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2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu
Kastamonu, Uluslararası Türk
Kültürü Teşkilatı -TÜRKSOY
tarafından, “2018 Türk Dünyası
Kültür Başkenti” ilan edildi.
TÜRKSOY Daimi Konsey
35. Dönem Toplantısı, 5 Aralık 2017 tarihinde, 2017 Türk
Dünyası Kültür Başkenti, büyük Türk mutasavvıfı Hoca
Ahmet Yesevi’nin yaşadığı,
Kazakistan’ın kadim şehri
Türkistan’da gerçekleştirildi.
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nin
ev sahipliğinde yapılan Daimi Konsey 35. Dönem
Toplantısı’na, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov,
Azerbaycan Milletvekili Nizami
Caferov, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanı
Arıstanbek Muhamediulı, Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür,
Bilgi ve Turizm Bakanı Sultanbek Jumagulov, Türkiye Cum-

huriyeti Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Hüseyin Yayman,

Türkmenistan Kültür Bakan
Yardımcısı Nursahet Shırımov,

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi
Dr. Hasan Ulusoy’un Mesajı

Türkiye’nin komşusu, dostu,
müttefiki ve ortağı Bulgaristan
Cumhuriyeti nezdinde Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak

görevime başlamaktan memnuniyet duyuyorum.
Görevim süresince ülkelerimiz
arasında her alandaki mevcut
ilişkileri bütüncül bir yaklaşımla
daha da geliştirmek temel hedefimizdir. Bu süreçte iyi komşuluk, ortaklık, müttefiklik yol
gösterici olmaktadır. Karşılıklı
yarar ve saygı temelinde sürdürülen yapıcı işbirliği iki ülke
ilişkilerinin teminatıdır. Önümüzdeki dönemde, üst düzey
temas ve ziyaretlerle mevcut
ilişki ve işbirliğimizi taçlandır-

mayı istiyoruz.
Ortak tarihi ve kültürel mirasımız, ülkelerimiz arasında halklarımızın dostluğuna, karşılıklı
anlayış temelinde
önemli katkı sağlamaktadır. Tarihi ve
kültürel eserler tüm
insanlığın ortak mirasıdır. Ülkelerimizdeki
tarihi ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması, ülkelerimiz
arasındaki toplumsal,
kültürel ve ekonomik
etkileşimi de daha
ileriye götürecektir.
Bulgaristan’daki soydaşlarımız ve ülkemizdeki Bulgar cemaati, ikili ilişkilerimizde önemli
bir dostluk köprüsüdür. Hak ve
hukuklarına saygı temelinde,
birlikte yaşama kültürünün somut nişanesidir. Bu birlikteliğe
ülkelerimizde yaşayan Türk ve
Bulgar vatandaşları da değerli
katkı sağlamaktadır.
Ekonomik ilişkilerimiz iki ülke
halklarının refahının birlikte ileriye götürülmesinde önemli bir
potansiyel içermektedir. 3. en

büyük ticari ortağı olduğumuz
Bulgaristan’la3.5 milyar Avro
seviyesindeki ikili ticaret hacmimiz, ulaşım ağlarının gelişmesi
ve ortak sınır kapılarımızdaki işlemlerin hızlanmasıyla çok daha
artacaktır.
Bölgemizde ortak refahı hedefleyen bir anlayışla çalışarak,
işadamlarımızı Bulgaristan’daki
yatırım olanaklarını değerlendirmek üzere teşvik edeceğiz.
Bulgaristan’da önemli yatırımcı
konumunda bulunan firmalarımızın yakın yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Sofya
Büyükelçiliği olarak, Filibe ve
Burgaz Başkonsolosluklarımızla, her zaman olduğu gibi en iyi
şekilde hizmet vermeye devam
edeceğiz. Bu süreçte sizlerin
dilek ve temennileri bizler için
önemlidir. Kapımız ve kalbimiz
her zaman açıktır.
Bu duygu ve düşüncelerle,
şahsım ve Büyükelçiliğimiz
mensupları adına içten selam
ve saygılarımı sunarım.
Dr. Hasan Ulusoy
Büyükelçi

Gagavuz Yeri (Moldova) Kültür
ve Turizm Baş İdaresi Başkanı
Marina Semıonova, Güney Kazakistan Bölge Valisi Janseyit
Tüymebayev, Türkistan Valisi
Alipbek Userbaev, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı
Ömer Kocaman, Kastamonu
Valisi Yaşar Karadeniz, Hoca
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Musa
Yıldız, TÜRKSOY üyesi ülkeler

Kültür bakanlıkları temsilcileri,
Türk Akademisi, TRT ve Ahmet
Yesevi Üniversitesi yetkilileri
ve çok sayıda basın mensubu
katıldı.
TÜRKSOY’un 2017 yılına ilişkin faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, TÜRKSOY’un
gelecek yılki çalışma programı, 2018 Türk Dünyası Kültür
Başkenti’nin seçilmesi, Anma
Yılı ilan edilecek Türk Dünyası
görkemli şahsiyetinin belirlenmesi konuları ele alındı ve 20172020 dönemi için TÜRKSOY
Genel Sekreteri seçimi yapıldı.
Daimi Konsey, yapılan başvurular doğrultusunda T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından
önerilen Türkiye’nin Kastamonu
şehrini, 2018 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan
etti.
Daimi Konsey, Azerbaycan,
Kazakistan ve Kırgızistan bakanlıklarının önerileri doğrultusunda, 2018 yılının TÜRKSOY üyesi ülkelerde, doğumunun 100. yılı münasebetiyle
Azerbaycanlı bestekar Gara
Garayev'i, doğumunun 125. yılı
münasebetiyle Kazak bestekar
Magjan Jumabayev'i ve doğumunun 90. yılı münasebetiyle
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’u
Devamı 4’de
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Cumhurbaşkanı Radev, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüştü
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Nikos Anastasiadis’in
daveti üzerine Kıbris’e
resmi ziyarette bulundu.
Görüşmenin ardından
Radev ve Anastasiadis
ortak basın toplantısı
düzenledi. Cumhurbaşkanı Radev, “Bulgaristan ile Kıbrıs arasındaki
mükemmel siyasi diyalog, doğal olarak uzun
süredir devam eden
kültürel ve tarihi bağların ve Avrupa Birliği (AB)
ülkelerinin paylaştığı değerlerin devamıdır” diye
kaydetti.
Radev’in Kıbrıs ziyareti
kapsamında iki ülke arasında Gemicilik Alanında İşbirliği Memorandumu ve 2018-2021 dönemine ilişkin kültür, eğitim
ve bilim alanında işbirliği programı imzalandı.
Belgeleri Bulgaristan
Dışişleri Bakan Yardımcısı Emiliya Kraleva ve
Tarım, Kırsal Kalkınma
ve Çevre Bakanı Nikos
Kugikalis imzaladı.
Rumen
R a d ev,
Anastasiadis’e
Bulgaristan’ın 2018 yılında AB Konseyi Dönem
Başkanlığı sırasında
öncelikler hakkında bil-

gi verdi.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı, “Bulgaristan'ın
önceliklerinin her iki
ülke için de ortak olduğuna inanıyorum. AB
ülkelerinin birlik içinde
hareket etmesi ve güçlü
olması için yaşadığımız
dinamik zaman içerisinde fikir birliğine ulaşmak
önemlidir” dedi ve Kıbrıs
kurumlarının 2012 yılında başarılı bir şekilde
yürüttükleri AB Konseyi
Dönem Başkanlığı sırasında edindiği deneyimi
paylaştıkları için teşekkür etti.

İki Cumhurbaşkanı,
“Avrupa ülkelerinin ve
AB’nin rekabetçiliğini teşvik etmek ancak
ekonomik büyümenin
bir faktörü olarak uyum
politikasının onaylanmasıyla mümkün olabilir”
diye altını çizdiler.
Radev,”Biz uyum politikasını savunmalıyız,
çünkü yaşam standardının ve tüm vatandaşların çalışma koşullarının
eşitlenmesine yönelik ortak bir amacımız
olduğu halde ancak
Avrupa’da ilerleme olabilir” dedi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı, 2015 yılında
200 milyon levaya ulaşan ikili ekonomik ticareti teşvik edecek iş
dünyasının lehine yeni
önlemler alınması çağrısında bulundu. Anastasiadis, Kıbrıs’taki Bulgar topluluğunun ülkenin
ekonomik kalkınmasına
sağladığı katkıya yüksek
değer biçti.
Cumhurbaşkanı Radev, adadaki kalabalık
Bulgar topluluğu için
Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından oluşturulan mükemmel yaşam, çalışma

Fatme nine 100 yaşını doldurdu
Ardino (Eğridere) Belediyesi, ilçe sakinlerinden
100 yaşını dolduran Fatme ninenin doğum gününü tebrik etti. Asırlık
nineyi Padina (Makmulu)
köyündeki evinde ziyaret
eden Belediye Başkanı
Resmi Murat, ona sağlık, uzun ömür ve huzur
diledi.
Fatme ninenin doğum
günü tebrik etmek için
Resmi Murat’a Padina
ziyaretinde Ardino Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram, Belediye Genel Sekreteri Müh.
Kemal Aliev, eski Başmüftü Fikri Sali ve Padina köyü muhtarı Kamil
Kiçukov eşlik etti. Fatme
ninenin evinde konukları kızı Ayşe, oğlu Hasan
ve torunlarından birinin
eşi olan Ardino Belediye
Meclis Üyesi Şinka Avramova karşıladı.
Fatme ninenin 100 yaşı
dolayısıyla Resmi Murat

ve Sezgin Bayram ona
tebrik mesajı ve hediyeler sundu.
Son derece duygulanan
yaşlı nine belediye yöne-

bizzat kendisinin hazırladığı dana etli ve peynirli
lezzetli bir kaçamak ikram etti.
Fatme nine, “Hayatım

ğurup büyüttüm. Bugün
bu mutlu anımda tüm çocuklarımın, torunlarımın,
torun çocuklarımın, gelinlerimin, akrabalarımın

timine gösterdiği ilgiden
dolayı kalbi teşekkürlerini sundu. Konuklara
doğum günü dolayısıyla

boyunca sabahtan akşama kadar tütün tarlalarında çalıştım. Büyük
sevgiyle yedi çocuk do-

ve yakınlarımın beni yalnız bırakmadıklarından
dolayı çok mutluyum.
Hepsi sağlıklı olup, ken-

ve eğitim koşullarından
dolayı ülkemizin minnettarlığını dile getirdi.
Radev, “Bulgaristan,
Kıbrıs’ta artık 10’dan
fazla Bulgarlara ait cumartesi ve pazar açık
okulların oluşturmasından dolayı minnettardır,
Bulgar topluluğunun din
özgürlüğüne saygı gösteriyor ve onların din
hakları korunmuştur”
diye kaydetti. Ülkemizin
eğitim kalitesini artırmak
için çalışacağının altını
çizen Radev, bunun
Bulgar üniversitelerinde okuyan çok sayıdaki
Kıbrıslı öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmesini kolaylaştıracağını
söyledi.
R u m e n R a d ev ve
Nikos Anastasiadis,
bölgeye yönelik enerji kaynaklarının ve tedarik güzergahlarının
çeşitlendirilmesine ilişkin projelerin güvenlik
ve gelişmenin yararına
olup tüm Güneydoğu
Avrupa ülkelerinin çabalarını birleştirmesini
gerektirdiği görüşünde
hemfikir oldular.
Kıbrıs Cumhurbaşkanı,
Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı
sırasında yapılacak tar-

tışmaları onurlu bir şekilde yöneteceğine kanaat getirerek, ülkemize
başarılar diledi.
Nikos Anastasiadis,
“Bulgaristan ve Kıbrıs,
demokrasi ve işbirliğinin
temel ilkelerine dayanan
Birleşik Avrupa’ya olan
inancını dile getirdi. İki
ülke enerji, göç ve ekonomik büyümeyi teşvik
edecek politikalar gibi
kilit konularda ortak pozisyona sahiptir. Kıbrıs
iyi komşuluk ilişkileri kurulması ve Batı Balkanlar ülkeleri ile işbirliğin
genişletilmesi konusunda Bulgaristan’a destek
verecektir. Bulgaristan'ın
Kıbrıs meselesi hakkında etkin desteğinden
dolayı tüm Kıbrıs halkı
adına derin şükranlarımı ve büyük değer verdiğimizi ifade ediyorum”
diye ifade etti.
Görüşme sırasında
Radev, Kıbrıs’ın çeşitli
siyasi diyalog biçimleriyle Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
bölgesindeki ülkelerle
barış, istikrar ve işbirliğin güçlendirilmesine
yönelik çabalarını desteklediğini söyledi.

di yolunda yürüdükleri
için memnunum” diye
ifade etti. Fatme ninenin hayatından ilginç bir
kesit de şudur ki, geçen
asrın 80’li yıllarında bölgede hiç kimse gurbete
gitmemişken onun oğullarından Aleksi uzun yıllar Tunus’ta çalışmıştır.
Şimdi ise bölgede yaşayan insanlar kitleler
halinde gurbete gidiyor.
Fatme nine Amerika Birleşik Devletleri (ABD),
İngiltere, Almanya ve
Hollanda’da ikamet edip,
orada çalışan ve prestijli üniversitelerde eğitim
gören çok sayıda torun
ve torun çocuğu sahibidir.
Fatme nine, 26 Kasım
1917 tarihinde Padina
köyünde bir tütüncü ailesinde dünyaya geldi ve
hayatı bu köyde geçti. 17
yaşındayken 16 yıl önce
vefat eden Padina’dan
Mehmet Çauşev ile evlendi. İkisi, iki kız ve beş
oğul olmak üzere yedi

çocuk büyüttüler. Şimdi yaşlı kadın 16 torun,
26 torun çocuğu ve 10
torunun torununa sahip
olmasına seviniyor.
Gelini Zlatka Dimitrova,
ilerlemiş yaşına rağmen
kayın validesinin hayat
dolu olup hala belleğinin güçlü olduğunu dile
getirdi. Dimitrova, “Kayın
validemin gözleri iyi görüyor, gözlük kullanmıyor
ve hatta yemek pişiriyor.
En çok sevdiği yemek de
Rodop yemeklerinden
kaçamak” diye anlattı.
Ardino belediyesinden
verilen bilgiye göre ilçede Ardino’dan Rahime
Seidova ve Jıltuşa (Sarıkız) köyünden Ayşe
Alihocova da bu yıl 100
yaşını doldurdular. Belediye çalışanlarının
ifadelerine göre bölgede yaşayan insanların
herkesçe bilinen uzun
ömürlülüğü temiz havadan ileri gelmektedir.
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Spor Kompleksine Naim
Süleymanoğlu'nun adı verildi
23 Ocak 1967 yılında
Bulgaristan'ın Mestanlı kasabasında dünyaya
gelen ve halter sevdasına
bu kasabada tutulan Naim
Süleymanoğlu'nun adı doğup büyüdüğü kasabada
yaşayacak. Mestanlı Belediye Meclisi aldığı bir
karar ile yapımı tamamlanan yeni spor kompleksine Vefa borcu olarak
merhum sporcunun adını
verdi.
29 üyeli Belediye Meclis toplantısı gerçekleşti.
Meclis oturumu öncesinde Meclis Başkanı
Ömer Hüseyin hayatını
kaybeden ve dünya spor
camiasına mal olan Naim
Süleymanoğlu için saygı
duruşunda bulunulmasını
istedi. Bulgaristan Türkü
ve Bulgarların oluşturduğu mecliste merhum spor-

cu için bir dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu.
Gündem maddeleri öncesinde yapımı tamamlanan
spor salonuna Naim Sü-

leymanoğlu adı verilmesi
için oylama yapıldı. Sporcunun hayat hikayesinin
okunmasının ardından
29 meclis üyesi oy birliği

ile spor salonunun adının
Naim Süleymanoğlu Spor
Salonu olmasını onayladı.
Konu hakkında açıklama
yapan Mestanlı Meclis

01 Temmuz 2018 itibariyle tüm
emekli maaşları yüzde 3,8 artacak
Meclis Genel Kurulunda
yapılan ikinci tur oylama
sonucunda devlet sosyal
güvenlik sisteminin mali
çerçevesi kabul edildi.
İktidardaki Bulgaristan’ın
Avrupalı Geleceği İçin
Vatandaşlar (GERB) partisi, Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) partisinin
gelir kaleminin 140 milyon
leva artırılmasına yönelik
teklifini reddetti. Böylece
Meclis Genel Kurulunda
11, 067 milyar leva olarak
belirlenen 2018 yılına ilişkin devlet sosyal güvenlik
sisteminin mali çerçevesi
kabul edildi. Buna ilişkin
yapılan oylamada 109
milletvekili kabul, 70 milletvekili ret, 3 milletvekili
ise çekimser oy kullandı.
Toplam 11 067 344 200
leva gelir elde edilmesi ve
aynı miktarda 11 067 344
200 leva gider yapılması
planlanıyor.
Devlet sosyal güvenlik
sistemi bütçesi, hükümetin 2018-2020 dönemine
ilişkin merkezi yönetimin
üç yıllık tahmini bütçesine
dayanıyor. Bütçenin gelir
kalemini sigorta primleri,
mülk gelirleri, ceza gelirleri, cezalandırıcı faiz gelirleri, satışlar üzerinden
alınan katma değer ver-

gisi ve başka vergilerden
elde edilen gelirler oluşturuyor.
Merkezi yönetim bütçesinden yapılacak aktarmaların yanı sıra fon

cak. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen devlet
sosyal güvenlik sisteminin
bütçe açığı sıfır.
Genel Kurulda yapılan
oylama sonucunda Emek-

sıkıntısını karşılamak
için merkezi yönetim
bütçesinden ek olarak
aktarılacak kaynaklar da
dahil edilmiştir. Bütçenin
gider kaleminde emekli
maaşları, sosyal yardım
ve tazminat ödenekleri,
sosyal güvenliğe yönelik
programlar, faaliyetler ve
sosyal yardım ve istihdam kurumları, savunma
ve güvenlik için kaynaklar
öngörülüyor.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma Ajansı
ve Çalışma Koşulları
Fonu’na kaynak sağlana-

li Maaşları Fonu bütçe
gelirlerinin 4, 430 milyar
leva, giderlerinin ise 8,351
milyar leva olması onaylandı.
Bütçenin gelir kalemini
sigorta primleri, başka
gelirler ve devlet sosyal
güvenlik sisteminin merkezi bütçesinden yapılan
kaynak aktarımları oluşturuyor. Meclis, Emekli
Maaşları Fonu bütçesinin
gider kaleminde emekli
maaşları için 8, 351 milyar
leva harcanmasını kabul
etti.
1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 1 Ocak 1960 tarihin-

den önce doğan kişiler
için emekli prim tutarı 1
puan artarak yüzde 19,8’e
yükselecek. Bu oranın
yüzde 11,02’sini işveren,
yüzde 8,78’ini ise işçi
ödeyecek. 31 Aralık 1959
tarihinden sonra doğanlar
için ise emekli prim tutarının yüzde 14,8 olması
öngörülüyor. Bu oranın
yüzde 8,22’sini işveren,
yüzde 6,58’ini ise işçi
ödeyecek.
Bütçede 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle emekli maaş
formülüne göre hesaplanan bir yıllık sigortalılık
süresine ilişkin yüzdenin
1,126’dan 169’a artması ve bunun sonucunda
1 Temmuz itibariyle tüm
emekli maaşların yüzde
3,8 artması öngörülüyor.
Önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar sigorta prim
gün sayısı ve emeklilik
yaşı için bağlanan emekli
maaşları güncellenmeyip, bir yıllık sigortalılık
süresine ilişkin 169 olan
yüzde miktarına göre artırılacak. Emekli Maaşları
Fonu bütçesinin 3, 921
milyar leva fazla vermesi
planlanıyor.
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Başkanı Ömer Hüseyin,
Naim Süleymanoğlu’nun
doğup büyüdüğü topraklarda onun adının yaşatılmasının önemli olduğunu
ve kendilerine halktan
gelen talep ve kendi içlerinde yaptıkları görüşme
sonrasında kararı aldıklarını belirtti. Ömer Hüseyin,
Naim Süleymanoğlu’nun
yıllarca antrenman yaptığı
salonun hemen yanında
yıllar önce bir spor salonu inşaatının başladığını
ancak tamamlanmasının
uzun süreç aldığını belirterek “2014-2015 yılında bizler yarım kalan
inşaatı tamamlayarak
bugünlere getirdik. Naim
Süleymanoğlu’nun adı
bundan böyle bu salonda yaşayacak. Aldığımız

karar Valilik makamına gidecek ve onaylanmaması
gibi bir durum yok.”dedi.
Öte yandan Mestanlı
Belediye Başkanı Sunay Hasan ise Naim
Süleymanoğlu’nun adının
ölümsüzleştiğini belirterek
“bizler bu kararı alırken
Türkiye’de bulunan dermekler ve vatandaşlardan
da görüş aldık. Türkiye’de
ve Avrupa’da, dünyada
yaşayan Mestanlıların
fikrini aldık. Bugün meclisimizde kararı da aldık
ve uygulamaya koyduk.
İlk adımı attık ancak bir
sonraki adımda uygun bir
heykeltıraş bulup Naim
Süleymanoğlu’nun heykelini de spor salonunu
önüne koyacağız” dedi.
Kırcaali Haber

Tarım üreticileri için asgari
sigorta eşiği 350 leva

Meclis Bütçe Komisyonu, 2018 yılında tarım üreticileri için asgari sigorta eşiğinin 350 leva olması
kararı aldı.
Uzlaşma kararı Devlet Sosyal Güvenlik
Yasası’nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısının görüşmelerinin ikinci turu kapsamında
alındı.
2018 yılında tarım üreticileri için asgari sigorta
eşiği miktarı şimdikinden 50 leva fazla, fakat ilk

önce teklif edildiği gibi 480 levadan oldukça düşüktür.
Tarım üreticileri için asgari sigorta eşiği miktarının 480 leva olarak aşırı artırılması iktidardaki
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar
(GERB) ve Birleşik Vatanseverler Koalisyonu tarafından teklif edildi.
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi bu
teklife karşı çıktı. Partinin savunduğu en güçlü
argümanı böyle bir karar alındığı takdirde tütün
üreticileri ve çiftçilerin kayıt dışı faaliyete geçeceğine dair endişe duymasıdır.
Çok sayıda meslek örgütü de tarım üreticileri
için asgari sigorta eşiğinin 480 levaya yükseltilmesine karşı çıkmıştı. Bunun gerekçeleri çiftçilerin
daha yüksek prim tutarları ödemesinin mümkün
olmamasıdır.
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Yerel vergilerin artırılmasına
yönelik tartışma toplantısı yapıldı
Kırcaali İlçesi’nde Yerel Vergiler Miktarının
Belirlenmesi Hakkında
Yönetmelik’te yapılan değişikliklerin ve atık yönetimi ve evsek atık vergisine
yönelik faaliyetlere ilişkin
bütçe planının kamuya
açık tartışma yapıldı.
Tartışma toplantısına
daha çok Kırcaali Belediyesi çalışanları ve köy
muhtarları katıldı. Onların
arasında Belediye Meclis
Üyeleri de bulunuyordu.
İş dünyasının temsilcileri,
neredeyse yok denecek
kadar azdı.
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis’e yönelik yerel vergi ve ücretlere zam
yapılmasının gerekçeleri
olmadığı ve Kırcaali Belediyesi Mali Güçlendirme
Programı uygulanmasının
gerekçe olamayacağı yönünde yapılan eleştiriler
yine dile getirildi. Sağ ve
sol parti temsilcileri, konaklama yerlerine ilişkin
turist vergi konusunda
anlaşmazlığa düştüler.
Bulgar istan Sosyalist
Partisi (BSP) Koalisyonu temsilcileri, verginin
daha iyi toplanmasını ve
geceleme sayısının daha
doğru tespit edilmesi için
adres kayıt sistemindeki
İçişleri Bakanlığına ait ve-

rilerin kullanılmasını ısrar
ettiler. Bazı otel sahipleri
buna karşı çıktı.
Müh. Hasan Azis, Kırcaali Valisi Nikola Çanev’in
son günlerde yerel vergi
ve ücretlere zam yapılması teklifiyle ilgili basına
yaptığı açıklamaları hata
olarak nitelendirdi. Belediye Başkanı, bir makama
atanan bir kişinin bir makama seçilen bir kişiden
hesap sormasının doğru
olmadığının altını çizdi.
Geleneksel olarak Belediye Başkanı, belediye ta-

rafından yürütülen sosyal
faaliyetleri hakkında bilgi
verdi ve onlardan asla
vazgeçmeyeceğini söyledi. Belediyenin 8 tane
sosyal faaliyeti finanse
ettiğini, okulların ve anaokulların faaliyetine yönelik her yıl yüz binlerce leva
kaynak ayırdığını belirtti.
Müh. Hasan Azis, sermaye giderlerine yönelik
devletten destek miktarı
hakkında malumat verdi.
Malumatlara göre bu destek miktarı Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH)

iktidarda yer aldığı dönemlerde Bulgaristan’ın
Avrupalı Geleceği İçin
Vatandaşlar (GERB) partisinin iktidarda olduğu
dönemlere göre üç kat
daha fazladır. Belediye
Başkanı, Çevre ve Su Bakanlığının hatası yüzünden Kırcaali Bölge Katı
Atık Depolama Tesisinin
tamamlanamamasından
dolayı Haskovo (Hasköy)
Bölge Çevre Koruma ve
Su Müfettişliği kararıyla
zorunlu olarak yapılan kesinti miktarının önümüz-

Kırcaali Çevre Yolu projesi,
bölgesel önem arz eden yapı oldu
Kırcaali Valisi Nikola
Çanev’in başkanlığındaki
Kırcaali İli Gelişme Konseyi, yaptığı oturumda
henüz proje halindeki Kırcaali Çevre Yolu’nun böl-

gesel önem arz eden yapı
olarak kabul edilmesini
onayladı. Yapının Devlet
Mülkiyet Yasası çerçevesinde milli önem arz eden
yapı olarak kabul edilmesi
için bunun yapılması gerekliydi.
Çanev, “Bu karar so-

nucunda Bölgesel Planlama Yasası gereğince
yapılan işlemler yarıya
indirilecek ” diye izah
etti. Katılımcılara son altı
ayda projede kaydedilen

ilerleme ve Bulgaristan
ile Yunanistan arasındaki
sınır bölgesinde ekonomi,
ulaşım, turizm ve çevre
korumasının geliştirilmesi, yatırım çekilmesi, yeni
iş pozisyonları açılması
ve Kırcaali ilinde yaşam
standardının yükseltilmesi

için taşıdığı büyük önem
hakkında bilgi verildi.
Kırcaali Çevre Yolu, I-5
ulusal karayolu, Avrupa
Uluslararası Yol Ağa’na
bağlı Avrupa E-Yolu E85
ve İskandinav ülkelerini Ege Denizi limanlarına bağlayan 9 Nolu
Pan - Avr upa Ulaşım
Koridoru’nun bir parçası
olacak. Yolun inşası sonucunda şehir merkezinden geçen trafik akışının
başka yola aktarılması,
transit trafiğin hızlandırılması, 9 Nolu Pan-Avrupa
Ulaşım Koridoru ile bağlantı mesafesinin kısaltılması, trafik güvenliği ve
vatandaşların güvenliği
ile ilgili önemli sorunlar
çözülecek.
Geçen Ağustos ayında
Kırcaali Çevre Yolu inşaatına ilişkin teknik proje
nihai olarak onaylandı.
Projenin Bölgesel Kalkın-

ma ve Bayındırlık Bakanlığı Uzmanlar Kurulu tarafından değerlendirilmesi
yapılacak. Yol güzergahına ilişkin İmar Planı hazırlandı ve kamulaştırma
işlemleri yapılacak. Yol
Altyapısı Ajansı verilerine
göre yolun gösterge niteliğindeki inşaat maliyeti
fikir aşamasında 247 851
614 leva olarak belirlendi.
Oturumda görüşülen
maddeler arasında 20162020 dönemi Kırcaali İl
Sosyal Hizmetleri Geliştirme Stratejisi’nin uygulanmasına ilişkin 2016 yılı
izleme raporu da yer aldı.
Rapor, Kırcaali Sosyal
Yardımlaşma Müdürü Rositsa Stoyanva tarafından
tanıtıldı. Rapor, Kırcaali İli
Gelişme Konseyi üyeleri
tarafından her hangi bir
yorum yapılmadan onaylandı.
Kırcaali Haber

deki yıl 900 bin levaya
ulaşacağı için evsel atık
vergisi oranının yükseltilmesine mecbur kalındığını söyledi.
Sol ve sağ par tilere
mensup Belediye Meclisi
üyelerinin yerel vergi ve
ücretlere zam yapılması
teklifinden dolayı tartışmaya devam ederken
tartışmayı kazanan taraf
bu tartışmadan yararlanan Müh. Hasan Azis
odu. Belediye Başkanı,
katılımcılar karşısında
güzel konuşma yapmak
isteyen rakiplerini bir bir
tartışmada yenmeyi başardı. Sorun şu ki, rakipleri iddialarını belediyenin
internet sitesinde yayınlanan Kırcaali İlçesi’nde
Yerel Vergilerin Miktarının
Belirlenmesi Hakkında
Yönetmelik’te yapılan değişikliklerin ve atık yöneti-

mi ve evsek atık vergisine
yönelik faaliyetlere ilişkin
bütçe planı ile ilgili somut
olgulara dayandıramadılar. Onlardan farklı olarak
Belediye Başkanı, bir sürü
argümanlar öne sürdü ve
teklifin savunmasını somut olgulara dayandırdı.
Sağ ve sol parti temsilcileri Belediye Başkanı’nı
köşeye sıkıştırmaya çalışırken GERB Meclis Grubu üyeleri sessiz kaldı.
GERB Meclis Grubu Başkanı Ognyan İvanov, grup
üyelerini Meclisin Aralık
ayı toplantısına hazırlayabilmesi için Belediye
Başkanı’nın öne sürdüğü
argümanlarını öğrenmek
için toplantıya katıldı.
Bazı konuşmacıların histeriye kapılması toplantıda gerginliğe neden oldu.
Kırcaali Haber

2018 Türk Dünyası Kültür
Başkenti Kastamonu
“Anma Yılı” olarak ilan
edilmesini kararlaştırdı.
Daimi Konsey, TÜRKSOY Genel Sekreterliği
görevini sürdüren Düsen
Kaseinov’u, 2017-2020
dönemi için yeniden bu
göreve seçti.
Toplantı kapsamında
19. ve 20. TÜRKSOY
Ressamlar Buluşmasına
katılan sanatçıların eser-

müzisyen, halk oyunları
toplulukları ve solist sanatçıların katılımlarıyla
kapanış konseri gerçekleştirildi.
Türk Müzik kültürünün
ve folklorun zengin mirasını ifa edecek topluluklar
arasında: Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, Türkiye,
Türkmenistan, Başkurdistan (RF), Saha-Yakut
(RF), Tataristan (RF),

leri arasından seçilen
en başarılı çalışmalara
TÜRKSOY ödülü verildi.
Toplantının ardından,
Daimi Konsey 35. Dönem
Toplantısı Sonuç Bildirisi
yayınlandı.
“2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türkistan”nın
kapanış programı çerçevesinde Hoca Ahmet
Yesevi Üniversitesi Konser Salonu’nda, Türk
Dünyası’ndan katılan

Tıva (RF) ve Kırım’dan
katılan 100’den fazla sanatçı sahne aldı.
Kapanış konserinin sonunda, TÜRKSOY Daimi
Konseyi tarafından 2018
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu
Valisi Yaşar Karadeniz ve
Belediye Başkanı Tahsin
Babaş’a Türk Dünyası
Kültür Başkenti sembolü
takdim edildi.
Kırcaali Haber

1. sayfadan devam
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Meclis, AB Konseyi Dönem Başkanlığı
Programı taslağını kabul etti
Bulgaristan Meclisi,
hükümetin hazırladığı
Bulgaristan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem
Başkanlığı Programı taslağını kabul etti. Milletvekilleri, yasadışı göçü
önlemeyi, suç ve terörle
mücadeleyi ve AB'nin
Batı Balkanlara genişlemesini programın öncelikleri olarak belirlediler.
İki saatten fazla süren
tar tışmalardan sonra
programla ilgili karar alındı. Buna ilişkin yapılan
oylamada 154 milletvekili
kabul oyu, 15 milletvekili
ise çekimser oy kullandılar. Karar metninde 44.
Halk Meclisinin fikir birliği, rekabetçilik ve kaynaşmaya dair ana mesajları paylaşarak, Bulgaristan AB Konseyi Dönem Başkanlığı Program
taslağında beyan edilen
önceliklerini ilke olarak
desteklediği belirtildi.
Milletvekilleri, öncelikli
konuları belirledikleri belgede hükümetin programının nihai versiyonunu

kabul ettiği sırada onları
dikkate alması önerisinde
bulundular.
Te m e l k o n u l a r d a n
biri gerek Güneydoğu
Avrupa’da gerekse tüm
Avrupa’da istikrarın, ekonomik kalkınmanın ve
toplumsal ilerlemenin garantisi olarak AB’nin Batı
Balkan ülkelerine geniş-

lemesi sürecine yeni bir
ivme kazandırmaktır. Diğer temel konu ise üyelik
kriterlerini daha hızlı bir
şekilde yerine getirebilmeleri için AB üyeliğine
aday ülkelerin yaptığı reformların desteklenmesi
ve mevcut milliyetçi ve radikal görüşlerin kalıcı olarak üstesinden gelinme-

sine yönelik çalışmaktır.
Başka bir öncelik Ortak
Avrupa Sığınma Sistemi
reformunun tamamlanması. Dublin Tüzüğü’nün
gözden geçirilerek, yeniden kabul edilmesi yanı
sıra hedefe yönelik önlemlerle yasadışı göç ve
insan kaçakçılığını önlemeye odaklanmaktır.

2014-2020 dönemi için yaklaşık 5 milyar
euroluk proje sözleşmesi imzalandı
Başbakanlık konutunda Avrupa Birliği’nin
(AB) yapısal ve yatırım
fonları tarafından finanse edilen programların
uygulanmasını gözden
geçiren Avrupa Ko misyonu temsilcilerinin
yıllık toplantısı yapıldı.
Toplantıda konuşan
Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev,
“2014-2020 dönemi için
operasyonel programlar
çerçevesinde yaklaşık 5
milyar euro veya öngörülen hibenin yüzde 45’i
miktarına ilişkin proje
sözleşmeleri imzalandı.
Önceki program dönemine göre proje tekliflerinde yüzde 25 artış var.
İmzalanan hibe sözleşmeleri kapsamında tahsis edilecek hibe miktarı
4,5 milyar leva fazladır.
Şimdiye kadar tahsis
edilen hibe miktarında
yaklaşık yüzde 3 artış
var” diye bildirdi.
Donçev, “Sisteme katılan herkesi ilgilendiren
idari yükün azaltılması-

na ve Kırsal Kesimlerin
Kalkınması Programı’nın
2020 Yönetim ve İzleme
Bilgi Sistemi’ne tam entegrasyonu dahi elektronik belge ve süreçlerin

tanıtımına yönelik aktif
çalışmalar yürütmeye
devam ediyoruz” diye
kaydetti.
Avr upa Komisyonu
Bölgesel ve Kentsel
Politika Genel Müdürü
Victoria Alliata, bu yıl
ilk kez Bulgaristan’ın
yeni program döneminde elde ettiği başarılara

ilişkin ortak bir inceleme
yapıldığını, Avrupa 2020
Stratejisi’nin hedeflerinin
ele alındığını ve programların uygulanması ile
ilgili somut tavsiyelerde

bulunulduğunu vurguladı. Bu tür ikinci toplantı
2019 yılında yapılacak.
Gelecek toplantıda elde
edilen sonuçlar ve programları uygulama değerlendirmesi yapılacak.
Forumda Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü, Tarım ve

Kırsal Kalkınma Genel
Müdürlüğü ve Denizcilik ve Balıkçılık Genel
Müdürlüğü temsilcileri
yer aldı. Onlar, yüksek
seviyede işbirliğinden
dolayı duydukları memnuniyetin
yanı sıra AB’nin
yapısal ve yatırım
fonları tarafından
f inanse edilen
programların yönetim organları
tarafından kaydedilen ilerlemeden
dolayı duydukları
memnuniyeti belirttiler.
Bulgaristan için
önemli olan tüm
ön koşulları yerine getirmesi ve Avrupa Komisyonu'ndan
alınan onayın yanı sıra
2007-2013 dönemi için
operasyonel programlar çerçevesinde öngörülen hibenin yüzde
95’inden fazlasını almış
olmasıdır.
Kırcaali Haber

Diğer bir öncelik AB
üyesi ülkelerin milli güvenli kurumları arasında
terör ve suçla mücadelede daha iyi bir şekilde
işbirliği yapılması ve bilgi
ve veri alışverişinde bulunulmasına yönelik çalışmaktır.
Karar metninde Avrupa
Sosyal Şartı’nın ve onun
eşit fırsatları ve işgücü
piyasasına erişim, adil
çalışma koşulları, sosyal
koruma ve içerme olarak üç temel unsurunun
geliştirilmesini desteklemeye devam edilmesi yer
alıyor.
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) partisi
de Bulgaristan AB Konseyi Dönem Başkanlığı

Programı taslağı ile ilgili
karar taslağı hazırlamıştı. HÖH, Sofya’da yapılacak AB zirve toplantısında AB'nin Türkiye’de
demokratik sürecin desteklenmesi ve müzakere
sürecine devam edilmesi
konusundaki siyasi iradesini teyit edecek nihai
bir belge kabul edilmesini
ısrar etti. Bununla birlikte
HÖH partisi, Bulgaristan etnik modelinin etnik
gruplar arasındaki sorunların çözümüne yönelik
başarılı bir model olarak
tanıtılmasını önerdi.
A nc ak HÖH Meclis
Grubu’nun önerileri Meclis tarafından desteklenmedi ve reddedildi.
Kırcaali Haber

Üniversitelilere yönelik AB
burslarına başvurular başladı
Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan açıklamada
2017-2018 eğitim öğretim yılı kış dönemine ilişkin
AB tarafından finanse edilen başarı bursu ve üstün
başları bursu başvurularının başladığı bildirildi.
Bursiyer adayları, 14 Ocak 2018 tarihine kadar
http://eurostipendii.mon.bg adresindeki internet sitesi üzerinden başvuru formları doldurup verebilirler.
Başvuru sonuçları 8 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak.
AB tarafından finanse edilen burs programlarına
başvuru sürelerini ve kurallarını içeren zaman çizelgesi adı geçen sitede ve her bir yüksek okulda
bulunabilir.
Başarı bursunu ancak ülkemizdeki yüksek okul-

larda öncelikli olan mesleki alanlarda eğitim gören
üniversiteliler alabilir. Burs miktarı ayda 150 leva ve
başarı bursu birinci kanaat dönemi boyunca beş ay
ödenecek.
Üstün başarı bursu ise bir kereye mahsus olarak
300 leva veriliyor. Bir üniversite öğrencisi bir dönemde bu tür üç burs alabilir. Bunun tek şartı öğrencinin
üniversitede hangi bölümde olursa olsun örgün eğitim görmesidir. AB tarafından finanse edilen bursların alınması üniversitelilerin devlet bursu alıp almamasına bağlı değildir.
Burslar Üniversite Bursları-1.Etap Projesi’nin birinci aşaması kapsamında son olarak artık dördüncü
dönem verilecek. Proje, 2014 – 2020 Akıllı Büyüme
İçin Bilim ve Eğitim Operasyonel Programınca AB’nin
yapısal ve yatırım fonları tarafından finanse ediliyor.
Projenin başından beri yaklaşık 30 bin üniversiteliye
neredeyse 23 milyon leva tutarında burs verilmiştir.
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Rusçuk-Veliko Tırnovo otoyolu,
2022 yılına kadar hazır olacak
Rusçuk-Veliko Tırnovo
otoyolunun 2022 yılına
kadar hazır olması bekleniyor. Bulgaristan Ulusal
Televizyonu’na (BNT) konuşan Yol Altyapısı Ajansı (APİ) Yönetim Kurulu
Üyesi Donço Atanasov,
2021 – 2022 yıllarına
kadarki sürenin altyapı
projesinin inşası için tamamen yeterli olacağını
kaydetti.
Atanasov’un ifadelerine
göre proje ile ilgili çevresel etki değerlendirilmesinin hazır olması bekleniyor. Otoyol inşaatının
yaklaşık 2 milyar levaya
mal olacağını ifade eden
Atanasov, yol ücretleri
tahsil edilmesine ilişkin
TOLL sisteminin devreye sokulması sonucunda
elde edilen gelirlerin bu
maliyeti karşılayacağı umduğunu belirtti.
Rusçuk-Veliko Tırnovo
otoyolunun inşaatı Tuna
nehri üzerinde yeni üç
köprünün inşasıyla ilişkilidir. Bu köprü projelerine
ilişkin Romanya ile hükü-

sayıda olması sadece bir
toplumsal problem değil,
aynı zamanda kurumsal
bir problemdir. Atanasov,
Loveç(Lofça) şehri, yakınında can kaybına neden
olan trafik kazası meydana gelen Mikre köyü
çevresindeki gibi tehlikeli
yol kesimleriyle ilgili temel
sorunun Karayolları Trafik
Kanunu’nun ihlal edilmesi
olduğunu söyledi. Atanasov, sorunun çözümünün

Yılın ilk altı ayında üretimdeki
katma değer 8 milyar leva

met düzeyinde sözleşme
imzalandı. Atanasov’un
ifadelerine göre Rusçuk
yakınlarında inşa edilecek Tuna üzerindeki ikinci köprüye en çok ihtiyaç
duyuluyor. Diğer iki köprünün Gürgevo ve Silistre
şehirleri yakınlarında inşa
edilmesi öngörülüyor.
Atanasov, yoğun kar

yağışından sonra ülkenin
birçok ilinde kış koşullarında sürücülerin dikkatli
olmaları ve araçların kış
lastiği takması gerektiğini vurguladı. Yollarda
yapılan kar temizleme
çalışmalarının tatmin edici olduğunu ve şimdilik
kar temizleme çalışması
yapan şirketlere ceza uy-

gulanması için gerekçe
bulunmadığını kaydetti.
APİ ve Yol ve Köprüler
Enstitüsü tarafından ülkedeki tehlikeli yol kesimlerinin detaylı analiz raporu
hazırlandığı anlaşıldı.
Atanasov’un ifadelerine
göre bu tehlikeli yol kesimlerinin neden olduğu
trafik kazalarının yüksek

Bulgaristan ve Suudi Arabistan
arasında tarihi görüşme
Başbakan Boyko
Borisov’un Suudi Arabistan ziyareti esnasında Suudi Arabistan

Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud ile bir araya geldi. Bu görüşme
Bulgaristan ile Suudi
Arabistan arasında ilk
üst düzey temas oldu.
Suudi Arabistan Kralı
Salman bin Abdülaziz

otoyol inşası olduğunu
düşünüyor.
Atanasov, APİ’ye her
gün araçların yolda mahsur kaldığı yönünde 15-20
asılsız ihbarda da bulunulduğunu duyurdu. Böyle
durumlarda APİ’nin derhal tepki vermek zorunda
olduğunu ve ihbarların
ülkenin değişik yerlerinden alınmasından dolayı
kurumun faaliyetini zorlaştırdığını belirtti.

el Suud’un daveti üzerine gerçekleşen Boyko Borisov’un Riyad
ziyareti, farklı alanlarda

karşılıklı yarar sağlayacak ortaklıkların geliştirilmesine yardımcı
olacak siyasi diyalog
süreci başlatacak.
Borisov’u karşıladıktan sonra Kral Salman bin Abdülaziz el

Suud,”Sizin burayı ziyaret etmeniz ilişkilerimizin gelişmesine yönelik
büyük bir adımdır” diye

kaydetti.
Kral Salman bin Abdülaziz el Suud, Bulgaristan-Suudi Arabistan ilişkileri tarihinde
iki ülke arasında 1995
yılında diplomatik ilişkilerin kurulmasından

bu yana ilk üst düzey
ziyaret kapsamında
Borisov’un başkanlığındaki Bulgar hükümet heyetini Riyad’daki
Kraliyet Sarayı’nda kabul etti.
Kral Salman bin Abdülaziz el Suud, Bulgar hükümet heyetine Suudi Arabistan’ın
B u l g a r i s t a n ’ı n e n
kısa sürede başkent
Riyad’da büyükelçilik
açmasına yardımcı olacağına kanaat getirdi.
Borisov ve Kral Salman bin Abdülaziz el
Suud, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi imkanlarını ele
aldı. Yenilikler, enerji,
ulaştırma, turizm, bilim ve gıda güvenliği
alanlarındaki ilişkilerin işbirliği perspektifi
sunduğu belirtildi. Görüşme sırasında Borisov, Bulgaristan’ın Suudi Arabistan’ın Basra
Körfezi'ne kıyısı olan
Arap ülkelerinin istikrarının garanti edilmesine
yönelik çabalarını desteklediğini ifade etti.
Kırcaali Haber

Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’na üye firma temsilcileriyle görüşen Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksandır Manolev, “2017 yılının ilk altı
ayında üretimdeki katma değer 240 milyon leva
arttı” diye bildirdi.
Açılış konuşmasını Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tsvetan Simeonov’un yaptığı
forum kapsamında yapılan tartışmalara ise üretim,
inşaat, ticaret, hizmet, tarım ve başka sektörlerin
temsilcileri iştirak etti.
Temel tartışma konuları arasında idari yükün azaltılmasına yönelik önlemler ve Avrupa
Birliği’nin (AB) yapısal fonları aracılığıyla iş dünyasına finansman sağlama imkanları yer aldı.
Aleksandır Manolev, “Ekonomi Bakanlığı tara-

fından idari yükün azaltılmasına yönelik yapılan
yasal düzenlemelerle iş dünyası ve vatandaşlar
yılda ortalama 200 bin leva tasarruf edecekler.
Onlarca kurumun yüzlerce normatif belgede değişiklikler hazırlanıyor” dedi.
Manolev’in ifadelerine göre en önemlisi bu düzenlemelerin dolaylı olarak sağladığı yararlardır;
zaman tasarrufu, bir hizmete yönelik birkaç kurumun ziyareti için yapılan masrafların azaltılması,
idarenin faaliyetlerinin optimize edilmesi gibi. Tüm
bunların yapılması zaman alıyor, fakat ben şundan
eminim ki, çok kısa süre içinde hissedilir bir değişiklik olacaktır” diye vurguladı.
Manolev, üçüncü ülkelere daha hızlı erişim sağlama imkanından dolayı Sandanski ve Kırcaali
şehirlerinin yakın çevresinde inşa edilen sanayi
bölgelerine Almanya’nın Bavyera Eyaleti tarafından büyük ilgi gösterildiğini dile getirdi.
Diğer tartışma konuları kalifiye eleman yetersizliği, Yenilikler ve Rekabet Edebilirlik Operasyonel
Programı çerçevesinde finanse edilecek tedbirler,
Ekonomi Bakanlığı'nın yasama programı ve başka
konulardı.
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Çin, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine
projeler için 3 milyar dolar sağlayacak
Başbakan Boyko Borisov, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılan Orta ve Doğu Avrupa
ülkeleri ve Çin’in devlet ve
hükümet başkanlarının altıncı zirve toplantısına katıldı. Bulgar hükümeti heyetinin başında bulunan
Borisov, Macar mevkidaşı Viktor Orban tarafından
karşılandı.
Zirve toplantısı "16 + 1"
İnisiyatifi kapsamında yapılıyor. İnisiyatifin amacı
katılımcı ülkeler arasındaki ticaret ve ekonomik
işbirliğinin derinleştirilmesi ve ikili ve çok taraflı ortaklıkların teşvik edilmesidir. Bulgaristan Tarım,
Gıda ve Orman Bakanlığı
ve Çin Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina Genel
İdaresi arasında Tarım
Alanında İşbirliği Protokolü imzalanması öngörülüyor.
Zirvede konuşan dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin Başbakanı
Lee Kucyan, “Merkez ve
Doğu Avurpa’da gerçekleştirilecek projeler için
Çin, yaklaşık 3 milyar
dolar sağlayacak” diye
duyurdu.
Çin Başbakanı, “Bugün
resmi olarak duyurulacak
Çin-ASEAN Bankalararası Birliği ve Orta Avrupa

Girişimi’nin himayesi altında Çin Kalkınma Bankası, mali yapının geliştirilmesi için 2 milyar avro
eşdeğerinde 2,39 milyar
dolar sağlayacak. Çin
- Orta Avrupa Girişimi
Yatırım İşbirliği Fonu’nun
ikinci aşamasına 1 milyar dolarlık sermaye ile
başlayacak. Bu fonların
büyük bir kısmı Orta Avrupa Girişimi’ne katılan
ülkelere yönelik yatırımlar
için harcanacaktır” diye
açıkladı.
Borisov, “Çin hükümetinin, somut projelerin gerçekleştirilmesine yol aça-

cak aktif işbirliği ve ikili
çıkarları yansıtacak pragmatik bir yaklaşım sergileyeceğine güveniyoruz”
diye vurguladı. Başbakan,
bu çıkarların başlıca Hemus Otobanı, Karadeniz
Otobanı ve Rusçuk-Varna
demiryolu hattının inşası
ile ilgili olduğunu söyledi.
Diğer işbirliği imkanları
enerji, tarım, endüstriyel
alanlar, elektronik ticaret,
yenilikler ve tıp alanına
yöneliktir.
Borisov’un ifadelerine
göre bu alanlarda proje
gerçekleştirilmesi yeni iş
pozisyonları açılmasına,

yaşam standardının yükseltilmesine ve ekonomik
büyümeye yeni bir ivme
kazandırılmasına yol açacak.
Bulgaristan hükümeti,
her iki taraf için açıkça
tanımlanmış ve karşılıklı
yarar sağlayan koşullar
altında aktif işbirliği yapmaya hazır durumdadır.
Borisov, “Kamu-özel ortaklıkları gibi yeni ve esnek yaklaşımlara başvurarak, artık eskimiş olan
devlet güvencesi ile kredi
ödeme planının dışına çıkılmasına ihtiyaç var” diye
vurguladı.

Yeni ilaçların ödenmesiyle ilgili
moratoryum teklifine karşı protesto
Hasta örgütleri, önümüzdeki yıldan itibaren yeni
ilaçların ödenmesiyle ilgili
moratoryum uygulanması
teklifine karşı protesto eylemi başlattı.
Bulgaristan Hasta Forumu Federasyonu, hastaların soykırım olarak
nitelendirdikleri oylaması
yapılacak moratoryum
teklifinden haberdar etmek için ülkedeki bir dizi
Avrupa ülkesinin büyükelçiliklerine ziyaret başlattı. Hasta örgütleri taleplerine ses verilmemesi durumunda ödenmesi
durdurulacak ilaçların
büyük bir kısmının onkolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmasından
dolayı Avrupa Birliği (AB)
Komisyonu’na başvuracaklarını kaydetti.
Hasta Forumu Federasyonu Başkanı İvan
Dimitrov, “Yeni ilaçların
ödenmesine ilişkin mo-

ratoryum ilan edilmesi
Ulusal Sağlık Sigor ta
Kasası 2018 Yılı Bütçe
Taslağı’nda öngörülüyor
ve amaç para tasarrufu

yapılmasıdır. Ancak bu
tasarruf, hastaları ölüme
mahkum ediyor” diye görüşünü belirtti.
Dimitrov, “Birden bire
devlet bizim üzerimizden
para tasarrufu yapmaya
karar veriyor. Bu bir saçmalıktır. Hasta insan hesabına tasarruf yapılarak,
bütçe açığı kapatılamaz.
Bu 21. yüzyılda Bulgaristan vatandaşı hakkında

verilen bir ölüm kararıdır.
Yeni ilaçların ödenmesine ilişkin moratoryum ilan
edilmesi durumunda kişilerin yapabileceği tek şey
ölümü beklemek tir ” diye
altını çizdi.
Fr a n s a’d a
böbrek nakli
yapılan Dimitır Anastasov,
vücudunun
organı reddetmesini engelleyen ilaçların
ödenmesinin durdurulmasından korkuyor.
Anastasov,”Bunun gerçekleşmesi düşünülemez. Bu demektir ki, ben
ölüme mahkum ediliyorum. Hala organ nakli yapılması üzere Fransa’ya
gidebilmem için çektiğim kredileri ödüyorum.
Sağlık Bakanlığı sadece
hastane tedavi ücretleri

ve böbrek nakli ücretini
karşılıyor. Böbrek nakli
ile ilgili yaptığım giderler için çektiğim kredileri
2023 yılına kadar ödeyeceğim. Benim için bu bir
saçmalıktır, benim tedavim ayda 550 levaya mal
oluyor” diye anlattı.
Dermatolog Dr. İvan
Bogdanov, “Moratoryum,
sadece kronik ve akut
lösemi, akciğer kanseri,
tekrarlayan meme kanseri, romatoid artrit ve astım
tedavilerinde kullanılan
ilaçların ödenmesi ile ilgili
değildir” dedi.
Bulgaristan Hasta Forumu Federasyonu, Meclisin yeni ilaçların ödenmesine ilişkin moratoryum
ilan edilmesine ilişkin
teklifi kabul etmesi halinde Devlet Başkanı’nın
moratoryum kararını veto
etmesini talep edeceğini
duyurdu. KH

Borisov, 2012 yılında
Çin ve Merkez ve Doğu
Avrupa ülkeleri arasında
düzenli görüşme yapılmasına ilişkin mekanizmanın başlatılmasından
sonra Çinli şirketlerin bu
bölgeye yönelik altyapı
alanında yatırımlarını artırdığını belirtti.
Başbakan, “Uluslararası
bir teşkilat olmaksızın"16
+ 1" İnisiyatifi kapsamında gerçekleştirilen forum
istikrar, iyi niyetlilik, işbirliği, ortak yaklaşımlar ve
çözümler aramaya dair
güçlü sinyaller veriyor.
İnisiyatif kapsamında yapılan görüşmeler ve kabul
edilen belgeler, açıklılık,
herkese eşit muamele ve
karşılıklı yarar gibi AB’nin
değerleri ve ilkelerine uymaktadır” diye konuştu.
Borisov’un ifadelerine
göre bu İnisyatif Avrupa

ve Çin’in yanı sıra AB ve
Çin arasındaki işbirliğine
katkı sağlıyor ve Bulgaristan bu yönde gelecekte de çalışmaya devam
edecektir.
İngiltere'de yayınlanan
Financial Times gazetesinde yer verilen Orta ve
Doğu Avrupa ülkeleri ve
Çin’in devlet ve hükümet
başkanlarının altıncı zirve toplantısının analizinde “Çin Doğu Avrupa’yı
baştan çıkarıyor ve AB
kurallarını yıkıyor” şeklinde yorumlandı. Atıfta
bulunulan adı verilmeyen
diplomatlara göre Pekin,
daha yoksul olan Doğu
Avrupa ülkelerinin sınırsız
olan Çin’in finansal kaynaklarıyla büyük altyapı
projeleri gerçekleştirme
coşkusundan yararlanabilir.
Kırcaali Haber

Bakan Zaharieva: Kanada’ya
vizesiz seyahat, çalışma
hakkı anlamına gelmiyor

Bulgaristan Ulusal Televizyonu’na (BNT) konuşan Dışişleri Bakanı Nadejda Zaharieva, Bulgaristan vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamaların
kaldırılmasının onlara Kanada’da çalışma hakkı tanındığı anlamına gelmediğini anımsattı. Kanada, 1
Aralık 2017 tarihi saat 16.00’dan itibaren Romanya
ile birlikte Bulgaristan’a da vizeleri kaldırdı. Uçakla Kanada’ya giden Bulgaristan vatandaşlarının
önceden Electronic
Travel Authorization
(eTA) sistemine kayıt
olmaları gerekir.
Zaharieva, “Bulgaristan vatandaşları Kanada’da 6 ay
kalabilecek, ancak
çalışmak isterlerse
önceden çalışma izni
almak zorundadırlar”
diye sözlerine ekledi.
Nadejda Zaharieva
Bakan, “Turizm, iş
kurma veya yakınlarını ziyaret amacı ile yapılan
ziyaretlerde eTA sistemine kayıt 5 yıl süreyle geçerlidir ve 7 Kanada Doları’na mal olacaktır. Beş
yıl içinde tekrar Kanada’ya seyahat yapıldığında
tekrar kayıt gerekmez” diye izah etti.
Bakan, Yardımcısı Geor Goergiev’in vizelerin
kaldırılması ile ilgili Kanada’ya ziyaret yapacağını
ve oradaki Bulgar topluluğu dahi birçok temaslarda bulunacağını bildirdi.
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) de Bulgaristan vatandaşlarına vizeleri kaldırması konusunda yeni bir gelişme olup olmadığı sorusu üzerine
Zaharieva, bu yöndeki diplomatik çabalara devam
edildiğini, ancak reddedilen ABD vize başvurularının yüzde 10’un altına düşmesi şartının yerine
gelmediğini ve şimdi reddedilen başvuruların yaklaşık yüzde 15 oranında olduğunu söyledi. Bakan,
önümüzdeki yıllarda bunun da olacağı ümidini ifade etti.
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'Türk soylu Bulgaristan ve Yunanistan
vatandaşları ikametgah belgesi alabilecek'
T.C. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde
gerçekleştirilen "Cebel Derneği Genel Kurul Toplantısı"nda
yaptığı konuşmada, 25 Kasım'ın
"Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü"
olduğunu bildirdi.
Çavuşoğlu, birlik ve beraberliğin Türkiye'de temin edilmesi
halinde Balkan ülkelerindekilerin de kendilerini düzeltme
gereği hissedeceğini, onun için
kenetlenmek gerektiğini belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, Bulgaristan'daki bir
soydaşın Edirne'deki SGK İl
Müdürlüğüne gelerek kaydını
yaptırabileceğine ve ayda 53
lirayla tedavi olmaya devam
edeceğine dikkati çekti.
Sahada yaşanan sıkıntıların
münferit hadiseler olduğunu
vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle
devam etti:
"Kendini bilmezlerin, temsil
ettiği makamın ne anlama geldiğinin ya da karşısındaki insanın hangi badirelerden geçerek,
burada bulunduğunun farkına
varmayan, bunu idrak etmeyen
arkadaşların davranışlarından
dolayı bir rencide durumu söz

görevlinin yanına gittiği zaman
bir mahkeme duvarıyla karşılaşmayacak. Güler yüzlü, ona
hizmet eden bir anlayışla yaklaşım gösterilecek. Eğer bu konuda gerçekten böyle davranış
gösterenler varsa oraya neşter
vurmak da bizim görevimiz. Bu
noktada gereken yapılacaktır."

"Önemli bir ivme yakaladık"
Uzun dönemli ikametgahla ilgili birtakım hususların gündemde
olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şu görüşlere yer verdi:
"Şu anda müsteşar bey imzaladı. Biraz evvel görüştük,
henüz bakanımızın imzası gerçekleşmemiş. 31 Aralık 2017'ye

Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet,
Vali Nikola Çanev ile görüştü

Beyhan Mehmet, “Dünya çapında yaşanan çatışmalara
bakarsak, Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki iyi ilişkiler
paha biçilmez değerdedir. Hıristiyanlık, İslam veya Musevilik, nasıl din olursa olsun fark

Kırcaali Valisi Nikola Çanev ve
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, bir araya gelerek kahve içtiler. İkisi, “İyi komşuluk en
büyük zenginliktir” fikrinde birleşti. Bölgede Müslümanların lideri, Çanev’in görüşme davetini
tüm bölgedeki Müslüman cemaatine yönelik ilginin ve saygının
ifadesi olarak ve Vali’nin Ramazan ayında Kırcali Merkez Camiinde düzenlenen iftar yemeğine teşrif etmesine bir cevap
olarak kabul etti.
Kırcaali Valisi, “Bizler Doğu
Rodopların sakinleri etnik ve
dini hoşgörünün örneğiyiz,
yüzyıllarca bir arada yaşıyoruz,
dostuz, bayramlarımızı hep birlikte kutluyoruz ve dışarıdan
birisinin bize nasıl yaşayacağımızı öğretmesine ihtiyacımız
yoktur” diye konuştu.

konusuysa bunu telafi etmek
bize düşer. Çünkü biz, AK Parti
olarak 2002'de iktidara geldiğimiz tarihten itibaren, devlet ve
millet kaynaşmasını temin etmek için politikalar gerçekleştirdik. Bu da nasıl olacak? Bir kişi,
millet-devlet nezdindeki bir kurum veya kişiye, bir memur veya

kadar Türkiye'ye giriş yapmış
olan Türk soylu Bulgaristan ve
Yunanistan vatandaşları uzun
dönem ikametgah belgesi alabilecek. Yazımız hazır, imzada
şu anda. İnşallah bir aksilik olmazsa birkaç gün içinde onu da
size ulaştıracağız. Bizim bakış
açımız, her daim insana, halka,
hakka hizmet olmuştur. Bakış
açımız, kişinin geldiği yer, dili,
dini, ırkı, rengi ne olursa olsun
bu ülkede kendisini birinci sınıf
vatandaş hissetmesi gerektiğiyle ilgili bir yaklaşım olmuştur.
Şu ana kadar atmış olduğumuz
adımlar, yaptığımız işlemlerle
bu noktada önemli bir ivme yakaladık."
Çavuşoğlu, Balkanlarda barışın sağlanmasının önemine
değinerek, "Balkanlarda barışı
sağlamadığınız sürece küresel
barışı sağlayamazsınız. Şunu
unutmayınız ki iki dünya savaşının ateşinin yakıldığı, kıvılcımının çakıldığı yer, Balkanlardır.
Balkanlardaki huzur ve barış
ortamı, eğer zayi olursa bu, bütün dünya için büyük bir tehdit
olur. Bizim bakış açımız, bütün
kardeşlerimizin orada insanca
ve birinci sınıf vatandaş olarak
yaşamaları ve gerekli itibarı görmeleridir." ifadesini kullandı. AA

etmeksizin, bir dinin temelinde
insan değerleri, sevgi ve komşuya saygı yatmaktadır” dedi.
Vali Çanev, Bulgaristan’da
“ılımlı İslam” modeli vaaz edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Kırcaali Müftüsü, devletin ve
dini önderlerin birbirine yardımcı olması gerektiği kanaatini
dile getirdi ve hayırlı işe destek olmayı teşvik eden Kur’an-ı
Kerim’den bir ayeti söyledi.
Vali ve Müftü, insanların bir
mozaik gibi farklı olduğunu, ancak onları ayrıştıran değil, birleştiren şeylere yoğunlaşmanın
önemli olduğu görüşünde birleştiler.
Beyhan Mehmet, Sofya’da
Başmüftülüğe bağlı çalışacak
dini görevlilerin yetiştirileceği
ve radikal akımların yayılmasını
önleyecek İslam Kültür Enstitüsü kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Müftülüklerin
faaliyetinin devlet bütçesinden
finanse edilmesine ilişkin mekanizma da ele alındı.
Kırcaali Haber
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