“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
Продажба на апартаменти,
гаражи и търговски

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI

обекти

Tel.: 032 262232

Кърджали, ул. “Ст.Стамболов” № 7, www.kirciinsaat.com

KIRCAALİ HABER
21 Şubat 2018 (Çarşamba)

Yıl: XII

Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

Sayı: 412

Fiyatı 0,80 Lv.

Sofya’da Bulgaristan-Türkiye Ekonomik Ortaklığı Görüşüldü
ret ve ekonomik işbirliği ve yatırımı geliştirme potansiyelinin
tükenmediğini belirttiler. Toplantıda Bulgaristan'daki Türk
şirketlerinin ilgisinin ulaştırma
ve enerji altyapısının inşası ile
ilgili projelere odaklandığına
dikkat çekildi. Gıda, kimya ve
tekstil endüstrileri de geniş bir
yatırım alanı sunmaktadır. Görüşme sırasında Türkiye'nin
güçlü bir geleneğe sahip olduğu
ve dünya üretiminde payı olan
otomotiv endüstrisinde faaliyet
gösteren daha fazla firmaların
Bulgaristan pazarına girmesi
için potansiyel bulunduğu tes-

pit edildi. Her iki ülke ortak işletmeler kurulmasına yönelik ortak
çalışmalara devam edecek.
Boyko Borisov ve Nihat Zeybekçi, enerji alanında ikili işbirliğini de görüştü.
Türkiye Ekonomi Bakanı, her
iki ülkenin enerji politikalarının
hem iki taraf, hem de tüm Avrupa için stratejik önem taşıdığını
vurguladı. Görüşmede ülkemiz
için enerji kaynaklarının ve tedariklerinin çeşitlendirilmesinin
önemi vurgulandı. Bu bağlamda
doğalgaz bağlantısı kurulmasının önemli bir rolü olduğu belirtildi. AA

Şeytan Köprüsü bir kemer köprüdür ve Arda Nehri
üzerinde, Eğridere kasabasının 10 km yakınlarında yer
alır. Köpru Osmanlı İmparatorluğu zamanında, I. Selim
döneminde 1515-1518 yıllarında inşa edilmiştir.
Başbakan Boyko Borisov ve
Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi, Sofya'da gerçekleştirdikleri toplantıda iki ülke
arasındaki ekonomik ortaklığı
ve ortaklığı genişletme olanaklarını görüştüler. Görüşmede
çeşitli ekonomik sektörlerdeki

ikili ilişkilerin mükemmel olduğu kaydedilerek, Bulgaristan
ile Türkiye arasındaki verimli
komşuluk ilişkilerinin, ikili ticaretin artırılmasına ve ticaret
ve ekonomik ortaklığın yoğunlaşmasına katkıda bulunduğu
belirtildi. Ocak-Eylül 2017 dö-

neminde 58,8 milyon avroya
ulaşan Türk yatırımları buna bir
örnektir. Geçen yılın ilk dokuz
ayında Türkiye ile Bulgaristan
arasındaki ticaret hacmi yüzde
17, 4 oranında arttı.
Bulgaristan Başbakanı ve
Türkiye Ekonomi Bakanı, tica-

Erdoğan, Tusk, Junker ve Borisov
İle Varna’da Bir Araya Gelecek
Avrupa Birliği (AB) Konseyi
Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude
Juncker ve AB Konseyi Dönem
Başkanı olan Bulgaristan’ın
Başbakanı Boyko Borisov, 26
Mart’ta Varna şehrinde Cumhur başkanı Rec ep Tay yip
Erdoğan’la bir araya gelecekler.
AB Konseyi Sözcüsü Preben
Aaman, Twitter hesabından
Tusk ve Juncker’in Erdoğan’a
yazdığı mektubu yayınladı.
Buna göre, Juncker, Tusk ve
ülkesinin AB Dönem Başkanı
olması nedeniye Borisov, 26
Mart’ta Varna’da Erdoğan ile
görüşecekler.
Mektupta liderler, geçen yıl
25 Mayıs’ta Erdoğan, Tusk ve
Juncker arasında Brüksel’de
yapılan toplantıyı hatırlatarak,

sonrasında da ulaşım, ekonomik iş birliği, terörle mücadele
ve dış politika gibi konularda üst

düzey görüşmeler yapıldığını
anımsattı.
Türkiye’nin AB üyesi ülkeler ile
geliştirdiği ilişkilerin memnuniyetle karşılandığına yer verilen
mektupta, liderler arasındaki

görüşmenin 26 Mart’ta çalışma
yemeği şeklinde gerçekleştirilmesi hususunda AB Konseyi
B a ş k a n lı ğ ının
mutabık kaldığı
bildirildi.
Mektupta, söz
konusu görüşmenin ortak
çıkarların belirlenmesi ve Türk i ye’d e k i s o n
gelişmelerin ele
alınması açısından iyi bir fırsat
olduğuna değinilerek, görüşmenin, aynı zamanda ilişkilerin nasıl daha ileriye
taşınabileceğinin belirlenmesine de hizmet edeceğine işaret
edildi.
Kırcaali Haber
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Doç. Dr. Selçuk Koç, Bal-Türk Genel Başkanı Seçildi
Kocaeli Balkan Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi’nin
15’nci olağan genel kurulu yapıldı. Sekapark
Deniz Düğün Salonu’nda
yapılan kongre öncesi delegeler ve davetlilere kahvaltı verildi.
Divan Başkanlığı İbrahim Elgin’in yaptığı genel
kurula Bal-Göç Genel
Başkanı Prof. Dr. Yüksel
Özkan, AK Parti İzmit
İlçe Başkanı Hasan Ayaz,
Eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Yenice, Trakya İlleri Derneği
Başkanı Kazım Bayarı,
Istrancalılar Derneği Başkanı Kamil Terzi ve MAP
Hoytag Başkanı Özkan
Göçenler ile Balkan Türklerinin şube başkanları
ve delegeler katıldı. 3 dönemdir başkanlık yapan
Dr. Bayram Çolakoğlu’nun
aday olmadığı genel kurulda, iki dönemdir yönetim kurulunda görev yapan Kocaeli Üniversitesi
İktisat Fakültesi Öğretim
üyesi olan Doç. Dr. Selçuk Koç tek aday olarak
girdiği seçimde Kocaeli
Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği’nin
Genel Başkanı seçildi.
7.5 yıl Genel Başkanlık yaptığını belirten Dr.
Çolakoğlu: “Bizde dava
esastır, nefer olmak
esastır. Bayrağı devredip, nefer olmaya devam
edeceğim.” dedi. Görevi
devretmenin zamanı geldiğini düşündüğünü bu

nedenle aday olmadığını
belirten Dr. Çolakoğlu,
6 büyük öğrenci projesi
gerçekleştirdiklerini, Balkanlarda asimilasyonla
yüz yüze kalan Türk çocukları için gençlik projelerinin devam edeceğini
söyledi. Ayrıca, yönetimden çekilse de her ihtiyaç
duyulduğunda tecrübe ve
birikimlerini paylaşmaktan
mutluluk duyacağını yineleyen Bayram Çolakoğlu
Balkan Derneği’nden ellerini çekmelerinin söz
konusu olmayacağını belirtti.
Kocaeli Balkan Türkleri
Başkanı Dr. Çolakoğlu ile
yönetiminin ilklere imza
attığını ifade eden BalGöç Genel Başkanı Prof.
Dr. Yüksel Özkan, Türk

Silahlı Kuvvetlerimizin
Afrin’e yaptığı Zeytin Dalı
Operasyonu’nu Balkan
camiası olarak tam destek verdiklerini, sorgusuz
sualsiz destek olmaya
devam edeceklerini, ülkemizin birlik ve beraberliği
için şehit olmaya hazır olduklarını söyledi. Geçmişte de her zaman devletin
yanında yer aldıklarını
belirten Özkan, bunun
bugün de böyle olduğunu,
yarın da bu şekilde olacağını belirtti. “Gerekirse gider şehit oluruz ama hiç
bir zaman devletimize ve
milletimize sırt dönmeyiz”
ifadelerini kullandı.
Balkanlardan misafir olarak gelen Türklerin sağlık
turizmine tabi tutulmaması için yapmaları ge-

rekenler üzerinde duran
Prof. Dr. Özkan, Balkan
Türklerinin yaşadıkları sıkıntıları çözen Başbakan
Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile eski bakan Dr.
Mehmet Müezzinoğlu’na
teşekkür etti.
At alarımızın Balkan
Coğrafyasında 500 yıl
Müslüman Türkleri en güzel şekilde temsil ettiğini
belirten AK Parti İzmit İlçe
Başkanı Hasan Ayaz: “Bizim atalarımız, Balkanlarda asimilasyon yapmadı.
Herkes dinini istediği gibi
yaşadı. Biz de Balkanlarda asimilasyona son
vermelerini bekliyoruz.”
dedi. Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi Başkanı ile bu
konuyu görüştüklerini ve
kendilerinin de onayladı-

Avrupa Komisyonu hava kirliliğine
önlem alınmasını istedi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB ülkelerini
temiz hava sağlanması
için acil önlemler almaya çağırdı. AB Çevre,
Denizcilik ve Balıkçılık
Konuları Komiseri Karmenu Vella, basın mensuplarına verdiği demeçte, Brüksel'in bu konuda
daha fazla beklemeyeceğini söyledi.
Vella, “Ciddi konular
hakkında ciddi olacağımızı söyledik - bunu
yapıyoruz. Komisyon
üyeleri konuyu haftalık
toplantılarında görüşecek. Henüz şartları yerine getirmeyen ve henüz
mahkemeye verilmeyen
AB ülkeleri yeni tedbirler
önerebilir. Bu önlemlerin
konunun hızla gelişmesine neden olacağını düşünürsek, konuyu mahkemeye taşımayabiliriz”
diye konuştu.

AB Komiseri, “Gereksinimler eski ve çok önce
uygulanmış olmalıydı.

Yeterince bekledik ve
daha fazla beklemeyeceğiz. Bütün AB ülkelerini
bu sorunu acil çözmeye
çağırıyorum. Eylemin
sorumluluğu devletlerin,
hukuki sonuçları da var"
diye sözlerine ekledi.

Vella, AB'de her yıl
yaklaşık 400 bin kişinin
solunum yolu hastalık-

larından öldüğünü kaydetti. AB Komiseri hava
kalitesi sağlamayan ve
aleyhine Avrupa Adalet
Divanı'nda dava açma
tehdidi altında bulunan dokuz AB ülkesinin
temsilcileriyle bir araya

geldi. 2008 yılında AB,
izin verilen maksimum
hava kirliliği eşikleri getirdi. AB'deki 28 ülkenin
23'ünde bu gereksinimler karşılanmadı ve hava
130 ilde aşırı kirdir.
Kirlilik göstergelerinden birine
göre, Komisyon
13 ülkeye (Avusturya, Belçika,
Çek Cumhuriyeti, Danimarka,
Fransa, Almanya, Macaristan,
İtalya, Polonya,
Portekiz, İspanya, İngiltere ve
L ü k s e m b u r g)
karşı dava açtı.
İkinci göstergeye göre aleyhine dava açılan
ülkeler: Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Almanya, Yunanistan,
İspanya, Fransa, Macaristan, İtalya, Letonya,
Portekiz, Polonya, Romanya, İsveç, Slovakya
ve Slovenya.

ğını söyleyen Ayaz, yapılacak bir köprüye Naim
Süleymanoğlu’nun adının
verileceği müjdesini verdi.
Balkan
Türkleri
Derneği’nin yapılan genel
kurulunda tek aday olarak girdiği seçimde Genel Başkan seçilen Doç.
Dr. Selçuk Koç, iki dönem
yönetim kurul üyeliği yaptığını belirtti.
Balkan Derneğinde çalışmanın hangi sıfat adı
altında olursa olsun bir
gönül borcu olduğunu
belirten Selçuk Koç “ilmimizin sadakasını vermek
zorundayız“ ifadelerini
kullandı.
“Bayram Çolakoğlu, çıtayı çok yükseğe çıkardı.
Destekleri ile çıtayı daha
da yukarılara çıkarmak
için çalışacağız. Herkesin
desteklerini bekliyoruz.”
dedi.
280 delegeden önemli
bölümünün oy kullandığı
genel kurulda 11 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim ve
20 kişilik Federasyon de-

legesi seçildi. Selçuk Koç
başkanlığındaki Kocaeli
Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği’nin
11 kişilik yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:
Şükrü Ar, Ayhan Orhan,
Elif Bilge Doğan, Yavuz
Usta Sevcan Günzit,
Selahattin Aydın, Fatma
Basım, Ruşen Özcan,
Yeşim Armağan Aslan
ve Abdi Karademir. Denetim Kurulu’na da Mehmet Yunus Tekel, Samet
Ay ve Furkan Sarpken
seçilirken, Federasyon
Delegeleri de şu isimlerden oluştu: Bayram Çolakoğlu, Selçuk Koç, Şükrü
Ar, Ayhan Orhan, Yavuz
Usta, Elif Bilge Doğan
Selahattin Ayhan, Sevcan Günzit, Fatma Basım,
Ruşen Özcan, Yeşim Armağan Aslan, Abdi Karademir, Minaz Karagöz,
Ahmet Akbulut, Türkan
Günay, Selçuk Karademir, İlker Korkmaz, İlyas
Kurtuldu, Necla Soybelli
ve Emine Düzgün.
Kırcaali Haber

NAP denetimleri
devam ediyor
Milli Gelir Ajansı’nın (NAP) denetim kampanyası,
ülke çapında kış tatil yerlerinde 24 saat devam ediyor.
NAP Basın Merkezinden verilen bilgiye göre kampanyanın başından beri yaklaşık 3 000 teftiş ve gözlem
yapıldığı bildirildi.
Sonuç lar, en ç ok vergi yükümlülükler inin
Pamporovo'da, en az ise Bansko'da ihlal edildiğini göstermektedir. Bu yıl ilk kez ödeme makbuzunun kesilmemesi artık en çok tespit edilen vergi suçu değil, çünkü

birinci suç kasada bulundurulan para ile yazar kasanın
kaydettiği ödemelerin miktarı arasında tutarsızlık olmasıdır. Tatil beldelerinde kış mevsiminin başlangıcından
bu yana NAP tarafından saptanan toplam ihlal sayısı,
teftişlerin yüzde 10'u altına kadar düşmektedir. Vergi
suçlarından dolayı mekanların 1 aya kadar kapatılmasının buna önemli bir katkısı vardır.
Bilindiği gibi, NAP müfettişleri, İçişleri Bakanlığı ekipleriyle birlikte tüm kış tatil yerlerinde gizli ve açıktan
gözlemler gerçekleştiriyor, mevcut malların envanter
işlemlerini ve turizm sezonunun başlangıcından bu
yana ciro denetimi yapıyorlar. Malların otellere, restoranlara ve diğer ticari mekanlara hareketi, ayrıca borsa
ve pazarlar da izleniyor. Borovets, Bansko, Pamporovo, Velingrad ve diğer tatil beldelerinde kış sezonunun
sonuna kadar en az 5000 denetim yapılması bekleniyor. Kampanyada riskli malların hareketinden başka
kişisel ihtiyaçlar için lüks araçların kullanımını kontrol
eden mali kontrol birimi de yer alıyor.
NAP Denetim Müdürü Vasil Panov, denetim kampanyası ile ilgili şunları söyledi: “İhlallerin oranının azalması aslında iyi bir haber. NAP’ın amacı hiçbir zaman
keyfiyete göre ceza uygulamak değil, tüccarların kanunlara uygun davranması olmuştur”.
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Savunmasız gruplardan öğrenciler
için okullara ilave fon sağlanacak
Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, basın
mensuplarına verdiği brifingde bölgesel farklılaşma, savunmasız gruplardan çocuk ve öğrenciler
için ilave fon sağlanması
ve finansal dağıtım mekanizmasının değiştirilmesine yönelik Bakanlığın üç
öncelikli politikası için 90
milyon leva öngörüldüğünü bildirdi.
Bakan, bu 90 milyon levanın, 1 Eylül 2017'den
itibaren okul eğitimine
yönelik maaşların yıl boyunca ödenmesi için sağlanan fonlara ilave fon olduğunu açıkladı.
Devlet Bütçe Yasası ile
bazı belediyeler ek olarak
55 milyon leva alıyor. 35
milyon leva dağıtılmadı ve
bu kaynaklar, savunmasız
gruplardan çocukların ve
öğrencilerin yoğunlaşmasına ilişkin mekanizma
oluşturulması için harcanacaktır.
Bakan, “Bölgesel katsayılara göre, sekizinci

gruptaki belediyeler en
yüksek ek orana (yüzde
12) sahip olacak. Çalışmanın en zor olduğu
savunmasız gruplardan
çocukların yoğunluğunun
en yüksek olduğu okullar
için ek kaynakların yüzdesi henüz belirlenmedi,
ancak en yüksek grup için
yüzde 15 ile 20 arasında
olacağı tahmin ediliyor”

diye izah etti.
Bakan, “Bir derslikte
asgari öğrenci sayısı belirlenmedi. Ağırlıklı olarak
savunmasız gruplardan
çocukların eğitim gördüğü
sınıflarda daha az sayıda
çocukların olabilecek.
Amaç, pedagojik uzmanların, ebeveynleri düşük
eğitim düzeyine sahip
olan çocuklar ile daha iyi

ve daha kaliteli çalışabilmeleridir.
İlkokul veya daha düşük
eğitime sahip ailelerin çocuklarının yüzde 50'sinden fazlasının ebeveynlerinin ilkokul veya daha düşük eğitime sahip olduğu
okullara en çok ilave fon
sağlanacak. Öğretmenler,
onları yetiştirmek için en
fazla çaba göstermelidir-

Bulgaristan’da serbest çalışanlar 250 bin kişi
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat)
verilerine göre 2016’da
Bulgaristan’da kendi hesabına çalışanlar, 15 ile
64 yaş arasında neredeyse çeyrek milyon kişiydi.
İstatistiklere göre çalışan vatandaşların yüzde 12'si Bulgaristan'da
sosyal güvenlik programı
kapsamında belirlenen
bir veya daha fazla sosyal riske karşı kendilerini
sigorta ettirmeye seçmişlerdir.
AB'deki serbest meslek sahiplerinin ortalama
oranı yüzde 14 ve Bulgaristan ile aynı göstergeye sahip ülkeler Fransa,
Avusturya ve Litvanya'dır.
Ulusal İstatistik
Kurumu’nun (NSİ) 2016
verilerine göre, Bulgaristan'daki çalışanların sayısı yaklaşık 3, 2 milyon
kişiydi. Onlardan iş sözleşmesi ile çalışanlar 2,8
milyon, işverenlerin sayısı 100 bin'den fazla ve
ülkemizde serbest meslek
sahibi kişi sayısı 250 bin
civarındaydı.
Avrupa kriterlerine göre,
"serbest çalışanlar" genellikle beş kategoride
tanımlanmaktadır:
-Girişimciler;
- Geleneksel serbest
mesleklerde çalışan kişiler;

- Zanaatkar, tüccar ve
çiftçiler;
- Düzenlenmemiş meslekleri icra edenler (yani
"yeni profesyoneller");
-Vasıfsız emek sahipleri.

6 milyondan fazla kişiydi.
Eurostat'ın analizine göre,
AB'de üç serbest çalışanın ikisi erkeklerden oluşuyor; yarısından fazlası
45 yaş üzerinde ve bu ka-

Milli Gelir Ajansı (NAP)
tarafından yapılan açıklamada sigorta primlerini
kendileri ödeyen kişilerin
sigorta türünü değiştirmeleri için son başvuru
tarihinin 31 Ocak 2018
olduğu anımsatıldı.
Sigorta primlerini kendileri ödeyen kişilerin sigorta türü, NAP İcra Müdürüne beyan dilekçesi
verilerek, her takvim yılı
için değişebilir.
AB'de serbest çalışanların yaptığı işler
Eurostat verilerine göre,
2016 yılında AB'de serbest meslek sahipleri 30,

tegorideki yaklaşık yüzde
70'i bağımsız çalışıyor,
yani başka işçiler olmadan çalışıyor.
Serbest meslek sahibi
kişilerin en yüksek oranı
Yunanistan'da. Orada serbest çalışanın neredeyse
birisi kendi kendisinin patronu. Güney komşumuzdaki iş sahipleri işçilerin
yaklaşık yüzde 30'unu
oluşturuyor.
İtalya'da serbest meslek
sahipleri ülkede işçilerin
yaklaşık yüzde 20'sini
oluşturuyor. Yani her beş
işçiden biri kendi kendisinin patronudur. Polonya

için de veriler benzerdiryüzde 18.
Danimarka’da serbest
meslek sahipleri oranı
yüzde 8, Almanya, Lüksemburg ve İsveç'te ise
bu oran yüzde
9'dur.
Eurostat’ın analizine göre, AB'de
en yaygın serbest
meslekler, perakende ticaret, otomobil ve motosiklet tamirciliğidir.
Bu mesleklerde
serbest çalışanların sayısı yaklaşık
5 milyon kişidir.
Bu mesleklerden
sonra serbest çalışanların görüldüğü diğer meslekler: tarım, ormancılık ve
balıkçılık - AB'de toplam
4, 4 milyon işçi; inşaat ve
girişimcilik - 3,9 milyon
kişi; profesyonel, bilimsel
ve çok spesifik teknik faaliyetler – 3,7 milyon kişidir.
Analiz sonuçları, yalnız
çalışmaya istekli olanlar
arasında genç nüfus oranı oldukça artma eğilimi
göstermektedir. 2015'te
AB'de sigorta primlerini
kendileri ödemeyi seçen
25 yaş altındaki gençlerin
sayısı 70 bin iken 2016'da
bu sayı 100 bine çıktı.
Kırcaali Haber

ler ve bu nedenle daha
fazla para kazanacaklar”
dedi.
Vılçev, finansman formülündeki değişikliğin daha
küçük okullara ve daha
küçük belediyelere daha
fazla fon sağlanmasına
neden olduğunu belirtti.
Bölgesel katsayı ile ilave
fonlar, nüfusu 100 000'in
üzerinde olan büyük şehirlere, belediye merkezine olan uzaklığına ve
belediyenin büyüklüğüne
bağlı olacak dedi.
Böylece Kuzeybatı Bulgaristan, Rodoplar, Istranca, Sakar, sınır bölgelerinde bulunan belediyeler, Vidin ili belediyeleri,
Ivaylovgrad, Madjarovo,
Bolyarovo belediyeleri ve
başka belediyelere eğitim

için daha fazla para sağlanacak.
Bir belediye ne kadar
küçük ve daha uzak olursa, genç öğretmenlerin o
belediyede öğretmenlik
yapma eğiliminin o kadar
az olduğunu kaydetti. Bakan Vılçev, ayrıca Bakanlığın 10 yıl sonra çok sayıda pedagoji uzmanının
emekli olması sonucunda
beklenen öğretmen krizine tepki göstermek için
araçlar aradığını söyledi.
“O zaman yalnızca genç
insanlara bel bağlanacak. Oysa gençler büyük
şehirlerde ikamet edip
çalışmayı tercih ediyorlar”
diyen Vılçev, Bakanlığın
tam olarak ne tür mekanizmalar uygulayacağını
söylemedi.
Kırcaali Haber

Engellilere ve yaşlılara
maddi destek

Avrupa vakıflarının girişimiyle düzenlenen “Demans
Hastalarının Deneyimlerini Değerlendirelim” konulu
konferans kapsamında yapılan ödül töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı
Rositsa Dimitrova, “Engelli insanların haklarının garanti edilmesi, hükümetin ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Bulgaristan Dönem Başkanlığının önceliklerinden
biridir” diye kaydetti.
Dimitrova, “Yaşlıların ve özürlü bireylerin ev ortamında yaşamaları ve aynı zamanda bağımsız olmalarını
desteklemek
için uzun vadeli bakım
hizmetleri
geli şt ir mek
son derecede önemlidir.
2 0 18 - 2 0 2 1
Dönemi Ulusal Uzun
Süreli Bakım
Stratejisinde
bunlara temel vurgu yapılmıştır” diye konuştu.
2018-2021 Dönemi Uzun Süreli Bakıma İlişkin Ulusal
Strateji Eylem Planı, 200’ü aşkın engelli ve yaşlıya yönelik yeni 100 sosyal hizmet oluşturmasını öngörüyor.
Onların arasında farklı demans belirtileri görülen kişilere ve ailelerine destek için 6 günlük merkez, ağır ve
çoklu yetersizliği (AÇYE) olan bireyler dahi engelliler
için 16 günlük merkez, zeka geriliği ve zihinsel bozuklukları olan kişiler için 10 merkez ve kendi kendine
hizmet edemeyen yaşlılar ve engelliler için 68 merkez
bulunuyor.
Dimitrova, AB Konseyi Bulgaristan Dönem Başkanlığının Avrupa Erişilebilirlik Yasası ve engelli insanlar
için eşit haklar sağlanması konusunda önemli ilerleme
kaydedilmesi yönünde çalıştığını anımsattı.
Dimitrova, “2018 yılında devlet bütçesinden sağlanan
kaynaklarla belediyeler, ev ortamında kişisel asistan,
sosyal asistan ve ev yardımcısı sağlanmasına yönelik
sosyal hizmetler devam edecek. Bunun için ayrılan 68
milyon leva ile farklı demans belirtileri görülen kişiler
dahi 26 000’den fazla engelli ve yaşlılara destek sağlanacak” dedi.
Bakan Yardımcısı, “2019 yılından itibaren bu hizmetlerin tamamen devletin gerçekleştirdiği faaliyetler
olarak devlet bütçesinden sağlanacak fonlar ile sağlanması öngörülmektedir” diye sözlerine ekledi.

HABERLER

21 Şubat 2018

Kırcaali Haber 4

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev: Türkiye
Bulgaristan için çok önemli bir komşu, çok önemli bir ortaktır
Bulgaristan'ın Edirne
Başkonsolosu Vasil Vılçev, Türkiye'nin Bulgaristan için çok önemli bir
komşu, çok önemli bir
ortak olduğunu bildirdi.
Bulgaristan'ın Edirne
Başkonsolosluğundan
edinilen bilgiye göre,
Edirne Valisi Günay
Özdemir kentteki bir
restoranda düzenlenen
toplantıda, Türkiye ve
Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin zaman zaman aksamaya girdiğini belirtti.
Bulgaristan'ın dönem
başkanlığında bu ilişkilerde önemli gelişmeler
olacağına inandığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:
"Bu olumlu gelişmelerin ben özellikle
Bulgaristan'ın dönem
başkanlığında Türkiye
açısından çok önemli gelişmeler olacağına
inanıyorum. Şimdiye kadar olan ilişkilerde özellikle Bulgaristan Başbakanı Borisov'un göstermiş olduğu başarı hem
Bulgaristan hem Türkiye açısından önemli bir
başarı. Avrupa Birliği'ne
de çok önemli katkılar
yapacağını ve Avrupa
Birliği'nin son dönemdeki sıkıntıları aşmasında

katkı sağlayacağını düşünüyorum."
Başkonsolos Vılçev ise,
Bulgaristan'ın zor bir dönemde Avrupa Birliği

sınırları olduğuna dikkat
çeken Vılçev, şöyle devam etti:
"Genel olarak mülteci
krizi ve sınır güvenliğinin

şında ekonomi gelmektedir. Ekonomik konularda daha fazla proje
yapılması, ekonomik alt
yapıların düzeltilmesi ve

Konseyi Dönem Başkanı
olduğunu aktardı.
Önceliklerini 4 ana
başlıkta toplayacaklarını
aktaran Vılçev, "Balkan
ülkelerinin tümü Avrupa
Birliği'ne dahil olmadığı
sürece AB bir bütün değildir. Birinci önceliğimiz
Balkanlar'ın perspektif
konusudur ve önceliğimiz Bulgaristan'ın AB'yi
nasıl gördüğüdür." ifadelerini kullandı.
İkinci ana konunun AB

sağlanması asıl amaçların başında gelmektedir. Bunlar ile birlikte
öncelikli konularımızın
başında genç istihdamı
gelmektedir. Bulgaristan
Cumhuriyeti'nin AB'ye
girişi ile genç nüfus diğer AB ülkelerine daha
fazla ilgi göstermiş ve
ülkemizin genç nüfus
sayısı azalmıştır. Bu
konuda detaylı bir çalışma yapılacaktır. Tabi
en önemli konuların ba-

ülkeler arasında daha
fazla işbirliği ve proje
gerekmektedir. Düşük
bütçe, düşük finans ve
ekonomik duruma sahip
ülkelere yapılan fonların
öncelikli olmasına inanıyoruz."
Vılç ev, Bulgar istan
- Türkiye arasındaki
Avrupa Birliği konusu
ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Bulgaristan
Cumhuriyeti Başbakanı

Meclis, Türkiye’deki göçmenlere vatandaşlık
hakkı tanıyan kanun tasarısını reddetti
Bulgaristan Meclisi,
Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) Bulgaristan vatandaşı olma
hakkına sahip yabancıların kapsamının genişlemesine ilişkin yasa
tasarısını reddetti. Buna
ilişkin yapılan oylamada
25 milletvekili kabul, 46
milletvekili ret oyu kullanırken 86 milletvekili ise
çekimser kaldı. Böylece HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve
HÖH Milletvekilleri tarafından Millet Meclisine sunulan Bulgaristan
Vatandaşlık Kanunu’nda
değişiklik yapılmasına
ilişkin kanun tasarısı
Meclis Genel Kurulunda
reddedildi.
HÖH Milletvekili Hamid
Hamid, “Bunlar, babası
veya dedesi Bulgaristan
vatandaşlığına sahip kişiler, Bulgaristan'ı çok

seviyorlar, ancak idari
engellerden dolayı vatandaş olamıyorlar” diye
izah etti. Hamid, sözde
vatanseverlerin bu ta-

sarının, Bulgaristan vatandaşlığından gönüllü
olarak vazgeçen göçmenlerin haklarının iade
edilmesini hedeflediği
yönündeki iddialarına
yanıt verdi.

Irkçı ve aşırı milliyetçi
görüşleriyle bilinen Birleşik Vatanseverler Koalisyonu milletvekili Stanislav Stanilov, “Hedef,

önümüzdeki 4-5 yıl içinde Türkiye'den yaklaşık
1,5 milyon kişinin Bulgaristan vatandaşlığı alması ve seçimlerde HÖH’ün
daha fazla oy almasıdır”
diye ileri sürdü.

Milliyetçi Hristiyan Mitev, Bulgaristan vatandaşlığı alma hakkına sahip kişilerin kapsamının
gereğinden fazla genişletildiğini sözlerine ekledi.
Hamid Hamid, “ Yasa,
vatandaşlıktan vazge çenleri kapsamıyor” diye
belirtti.
Ta s a r ı d a
ayrıca Bulgaristan vatandaşlığını geri
kazanmak
için başvuru
tarihinden en
az üç yıl önce
Bulgaristan'da daimi
veya uzun süreli ikamet
iznine sahip olunması
şartından vazgeçilmesi
öngörülüyordu.
Kırcaali Haber

Borisov'un görüşmelerinde de aktarıldığı gibi
desteğin devam edeceğini vurguladı.
"Amacımız güzel ve
ortak bir geleceğin sağlanması"
Bulgaristan'da, dönem
başkanlığı sonlanana
dek bir AB zirvesinin
yapılacağını dile getiren
Vılçev, şunları kaydetti:
"Sayın Erdoğan da
görüşmeler gerçekleştirmesi için davet edilecektir. Genel olarak
bu zirvede konuşulması gereken ve öngörülen konular arasında
Türkiye'nin konumu ile
ilgili açık konulardır.
Genel olarak asıl amaç
inanıyoruz ki, bu görüşmelerde Türkiye ile ilgili
ilişkilerin iyi bir sonuca
ulaşmasıdır. Başbakanımız Borisov bu güne
kadar yürüttüğü bütün
görüşmelerde kendisi Türk tarafına verilen
destekler, göçmen krizi
ile ilgili sınırlarda güvenliklerin sağlanması
konusu gibi yapılan bütün büyük yardımlarda
dahil hepsi için teşek-

kür etmiştir. Şu an için
Türkiye ve Bulgaristan
arasında ekonomik projeler çok fazla gerçekleştirilmek üzere, örnek
olarak kültürel konular
var. İstanbul'daki Demir
Kilisesi'nin açılması gibi.
Türkiye Bulgaristan için
çok önemli bir komşu,
çok önemli bir ortak ve
bu bağlamda genel olarak bütün ilişkilerimizde
Bulgaristan tarafı olarak
amacımız güzel ve ortak
bir geleceğin sağlanması."
Toplantıya, Dışişleri
Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan
Türk Vural, Yunanistan
Edirne Konsolosu Satiria Theochard, Bulgaristan Konsolosu Radoslava Kafedjıyska, Fransa
ve Almanya Fahri Konsolosu Ercan Dursunoğlu, Avusturya Fahri Konsolosu Hüseyin Sıragezen, Trakya Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mümin Şahin ve
Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı
Hakan Akıncı katıldı.
Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediyesi’nin 2018
Yılı Bütçesi 13 729 000 leva
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Meclisi, 13 729
000 leva miktarındaki mali çerçeveli 2018 Yılı Belediye Bütçesi’ni kabul etti.
Bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Belediye
Başkanı Müh. Sunay Hasan, ”Dengeli ve gerçekleşebilir bir bütçe” dedi.
2018 Bütçesi’nin yüzde 33’ünün veya 4 527 499

levanın eğitim sektörü için harcanması öngörülüyor. Bütçenin yüzde 29,8’i veya 4 097 109 leva
ilçede altyapının oluşturulması ve bakım onarım
işlerinin yapılması için yatırım yapılacak. Sermaye
harcamaları listesinde sokakların ve ilçe yol şebekesinin asfalt ve onarım çalışmaları yer almaktadır. 2018 yılında bütçenin bir kısmı belediyenin
başlıca önceliklerinden biri olan yerleşim yerlerine
su temini ve spor altyapısının inşası için ayrılacak.
Tutarın bir kısmı, çeşitli proje oluşturması ve çeşitli hibe programları ve projelerine başvuru için
öngörülmektedir.
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Bulgaristan vatandaşlığı alanların sayısında düşüş
Geçen yıl Bulgaristan
vatandaşı olanların sayısında kesin bir düşüş var.
Cumhurbaşkanlığı Bulgaristan Vatandaşlık Komisyonu yıllık raporuna göre
Bulgar vatandaşlığı verilenler bir önceki yıla göre
4 kat daha azdır.
Böylece 2017 yılında
sadece 3380 kişi Bulgar
pasaportu aldı. Buna karşılık, bir yıl önce onların
sayısı 12 900 idi.
Ancak raporda, son yıllarda Bulgaristan vatandaşlığı talep eden kişilerin sayısının artırılması
yönündeki istikrarlı bir
eğilime rağmen bu değişikliğin nedenlerinden
bahsedilmiyor.
Çoğuna Bulgar kökeninden, ya da bir ebeveyninin Bulgar olmasından
dolayı vatandaşlık verildi.
Bu nedenle Bulgar vatandaşlığı kazananlar sırasıyla 1436 ve 1613 kişidir.
Başka 307 kişi, yıllarca

şidir.
2017'de İsrail'den 303,
Tü r k i y e 'd e n 2 9 4 v e
Moldova’dan ancak 207
kişi Bulgaristan vatandaşlığı aldı. Sadece bir yıl
önce onlar 1200 kişi, ya
da neredeyse 6 kat daha
fazlaydı.
Bulgaristan vatandaşı
olmak isteyenlerin arasın-

Bulgaristan’da ikamet etmeleri veya Bulgaristan
vatandaşı olan biriyle evlilik yapmalarından dolayı
Bulgaristan vatandaşı oldular. Bazı yatırımlar için
vatandaşlık alan 12 kişiden hiç biri A sınıfı proje-

ye para yatıran büyük bir
yatırımcı değil.
2017 yılında ülkeye olan
yararları nedeniyle sekiz
sporcuya da vatandaşlık
verildi.
Bunun dışında istatistikler, 251 kişiye Bulgaristan

vatandaşlığının iade edildiğini gösteriyor.
Geleneksel olarak sıralamada 1150 kişinin vatandaşlık belgesi aldığı
Makedonlar ilk sırada yer
alıyor. İkinci sırada yer
alan Ukraynalılar, 710 ki-

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir konferansta konuşan Avrupa
Birliği (AB) Komisyonu
Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Üyesi
Maria Gabriel, ”Küçük
ve orta ölçekli işletmeler,
kişisel verilerin korun-

sel verilerin korunmasını
devam ettiriyor.
Yönetmelik, çakışmaları ortadan kaldırmakta
ve yetkili makamlar tarafından uygulanan cezalar
açısından tutarlılık sağlamaktadır.
Kişisel Veri Koruma Ko-

kişisel verilerin korunmasıyla ilgili Avrupa kurallarının kapsamını genişletiyor. Onlar, AB'de
yerleşik olmayan ancak
AB'de yaşayan vatandaşların kişisel verilerini
işleyen yöneticiler için de
geçerli olacak.

masıyla ilgili yeni düzenlemeye hazırlansın” diye
çağrıda bulundu.
Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği, kendi düşüncesine göre dijital ortama
güven oluşturmak için
sağlam bir çerçevedir.
Yönetmelik, Avrupa şirketlerinin gelecek rekabetçilik koşullarını belirlemektedir. Bu belge, 20 yıl
boyunca geliştirilen kişi-

misyonu Başkanı Ventsislav Karadjov, “Yönetmelik reformun temelini
oluşturuyor. Kişisel veriler zaten bir patlama yaşanan e-ticaretin aktif bir
parçasıdır. Bu nedenle,
kişisel verilerin daha aktif
bir şekilde korunmasına
ihtiyaç var” dedi.
Karadjov, iyi eğitim almış personele de vurgu
yaptı. Yeni düzenleme,

Böylece, yöneticilerin
bilgi işlem faaliyetlerinin,
veri sahibinin ücret ödemesi veya davranışlarını
izlemesi gerekip gerekmediği fark etmeksizin
Birliğin içinde böyle bir
davranış ortaya çıktığı
sürece AB’de bulunan
kişilere mal ve hizmet
tedarikiyle bağlantılı olduğu durumlarda geçerli
sayılacak.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel
Yönetmelik, veri denetleyicileri ve işlemciler
için bazı yükümlülükler
getirmektedir. Bunlardan
bazıları yürürlükte olan
mev zuat t a t amamen
yeni ve bilinmiyor. Bunlar, bunu kanıtlayabilme
(hesap verebilirlik) durumunda olan yönetmelikte belirtildiği gibi, kişisel bilgilerin korunması
ilkelerine uygun olarak
veri işlenmesidir. Veri
denetleyicileri ve işlemcilerin diğer yükümlülükleri: Tasarım aşamasında
ve varsayılan olarak veri
koruma sağlama; yönetmelikte açıkça belirtilen
durumlarda veri koruma
görevlisinin belirlenmesi; sorumlu olduğu işleme faaliyetlerinin kaydını
tutmaktır.
Yönetmelik ayrıca, veri
denetleyicileri ve işlemcilere yönelik kişisel veri
ihlalinde müdürü ve veri
sahibine bildirmenin yanı
sıra ihlal ile ilgili gerçekler. Bunların sonuçları,
ihlallerle başa çıkmak
için alınan önlemler. Veri
koruması üzerine etki
değerlendirmesi de dahil olmak üzere kişisel
veri güvenliği ihlallerini
belgelemek zorunluluğu
getirecektir.
Kırcaali Haber

da 194 Sırp, 78 Arnavut,
41 Ermeni, 34 Vietnamlı
ve başka yabancılar var.
Egzotik yerler arasında
Kuveyt, Kore, Ekvator,
Venezuela, Kongo, Etiyopya, Nijerya, Hindistan
ve başka ülkelerin vatandaşları bulunuyor.
Kırcaali Haber

TÜRSAB temsilcileri, Bulgar
meslektaşlarıyla buluştu
Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) temsilcilerini, Bulgar meslektaşlarıyla çalışma toplantısında buluşturdu.
Başkent Sofya'da yapılan çalışma toplantısına
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, TÜRSAB Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler Direktörü
Ela Atakan, THY Bulgaristan Müdürü Mehmet
Gürkaynak ve sektörden 20'den fazla turizm acente temsilcisi katıldı.

Kişisel verilerin korunmasıyla
ilgili yeni düzenlemeler getiriliyor
Etkinliğin açılışından sonra AA muhabirine açıklama yapan Ulusoy, "Turizm acentelerine baktığımızda, ben onları, ilişkileri, halkları bir araya getiren köprü inşaatçıları olarak da görüyorum." dedi.
Ulusoy, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki yakın
bağlara işaret ederek, "Komşu ülke olarak iki halk
arasındaki anlayış turistik faaliyetlerle birlikte güçlendiriliyor." diye konuştu.
Türklerin Bulgaristan'a gelen turist sayısı bakımından 3. sırada yer aldığına işaret eden Ulusoy,
Bulgar vatandaşlarını da Türkiye'yi önemli bir turistik destinasyon olarak gördüklerini belirtti. Ulusoy, Türk Büyükelçiliği ve Kültür ve Turizm Müşavirliğinin bu gibi girişimlere gelecekte de destek
vermeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.
TÜRSAB Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Atakan da 10 senedir THY, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yaparak Türkiye turizminin tanıtımını gerçekleştirdiği söyledi. Yurt dışına
turist götüren seyahat acenteleri ile Türkiye'ye
turist getiren acenteleri buluşturduklarını anlatan
Atakan, "Bizim buradaki en büyük amacımız ülkemizi tanıtmaktır." dedi.
THY Bulgaristan Müdürü Gürkaynak da Bulgaristan ve Türkiye'nin senelerdir yan yana yaşayan
iki komşu olduğuna işaret ederek, "2017 senesi
verilerinde Bulgaristan'a gelen turist sayısına baktığımızda Türkiye 1. sırada. Aynı şekilde biz de
Bulgar turistleri Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. Bu
nedenle detaylı Türkiye tanıtımına girdik." ifadesini
kullandı.
Gürkaynak, haftada Sofya'dan 18, Varna'dan da
7 uçuşla Bulgar turistleri Türkiye'nin bütün turistik
merkezlerine taşımak istediklerini dile getirdi.
Organizasyonda, Edirne Belediyesi adına yapılan sunumda da Bulgaristan sınırına yakın şehrin
turistik, kültürel ve tarihi özellikleri anlatıldı.
Toplantının devamında TÜRSAB temsilcileri, Bulgar meslektaşları ile görüşmeler yaparak,
karşılıklı işbirliği alanında yeni hedefler belirledi.
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Bakan Pavlova, COSAC Genel Kurulunda
Bulgaristan Başkanlığının önceliklerini tanıttı
Bulgaristan Parlamentosu himayesinde Sofya’da
gerçekleştirilen Avrupa
Birliği'ne (AB) Üye ve
Aday Ülkelerin AB Parlamentoları Topluluk ve
Avr upa İşler i Komisyonları Konferansı (COSAC) Genel Kurulunda
Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'ndan
Sorumlu Bakan Lilyana
Pavlova, Dönem Başkanlığının önceliklerini tanıttı. Bakan, kilit önem taşıyan öncelik olarak Batı
Balkanlar'ın AB perspektifine siyasi angajman olunması olduğunu öne sürdü.
Bakan Pavlova, bu siyasi angajmanın Sofya'da
17 Mayıs’ta AB ve Batı
Balkan ülkeleri liderlerinin katılımıyla düzenlenecek zirve toplantısında
doğrulanması gerektiğini
kaydetti. Pavlova, bu konu
bizim için son derece
önemli olduğunu ve Avrupa perspektifinin, gelecek
altı ay içinde katılım için
bir tarih belirleneceğine
dair sahte bir vaat veya
uyarı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Bakan, Başkanlı-

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2016 yılında çevre
temizlik vergilerinin,
vergilerden ve sosyal
primlerden elde edilen
toplam hükümet gelirindeki payına ilişkin
analiz sonuçlarına göre
Bulgaristan, en yüksek
çevre vergileri ödenen
beş AB ülkesi arasında
yer alıyor.
Ülkedeki çevre temizlik
vergileri, 2016'da vergilerden ve sosyal primlerden elde edilen toplam
gelirlerde yüzde 9,6'lık
bir payı oluşturuyor. AB
ortalaması ise yüzde 6,3
olarak gerçekleşti. Buna
ek olarak 2016 yılında
Bulgaristan'da toplanan
çevre temizlik vergileri
1, 334 milyar avro tutarındaydı. Karşılaştırma
yapacak olursak, 2007
yılında ülkenin AB'ye
tam üyeliği yapıldığı
sırada toplanan çevre
temizlik vergisi miktarı
yaklaşık 1 milyar avroydu. Bu demektir ki, 10
yıl içinde çevre temizlik
vergisi miktarında 334
milyon avro artış kaydedildi.
Ülkemizde toplanan

ğın bir Balkan Başkanlığı
olarak hatırlanacağını
ümit ettiğini ifade etti.
Pavlova,
“Batı
Balkanlar'ın Avrupa perspektifi, Batı Balkan ülkeleri ve diğer AB ülkeleri
arasındaki bağlantı, çabalarımızın ve önceliklerimizin odak noktasıdır.
Bulgaristan'ın, bir Balkan
ülkesi olarak komşularımıza, Batı Balkanlardan
dostlarımıza her zaman-

kinden daha fazla verebileceğimiz şeyin olduğuna, el uzatabileceğimize
inanıyoruz. Barış ve güvenlik, Avrupa'nın istikrarı önemlidir. Tarihsel
ve ekonomik zorluklarla
karşılaşmış olan ülkelerin
tüm kriterleri yerine getirmek için gerekli çabayı
gösterdikleri takdirde AB
perspektifine, AB’ye katılma şansına sahip olacaklarına dair desteğimize,

irademize ihtiyacı var.
Avrupa perspektifinin
bu şekilde olması, adil bir
plan yaparak, her bir ülkenin katkısı ve taahhütleri
konusunda adil bir analiz
yapılması gerektirdiğine
inanıyoruz. Öte yandan
bu süreç yıllara mal olacak. Bu yıllar içinde istikrar ve refah arasında iyi
bir bağlantı olması önemlidir. Bu nedenle, bu ülkelerin Avrupa perspektifine

ve siyasi taahhüdüne katılımı geri dönüşü olmayan
bir süreçtir” diye kaydetti.
Bakan Pavlova, A B
bütçesi konusundaki tartışmanın en önemli olduğunu belirtti. Tartışmada
güvenlik, göç, dış eylemler ve fonlar, iklim değişikliği gibi yeni zorluklarla
mücadeleye değinilmesi
gerektiğini söyledi. Az
çabayla çok para kazanmanın önemini vurguladı.
9 Mart’ta AB Maliye Bakanları Zirvesi yapılacağını açıklayan Pavlova,
o zaman AB’nin kendi öz
kaynaklarıyla ilgili olanaklar ve reformlar hakkında
bir tartışma olacağını dile
getirdi.
Güvenlik ve istikrara ilişkin öncelikle ilgili Pavlova, konunun çeşitli boyut
ve yönleriyle son derece
önemli olduğunu söyledi.
Bakan, ”Birincisi, AB'nin
dış sınırlarındaki güvenlik,
daha etkili dış sınır denetimi nasıl sağlanacağı ve
güvenlik sistemleriyle etkili bir şekilde nasıl çalışılacağıdır. Burada da çok
önemli bir konudur ve bu,
bizim önümüzde duran en

Bulgaristan, en yüksek çevre temizlik
vergisi ödenen beş AB ülkesi arasında
çevre temizlik vergilerinde en büyük payı enerji
vergileri (ulaşım yakıtları da dahil) oluşturuyor,
yüzde 75 civarındadır.
Geri kalan vergilerin
yüzde 20'sini (yakıtlar
hariç) nakliye vergileri
ve yüzde 5’ini çevre ve
kaynak kirliliği vergileri
oluşturmaktadır.
AB’de dört tür çevre
vergisi var: enerji (her
türlü nakil yakıtları),
nakliye (motorlu taşıtların ithalatı veya satışı,
motorlu araçların tescili,
vb.) ve çevre ve kaynak
kirliliği vergileri.
Çevre temizlik vergileri, üretici, ya da tüketiciler olsun ekonomik operatörlerin davranışlarını
etkilemek için giderek
daha fazla kullanılmaktadır.
Analiz sonuçları, bu
vergilerin aynı zamanda hükümetin çevrenin
korunması veya doğal
kaynakları etkin bir şe-

kilde yönetme maliyetini
artırmak için kullanabileceği bir gelir ürettiğini
gösteriyor.
AB’de 2016’da toplanan çevre temizlik
vergisi 364 milyar avroydu
AB'de çevre temizlik
vergilerinde elde edilen
devlet gelirleri, 2006'da

296,5 milyar avro iken
2016'da 364,4 milyar avroya ulaştı. Çevre temizlik vergilerinin payı AB
ülkeleri arasında önemli
farklılık göstermektedir –
çevre temizlik vergilerinde en yüksek pay yüzde 11,7 ile Letonya'da
kaydedildi. Letonya’yı,
Slovenya –yüzde 10,6,

Yunanistan –yüzde 9,8,
Bulgaristan –yüzde 9,6,
Hırvatistan –yüzde 9,3
ve Romanya –yüzde 9
olmak üzere beş AB ülkesi izledi.
Diğer uçta çevre temizlik vergilerinin en düşük
payı Lüksemburg'da
(yüzde 4,6, A lman ya - yüzde 4,8, Fransa

ciddi tartışmalardan biri
olduğunu söyleyebilirim”
diye yorum yaptı.
Konu, Adalet ve İçişleri
Konseyi tarafından tartışılacak ve "Başkanlık
Dostları" adı altında kurulan grup ise iltica yasası
reformu konusunda çalışıyor.
Dördüncü öncelik - dijital ekonomi, dijital pazarla
ilgili Pavlova, 2018'de dijital tek pazarın hayata geçirilmesi için azami gayret
gösterileceğini kaydetti.
Bakan, bunun ülkemizin yatırımlarda yüzde
600'lük bir artış kaydettiği sektör olduğunu belirtti.
Pavlova, istikrarlı ekonomik gelişme, sıfır bütçe
açığıyla gurur duyduğumuzu vurguladı.
Bakan, “Bulgaristan,
İtalya ve Yunanistan'dan
sonra tarihi eserlerde
Avrupa'nın üçüncüsü, maden kaynaklarında dünya
ikincisi, lavanta ve lavanta
ürünleri üretimi ve ihracatında dünya birincisidir”
diye ifade etti.
Kırcaali Haber

-yüzde 4,9, Belçika ve
İsveç -yüzde 5) kaydedildi. En yüksek miktarda çevre temizlik vergisi
Almanya'da - 58 milyar
avro, İngiltere’de - 58
milyar avro, Danimarka
ve Polonya’da- 11 milyar
avro, İsveç’te - 10 milyar
avro ve başka ülkelerde
toplandı.
Bulgaristan'ın komşularına ilişkin veriler, 2016
yılında Türkiye'de 26 milyar avro, Yunanistan'da
yaklaşık 6 milyar avro,
Romanya'da - 2,5 milyar
avro, Sırbistan'da - 1,5
milyar avro çevre temizlik vergisi toplandığını
gösteriyor.
Çevre temizlik vergileri, üretici, ya da tüketiciler olsun ekonomik operatörlerin davranışlarını
etkilemek için giderek
daha fazla kullanılmaktadır. Kirleten öder ilkesini güçlendirmek ve
çevresel politika amaçlarını gerçekleştirmek
için esnek ve uygun
maliyetli araçlar sağladığı için AB bu araçlara
giderek daha fazla destek vermektedir.
Kırcaali Haber
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Yabancı uyruklu öğrenci bursları 250 levaya yükselecek
Merkezi Avrupa Üniversite Öğrenci Değişim
Programı kapsamında
Bulgaristan’da üniversitelere kabul edilen yabancı
uyruklu öğrencilere verilen burs miktarının 135
levadan 250 levaya yükselmesi öngörülüyor. Değişiklik, üniversite eğitimi
ve yükseköğrenim burslarının finansmanı ile ilgili
normatif düzenlemeleri
tadil eden bir kararname
taslağında yer alıyor.
Yükseköğrenim bursuna
yapılan 115 levalık zammın amacı, ülkemizde
kaldıkları süre boyunca
öğrencilerin masraflarını
karşılamak için daha adil
tazminat alabilmelerini
sağlamaktır.
Bu değişim programı
kapsamında yabancı yükseköğretim kurumlarında
eğitim gören Bulgaristanlı öğrenciler yaklaşık
200 avro tutarında burs
almaktadır. Yurt dışında
ikamet eden Bulgarlara
yönelik Bulgaristan’da
üniversitelerde veya bi-

da Ukrayna, Moldova,
Sırbistan, Makedonya ve
Arnavutluk gibi ülkelerde
üniversite, doktora ve uzmanlık eğitimi programlarına katılan aday sayısını
artırmaya yönelik istikrarlı bir eğilim ve Bulgaristan'daki yüksek okullar
ile bilimsel kuruluşlardaki
eğitime gösterilen ilginin
artması eğilimi olduğu
belirtiliyor.
Değişiklikler, Ekonomi,

Mümin Gençoğlu, vefatının
25. yıl dönümünde anıldı
limsel kuruluşlarda öğrenci kontenjan sayısı ise
1000’den 2000’e artırılıyor.
Lisans ve yüksek lisans eğitim programları
söz konusudur. Ulusal
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Olimpiyatları’nda birincilik elde eden ve Ukrayna,
Moldova, Sırbistan, Ro-

manya ve Kazakistan'da
Bulgarların yoğun olarak
yaşadığı bölgelerdeki lise
ve üniversite mezunlarına yönelik kontenjan ise
15'den 30'a çıkıyor. Doktora eğitim programlarına
öğrenci alımı kontenjanı
20’den 40’a yükselecek.
Yur tdışında gi derek
daha fazla okulda Bulgar

Dili ve Edebiyatı, Bulgaristan tarihi ve coğrafyası
okutuluyor. Bu nedenle
belge, Eğitim Bakanlığı
tarafından söz konusu
okullara gönderilen öğretmen sayısının 30’dan
50’ye artırılmasını öngörüyor.
Önerilen değişikliklerin
temel nedenleri arasın-

Eski Cumhurbaşkanı Plevneliev: Radev,
başkanlık sistemi getirilmesini istiyor
Bulgaristan Ulusal
Televizyonu’na (BNT) konuşan Eski Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev,
”Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, Bulgaristan'da
başkanlık sistemi getirilmesini istiyor, ancak bu
ülke için yanlış bir tercihtir” diye konuştu.
Plevneliev,”Parlamenter
cumhuriyet sistemi sorgulanmaya başlanmadan
önce ülkenin gelişeceğine dair umut vermeliyiz.
Bulgaristan'da başkanlık
sisteminin yeri yok. Levski
ve halk aydınlarının böyle
bir rolü yoktu. Onlar, temiz
ve kutsal bir cumhuriyetten söz ediyorlardı” dedi.
Eski Devlet Başkanı,
başkanlık sistemi yönetim şeklinin "Rus modeli"
olduğunu ve her zaman
böyle bir yönetim şeklinin
Bulgaristan'da uygulanmasına karşı olduğunu
belirtti. Plevneliev, Slavi
Trifonov’u kastederek,
“Ancak böyle fikirler, artık
Georgi Pırvanov ve "bir
TV sunucusu ve senaryo
yazarları” tarafından öne
sürüldü” dedi.
Trifonov’un girişimiyle
gerçekleştiren referandumun böyle bir amaç taşıdığını söyledi.
Plevneliev’in ifadesine göre Bulgaristan'daki
kurumlar acı çekiyor ve
bütün politikacılar vatan-

İdare Yönetimi ve Hukuk
eğitimi programlarına
aday sayısının azaltılmasını öngörüyor.
Aynı zamanda uzman
sıkıntısı yaşanan matematik, fiziksel ve kimyasal
bilimler, farklı branşlarda
öğretmenlik ve başka öncelikli mesleki alanlara
yönelik üniversiteler tarafından önerilen öğrenci
kontenjan sayısı devlet tarafından azaltılmayacak.

daşların devlete olan güvenini geri kazandırmak
için çalışmak zorundadır.
Plevneliev, Radev'in
davranışında çifte bir
standart gördüğünü vurguladı. “Avrupa'ya gidiyoruz, kendimizi Avrupalı
yapıyoruz, Brüksel'e gidiyoruz, yaptırımları des-

Plevneliev’in ifadesine göre Radev'in davranışında çifte standart,
Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, Kanada ile yapılan ticaret anlaşması ve
İstanbul Sözleşmesi açısından görülüyor.
İstanbul Sözleşmesi’ne
karşı olanların populizm

tekliyoruz, Bulgaristan'da
far klı konuşuyor uz”
diye yorumda bulundu.
Cumhurbaşkanı’nın çeşitli konularda görüş sahibi
olup, onu çok açık bir şekilde ifade etmesi gerektiğine inandığını söyledi.
Bir soru üzerine Plevneliev, Cumhurbaşkanı olarak daima açık ve kesin
bir tutum sergilediğini ve
çoğu zaman bundan dolayı kendisine karşı hoşnutsuzluk meydana geldiğini
söyledi.

yaptıklarını ve sorumsuz
davrandıklarını kaydeden
Plevneliev, kabul edilmemesinin ülkemizi üçüncü
dünya ülkeleri seviyesine
düşürdüğünü söyledi.
Plevneliev “Genç Bulgarların geri dönebilmesi
için, kurum kültürü düzeyinin yükseltilmesini ve
insan haklarının korunmasını sağlamalıyız” dedi.
Göçün Bulgar istan'ın
en büyük sorunlarından
biri olduğunu vurguladı.
“Söyleyeceklerine kulak

vererek, milyonlarca kadını korumak yerine sözleşme hakkındaki gerçeği
yalanlar ve manipülasyonlar ile değiştirdik. Esas
olanın söylenmediği bir
tartışma yarattık, işte ben
ortaya çıkıp düşüncemi
söylüyorum-yol bu değil. İstanbul Sözleşmesi,
üçüncü bir cinsiyet
hakkında değil, populizm yapılması
için değil” diye altını
çizdi.
Plevneliev, İstanbul Sözleşmesi’nin
bazı çekinceler ve
açıklamalarla da
olsa, kabul edileceği görüşünü dile
getirerek, bunun
normal bir uygulama
olduğunu belirtti.
Yeni Yolsuzlukla
Mücadele Kanunu
ile ilgili Plevneliev,
Redev’in yerinde olsaydı,
kendisinin de buna ilişkin kanun tasarısını veto
edeceğini, ancak Rumen
Radev'in gerekçelerinden
faklı gerekçelerle bunu
yapacağını söyledi.
Eski Cumhurbaşkanı,
Bulgaristan'ın gelişmekte
olduğunu ve iktidardakilerin kötü bir iş yapmadıklarını ve mevcut yönetime
alternatif bir yönetim göremediğini ifade etti.
Kırcaali Haber

Soydaşların onurlu mücadelesinin ‘Yiğit’ ismi, Balkanların ve Türkiye’nin “Mümin Agası”, Bal-Göç ve
BGF Federasyonu Kurucu Başkanı, Bursa sanayisinin
duayen ismi, Penguen Gıda’nın kurucusu, hayırsever
iş adamı, BTSO Meclis ve Bursaspor’un eski başkanlarından, Bursa Milletvekili merhum Mümin Gençoğlu
vefatının 25. yıl dönümünde Bursa Emirsultan mezarlığında bulunan kabri başında dualarla anıldı.
Anma töreninden konuşan oğlu, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı ve Gençoğlu
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Gençoğlu,
" Babam Bulgaristan’dan ailesi ile birlikte göç etmek
zorunda kalarak Bursamıza sırtında ceketi ile gelip,
Bursa ekonomisine çok büyük hizmetler vermiştir. 24
yıl Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meclis Üyeliği,
20 yıl Yönetim Kurulu Üyeliği, 3 yıl Oda Başkan Vekil-

liği ve 3 yıl Oda Meclis Başkanı olarak görev yapmıştır.
Bursa eğitimine önderlik ederek yaptırdığı ve kendi
adını taşıyan iki okul ile adını eğitim gönüllüleri arasına yazdırmıştır. 1975-1978 yılları arasında 3 dönem
Bursaspor Başkanlığı yaparak dönemin en modern
tesisleri olan Vakıfköy Tesislerini Bursaspor’umuza
kazandırmıştır. Bursaspor’umuz Uefa Kupa Galipleri
Kupasında çeyrek final oynaması başarısı elde etmiştir. Doğduğu topraklardaki dostlarını unutmayan ve 80’li
yıllarda Bulgaristan’da yaşanan asimilasyon ve baskı
rejimi altında ezilen kardeşlerimizin sorunlarına çare
olmak için, dava arkadaşları ile Bal-Göç’ü kurmuştur.
Soydaşlarımızın sorunlarını gerek uluslararası platformlarda gerekse TBMM’de dile getiren bu çalışmaları sırasında Ankara’ya giderken elim bir kaza sonucu
kaybettiğimiz, vatanımıza, ekonomimize, camiamıza
ve Bursa için büyük hizmetlerde bulunan, babamızı
25 yıl sonra anmak için yine burada toplanmış bulunmaktayız.
Ruhu şad olsun, cennet mekanı olsun, kabrinde huzur içinde dinlensin. Hepimiz rahmetli babamı andığımız zaman yüzümüzde tebessüm oluşuyor. Bizleri 25
sene sonra yalnız bırakmadığınız için şahsım ailem ve
camiamız adına teşekkür ediyorum.” dedi.
Anma törenine merhum Mümin Gençoğlu’nun oğlu
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı
Orhan Gençoğlu, kızları Ayşe Sözüçetin, Nurcan Gülerer, Bal-Göç Genel Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özkan,
eski Bursa Valisi Zekai Gümüşdiş, eski Bursa Milletvekili Ali Kul, çok sayıda sivil toplum örgütü başkanları,
üyeleri ve sevenleri katıldı. okunan duaların ardından
anmaya katılanlar merhum Mümin Gençoğlu’nun mezarına çiçek bıraktılar.
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Komünist Rejimin Kurbanları Törenle Anıldı
1 Şubat - Komünist Rejimin
Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla Sofya’da Komünizm
Kurbanları Anıtı önüne toplanan
Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva, eski Cumhurbaşkanı
Petır Stoyanov, Sofya Büyükşehir Belediye Başkanı Yordanka
Fandıkova, sağ parti temsilcileri
ve vatandaşlar, ülkemizde 1989
yılına kadar süren rejimin siyasi
nedenlerden dolayı mahkum ettiği binlerce kişiyi andı. Sağ parti temsilcileri, “Bulgaristan'da
demokratik topluluğun temsilcileri olarak bizler, devletin temel
işlevinin vatandaşlarının yaşamını, haysiyetini ve temel insan
haklarını garanti etmesi olduğuna inanıyoruz. Devletin, sivil
toplumun özgürce gelişmesi ve
insani eşitlik için koşullar yarattığına inanıyoruz. 20. yüzyılda
Bulgaristan'ın başına gelen en
büyük yıkıcı "felaket" olayı olan
komünist rejimin kurbanlarını
unutmadık ve onların hatırası önünde baş eğiyoruz” diye
kaydettiler. Komünizm kurbanlarını anmaya gelen siyasetçiler
arasında Güçlü Bulgaristan İçin
Demokratlar (DSB), Evet Bulgaristan Hareketi, Yeşiller Partisi,
Avrupa Birleştirme ve Dayanışma Hareketi (DEOS), Bulgaristan Çiftçi Halk Birliği (BZNS),
Demokratik Güçler Birliği (SDS)

ve GERB partilerinin temsilcileri
vardı. Onlar, kötü olayların tekrar yaşanmaması için elinden
geleni esirgemeyeceklerine dair
söz verdiler.
Siyasi
te m s i l c i l e r,
“Bulgaristan'ın Sovyetler Birliği
hegemonyasının ve saldırganlığın kolay bir kurbanı olduğu
koşullar ve olaylarla dair net
bir bilince sahibiz. 20. yüzyılın

ilk yıllarında bir dizi stratejik
hatadan sonra Bulgaristan’da
acımasız ve suçlu bir komünist
rejimin kurulduğunu unutmadık”
dediler.
Yaşam ve özgürlükleri savunmak ve vatandaşların mülkiyetini korumak yerine, o zamanki
Kremlin'e sadık iktidar, ulusal,
ekonomik, siyasal ve kültürel
elitlerin toplu imhasına girişti.

Mahkeme önüne çıkarılmadan,
mahkumiyet kararı verilmeden
binlerce kişi öldürüldü.
Yönetimde yer alan ve sözde “Halk Mahkemesi” kurarak
katliamı sona erdirmek isteyen
demokratik görüşlü politikacıların girişimi işe yaramadı. Sanıklardan hiçbiri adil yargılanma
şansına sahip olmadı.
Bazı sanıklar haklı bulundu-

ğunda Moskova’da bulunan
Georgi Dimitrov, daha fazla
ölüm cezası talep etti. 1 Şubat
1945'te naipler ve birçok bakan,
milletvekili ve üst düzey subay
öldürüldü.
Demokratik muhalefetin lideri
Nikola Petkov da tutuklandı. Uydurulmuş bir dava neticesinde
Petkov, ölüme mahkum edildi.
On binlerce kişi, kamplara ve
cezaevlerine gönderildi.
Anma törenine katılanlar, komünist dönem anıtları ve sembollerinin kaldırılması çağrısında bulundu. Komünizm kurbanlarını anan partiler, komünist
rejimin suç niteliği taşıdığının
inkar edilmesinin suç sayılmasını istedi.
Demokratik topluluğun temsilcileri, “Gerçeğin unutulmaması
ve tekrar edilmemesi için okullarda gerçek tarihin okunmasını, komünist rejimin suçlarını
içeren tarihin okunmasını destekliyoruz” diye belirtti.
Anma etkinliğine katılanlar
arasında Hak ve Özgürlükler
Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Meclis Başkan
Yardımcısı Nigar Cafer, HÖH
Parlamento Grubu Başkan Yardımcıları Hamit Hamit, Halil Letifov ve Kamen Kostadinov da
yer aldı.
Kırcaali Haber

HÖH AP Milletvekilleri ve Türkiye-AB Karma Lüks otomobil ve mülklerin satın
Parlamento Komisyonu yönetimi görüştü alındığı paralar inceleniyor
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Avrupa Parlamentosu
(AP) Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Grubu Üyesi Milletvekilleri Filiz
Hüsmenova, Necmi Ali ve İlhan Küçük ile Türkiye-Avrupa
Birliği (AB) Karma Parlamento
Komisyonu yönetimi arasında
yapılan görüşmede ele alınan
konular arasında sığınmacı
krizi, Gümrük Sözleşmesinin
güncelleştirilmesi, vizelerin
serbestleştirilmesi, Türkiye ve
AB arasındaki ilişkiler yer aldı.
Görüşmede Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) AKP
Milletvekilleri Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu
Eşbaşkanı İsmail Karayel ve
Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu Başkan Yardımcısı
Markar Esayan, TBMM CHP
Milletvekili Türkiye-AB Karma
Parlamento Komisyonu Başkan Yardımcısı Dr. Niyazi Kara
ve Türkiye’nin Belçika Büyükelçisi Faruk Kaymakçı da yer

aldı.
Toplantıda son iki yılda
Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu’nun düzenli toplantılarının yapılmadığı belirtildi.

AP ALDE Grubu Üyeleri,
Türkiye'nin sığınmacı krizinin
çözümüne katkısı olduğunu,
üç milyondan fazla mülteciyi
barındırdığını kaydettiler. Onlar,
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu çerçevesinde
yapıcı diyalogun yeniden tesis
edilmesine yardımcı olmaya
hazır olduklarını belirtti. Bu

bağlamda AP milletvekilleri,
mülteci kriziyle ilgili AB-Türkiye
anlaşmasının bir parçası olan
vize uygulamasının serbestleştirilmesinin yanı sıra Gümrük
Birliği anlaşmasının günc ellenmesi ne verdikleri
d e s te ğ i d e
dile getirdiler.
Görüşmede TürkiyeAB Karma
Par lam e nto
Komisyonu yönetimi,
Tü r k i y e ' n i n
güvenliğinin
tüm AB’nin güvenliği için de
önemli olduğunu ve ekonomik
refahla ilgili konuların karşılıklı
çıkara dayandığını belirtti.
Toplantıdan sonra TBMM milletvekilleri, misafirperverlik ve
HÖH milletvekillerinin desteğe
hazır olmalarından dolayı teşekkür ettiler.
Kırcaali Haber

Savcılık, Milli Gelir Ajansı (NAP) ve İçişleri Bakanlığı (MVR), lüks
otomobil ve mülklere sahip olan Bulgaristan vatandaşlarına yönelik
kapsamlı bir inceleme başlattı. Konutların ve arabaların alındığı
paralar nasıl elde edildiği incelenecek.
Denetim, değeri 500 bin levanın üzerinde mal edinenlerin yanı
sıra tüm lüks otomobil sahiplerini kapsayacak.
İstatistiklere göre 2015
ve 2016 yıllarında 245
kişi, değeri 500 bin ile
800 bin leva arasında
değişen, 120 kişi ise
değeri 800 bin levadan
fazla olan mülk satın
aldı. Bulgaristan’da trafiğe kayıtlı araç arasında
50 Maybach marka, 193
Bentley marka, 31 Lamborghini marka, 68 Rolls
Royce marka ve 93 Ferrari marka lüks otomobiller bulunuyor.
NAP, pahalı araçların
ve mülklerin satın alındığı paranın kökenini tespit etmek için vergi
denetimi yapmak zorunda kalacak. Özellikle otomobiller için, bir
arabanın satın alındığı iddia edilen fiyatın, işlem esnasında piyasa
fiyatlarına karşılık gelip gelmediği analiz edilecektir.
MVR, lüks mülklerin satıcıları hakkında veri toplamak zorunda
kalacak. Alım satım işlemlerinin ne zaman ve nerede yapıldığını,
ilgili şahıslar, şirketler olup olmadığını ve nasıl bir faaliyette bulunduklarını kontrol edecek.
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