgaristan-Yunanistan 
doğalgaz bağlantı projesi önceliğimizdir
Enerji Bakanı Temenuj-

ka Petkova, Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin (ABD) 
Bulgaristan Büyükelçisi 
Eric Rubin ile yaptığı gö-
rüşmede Bulgaristan-Yu-
nanistan doğalgaz bağ-
lantı hattı kurulmasına iliş-
kin projenin Bulgaristan’ın 
enerji politikası açısından 
en önemli öncelikler ara-
sında olduğunu kaydetti. 
Bakan’ın ifadelerine göre 
doğalgaz bağlantı pro-
jesi, ülkemizden başka 
bütün Güneydoğu Avru-
pa bölgesi için doğalgaz 
kaynakları ve tedarik gü-
zergahlarının çeşitlendiril-
mesinde kilit rol oynuyor. 

Bakan Petkova, önce-

den belirlenmiş bir plana 
göre doğalgaz bağlantı 
hattının inşaatına 2018 
yılında başlanacağını ve 

2020 yılında kullanıma 
sokulacağını kaydetti. 

Enerji Bakanı, sonba-
harda projenin inşaat ve 
montaj işlerini üstlenecek 
müteahhit firma seçimi-

ne ilişkin ihale prosedürü 
başlatılacağının yanı sıra 
doğalgaz boru hattının 
paylaştırılmamış kapasi-

tesine yönelik 
yeni bir pazar 
testi yapılaca-
ğını izah etti. 

Petkova, Ru-
bin ile Meriç 
Doğu Sanayi 
Kompleksi’ne 
b a ğ l ı  t e r -
mik e lek t r ik 
s a n t r a l l e r i n 

geleceğini de konuş-
tu. Bakan, Büyükelçi’ye 
Avrupa Birliği’nin hava 
emisyonlarına ilişkin yeni 
normlarının bir kısmının 
iptal edilmesine imkan 

olduğuna dair bilgi verdi. 
Fakat bunun olması için 
her bir santralin bireysel 
başvuruda bulunarak, 
yeni çevre standartlarını 
karşılamak için yapmak 
zorunda kalacağı mas-
rafların çevreye sağladığı 
faydaları kat kat aştığını 
kanıtlaması gerektiğini 
söyledi. 

Petkova, sorunun ba-
şarıyla çözülebilmesi için 
Enerji Bakanlığında ter-
mik elektrik santralleri, 
branş örgütleri, sendikal 
örgütler ve uzmanlarla sü-
rekli iletişim içinde olacak 
bir koordinasyon birimi 
kurulacağını belirtti. 
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2016 tarihinde “Kozloduy 
Nükleer Enerji Santralini 
işleten kuruluşun Nük-
leer Düzenleme Kuru-
muna Nükleer Enerjinin 
Güvenli Kullanımı Hak-
kında Kanun’a göre mak-
simum olarak izin verilen 
Kozloduy Nükleer Enerji 
Santrali’nin 5.reaktörünü 
işletme süresinin 10 yıl 
uzatılmasına ilişkin lisan-
sın yenilenmesi üzere 
gerekli olan tüm başvuru 

belgelerini sunduğunu 
belirtti. Petkova, lisan-
sın süresi dolan 5 Kasım 
2017 tarihinden önce ye-
nilenmesinin beklendiğini 
ifade etti. 
Enerji Bakanı, Koz-

loduy Nükleer Enerji 
Santrali’nin 6.reaktörüne 
yönelik 227 tedbirin uy-
gulanmasının öngörül-
düğünü söyledi. Bakan, 
28 Ocak 2016 tarihinde 
Kozloduy Nükleer Ener-

ji Santrali ve Russatom 
Service - Risk Enginee-
ring Şirketi arasında 6.re-
aktörü işletme süresinin 
60 yıl uzatılmasının ge-
rekçesini hazırlamak için 
sözleşme imzalandığını 
anımsattı. Petkova’nın 
ifadelerine göre belge 
paketinin 2 Ekim 2018 
tarihine kadar teslim edil-
mesi gerekir.
              Kırcaali Haber

4 yaşındaki çocuklara 
ücretsiz anaokulu

NOVA TV’ye konuşan Eğitim ve Bilim Bakan Yardım-
cısı Petır Nikolov, “4 yaşındaki çocuklar, ücretsiz olarak 
anaokuluna giderek okul öncesi eğitim programına ka-
tılacak” diye açıklamada bulundu. 

Düzenlenen basın toplantısında Eğitim ve Bilim 
Bakanı Krasimir Vılçev, Okul ve Okul Öncesi Eğitim 
Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler hakkında 
bilgi verdi. Bakan’ın ifadelerine göre kanun tasarısında 

çocukların daha 4 yaşında anaokuluna giderek, okul 
öncesi eğitim öğretim programına dahil edilmesi ön-
görülüyor. 

Çocukların birinci sınıfa başladıklarında Bulgarcayı 
öğrenmiş olmaları için bunun gerekli olduğunu söyle-
yen Vılçev, böylece okuldan erken ayrılan çocukların 
sayısının azalmasına yol açacağını düşünüyor. Ba-
kanlığın yürüttüğü yeni politikasının bütün çocukların 
anaokuluna gitmeleridir. 

Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Nikolov, buna 
ilişkin kanunda değişiklik yapılmadan önce anaokul-
larında yer eksikliği sorununun çözüleceğini söyledi. 
Düzenlenen basın toplantısında Eğitim ve Bilim Bakanı 
Krasimir Vılçev, kanunda değişikliklerin muhtemelen 
bu yıl sonbaharda yapılacağını ve en erken 2018-2019 
eğitim öğretim yılında yürürlüğe gireceğini söyledi. 

Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Nikolov, Bakanlık 
tarafından yapılan analize göre okul eğitimi öncesinde 
eğitim öğretim programlarına katılmayan çocukların 
daha çok okuldan erken ayrıldıklarını anımsattı. 

Nikolov’un ifadelerine göre analizler anaokuluna 
giden çocukların ilkokulu tamamladığını ve mesleki 
yeterlilik eğitimine katıldığını, dezavantajlı gruplara ait 
çocukların ise çok defa daha birinci sınıfın başında 
okulların telafi edemeyeceği eksikliklerinin ortaya çık-
tığını göstermektedir. 
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Hükümet, Siber Savunma Harekat 
Merkezi kurulmasını planlıyor

Başbakanlık kurumu-
nun internet sitesinde 
yayınlanan hükümetin 
yönetim programında 
savunma alanında Siber 
Savunma Harekat Merke-
zi kurulması öngörülüyor. 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) ve Birleşik Vatan-
severler Koalisyonunun 
ilk duyurdukları yönetim 
programında siber sa-
vunma konusu hiç yoktu. 
Siber saldırılara zama-
nında tepki verilmesi için 
İçişleri Bakanlığı (MVR) 
İletişim ve Bilgi Sistem-
leri Müdürlüğü tarafından 
sürekli izleme sağlanması 
öngörülüyor. 

İktidardakiler, savun-
ma için ayrılan bütçenin 
2021 yılında dönemlerinin 
sonuna kadar gayrisafi 
yurtiçi hasıla değerinin 
yüzde 2 oranında artırı-
lacağını açıklamalarına 
rağmen yeni programda 
bunun 2024 yılına kadar 
olması öngörülüyor. 2025 
yılından önce ise Silahlı 
Kuvvetlerini Geliştirme 
Planı’nın hazır olması 
planlanıyor. Savunma 
Bakanlığı, yeni bir Milli 
Güvenlik Stratejisi oluş-
turulması veya eskisinin 

güncellenmesinde yer 
alacak. 

Savunma alanında aske-
ri ve yurtseverler birlikleri 
önemli yer alıyor. Bu tür 
birliklerle birlikte Savun-
ma Bakanlığı devletin 
resmi konukları askeri tö-
renle karşılanması, yıldö-
nümleri ve önemli tarihler 
dolayısıyla düzenlenen 
törenlere iştirak etmesi 
gibi ortak faaliyetler dü-
zenleyecek. Bu tür örgüt-
lerin faaliyetinin destek-
lenmesi de öngörülüyor. 

Bununla gençlere yurtse-
verlik eğitimi verilmesi ve 
Bulgaristan Ordusu’nun 
geleneklerinin korunması 
amaçlanıyor. 

Yönetim programında 
şu ifadeler yer aldı: “As-
keri ve tarihi hafızanın 
korunması ve gençlerin 
yurtseverlik eğitiminin 
güçlendirmesine yönelik 
okulların ders programla-
rı için gerekli içeriğin sağ-
lanması”. Bunun Eğitim ve 
Bilim Bakanlığı ile sıkı iş-
birliği içinde yapılacağının 

altı çiziliyor. 
Savunma Bakanlığı, faz-

la olan taşınmaz mülkleri 
ve taşınabilir malları sat-
mayı planlıyor. Satışlar-
dan elde edilen gelirler, 
mevcut ekipmanın bakı-
mı, yeni ekipman alımı ve 
savaş eğitimi verilmesi 
için harcanacak. Bulgar 
Ordusu’nun modernizas-
yonuna Bulgar savunma 
sanayinin temsilcileri ve 
bilimsel ve araştırma ku-
rumlar iştirak edecek. 

Ordunun MVR ile ortak 

faaliyetlerinin artırılması 
öngörülüyor. Askeri gö-
revliler, MVR organlarıyla 
ortaklaşa olarak silahlı 
olarak devriye gezecek. 
Asker, polise gerçekleş-
tirdikleri çevreleme ve 
arama operasyonlarında 
da yardımcı olacak. Milli 
güvenlik açısından kilit 
önem arz eden yapılara 
ek olarak askeri koruma 
sağlanacak. 

Savunma sektöründe 
çalışanların maaşlarının 
artırılması öngörülüyor. 
Yönetim programında as-
kerlerin temel aylık maaş 
miktarının artırılması ve 
ülkede ortalama işçi üc-
retinin yükselmesine göre 

askeri görevlilerin temel 
aylık maaşlarını otomatik 
endeksleme uygulaması 
öngörülüyor. 

Yeniden zorunlu askerlik 
getirilmesi fikrinin ilk önce 
geniş kapsamlı kamuoyu 
tartışması yapılacak. Li-
selerde uygulanan askeri 
eğitim programlarının içe-
riği genişletilecek. Bun-
dan başka Plevne’deki 
Askeri Eğitim Merkezi ve 
Sliven (İslimiye) şehrinde-
ki Askeri Uzman Yetiştir-
me Merkezi’ne bağlı aske-
ri birliklere dahil edilecek 
gönüllü taburu oluşturul-
ması da bekleniyor. 

            Kırcaali Haber

Bulgaristan, internet üzerinden 
görüşmede Avrupa’da birinci sırada

2016 yılında internet 
ağının özel hedefler için 
kullanımına ilişkin Euros-
tat verileri, internetin sesli 
veya görüntülü görüşme-
ler için kullanımı bakımın-
dan Bulgaristan’ın Avru-
pa Birliği (AB) ülkeleri 
arasında ilk sırada yer 
aldığını gösteriyor.
Veriler, yurttaşlarımızın 

yaklaşık yüzde 80’i Viber, 
Skype veya FaceTime 
programlarını kullana-
rak görüşme yaptıklarını 
gösteriyor. Bulgaristan’ın 
ardından gelen Kıbrıs 
ve Litvanya vatandaşları 
yüzde 70’i interneti sesli 
veya görüntülü görüşme-
ler için kullanmıştır. 
İnterneti sosyal payla-

şım ağlarına girmek için 
kullanan AB vatandaşları 
arasında yüzde 76 oranla 
Bulgaristan vatandaşları 
ilk beş sırada yer alıyor. 
16-74 yaş arasındaki 
yurttaşlarımızın yüzde 
45’i ise paylaşım ağlarına 
sosyal etkileşimde bulun-
mak için girmiştir. 
Vatandaşların başka 

yüzde 70 oranı ise in-
terneti haber aramak ve 
okumak için kullanmıştır. 
Aynı oranda vatandaşlar 
elektronik posta aracı-

lığıyla mesaj gönderme 
ve almaya ilişkin ağı kul-
lanmıştır. 
Yurttaşlarımızın beşte 

biri veya yaklaşık yüz-
de 20’si gezi düzenleme 
veya otele yerleşme sı-
rasında kullanmıştır. Ör-
neğin Lüksemburg’da bu 
oran yüzde 75’tir. 

Bulgaristan vatandaş-
larının ancak yüzde 7’si 
online bankacılık hizmet-
lerinden yararlanmıştır, 
yaklaşık yüzde 5’i ise 

elektronik yolla hekim-
den veya bir sağlık kuru-
mundan randevu almak 
için interneti kullanmıştır. 
Kıyaslama yapılacaksa, 
Danimarka, Hollanda, 
Finlanda ve Estonya 
vatandaşlarının yüzde 
90’nından fazlası internet 
aracılığıyla banka öde-

meleri yapmışlardır. 
Verilere göre Bulga-

ristan vatandaşlarının 
ancak yüzde 19’u kamu 

organlar ıy la 
temaslarda 
b u l u n m a k 
için interneti 
kullanmıştır. 
Makedonya 
vatandaşla-
rının ise an-
cak yüzde 
17 ’ i  kamu 
organlarıyla 
sana l  i l e -
t iş ime gü -
veniyor lar. 
Bu konuda 
R o m a n y a 
va t a n d a ş -
ları yüzde 9 
oranla son 

sırada yer alıyorlar. 
Eurostat verileri, ülke-

deki hiçbir zaman inter-
net kullanmamış kişilerin 
sayısının 2006 yılında 
yüzde 71’den 2016 yılın-
da yüzde 33’e kadar düş-
tüğünü gösteriyor. 
               Kırcaali Haber

Başıboş dolaşan hayvan 
sahiplerine ağır ceza

Kırcaali şehri içindeki yeşil alanlarda başıboş bir şe-
kilde otlayan hayvan sahiplerine belediye tarafından 
ağır para cezaları uygulanacak. Belediye görevlileri 
başıboş dolaşan her bir hayvanı toplayıp Sokak Hay-
vanları Geçici Bakımevi Merkezine götürecek. Bir hafta 
önce belediyeye ait olan Yeşillendirme, Temizlik İşleri 
ve Bayındırlık (OÇB) Şirketine bağlı olarak açılan Ge-
çici Bakımevi Merkezine götürülen ilk beş ineğin sahibi 
her bir hayvan için 30 leva ceza ödeyecek. Böylece 
hayvan üreticisi, ineklerine bu merkezde bir hafta ba-
kıldığı için 150 leva ödemiş olacak. Ayrıca kendisine 
ceza makbuzu kesilecek. 

Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Mümün Ali, 
hayvanların şehir içine başıboş bırakılması olaylarının 
sınırlandırılmasına yönelik çalışmaları bizzat takip et-
mektedir. Mümün Ali, görevlilerin her gün Kamu Düzeni 
ve Güvenliği Hakkında Yönetmeliğin ihlal edip edilme-
diğini izleyecek. Belediye Başkan Yardımcısı, “Şu anda 
şehir içinde şehir dışından daha çok taze ot var ve bu 
durum hayvan sahiplerinin onları başıboş bir şekilde 
otlamaya bırakmasına itiyor” dedi. 

Ücretsiz kukla gösterile-
ri çocukları sevindirdi

Dolu Dolu Yaşam Vakfı’nın desteğiyle Filibeli bir tiyat-
ro grubu, Ardino’da çocuklara ücretsiz olarak sunduğu 
kukla gösterileri ve oyunlarla eğlenceli anlar yaşattı. 
Üç gün boyunca Rodopska İskra Halk Toplum Merkezi 

salonunda “Baş-
langıç”, “Hakiki 
Kurtarıcı” ve “Ba-
lık Macerası” adlı 
oyunları sunuldu. 
Kukla gösterile-
rini heyecanlı bir 
şekilde izleyen 
çocuklar, birçok 
hediye ver i len 
oyunlara katıldı. 

Filibe Çocuk Tiyatro Topluluğu yönetmeni Antoniya 
Traykova, “Bu günlerde Ardino’da çocuklar ve kasa-
banın misafirleri tiyatro oyunlarında duydukları ve iz-
ledikleri iyi mesajları aldı. Yaradan aşkı, iyi insanlar 
olmamızı, birbirimizi sevmemizi ve barış ve anlaşma 
içinde yaşamamıza ilişkin mesajlardı” diye kaydetti. 
Çocuk Tiyatro Topluluğunda farklı meslekler uygulayan 
kişilerin yer aldığını, fakat onları birleştiren şeyin ken-
dilerini insanlar arasında barış ve sevgi olması yoluna 
adamaları olduğunu belirtti. 
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Dışişleri Bakanı Zaharieva, Saraybosna’da 
Butmir Karargahı’nda askeri törenle karşılandı

Dışişleri Bakanlığın-
dan verilen bilgiye göre 
Bosna-Hersek’e ziyaret-
te bulunan Bulgaristan 
Dışişleri Bakanı Ekateri-
na Zaharieva, Saraybos-
na Butmir Karargahı’nda 
askeri törenle karşılandı. 
Bakan Zaharieva, NATO 
ve Avrupa Birliği Barış 
Gücü'ne (EUFOR) bağlı 
ALTHEA Operasyonu ko-
mutanlarıyla görüştü. 
Zaharieva, ALTHEA 

Operasyonu komutanı 
Avusturyalı Tümgeneral 
Anton Waldner’e hitaben 
şunu söyledi: “Bana ve 
Bulgaristan’a güvenebi-
lirsiniz. Buradaki misyo-
nunuz son derece önemli 
ve Avrupa’da istikrar açı-
sından kilit rol oynamak-
tadır”. 
Amerika Birleşik Dev-

letleri (ABD) ordusundan 
NATO Kara Kuvvetle-
ri Komutanlığı Kurmay 
Başkanı Tuğgeneral 
Robert Houston, Bakan 
Zaharieva’yı Bulgarca 
“Hoş geldiniz” diye se-
lamladı. 
Krizlere tepki verme 

konusunda Bulgaristan 
ordusunun performan-
sından etkilendiğini kay-
deden Tuğgeneral Ho-
uston şunları ifade etti: 
“Bosna-Hersek’te sürekli 
Bulgaristan’ı örnek gös-
teriyorum. Ülkeniz altya-
pıya yatırımlar sayesinde 
tanınamayacak kadar de-
ğişti. Sizler artık parkla-
ra, kentsel iyileştirilmeye 
yönelik yatırımlar yapı-
yorsunuz. Örneğin, Milli 
Kültür Sarayı (NDK) çev-

resindeki alan tanınamaz 
hale geldi, bu işe istikrarlı 
ve müreffeh bir ülke oldu-
ğunuzun işaretidir” dedi. 
Tuğgeneral Houston, 
NATO’nun üyesi olan 
ülkelere yatırım yapıl-
ması ve vatandaşlarının 
yaşam kalitesinin artırıl-
masına katkı sağladığını 
sözlerine ekledi. 
Başbakan Yardımcısı 

Zaharieva, “Kimse gele-
ceği belirsiz olan bir dev-
lete yatırım yapmayacak” 
diye kaydetti. 
Tümgeneral Waldner, 

AB’nin askeri kontenjanı-
nın Bosna-Hersek’te kar-
şılaştığı zorluklara dair 
bilgiler verdi. Geri dönü-
şümü yapılacak 7000 ton 
cephane ve imha edilme-
si gereken 70 bin mayın 
mevcut. Durum daha da 
karmaşık, çünkü ülke 
çapında 16 farklı polis 
hizmette bulunuyor. On-

ların faaliyetinin koordine 
edilmesi zor bir iş. Ülke-
de ulusal orduya mensup 
yaklaşık 9500 askeri gö-
revli bulunuyor. Ordunun 
üçte biri silah depolarını 
korumakla görevlidir. 
AB Barış Gücü'ne (EU-

FOR) bağlı ALTHEA 
Operasyonu, AB Konse-
yi kararıyla 2004 yılında 
başladı. Bu operasyon 
NATO’nun 2004 yılının 
sonunda son verdiği 
SFOR operasyonunun 
yerini aldı. EUFOR "Alt-
hea" operasyonuyla ülke 
güvenliğinin korunması 
ve Bosna-Hersek’in gü-
venlik güçlerine eğitim 
verilmesi öngörülüyor. 
Bulgaristan misyonun 

başından beri operas-
yonda yer alıyor. 2012 
yılının Eylül ayının ba-
şından ber i ülkemiz 
Saraybosna’da bulu-
nan ALTHE A Ope -

rasyonu Komutanlığı 
Karargahı’nda 10 askeri 
görevlisiyle ve manevra 
kabiliyeti hafif asker bö-
lüğüne 140 altında asker 
olmak üzere milli destek 
elemanıyla operasyona 
katkı sağlıyor. Bulgaris-
tan topraklarında bulu-
nan bu asker bölüğü her 
an harekete hazır vazi-
yettedir. 
Başbakan Yardımcı-

sı Zaharieva, EUFOR 
"Althea" operasyonunda 
görevli Bulgar askeri kon-
tenjanla görüştü. Kıdem-
li milli temsilcimiz 1.Sınıf 
Kaptan Georgi Georgiev, 
uluslararası karargahta 
dördüncü kademe ko-
mutanıdır. Şu anda kon-
tenjanda bir bayan yer 
alıyor. 
Bosna-Hersek’e ziya-

retinin birinci gününde 
Bulgaristan Başbakan 
Yardımcısı, AB ülkeleri-

nin üçüncü ülkeler için 
ayırdıkları kaynaklarla 
oluşturulan AB’nin Kal-
kınma Yardımı Programı 
kapsamında Bulgaristan 
Dışişleri Bakanlığından 
destek alan belediye 
başkanları ve sivil top-
lum kuruluşu temsilcile-
riyle görüştü. 
Bulgar istan,  kendi 

kaynaklarıyla 7 ilçede 
gerçekleştirilen 260 bin 
Avro maliyetinde proje-
leri desteklemiştir. Pro-
je faaliyetleri, eğitim ve 
yerel yönetimin idari ka-
pasitesinin artırılmasının 

yanı sıra sivil toplumla 
da ilgilidir. 2017 yılında 
230 bin avro maliyetinde 
13 proje planlanıyor. 
Bakan Zaharieva, be-

lediye başkanları ve sivil 
toplum kuruluşu temsil-
cilerine Bulgaristan’ın 
AB üyeliğine katılmanın 
faydaları hakkında bilgi 
verdi. Bulgaristan’da ge-
lirlerin dört kat arttığını, 
gayrisafi yurtiçi hasıla 
değerinin ise 25 milyar 
levadan 92 milyar levaya 
arttığını belirtti.
          Kırcaali Haber

Trakya Üniversitesinden Yabancı 
Uyruklu Öğrencilere Güzel Haber

2017-2018 Eğitim Öğre-
tim yılı için Edirne Trakya 
Üniversitesi katkı payla-
rında yabancı uyruklu öğ-
rencilerimizi mutlu edecek 
bir güncelleme yapıldı.

13 Temmuz 2017 tarihin-
de yapılan Trakya Üniver-
sitesi Yönetim Kurulunda 
alınan karar gereği ya-
bancı uyruklu öğrencilerin 
ödeyecekleri katkı payları 
YÖK’ün izin vermiş oldu-
ğu en düşük seviyeye in-
dirildi. Bu sayede yabancı 
uyruklu öğrenciler, T.C. 
uyruklu öğrenciler ile aynı 
katkı payını ödeyecekler. 
Örneğin, Trakya Üniver-
sitesinde yabancı uyruklu 

öğrencilerden alınan yıllık 
2.200 TL olan Tıp ve Diş 

Hekimliği Fakültelerinde 
katkı payı bu yıl 591 TL’ye 
indirildi.

Konu ile ilgili açıklama 
yapan Rektör Prof. Dr. 
Erhan Tabakoğlu “Yaban-

cı uyruklu öğrencilerimiz-
den alınan katkı payları-

nı düşürdük. Bu sayede 
Üniversitemizi daha cazip 
hale getirdik. Geçtiğimiz 
sene 1700 TL katkı payı 
ödeyecek olan Eczacılık 
Fakültesi öğrencisi bu yıl 

494 TL ödeyecek. Yaban-
cı uyruklu öğrenciler ile 
T.C uyruklu öğrencilerin 
katkı paylarını eşitledik. 
Özellikle Balkanlardan 
gelen öğrenci sayısını 
2023'te 10.000'e çıkar-
mayı hedefledik. Bu he-
def doğrultusunda çalış-
malarımıza devam ediyo-
ruz. Biz yabancı uyruklu 
öğrencileri kendimizden 
ayrı görmediğimizi defa-
larca dile getirmiştik. Bu 
kararda bunun en somut 
örneği oldu. Bu kararın 
öğrencilerimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni 
ediyoruz.” dedi.

               Kırcaali Haber

Balkan Savaşı 
şehitleri anıldı
Ardino’nun (Eğridere) Gorno Prahovo ( Tosçalı), et-

raf köyler, Türkiye ve Batı Avrupa ülkelerinden gelen 
göçmenler olmak üzere yüzlerce kişi Nasuflar Sırtı adlı 
yerdeki çeşme yakınında yapılan geleneksel sağlık ve 
bereket mevlidine katıldı. Mevlidi Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı İzzet Şaban, Ardi-
no Belediye Başkanı Resmi Murat ve Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram şereflendirdi. Mevlitte köken-
leri Tosçalı köyüne dayanan İstanbul Üsküdar Üniver-
sitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Halil Erol da hazır 
bulundu. 

Etkinlikte eski Başmüftü Fikri Sali ve Dolno Praho-
vo (Amatlar) köyü imamı Nurittin İsmail başta olmak 
üzere imamlar Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu Ardından 

Mevlid-i Şerif okundu. Burada 105 yıl önce Balkan Sa-
vaşı esnasında yerli Türkler Bulgar askeri tarafından 
şehit edilmiştir. 

Müslümanlar onların anısına da dua okuyup, saygı 
gösterdi. Mevlit programı yağmur duasıyla son buldu. 

Duadan sonra herkese Kırcaali’nin Ayrovo (Ram-
mişköy) köyünden Hılmi Şen tarafından hazırlanan 7 
kazan pilav ikram edildi. Pilav için yaklaşık 100 kg dana 
eti ve 100 kg pirinç kullanıldı. 

Pilav masrafları 74 yaşındaki Halil İbrahim Hacıferad 
ve Bursa İl Onkoloji Hastanesinde görevli anestezi ve 
reanimasyon uzmanı olan kızı Dr. Nedret Hacıferad 
tarafından karşılandı.

Halil İbrahim Hacıferad, “Bu yılki Nasuflar Sırtı mev-
lidinin ana sponsorluğunu yapmaya karar verdik. İn-
san geçmişini unutmamalı ve geleneklerini korumalıdır. 
Balkan Savaşı sırasında burada köyümüzün masum 
insanları öldürülmüştür. Yaşım bir hayli ilerledi ve hayır 
yapmak istiyorum” diye ifade etti. 

Gorno Prahovo köyü muhtarı Mehmet Mümün, bu 
geleneğin gelecekte de devam etmesini umuyor. Muh-
tar, mali destek için sponsorlara kalbi şükranlarını sun-
du.



  Kırcaali Haber 629 Ağustos 2017 HABERLER

Yeni eğitim öğretim yılında 40 ülkede 
13 334 çocuk Bulgarca okuyacak

Eğitim ve Bilim Baka-
nı Krasimir Vılçev, Yurt 
Dışında Bulgar Okulları 
Birliği’nin kuruluşunun 
10. yıldönümü dolayı-
sıyla gönderdiği tebrik 
mesajında şunları kay-
detti: “Eğitim ve Bilim Ba-
kanlığı, dünyanın çeşitli 
yerlerinde bulunan daha 
çok Bulgar çocuklarının 
Bulgarcayı öğrenebilme-
si için uzaktan Bulgar 
Dili ve Edebiyatı eğitimi 
uygulaması getirilmesine 
yönelik çalışmalar yürüt-
mektedir. Uzaktan eğitim 
uygulaması, büyük bir 
Bulgar topluluğu ve oku-
lu bulunmayan yerlerdeki 
çocuk ve öğrencilerin de 
Bulgarca okumasına im-
kan verecektir”. Bakan, 
mesajının devamında 
şunları belirtti: ”Yurt dışın-
da yaşayan Bulgaristan 
vatandaşların sayısı gide-
rek artacak. En azından 
yurt dışına seyahat eden-
lerin sayısı azalmayacak. 
Onlar Bulgaristan’a geri 
dönüp Bulgarca bilmek 

isteyecekler. Bu durum 
önümüze politikamızı ge-
liştirmeye yönelik yeni bir 
hedef koymamızı gerekti-
riyor”. 

Yurt dışındaki pazar 
okulları için Yurt Dışın-
da Bulgar Okulları Birliği 
ve Sofya Sveti Kliment 
Ohridski Üniversitesi ile 

ortaklaşa hazırlanan uy-
gun Bulgar Dili ve Ede-
biyatı eğitim programları 
mevcut. Devlet eğitim 
standartları doğrultusun-
da hazırlanan bu eğitim 
programları Avrupa Dille-
ri Öğretimi Ortak Çerçeve 
Programı ile uyumlu hal-
dedir. Krasimir Vılçev, yurt 

dışında bulunan okullara 
ilişkin yeni Bulgaristan 
Tarihi ve Coğrafya eğitim 
programlarının onaylan-
ması beklendiğini bildirdi. 

Eğitim ve Bilim Bakanı, 
özellikle büyük Bulgar 
diasporasına sahip ülke-
lerde Bulgarca sınavının 
lise bitirme sınavı olarak 

tanınmasına yönelik ça-
balara desteğini ifade etti. 

Bakan Vılçev, “Bu konu-
da başka ülkelerle çalış-
maya, başka kurumlar-
la koordinasyon içinde 
Bulgarca sınavının lise 
bitirme sınavına dönüş-
türülmesine ilişkin ulusal 
kampanyayı destekleme-
ye ve başlatmaya hazırız. 
Tüm kurumlarla ortaklığa 
sahip olmamıza seviniyo-
rum bu eğitim politikası-
nın ileride gelişeceğinin 
garantörüdür” dedi. 2018 
yılında devlet kurumları-
nın pazar okullarına des-
tek vermesi politikasının 

her yıl sağlanan bütçenin 
ve finansmanların artırıl-
masıyla devam etmesi 
gerektiğini belirtti. 

Eğitim ve Bilim Bakan 
Yardımcısı Denitsa Sa-
çeva, “Yeni eğitim ve öğ-
retim yılının başında yeni 
44 okul hizmete açılacak. 
Yur t dışındaki Bulgar 
okullarında çalışan öğ-
retmenler sayesinde yeni 
eğitim ve öğretim yılında 
tüm kıtalarda bulunan 40 
devlette günde 24 saat 
toplam 13 334 çocuk 
Bulgarca okuyacak” diye 
bildirdi.

             Kırcaali Haber

Çocuklar, harçlıklarından ayırıp 
evsiz köpeklere yiyecek aldı
Çocuklar, ebeveynlerin 

kendilerine harçlık için 
verdikleri paralarının bir 
kısmını ayırarak Kırcaa-
li Belediyesine ait “Pati 
Ver” adlı hayvan barına-
ğındaki yavru köpekler 
için yiyecek aldı. Onlar, 
sokak köpeklerine bakan 
gönüllü hayvanseverler-
le birlikte okullarda artan 
gıdaların toplanmasını ve 
hayvanların beslenmesi 
için barınağa verilmesi 
fikrini de öne sürdüler. 
Şu anda barınak için 

gıda ürünlerin büyük 
bir bölümü gönüllüler 
tarafından sağlanıyor. 
Gönüllüler, çocukların 
da gönüllü çalışmala-
ra katılmasının onların 
hayvan sevgisi eğitimi 
açısından iyi olacağı-
nı düşünüyor. Hayvan-
severler, Bulgaristan’a 
komşu ülkelerde böyle 
bir uygulamanın var ol-
duğunu belirtti. Gönüllü-
ler ve çocuklar, şehirde 
birçok noktada sokak kö-
peklerinin vatandaşlar ve 
restorancılar tarafından 
beslendiğini ve bunun 
barınakta da yapılabile-
ceğini söyledi. 

Hayvan barınağını, iki 
öğretmenle birlikte zi-
yaret eden “Aile Kulübü” 
adlı özel okula giden 11 
öğrenci, “Bugün yazın 

geçirdiğimiz en güzel 
günümüzdü” diye ifade 
ettiler. Gönüllüler, ço-
cukları terk edilmiş hay-
vanların ziyareti için ön-
ceden hazırlamışlardı. İlk 
önce yavru köpekler için 
yiyecek ve gıda kapları 
alındı. Çocuklar, ellerine 
eldiven taktılar ve gö-
nüllü Janeta Bogdanova 
onlara güvenli bir şekilde 
nasıl köpeklerle temasta 
bulunabileceklerine dair 

tavsiyelerde bulundu. 
Bogdanova, ölüme terk 
edilmiş köpeklere karşı 
sevgi ve onların barınak-
tan alınması konusunda 

konuşma yaptı. Çocuk-
ların her gün hayvan 
barınaklarını ziyaret et-
tiği ve eve hayvan alma 
konusunda teşvik edildi-
ği komşu ülkelerden ör-
nekler verildi. Kırcaali’de 
sadece haftada iki defa 
hayvan barınağına eri-
şime izin verildiği ve bu-
nunla Hayvan Koruma 
Kanunu’nun ihlal edildiği 
belirtildi. 
Çocuklara eşlik eden 

öğretmenler, barınakta 
iki saat geçirmekle ço-
cukların hayvanları daha 
çok sevmeyi öğrendikle-
rini dile getirdiler. 

Gönüllü hay-
vansever Janeta 
Bogdanova, ba-
rınakta bulunan 
hayvanların bir-
çoğunun teda-
viye ihtiyaç duy-
duğunu, ancak 
bunun için kay-
nak olmadığını 
ifade etti. Gö-
nüllülerin ken-
di imkanlarıyla 
onlara veteriner 
hekim hizmetle-
ri sağladıklarını 
belirten Bogda-
nova, “Köpekle-

rin kontrolsüz popülas-
yonu ancak kısırlaştırma 
ile önlenebilir” dedi. Gö-
nüllü hayvansever, 28 
Temmuz’da Kırcaali Be-
lediye Başkan Yardımcı-
sı Mümün Ali ile yapılan 
görüşmede sokak hay-
vanları sorununun çözü-
müne yönelik somut ön-
lemler kararlaştırıldığını 
ifade etti. 
            Kırcaali Haber

Hükümet, 2017-2021 dönemi 
yönetim programını kabul etti

2017-2021 dönemine ilişkin Bulgaristan Cumhuriyeti 
Hükümeti Yönetim Programı’nın kabul edildiği oturum-
da Başbakan Boyko Borisov, “Her gün iş! Başka bir 
alternatifimiz yok, bizden daha iyisi yok ve her gün 
maksimum ölçüde bunu kanıtlamamız ve programı ye-
rine getirmemiz lazım” diye konuştu. 

Başbakan, “Bunu yaparsak, çok daha iyi şeylerin ola-
cağını düşünüyorum” diye sözlerine ekledi. Borisov, 
yönetim programının Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği 
İçin Vatandaşlar (GERB) partisi ve Bulgaristan’ın Kur-
tuluşu İçin Ulusal Cephe (NFSB), Ataka ve İç Makedon 
Devrimci Örgütü (VMRO) partilerinin yer aldığı Birleşik 
Vatanseverler Koalisyonu arasında imzalanan koalis-
yon sözleşmesini uygulamak üzere hazırlandığını ve 
bu sözleşmede belirtilen yönetimin önceliklerinin dik-
kate alındığını anımsattı. 

Yönetim programı koalisyon hükümetinin temel ön-

celiklerini gerçekleştireceği 65 öncelikli konuyu ve 902 
tedbiri belirlediği 20 alanı içerir. Koalisyon hükümetinin 
ortak hedefi gelirlerin artırılması, güvenlik, ekonomik 
ilerleme, özgürlük ve demokrasinin sağlanması, giri-
şimcilik ruhu aşılanması ve şeffaf yönetim sağlanma-
sıdır. 

Programı kabul etmekle hükümet, gelirlerin sürdürü-
lür bir şekilde artırılması, negatif demografik eğilimlerin 
sınırlandırılması, Bulgaristan’ın milli güvenliğine yönelik 
risklerin minimize edilmesi ve tehlikelerin etkisiz hale 
getirilmesi.  Etkin, hızlı ve adil bir yargının garanti edil-
mesi, okuma yazma bilmeyen vatandaşların olmaması 
için kararlı bir politika yürütülmesi, halk sağlığının iyi-
leştirilmesi, ülkenin enerji güvenliğinin garanti edilme-
si, ekonomik büyümenin ve Bulgaristan ekonomisinin 
rekabet edebilirliğinin artırılması yönündeki vaatlerinin 
arkasında duruyor. 

Hükümet, vatandaşların idari yükünün hafifletilmesi-
ne yönelik tedbirleri ve e-yönetim uygulamasının geliş-
tirilmesini ayrı bir öncelik olarak öne çıkarıyor. 

Siyasi angajman olarak şeffaf yönetimin öncelikleş-
tirilmesi vatandaşların ve onların yer aldığı örgütlerin 
yönetime iştirak etmesi ve devlet organlarının faaliyeti 
hakkında haberdar olması imkanı sağlıyor.
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Bu yıl yaklaşık 200 refakatsiz çocuk, 
Bulgaristan’a sığınmak için başvurdu

İçişleri Bakanlığına bağ-
lı Devlet Mülteciler Ajan-
sı (DAB) verilerine göre 
2017 yılının başından beri 
yaklaşık 200 refakatsiz 
çocuk ve 18 yaşından kü-
çük Bulgaristan’a sığınma 
başvurusunda bulundu. 
Onların arasında en çok 
sayıda olan 208 çocuk 
ve genç Afganistanlıdır. 
Bu bakımdan ikinci sıra-
da Iraklı, üçüncüde ise 
Suriyeli çocuklar geliyor. 
Bu durum sığınmacı kabul 
merkezlerinde oluşan tab-
lo ile örtüşmektedir. 

D A B  v e r i l e r i , 
Bulgaristan’a sığınma 
başvurusunda bulunan 
refakatsiz çocuklar ve 18 
yaşından küçükler arasın-
da 130 olmak üzere en 
çok sayıda olanların 16-
17 yaş arasında olduğunu 
gösteriyor. İkinci sırada 
ise 15-16 yaş grubunda 
olanlar geliyor. Bu çocuk 
ve küçükler arasında 3’ü 
14-15 yaş grubunda yer 
alan 5 kız da bulunuyor. 

Bulgaristan’da bu tür 
çocukların yerleştirildiği 
özel merkezler bulunmu-
yor. Ekseriyetle onlar ye-
tişkinlerle birlikte büyük 

merkezlerde refakatsiz 
çocuklar için ayrılan bö-
lümlerde kalıyor. Bu onla-
rın gelişimini pek olumlu 
etkilemiyor ve onlar insan 
kaçakçılığı veya başka bir 
suçun potansiyel kurbanı 
oluyor.

Ülkeye gelen refakatsiz 
çocuklara ilişkin Bulgaris-
tan Kamu Denetçisi Maya 
Manolova’nın tanıttığı ra-
porda Suriye’den gelen 
çocuklara yakınlarının 

refakat etmesinin kalıcı 
bir eğilim olduğu, Afga-
nistan ve Pakistan’dan 
gelen çocukların çoğu-
nun ise refakatsiz olduğu 
belirtiliyor. DAB yetkililerin 
ifadelerine göre çocuğun 
bir akrabası veya önem 
taşıyan bir yetişkinle ak-
rabalık bağlantılarının 
tespit edilmesi belge ek-
sikliğinden dolayı zorlaşı-
yor. Çok defa çocuğun ve 
yetişkinin verdiği bilgilere 

dayanıyor. 
Ülkeye gelen çocuk sa-

yısı tam olarak belli değil. 
Haziran ayının sonunda 
Çocuk Koruma Ajansı 
Başkanı Ofeliya Kıneva, 
beş ay içinde ülkeye ge-
len refakatsiz çocuk sa-
yısının yedi kattan fazla 
arttığını bildirdi. 

Sığınma ve Mülteciler 
Yasası'na göre refakatsiz 
çocuklar ve 18 yaşından 
küçükler, iltica hakkı ve-

rilmesine ilişkin prosedü-
rün yürütüldüğü sırada 18 
yaş dolduruncaya kadar 
akraba veya yakınlarının 
yanına, koruyucu ailele-
re, sosyal kurumlara veya 
Çocuk Koruma Kanunu’na 
göre belli koşullarda özel 
kurumlara yerleştiriliyor. 
İkinci bir imkan ise çocuk 
ve 18 yaşından küçükle-
re yönelik özel koşullara 
sahip başka yerlere yer-
leştirmektir. Çocukların 
yerleştirileceği yer belir-
lenirken onun görüşü göz 
önüne alınıyor. Genellikle 
çocuklar DAB’a bağlı mer-
kezlere yerleştirilir.

Kanunlara göre bu ço-
cuklarla ilgilenecek bele-
diye başkanı veya onun 

vekil kıldığı biri tarafından 
belirlenen belediye idare-
sini temsil eden bir kişi ta-
yin edilmelidir. Bunun ge-
nelde yapılmadığı ortaya 
çıktı. Bir süre önce Çocuk 
Koruma Ajansından ya-
pılan açıklamada eylem 
planı ve ilgili kurumların 
ve uluslararası ve sivil 
toplum kuruşlarının çaba-
larının koordine edilmesi-
ne ilişkin algoritma geliş-
tirecek bir çalışma grubu 
oluşturulduğu bildirildi. Bu 
çalışma grubunda Sofya 
ve kamp bulunan şehir-
lerde bu tür çocukların 
yerleştirileceği özel mer-
kezlerin oluşturulması fikri 
de ele alındı. 

                Kırcaali Haber

H ü k ü m e t  Yö n e t i m 
Programı’nda 902 tedbir

Hükümet Yönetim Programı’nda 902 tedbir ön-
görülüyor. Onların arasında eğitimsiz kişilere yö-
nelik okuma yazma mücadelesi, terörizmle müca-
dele edilmesi ve otoban inşaatına devam edilmesi 
yer alıyor. 

Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, “Hükü-
metin hedefleri arasında tekel kontrolü ve mülteci 
sorununun çözümü de bulunuyor. Bundan sonra 
ancak çocukları okula giden ailelere sosyal yar-
dımlar verilecek” diye kaydetti. 

Adalet Bakan Yardımcısı Desislava Ahladova, 
“Adalet alanında-30 Eylül itibariyle vatandaşlardan 
sabıka kaydı belgesi istenilmeyecek. Çocuklara 
yönelik adalet sisteminde de reform yapılacak-
çocuklar, cezalandırılmayıp yeniden eğitilecek. 
Bulgaristan vatandaşlığı alınan süre bir buçuk-iki 
yıla kadar kısaltılacak” diye belirtti. Ahladova, bu-
nun ancak Bulgar kökenli vatandaş adayları için 
uygulanacağını söyledi. 

Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı 
Zornitsa Rusinova, “Sosyal alanda asgari emekli 
ücretin Ekim ayında 200 levaya yükseltilmesi ön-
görülüyor. İşsizlik oranı yüzde 6’ya kadar kalıcı 
düşüş kaydetti. Bu yüzden iş dünyasının rekabet 
edebilirliğini geliştirmek için üçüncü ülkelerle iş-
gücü getirilmesine ilişkin sözleşmeler imzalayabi-
liriz” diye ifade etti. 

Hükümetin öncelikleri arasında eğitim de bu-
lunuyor. Hükümetin yönetim programında vurgu 
yapılan hedeflerden biri eğitimsiz kişilere yönelik 
okuma yazma mücadelesidir. 

Bulgaristan ve Makedonya, doğalgaz 
alanında işbirliği memorandumu imzaladı

Bulgaristan ve Make-
donya arasında doğal-
gaz alanında anlaşma ve 
işbirliği memorandumu 
imzalandı. Memorandum 
Bulgaristan Enerji Bakanı 
Temenujka Petkova ve 
Makedonya Ekonomi Ba-
kanı Kreşnik Bekteşi’nin 
imzasıyla gerçekleşti. 
Enerji alanında işbirliği 
memorandumu Başbakan 
Boyko Borisov’un başkan-
lığında Bulgaristan heye-
tinin Üsküp’e ziyareti kap-
samında imzalanmış oldu. 

Memorandumda Bulga-
ristan ve Makedonya hü-
kümetlerinin her iki ülke, 
Güneydoğu Avrupa Böl-
gesi ve Avrupa Birliği için 
enerji tedariki güvenliğinin 
artırılması hususundaki 
siyasi düzeydeki niyetini 
teyit etmesinin yanı sıra 
Avrupa Enerji Birliği oluş-
turulmasına desteğini ifa-
de etmesi öngörülüyor. 

Her iki ülkenin doğalgaz 
sistemleri arasında doğ-
rudan yeni bir bağlantı 
hattı kurulmasına yönelik 
imkanları araştırması ön-
görülüyor. Bu amaçla or-

tak bir gaz çalışma grubu 
oluşturuluyor. Grupta iki 
ülkenin ilgili bakanlıkların 
temsilcileri ve doğalgaz 
iletim şirketlerinde çalışan 

uzmanlar yer alacak. Me-
morandumun yürürlüğe 
girmesinden altı ay sonra 
projenin gerçekleştirilme-
si için gerekli olan teknik, 
hukuki, pazar, ekonomik, 
mali ve düzenleyici para-
metreleri tanıtan teknik ve 
ekonomik analizi hazırlan-
ması gerekir. Bulgaristan 

ve Makedonya arasında 
yeni bir doğalgaz bağ-
lantısı kurulması kararı 
mevcut gaz iletim altya-
pısının yanı sıra Yunanis-

tan-Bulgaristan, 
Türkiye-Bulga-
ristan arasında 
doğalgaz bağ-
lantı projelerinin 
gerçekleştirilme-
si ve Balkan Gaz 
Dağıtım Merkezi 
konsepti bazında 
alınacak. 

Bakan Petko-
va, Makedonya 
Ekonomi  Ba -
kan ı  K re ş n i k 
Bekteşi ’y i  ça -
lışma grubunun 
i lk oturumunu 
gerçekleştirme-
si üzere 10-15 

Ekim 2017 tarihleri ara-
sında Sofya’ya davet 
etti. İki bakan yaptıkları 
görüşmede enerji sektö-
ründe ikili işbirliği potan-
siyelini konuştu. Temenuj-
ka Petkova’nın ifadelerine 
göre Bulgaristan’dan ih-
raç edilen elektrik ener-
jisinin önemli bir kısmı 

Makedonya’ya gerçekleş-
tirilmektedir. Petkova, “Mi-
neral ürünleri sektörü ve 
hammadde sanayi alanın-
da da ortak faaliyetimiz 
başarılıdır” diye anımsat-
tı. Makedonya, ülkemizin 
Sırbistan ve Türkiye ile 
doğalgaz bağlantı hattı 
projelerinde kaydettiği 
ilerlemeyi yüksek değer-
lendirdi ve Balkan Gaz 
Dağıtım Merkezi kurul-
masına ilişkin konseptin 
gerçekleştirilmesine ilgi 
gösterdi. İki ülke doğalgaz 
alanında anlaşma memo-
randumun imzalanmasıy-
la Makedonya’nın Balkan 
Gaz Dağıtım Merkezi ara-
cılığıyla enerji kaynakları-
na sahip olması imkanı 
verileceği görüşünde bir-
leşti. 

Bakan Petkova, “Bul-
garistan ve Makedonya 
arasındaki enerji işbirliği 
doğalgaz kaynaklarının 
ve tedarik güzergahları-
nın çeşitlendirilmesini ve 
Güneydoğu Avrupa böl-
gesinde enerji piyasasının 
liberalleştirilmesini garanti 
edecek" dedi.
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Türkiye’nin yeni Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy 
T.C. Dışişleri Bakanlığı, ya-

yımladığı büyükelçiler karar-
namesiyle Bulgaristan’daki 
görev süresini tamamlayan 

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 
Süleyman Gökçe Guatemala 
Büyükelçisi olarak atanacak. 
Sayın Gökçe’nin yerine 

Türkiye’nin Sofya Büyükelçi-
si olarak Dr. Hasan Ulusoy’un 
görev alacağı bildirildi.
11 Eylül 1966 yılında dünya-

ya gelen Hasan Ulusoy, Fe-
nerbahçe Lisesi'ni 1983 yılın-
da bitirmiş, İstanbul Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Kamu Yönetimi Bölümü'nden 
1987 yılında mezun ol-
muştur. London School of 
Economics'te Avrupa Çalış-

maları alanında 
eğitim görmüş, 
ODTÜ'de ise dok-
torasını tamamla-
mıştır.
D ı ş i ş l e r i 

Bakanlığı'nda çe-
şitli görevler üst-
lenmiştir. 3 Ocak 
2012 – 15 Kasım 
2014 tarihleri ara-
sında Nijer Büyü-
kelçisi olmuştur. 
2015 yılı itibarıyla 
Dışişleri Bakanlı-
ğı Çok Taraflı Si-
yasi İşler Genel 
Müdürüdür.
Akıcı seviyede 

İngilizce ve Fran-
sızca bilmektedir. Ayrıca te-
mel seviyede Almanca ve 
Norveççe bilmektedir. Evli 
ve 1 çocuk babasıdır.

Ford Otosan, Bulgaristan'da 
İkinci Bayisini Açtı

Ford Otosan'ın Bulgaristan'da-
ki ikinci bayi ve servis merkezi 
Burgaz kentinde açıldı.

Ford Otosan Uluslararası Sa-
tış Müdürü Selim Yazıcı, açılışta 
yaptığı konuşmada, stratejileri-
nin, üretimi Türkiye'de yapılan 
kamyonları Avrupa, Ortadoğu 

ve Afrika ülkelerinde pazarla-
mak, böylece Türkiye'nin ihra-
catını artırmak olduğunu söy-
ledi.

Bulgaristan'daki ilk yatırımları-
nın başkent Sofya'daki bayi ol-
duğunu belirten Yazıcı, "Lojistik 
yerlerini bu sene 5'e, gelecek 

sene ise 12'ye çıkartmayı plan-
lıyoruz. 2020 yılına dek 3 kıta-
da 20 ülkeye aktif olarak hizmet 
vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Ford Otosan'ın Burgaz'daki 
satış merkezinin ortağı Burgas 
Trucck Genel Müdürü Pavlin 
Boşnakov da bayinin açılışı-

nı yapmadan önce 16 ağır 
taşıt sattıklarını söyledi ve 
"Türkiye'den iyi bir ortak bul-
duk." ifadesini kullandı.
Burgaz Belediye Başkan 

Yardımcısı Krasimir Stoyçev 
de Türkiye'den gelen Ford 
Otosan gibi güçlü sanayi tem-

silcileri sayesinde bölgede 
otomotiv sektörünün geliştiği-
ni, Türk sermayesiyle istihdam 
yaratıldığını dile getirdi.
Bulgaristan'ın kapılarının 

Türk yatırımcılara açık oldu-
ğunu belirten Stoyçev, Ford 
Otosan'ın bu alanda başarılı 
bir örnek olduğunu kaydetti.
Şirketin yıl sonuna kadar Fi-

libe, Varna ve Eski Zağara'da 
satış ve servis merkezleri aç-
ması bekleniyor.

Rila Yedi Göller, binlerce 
turisti cezbediyor

Yaz aylarında Rila dağında en çok ziyaret edilen destinasyonlar-
dan biri Yedi Göller’dir. Her gün yüzlerce turist Yedi Göller Dağevin-
den deniz seviyesinden en yükseklikte bulunan Gözyaşı Gölü’ne 
kadar uzanan güzergahı izleyerek, tepeye tırmanıyor. 

Göller, deniz seviyesinden 2095 ve 2535 metre arasında değişen 
yükseklikte basamak halinde oluşmuştur. Onların arasında en derin 

olan Göz Gölü’dür. Bu gölün derinliği 37,5 metre. Petır Dınov’un 
müritleri olan Beyaz Kardeşler, 19 Ağustos’ta kendi inancına göre 
yeni güneş yılını karşılamak için Böbrek Gölü adı verilen beşinci 
gölün etrafına toplanıyor. Turistlerin bir kısmı buraya kadar tırma-
nıyor. Onların çoğu dik yamaçtan en yüksekteki Gözyaşı Gölü’ne 
kadar tırmanmaya devam ediyor. 

Güzel doğa ve inanılmaz manzaralardan başka turistlerin çoğu 
göllerin berrak sularına da hayran kalıyor. Rila Milli Parkı’nda gö-
revliler her yıl bu bölgede kapsamlı çevresel kirlilik izleme çalış-
maları yapıyor. 

Ziyaretçilerin büyük bir bölümü Paniçişte tatil yerine kadar asfaltlı 
yolu kullanarak otomobilleriyle gidiyor ve Pionerska Dağ evinden 
teleferikle Yedi Göller’e ulaşıyor. Doğaseverlerin bir kısmı ise göl-
lere ulaşmak için yürüyüş güzergahlarını kullanıyor. Yedi Göller 
Dağevinden beşinci göl olan Böbrek Gölü’ne kadar mesafe yakla-
şık bir saatte katediliyor. 


