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Filibe’de Konsoloslar Kulübü Yeniden Faaliyete Geçecek
Türkiye Cumhuriyeti Filibe
Başkonsolosu Hüseyin Ergani
basın temsilcilerini Başkonsolosluk rezidansında düzenlediği
çalışma kahvaltısında ağırladı.
Başkonsolos Ergani basın mensuplarına, “Tekstil, makine yapımı ve otomobil sektörlerinden
on şirket Filibe kentine yatırım
yaptı ve Türkiye Bulgaristan'ın
en önemli üçüncü ortağıdır”
diye belirtti. 2018 yılının ikili ilişkilerin gelişimi açısından çok
aktif başladığını ve Türkiye'de
Bulgaristan’ın Avrupa Birliği
(AB) Dönem Başkanlığı'nın
olumlu olarak değerlendirildiğini belirtti. Başkonsolos, iki ülke
arasındaki ticaretin 2016'da 3,
6 milyar avro, geçen yıl ise 4,5
milyar avro olduğunu açıkladı. Ergani’nin belirttiğine göre,
2017 yılında Bulgaristan'a yapılan yabancı yatırım miktarı
61,7 milyon avro, ülkeye yatırım
yapan ülkeler arasında Türkiye
6'ncı sırada yer aldı.
Başkonsolos, Türk yatırımcıların Bulgaristan'a yatırım yapmak istediklerini, ancak vize
rejimi ve nitelikli işgücü sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını
belirtti. Buna rağmen 2017 yılında Bulgaristan'a 55 büyük Türk
yatırımı yapıldığını ve ülkemizin,

Türkiye tarafından yapılan yatırımlar bakımından 17. sırada yer
aldığını ifade etti. Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda senkronizasyon sorunu olduğunu
belirten Başkonsolos, örneğin,

azalacak, ancak bu sorun her
iki tarafın görüşmesi ile çözülecek” dedi.
Filibe Konsoloslar Kulübü
yeniden faaliyete başlayacak
2006 yılında kurulan Konso-

Filibe’deki tüm 12 konsolos,
ocak ayının sonunda bir araya
gelerek, kulübün geleceğini ele
aldılar. Hüseyin Ergani, “Kulübü
canlandırdık ve şu anda fahri
konsolosların ve kulübü destek-

geçen hafta orada oluşan araç
kuyruğunun 20 km'ye ulaştığını söyledi. Diplomat, “Faaliyetler senkronize edilirse, iş yükü

loslar Kulübü, uzun bir aradan
sonra Başkonsolos Hüseyin
Ergani’nin girişimi ile yeniden
faaliyetini canlandırmaktadır.

leyen kişilerin de bize katılması fikri var” dedi ve birkaç gün
önce ilk etkinlik olarak kulübün
desteğiyle Valiliğin binasında
21 Şubat Dünya Ana Dili Günü
dolayısıyla düzenlenen kutlama

Cumhurbaşkanı Rumen Radev: Dinin
siyasileştirilmesine izin vermeyelim!
Cumhurbaşkanlığı Basın
Merkezinden verilen bilgiye
göre Başmüftü Mustafa Hacı
ile yaptığı görüşmede Rumen

Radev, “Bulgaristan Müslümanları Diyaneti, devlet tarafından yeterli derecede finanse edilmesinden başka aynı
zamanda kendi geleneklerine

dayanarak gelişmelidir” dedi.
Başmüftülüğün girişimi ile
Cumhurbaşkanlığı konutunda yapılan görüşmede Rad ev, “ D i n i n
siyasileştirilmesine izin
vermemeliyiz,
ancak devletin
ülkem i zdek i
mezheplerin
barışçıl ve bağımsız faaliyetlerine olan
taahhütlerini
yerine getirmesi gerekir”
diye kaydetti.
Cumhurbaşkanı ve Başmüftü, Bulgaristan'daki farklı dini
cemaatlerin temsilcilerinin ba-

rış içinde bir arada yaşamanın yüzyıllarca kanıtlandığına
ve bu modelin güçlendirilmesi
ve pekiştirilmesi gerektiğine
dair hemfikir oldu.
Cumhurbaşkanı, Bulgaristan Müslümanlarının toplumumuzun önemli ve ayrılmaz
bir parçası olduğuna ve kendi
içine kapanmasına ve izole
edilmesine izin vermemesi
gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, “Dış müdahale
ve nüfuz girişimini önlemek
için devletin dini görevlilerin
maaşlarının ödenmesi ve
Bulgaristan'da eğitim görmeleri için destek sağlaması gerekir” dedi.
Kırcaali Haber

etkinliği yaptıklarını anımsattı.
Yapılması düşünülen etkinliklerin bir kısmı, Huzurevi ziyareti, hayır kermesi yapmak,
Almanya ve Moldova’nın konsolosluklarıyla ortak etkinlikler
yapmaktır. Etkinlik takviminde en yakın tarihte öngörülen etkinlikler arasında ebru
sanatı gösterisinden sonra 13
Nisan’da Türk klasik aletleri icra
eden bir müzik topluluğunun
Filibe’de vereceği konser yer
alıyor. Türkiye’de 23 Nisan’da
kutlanan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı burada özel
bir programla kutlanacak. 7-12
Mayıs tarihleri arasında Filibe
Boris Hristov Kültür Evi’nin büyük fuayesinde eserlerine yer
verilecek ressam hekimlerin
karma sergisine ev sahipliği
yapılacak. Haziran ayında ise
Çorum yöresi müzik aletlerini
tanıtan bir sergi açılacak, serginin sonunda ise bu aletlerle
bir konser verilecek. Bu konserde Bulgar sanatçılar da sahne
alacak. Buna eş zamanlı olarak Türkiye’nin Çorum bölgesinin geleneksel kıyafetlerinin
tanıtılacağı gösteri sunulacak.
Bu etkinlikler, 2018 yılının ilk
yarısına ait Filibe Konsoloslar
Kulübü’nün etkinlik takvimini
oluşturuyor. AA
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Ulusal İstihdam Eylem Planı çerçevesinde
yaklaşık 18 000 kişi istihdam edilecek
Par lamento 2018 'de
Ulusal İstihdam Eylem
Planını onayladı. Ulusal İstihdam Eylem Planı çerçevesinde 18 000
kişi işe başlayacak. Plan,
emek piyasasında daha
rekabetçi olabilmek için
yaklaşık 10 000 kişinin
eğitime dahil edilmesini
öngörüyor.
Planlanan faaliyetlerin
finansmanı, aktif bir işgücü piyasası politikası için
onaylanan 73 milyon leva
miktarında olacak.
Plan kapsamında istihdam edilenlerin maaşı bu
yıl artacak.
Kariyer Başlangıç Programına katılan gençlerin ücretleri 550 levadan
600 levaya yükselecek.
Belediyelerde görevlendirilen arabuluculuk yapan gençlerin maaşları
580 levadan 630 levaya,
psikologların ve vaka yöneticilerinin maaşları ise

gari ücretle aynı miktarda
kalacak, yani tam zamanlı çalışanların maaşı
510 leva olacak. İstihdam
planının tüm önlemlerine
göre istihdam edilen bir
kişinin teşvikli işçi ücreti
300 levadan 400 levaya
yükseltilecek. Yüksek öğrenim görmüş bir işsizin
işe alınmasında devlet
480 leva ve sigorta primlerini ödeyecek. Maaşın
kalan kısmı işverenin yükümlülüğü olacak.

600 levadan 650 levaya
yükseltilecek.
Lise mezunu olan Roman asıllı arabulucuların
ücretlendirilmesinde de
değişiklikler öngörülüyor.
Onların maaşları 500 le-

vadan 550 levaya, yüksek
eğitimli olanların ise 550
levadan 600 levaya yükselecek. Devlet tarafından
teşvik sübvanse edilmeyen pozisyonlarda çalışan
kalıcı engelli kişilerin veya

diğer dezavantajlı grupların istihdam edilmesinin
desteklenmesi için sağlanan fonlar 300 levadan
500 levaya yükseltilecek.
Teşvikli istihdama dahil
olan kişilerin ücretleri, as-

Vatandaşların yüzde 67’si AB Dönem Başkanlığı
için parti çıkarları göz ardı edilmemesini istiyor
Gallup International'ın
15 ve 16 Ocak tarihlerinde
801 vatandaşın katılımıyla
gerçekleştirdiği kamuoyu
araştırması sonuçlarına
göre, vatandaşların yüzde 67’si, Bulgaristan’ın
Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı görevini
yürüttüğü dönemde partiler arasındaki farklılıkların göz ardı edilmesi
gerektiği görüşünü paylaşıyor. Bununla birlikte
vatandaşların yüzde 65'i
Batı medyasında ülkemiz
hakkında çıkan yazılardan
haberdardır. Onların yüzde 82'si ülkemizin yoksul
ve yolsuzluk oranı en yüksek olan AB ülkesi olduğu
yönündeki tespitleri kabul
ediyor.
Toplumdaki gerginlik
açıkça hissedilebilir. İktidar ve yetki yoğunlaşmasına dair suçlamalar ise
yüzde 51’inin ülkemizde
demokrasinin şu anda
tehdit edildiği kabul etmesine yol açtı. Yüzde 40’ı
tam tersini düşünüyor ve
diğer vatandaşlar ise tereddüt içindeler.
Türkiye ile ilgili arabuluculuk rolümüz herkes
tarafından aynı kabul
edilmiyor. Vatandaşların
yüzde 49’u, Türkiye'nin
AB ile ilişkilerini geliştirmesine yardım etmeyi
kabul ediyor, ancak yüzde 42’si tam tersini düşü-

nüyor, diğer vatandaşlar
ise tereddüt içinde. Avro
Bölgesine bekleme odası olarak bilinen ERM2
mekanizmasına katılma
ile ilgili son açıklamalardan sonra vatandaşların

değiller. Bu yüzde 38'lik
kesim, statükoya yönelik
ciddi eleştirileri paylaşan
yaklaşık 2 milyon Bulgaristan vatandaşıdır. Bu
nispeten azınlık bir kesim
de olsa, Bulgaristan’ın AB

vap vermekte zorlanıyor.
Bu tür sorularla halkın
farkındalığından ziyade
hassas temalar hakkındaki toplumsal tepkinin kontrol edilmesi amaçlansa
da ülkedeki siyasi sürece

Söz konusu tedbirin
amacı, işverenleri, ücret
ve sosyal güvenlik masraflarının tam f inansmanını içerecek şekilde
uzun süreli işsizleri çalıştırmaya teşvik etmektir.
2018’de 28 ilde bölgesel istihdam programları
kapsamında 2000 işsizin
istihdam edilmesi planlanıyor. Güzel Bulgaristan
Projesi, bu yıl 200 kişiye
istihdam sağlayacak.
Kırcaali Haber

Bakan Petkov: Gelirler,
2018 yılında da artmaya
devam edecek

Bulgaristan Ulusal Televizyonu’na (BNT) konuşan
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Biser Petkov,”
Bulgaristan'daki vatandaşların gelirleri 2018 yılında da
artmaya devam edecek” diye tahminde bulundu.
Petkov, “Ülkemizde işsizlik oranı düşük ve hatta nitelikli işgücü sıkıntısı yaşanıyor. Sendikalar ve işverenler,
işçi ücretlerine yüzde 10-12 arası zam yapılmasını öngörüyor. Fakat iş dünyası asgari işçi ücretinin artırılmasından memnun değil” diye konuştu.
Devlet de elemanların yeterliliğinin arttırılması ve
işgücü piyasasının ihtiyaçlarının karşılanması için
yardımcı olacaktır. Bakan, “Bir sonraki adım emeğin
nitel açıdan iyileştirilmesidir. Emeğin nitel açıdan iyileştirilmesine ilişkin program önlemleri için 73 milyon
leva harcanması planlanıyor” dedi.
Petkov, “Bu adım, emeğin ücretinin artırılmasına yol
açacak. 2018 yılında işçinin çalışma ücreti yüzde 6,6
oranında artacak” diye sözlerine ekledi.
Emeklilik sisteminin iyileştirilmesi üzerinde de çalışılıyor.
Bakan, “Çalışma grubu emekli maaşları ödeme ve
ikinci ayağını düzenleme konsepti hazırlıyor. Müşterilerine emeklilik ürünleri arasında seçim yapma imkanı
sunulması konusunda emeklilik kuruluşları arasında
uzlaşma sağladık. Temel ürün ömür boyu emekli maaşı
olması lazım” diye ifade etti.

Turizm Bakanlığı, 118
tur operatörün tescilini
iptal etme yolunda
yüzde 46’sı genel ve ilke
olarak avronun kullanımını onaylıyor, ancak yüzde
48’i onaylamıyor, diğer
vatandaşlar ise tereddüt
içinde.
Son haftalarda çeşitli
nedenlerle yapılan protesto eylemleri karşısında
vatandaşların yüzde 38’i
çeşitli konularda yapılan
herhangi bir protesto eylemini doğrudan desteklemeye hazırlar, yüzde 60’ı
ise herhangi bir protestoyu desteklemeye hazır

Dönem Başkanlığı görevini görkemli bir törenle
başlatmasına rağmen
toplumsal gerginliğin devam ettiğinin açık bir ispatıdır.
Gerginliğin artması, ankete katılanların yüzde
50'sinin son haftalardaki
cinayetlerin siyasetle ilgili
olduğu görüşü benimsemelerinden kaynaklanıyor. Onların yüzde 37’i
ise cinayetlerin siyasetle
ilgili olmadığı görüşünü
destekliyor. Diğerleri ce-

derin ve kalıcı güvensizliği
açıkça göstermektedirler.
Gallup International'ın
önceki anket araştırmalarından elde edilen sonuçların da gösterdiği gibi
ülkemizde avro kullanma
perspektifi daha da farklı
karşılanıyor. Anket katılımcıların yüzde 46’sı ilke
olarak avronun kullanımını onaylıyor, yüzde 48’i
ise onaylamıyor. Diğer
vatandaşlar ise tereddüt
içindeler.
Kırcaali Haber

Turizm Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Turizm
Bakanlığı, Ulusal Turizm Siciline tur operatör olarak
tescil edilen toplam 118 şirketin tescilinin iptal edilmesine yönelik işlemlere başladı.
Bunun nedenleri, şirketlerin tur operatörlük faaliyetleri için zorunlu olan “Tur Operatörünün Sorumluluğu Sigortası” adı altındaki sigortayı yaptırmaması ve
Turizm Yasası’nda öngörülen sürede kayıt belgesini
almamasıdır. Böyle bir belge mevcut değilse, şirketin
tur operatörlüğü ve seyahat acenteliği faaliyetleri gerçekleştirmesine izin verilmiyor.
İptal işlemlerine bakanlığa bağlı olan tur operatörlerin ve seyahat acentelerinin tescil kayıt işlemlerine
ilişkin uzmanlar komisyonunun kararı doğrultusunda
başlandı. Komisyonda Turizm Bakanlığı uzmanlarından başka tur operatörü ve seyahat acenteleri uzmanları da yer alıyor.
Kaydı iptal edilecek olan şirketlerin büyük bir kısmının merkez ofisleri ve kayıtlı adresleri Sofya, Filibe ve
Burgaz'da bulunuyor.

14 Mart 2018

HABERLER

Kırcaali Haber 3

Emekli maaşları için 2017 yılında 9 milyar leva harcandı

2017 yılı devlet sosyal güvenlik bütçesi ön
gerçekleşme raporuna
göre devletin sosyal harcamaları 2017 yılında
yaklaşık 10,6 milyar leva
seviyesine ulaştı. Onların
9 milyarı emekli maaşları için harcandı. Hastalık
tazminatlarındaki artış en
yüksek seviyede- bir önceki yıla kıyasla yüzde 12
artış oldu. Ulusal Sigorta
Enstitüsü (NOİ) verilerine
göre, hastalık tazminatı
ödemeleri için 508,8 milyon leva harcandı, tazminat alanların sayısı ise
305 000 artarak, yaklaşık
3,2 milyona yükseldi.
Devlet sosyal güvenlik
bütçesi gelirleri de 6 milyar levanın biraz üzerine
çıktı veya bir önceki yılın yüzde 15 üstündedir.
Merkezi bütçeden gelen
transferler, planlanan
(4,55 milyar leva) miktardan 166 milyon leva azdır.
Gelir artışının bir kısmı
emeklilik prim tutarının 1
puanlık artışından, başka
bir kısmı ise daha yüksek
asgari ücretten ileri gel-

mektedir. Bunun dışında
ülkedeki ortalama brüt
maaş her ay artıyor, 2017
yılının son iki çeyreğinde
istihdam edilen kişi sayısı
ise rekor bir artış kaydetti.
Emekli maaşı için daha
fazla kaynak, emekli sayısı daha az
İlk kez emekli maaşları ve ek ödenekler için
ayrılan mali kaynaklar 9
milyar leva eşiğini aşar-

ken emeklilerin sayısı
azalmakta ve 2017'de
önceki yıla göre yaklaşık
8 000 azalarak 2, 17 milyon kişiye düştü. Emekli
maaşı sayısı da azaldı.
Aynı zamanda ortalama
emekli maaşı yüzde 2,6
oranında artarak 345,5 levaya yükseldi. Bu eğilim,
bu yıl da devam edecek.
Emeklilik maaşlarının yıl
ortasından bu yana yüz-

de 3,8 oranında artması
nedeniyle hükümet 2018
yılı devlet sosyal güvenlik
bütçesinde bu hesap kaleminde 500 milyon leva
artış öngörüyor.
Yeni emeklilerin sayısı
da 2016'ya göre yüzde
8,8 azaldı. Bunun nedeni muhtemelen emeklilik
yaşındaki artış, ancak
veriler, düşüşün yarısından biraz fazlasının, kol-

cihazları veya yüksek
hassas dijital alkol test
cihazları bulunuyor. Onlar, sürücüler tarafından
tüketilen alkol veya uyuşturucu miktarını daha
doğru gösterecek. Buna
ek olarak cihazdan elde

alkol kontrolü bir yüksek
hassas dijital alkol test
cihazı veya kimyasal test
ile yapılacak.
N a r ko t i k m a d d e l e r
veya bunların benzerleri için kontrol, kimyasal
ve toksikolojik inceleme

dür uygulanmaktadır.
Trafik polislerinin mutlaka bir trafik kazası meydana gelen yeri ziyaret
ettiklerinde onların sürücülere alkol testi yapmaları gerekecektir. Kazada
yer alan diğer yolcular da

Emniyet yollara yeni radarlar koyuyor
Trafik Daire Başkanlığı,
ülke yollarına kurulacak
"sabit radar" olarak bilinen yeni 20 adet trafik
elektronik denetleme
sistemi cihazı satın alacak. Böylece onların sayısı neredeyse ikiye katlanmış olacak. Mevcut
radarlar 23 olup, yerleri
sürekli değişiyor. Yeni
alınacak radarlar Bulgaristan'daki tüm ana yolları kapsayacak.
Karayolu Güvenliğinden
Sorumlu Devlet-Kamu
Danışma Komitesi’nin
gerçekleştirdiği oturumunda alınan karara
göre hız rejimlerini kontrol etmek için 20 adet sabit video kameralı radar
sistemi satın alınması
tartışıldı. Bir cihazın fiyatı 120 bin leva. Kamu
alımlarının toplam değeri
yaklaşık 2,4 milyon leva
olacak. Buna ek olarak
her biri 65 bin levaya
mal olacak 28 adet seyyar radar cihazı alınması
onaylandı.
Trafik Daire Başkanlığı,
ayrıca toplam fiyatı 1 236
milyon leva olacak gaz
kromotografı ile donatılmış olacak. Bu cihazlar,
arabaların dışarı attığı
egzoz gaz miktarını ölçecek. Egzoz gaz sınırını
aşan otomobiller trafikten durdurulacak. Trafik
Polisi tarafından alınacak
yeni teknik ekipmanlar
arasında sabit alkol test

luk kuvvetleri görevlileri
arasında emekli olanların
sayısında düşüşten kaynaklandığını göstermektedir. Onların sayısı, iki
yıl üst üste rekor seviyeye ulaştıktan sonra bir yıl
öncesine göre yüzde 72
azalarak 1,9 bin kişiye
düştü
Hastalık tazminatlarında artış devam ediyor
Diğer önemli harcama
kalemi, 1,5 milyar leva
veya planlanan seviyesinin yüzde 9,2 üstünde
olan kısa vadeli tazminatlar ve yardımlardır.
Paranın üçte biri 3,16
milyon hastalık tazminatı
ödemek için harcandı. Bu
artışın yüzde 10'un üzerinde olduğu beşinci yıl-

dır. İşverenlerin harcama
verileri (şu anda ilk üç gün
için ödeme yapmaktadır)
yetersizdir. Ancak geçen
yıla ait Bulgaristan İktisat
Odası (BSK) verilerine
göre 2016 yılında işverenler hastalık tazminatları için toplam 144 milyon
leva ödedi, NOİ de başka
445, 9 milyon ödedi.
Hastalık tazminatları ile
birlikte işsizlik tazminatı
da artmaktadır. İş gücü
piyasasındaki olumlu eğilimlere rağmen geçen yıl
ayda ortalama 82,6 bin işsize tazminat ödemek için
ayrılan kaynaklar, bütçede
öngörülen miktarı yüzde
9,6 oranında aştı ve 394,1
milyon levaya ulaştı.
Kırcaali Haber

Kırcaali Belediyesi, 44 elektronik
hizmet sunmaya başladı

Kırcaali Belediyesi, 1 Mart 2018 tarihinde ilçe sakinlerine 44 elektronik hizmet sunmaya başladı. Bunlar,
vatandaşlar tarafından vatandaş kayıt, belediye mülkleri, bölgesel planlama ve yerel vergiler alanında en yaygın kullanılan hizmetlerdendir. Talep ön kayıttan sonra
yapılır ve bazı hizmetler için başvuranın evrensel bir
elektronik imza sahibi olması gereklidir. Şu anda Kırcaali İlçesi’nde ikamet eden her bir kişinin, tüm hizmetlere

online başvuru yapabilmesi için bir kullanıcı tanımlama
kodu (PİC) alınabilecek bir yazılım da geliştirilmekte.
Belediyenin resmi web sitesinde, "Aktüel" bölümünde
yer alan yeni elektronik hizmetler portalı güncellendi.
Söz konusu hizmetler, ülkedeki bir belediyenin sağladığı en çok sayıdaki elektronik hizmetlerdir. Onların
uygulamaya girmesiyle dünyanın neresinde olursa olsunlar belediyenin sakinlerine hizmet etmek daha kolay olacak. Böylelikle Kırcaali Belediyesi’nin 2015-2019
yılları arasında Sürdürülebilir Kalkınma Programı’nın
temel önceliklerinden biri yerine getirildi.

Filibe’de 15 milyon avro değerinde bir fabrika açılacak
edilen veriler, mahkemede de geçerli bir delil
olacak.
En son yapılan değişikliklere göre eğer bir sürücü bir sabit alkol test
cihazı veya saha testi ile
yapılan bir kontrolü reddederse, cihazın okumalarını kabul etmiyorsa,
polis tarafından yapılan
test zayıf veya geçersiz
veya denetleyicinin fiziksel durumu gerçekleştirilmesine izin vermiyorsa,

ile yapılacak. Yalnızca
teknik araç, kanunun
hapis cezası öngördüğü
kandaki alkol miktarının
1,2’ den fazla olduğunu
tespit ettiğinde veya sabit alkol test cihazı ile
kontrol yapılmasını reddettiğinde trafik polisi
inceleme yapılması için
sağlık kuruluşuna gittiğinde sürücüye eşlik etmelidir. Uyuşturucu veya
benzeri maddeler tespit
edildiğinde aynı prose-

gerekirse kontrol edilebilir. Uyuşturucu testleri,
trafik polislerinin takdirine göre yapılacak. Yani,
daha önce olduğu gibi –
üniformalıların takdirine
bırakılacak. Anlaşıldığı
üzere yeni yönetmelik,
yüksek hassas dijital
alkol test cihazlarının
kullanımını yasalaştırıyor. Yeni 100 cihazın
satın alınması İçişleri
Bakanlığı'na 2 milyon levaya mal olacak.

Fransa Uçak parçaları üreten Latecoere Şirketi’nin
Filibe kenti yakınlarında kurduğu fabrikası önümüzdeki
ilkbaharda faaliyete başlayacak. Yeni üretim tesisinin
temelleri Eylül 2017'de atıldı ve Mart 2018'de faaliyete
başlaması bekleniyor.
Yeni kurulan fabrikada uçakların elektronik kısmı için
tasarlanmış uçak kapıları için küçük püskürtme uçları
ve güç dağıtım dolapları üretilecek. İlk üç yılda yatırım
15 milyon avroya ulaşacak, başlangıçta 200 kişi istihdam edilecek.
Temel atma töreninde konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Lıçezar Borisov, “Filibe Büyükşehir Belediyesi,
Bulgar endüstrisinde yapısal anlamda önemli şirketleri
bulunan belediyelerden biridir. Bir sanayi merkezi ve
ekonomik açıdan aktif bir alan olarak yer edindi. Dünya
çapında faaliyet gösteren bir şirketin ülkede iş kurması
ve en ileri teknolojiye sahip ve gelişmekte olan sektörlerden birinde üretim yapması bizim için büyük bir
takdirdir” diye kaydetti.
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Bulgaristan'da Avrupa Komisyonu-Batı Balkanlar Zirvesi
Av r u p a Ko m i sy o n u
(A K ) Başkanı Jean Claude Juncker, "Batı
Balkanlar'da hiç bir ülke
Avrupa Birliği üyeliğine
hazır değil. Kriterler konusunda taviz verilmeyecek. Bölge ülkeleri ikili
sorun ve bunalımlarına
son vermeli." dedi.
Avr upa B ir liği (A B)
Dönem
Başkanı
Bulgaristan'ın başkenti
Sofya'da "Avrupa Komisyonu-Batı Balkanlar Zirvesi" düzenlendi. Toplantıya AB Komisyonu'nun
Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri
Johannes Hahn, Avrupa
Birliği (AB) Dış İlişkiler
ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile birlikte
Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov'un ev sahipliğini yaptığı öğle yemeğinde Batı Balkanlar
ülkeleri cumhurbaşkanı
başbakanları ile bir araya geldi.
Jean-Claude Juncker,
yemekten sonra düzenlenen ortak basın açıklamasında AB üyeliğini yolunda ilerlemeye çalışan
Batı Balkanlar'daki ülkelerin reform çalışmalarına
destek verdiklerini, ancak
2019 yılına doğru hiç bir
ülkenin AB'ye katılamayacağını söyledi.
Balkan ülkelerin kar-

şılıklı ikili problemlerini
çözmek zorunda olduklarının uyarısında bulunan
Juncker, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Batı Balkanlar'da hiç bir
ülke Avrupa Birliği üyeliğine hazır değil. Kriterler
konusunda taviz verilmeyecek. Bölge ülkeleri ikili
sorun ve bunalımlarına
son vermeli. Biz bölgedeki istikrarını titizlikle takibini yapıyoruz. Maalesef,
Batı Balkanlar'da AB'din
çok fazla söz edilirken,
AB'de Batı Balkanlar'da
o kadar söz edilmiyor."
Daha önce İtalya'nın
Trieste şehrinde yapılan toplantıda üyelik için
belirlenen 155 kriterinin

her birinin önem taşıdığını anımsatan Juncker,
" Brüksel'e dönerken,
içimde, Batı Balkanlar'ın
yerinin Avrupa Birliği'nde
olduğu inancını taşıyorum" diye konuştu.
-Bulgaristan Başbakanı Borisov
Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov da Batı
Balkan ülkelerin AB ile
Sofya'da yapacağı 16-17
Mayıs’taki zirveye tüm tarafların hazırlıklarını yapmaları gerektiğini söyledi.
Balkan ülkelerini birbirine bağlayan ulaşım
alanında altyapının durumunu eleştiren Borisov,
"Batı Balkanlar'ın Avrupa ile ulaşım bağlantıları

Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası: 2017'de
ülkenin ihracatı 52 milyar levayı aştı
Bulgaristan Ticaret ve
Sanayi Odası (BTPP)
verilerine göre 2017'de
ülkenin ihracatı 52 milyar
levayı aşıyor. Bu demektir
ki, 10 yıl öncesine (2007)
kıyasla ihracat iki kat artış
demektir.
Eylül 2017 verilerine
göre Balkan ülkeleri arasında ihracat miktarında
beşinci sırada yer alıyoruz. Yunanistan, Türkiye,
Romanya ve Slovenya
önümüzde bulunuyor.
2017 yılında Balkanlar'da
gayrisafi yurtiçi hasıla
(GSYİH) açısından 4. sırada yer alıyoruz. Önümüzde sadece Yunanistan, Türkiye ve Romanya
var.
Öte yandan 2017 yılı
için ülkeye yapılan ithalat
59 milyar leva ve 2007'ye
kıyasla belirgin bir artış
gösteriyor, ancak yüzde
38 oran ile daha az bir
artış gösteriyor. Ticaret
dengesi yıllardır negatif olmuştur ve 2017 yılı
için açığımız yaklaşık 7
milyar leva civarındadır
ve esas olarak büyük

miktarda petrol ürünleri
ve gaz ithalatından kaynaklanmaktadır. Ticaret
açığımızın 2007 yılı ile
karşılaştırıldığında düş-

mesi cesaret vericidir, bu
rakam 2007’de 16 milyar
dolardı.
Son yıllarda Bulgaristan ticareti sürdürülebilir
ve istikrarlı bir büyüme
sergiledi. BTPP tarafından yapılan araştırma
sonuçları, şirketlerin yurt
dışındaki işbirliğini genişletmeye olan ilgisinin
arttığını gösteriyor. Anket

sonuçlarına göre Çin, iş
bağlantıları için en tercih
edilen yerlerden biridir.
2017 yılında Çin’e olan
ihracatımız yüzde 36 ora-

nında artarak 1,2 milyar
leva seviyesine ulaştı.
Bulgaristan'ın Çin'e yaptığı ihracatta önde gelen
mallar arasında rafine
edilmiş bakır, bakır ürünleri ve elektrikli parçalar
yer almakta.
Ülkemizin ana ticaret ortakları AB ülkeleri kalmaktadır. Bu ülkelere yapılan
ihracatın payı, ihracatı-

tiksinti verici derecede
kötü." dedi.
Yakın bir z amanda
Sofya, Belgrad, İstanbul
ve Budapeşte arasında daha sağlam ulaşım
bağlantıların olacağını
da kaydeden Borisov,
"Balkanlar'da iki başkent
arasında ulaşmak üzere
halen İskandinavya ülkelerin üzerinden geçmek
zorundayız. Bu üzücü bir
gerçektir" diye konuştu.
Borisov, AK-Batı Balkanlar toplantısını değerlendirirken, "Burada yaptıklarımız hiç bir şekilde
gerek Rusya, gerekse
Türkiye'ye karşı değil"
ifadesini kullandı.
-Komiser Johannes
mızın yüzde 66'sını oluşturuyor. Çoğunlukla AB
üyesi olmayan ülkelere
yönelik ihracatta etkileyici bir büyüme için büyük
potansiyel mevcuttur. Bu
üçüncü ülkeler için ticaret
hacimleri o kadar büyük
değildir.
BTPP tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bulgaristan’a
komşu ülkelerin vatandaşlarının ziyaretleri, 2017 yılında
Bulgaristan'ın tüm
ziyaretçilerinin yaklaşık yüzde 44'ünü
oluşturuyor. Balkan
ülkeleri arasında
bölgedeki birçok
ülkeye ziyaret içeren ortak paketlerle
uluslararası turizm
pazarına katılmak
için bir görüş birliğine varılması olumlu
bir gelişmedir.
Öte
yandan
Bulgaristan'ın Batı Balkan
ülkelerini AB’ye entegre
etme ve ekonomik yakınsama konusundaki ısrarı
ticaret ilişkilerinin derinleştirilmesi ve bölgede
büyümenin motoru olan
ortak altyapı projelerinin
uygulanması için önemli
bir adımdır” denildi.
Kırcaali Haber

Hahn
Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu
Üyesi Johannes Hahn
da Bulgaristan Ulusal
Televizyonu'na (BNT)
demecinde, "Komşuları
ile kavgalı hiç bir ülkeyi
üyeliğine kabul etmeyecek", uyarısında bulundu.
Balkanlar'da bazı bunalımların yıllardır sürdüklerine işaret eden Hahn,
"Bu bunalımlar ne kadar
uzun sürerse, çözümü de
bir o kadar uzun sürecektir" ifade etti.
İnsanların güncel yaşamında bile komşuları
ile arasındaki ilişkilerinin
kötü olmaması gerektiğini belirten Hahn, Bulgaristan ile Makedonya
arasında yıllardır sürüncemede olan iyi komşuluk ve işbirliği anlaşması
imzalanmasını "güzel bir
örnek" olarak gösterdi.
Kosova ile Sırbistan
arasında diyalog temelli
uyum sağlanmasının bölgenin verebileceği en iyi
sınavlarından biri olarak
gören Hahn, her iki tarafın sorunlarına bulabilecekleri çözümü karşılığında bir Avrupa perspektifi
ile ödüllendirileceklerini
söyledi.
Batı Balkanlar'daki hal-

kın yüzde 80'in kendileri
ve torunları için bir Avrupa perspektifi, daha iyi
bir yaşam, daha yüksek
bir yaşam standardı ve
barışma beklediklerini
sözlerine ekledi.
-İkili görüşmeler
Başkent Sofya'nın Boyana Devlet İkametgahında düzenlenen çalışma
öğle yemeği şeklindeki
toplantıdan önce Başbakan Boyko Borisov,
Kosova Başbakanı Haşim Taçi, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç
ve Arnavutluk Başbakanı
Edi Rama ile ikili görüşmelerde bulundu.
Program kapsamında
Kosova Başbakanı Haşim Taçi'nin Sofya'da
hazır bulunan Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile görüştüğü
bildirildi.
Juncker'in tamamladığı
Batı Balkanlar gezisinin
son ayağı olan Sofya'daki
toplantıya Bosna-Hersek
Cumhurbaşkanı Dragan
Çoviç, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vuçiç, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç, Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama ve
Makedonya Başbakanı
Zoran Zaev de katıldı.AA

Hallar köyü göçmenleri,
Bursa’da piknikte buluştu

Ardino’nun (Eğridere) Başevo (Hallar) köyünden
Türkiye’ye göç eden ve İstanbul, Bursa ve İzmir şehirlerinde yaşayan ve çalışan hemşeriler, ikinci kez
Bursa’da Gündoğdu adlı yerde bir araya gelerek,
piknik yaptı. Piknik, Bursa Hallarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Mutlu’nun girişimiyle
gerçekleşti. Pikniğe Hallarlılar Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin İstanbul ve İzmir şubelerinin başkanları
Ruşen Yağcı ve Gürsel Efendioğlu katıldı.
Ayhan Mutlu, “Hallar’ı daima kalbimizde taşıyoruz.

Hepimiz burada bir araya gelip, Hallar’ın gerçekten
kalplerimizde olduğunu göstermemiz için yaptığımız
pikniğe davete icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Umarım, nerede yaşarsak yaşayalım hepimiz doğup
büyüdüğümüz yerle olan ilişkimizi unutmayacağız.
Hallar, hepimizin ortak evidir ve onunla ilişkilerimizi
korumalıyız” diye kaydetti.
Pikniğe katılan Başevo köyü muhtarı Müren Sali,
sıcak karşılamalararından dolayı hemşerilerine teşekkür etti. Muhtar, “Nereye giderseniz gidin sılanızı asla
unutmayın. Çocukluğunuzun en iyi yıllarını geçirdiğiniz
için baba evi en değerli bir zenginliktir” diye kaydetti.
Piknikte sunduğu gösterilerle kökenleri Ardino bölgesine dayanan müzisyenlerin yer aldığı Bursa Aladağ
Orkestrası, katılımcılara neşeli anlar yaşattı.
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Cumhurbaşkanı Radev: Ülkenin geleceği
belediyelerin yerelleşmesine bağlı
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden verilen
bilgiye göre Cumhurbaşkanı Rumen Radev,
Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği 31. Genel
Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ”Belediyelerin yerelleşmesinin
alternatifi yoktur – bu,
pek çok ülkede ilerlemeyi
sağlayan bir Avrupa modelidir” dedi. Forum, ülke
genelinde tüm belediye
başkanlarını Sofya’da bir
araya getirdi.
Devlet Başkanı, vatandaşlarla diyalog ve
yönetimin somut bir taahhüdü de dahil olmak
üzere yerinden yönetim
uygulanmadan önce ön
hazırlık mekanizmaları
ve kriterler oluşturulması
çağrısında bulundu. Radev, "Her hangi bir siyasi
skandal olmamalı, herhangi bir yolsuzluk şeması olmamalı, çünkü onlar
bizi başlangıç noktasına
geri götürecek” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı’nın ifadesine göre etkili yerin-

Başkan, ülkenin yeniden bölgelere ayrılması
tartışmasına dikkat çekti.
Belediye başkanlarına,
“Sürdürülebilir bir uzun
vadeli bölgelendirme planına sahip olmamız için
karar vermede istikrar
sağlamanız lazım” diye
konuşan Radev, fikir birliğine varılmadan çeşitli
finansman biçimlerinin
etkilenemeyeceğine dikkat çekti.
“Bölgesel kalkınma için
etkin bir ulusal politika
geliştirmek gereklidir.

den yönetim, kamu ihalelerine ilişkin çok hassas
mekanizmaların uygulanmasını ve yürütmede
üç aşamada iyi çalışılmasını, yerel yönetimde
şeffaflık ve belediye kaynaklarının tahsisi için net
kriterler gerektirir.
Rumen Radev belediye
başkanlarını, “Bütçeyi,
size bağlı daha küçük belediyelere dağıttığınızda

şeffaf ve adil mekanizmalar oluşturmanız gerekir”
diye çağırdı.
Devlet Başkanı, “Etkili
yerel öz yönetim, Bulgaristan vatandaşlarını
ilgisizliğini gidererek, aktif vatandaşa dönüştürmenin anahtarıdır” diye
konuştu. Radev, bunun
insanların karar alma
sürecine katıldıklarından
emin oldukları ve yerle-

şimlerin şeffaf yönetimine
faaliyetleri ve vergileriyle
katkıda bulunduklarında
olacağını belirtti.
Devlet Başkanı, “Herkesin katkıda bulunduğunu
ve bu zorlukların karşısında durabileceğini bilmesi,
aynı zamanda gençleri
belediyelerde tutmanın
bir yoludur. Feci nüfus
azalmasını ortadan kaldırmanın yoludur “ dedi.

Medical Park Hastaneler Grubu,
Sofya’da temsilcilik açıyor
Türkiye’nin önde gelen
Medical Park Hastaneler
Grubu, Sofya’da temsilcilik açarak, Bulgaristan
pazarına giriyor.
Türkiye’de 17 şehirde
30 hastaneden oluşan
hastane zinciri, 6 Mart'ta
Bulgaristan'da da kendi
ofisini açtı.
Türkiye’de ilk özel onkoloji kliniğine sahip zincir hastaneler, tıbbın en
gelişmiş yöntemler ini
kullanarak uluslararası
standartlarda çalışmaktadır. 1993 yılında kurulan
Medical Park Hastaneler
Grubu, Amerika kökenli
Joint Commission International (JCI) akreditasyon standartları ve Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlıkta
kalite standartları temelinde kurulmuştur.
Türkiye'de en yaygın
hastane ağı, 90'dan fazla
ülkeden gelen hastaları
(sadece 2016 yılı verilerine göre tedavi gören
yabancı hasta sayısı 50
binin üzerindedir) ve Türkiye nüfusunun yüzde
10'unu tedavi etmektedir.
Hastane zinciri tarafından

beyin ve sinir cerrahisinde
radyocerrahi tedavi yöntemi olan gamma knife
tedavisi uygulanmaktadır.
Medical Park hastane
zinciri, böbrek, karaciğer,
pankreas ve kornea nakli
olmak üzere (2017 yılına
ait verilere göre) yılda
800'den fazla organ nakil
gerçekleştiriyor. Sadece
2017'de zincir hastanelerde 487 böbrek ve 55 karaciğer nakli yapıldı, başarı
oranı sırasıyla yüzde 98
ve yüzde 88 idi. Böbrek

nakli ameliyatı sonrası
birinci yılda başarı oranı
yüzde 98'den fazla, üçüncü yılda ise yüzde 96,7
oranında gerçekleşti.
Medical Park'ta yılda
600'den fazla kemik iliği
nakli yapılmaktadır. Bu
hastane zinciri, Parkinson hastalığı ameliyatı
için en iyi merkezler arasında dünyanın onuncusu
olarak listelenmiştir. Terapistler hastaları tedavi
etmek için nörostimülatör
kullanırlar.

Türk hastane zinciri, in
vitro prosedürlerde yüksek başarısı ile de bilinir.
Üremeye yardımcı tedavi
merkezlerinde tedavi gören çiftlerin yaklaşık yüzde 55-60'ı gebelik elde
etmiştir, in-vitro prosedürle oluşturulan gebeliklerin yüzde 40'ı doğumla
sonuçlanmıştır. Plastik,
rekonstrüktif ve estetik
cerrahi müdahale yapmayı tercih eden Bulgar
hastaları arasında hastane zinciri biliniyor.

Ayrıca bunun temelinde
sizler de uzman olarak
yatmalısınız, çünkü ağır
bölgesel dengesizliği
ortadan kaldırmanın tek
yolu budur” diye ifade
etti.
Rumen Radev, demografik krizi, yoksulluğu,
cehaletin aşılmasının
yolunun bu olduğunu
ve tüm kurumlarla aktif
çalışmayı, aktif diyalogu
ve vatandaşlarla iletişim
kurmayı gerektirdiğini
belirtti.
Kırcaali Haber

Yazarkasaların yenileme
süresi uzatılacak

Meclis Genel Kurulunda görüşmelerin ardından
ikinci okumada Gümrük Kanunu ve Katma Değer
Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına ilişkin kanun tasarısı kabul edildi.
Yapılan değişiklerle perakende satış noktalarında kullanılan yazarkasa ve onunla ilgili yazılımların
üreticileri, distribütörleri ve kullanıcılarına yönelik
daha katı şartlar getirildi.
Ancak değişikliklerin kabul edilmesinden sadece bir gün sonra kanunda bunun için öngörülen
süreye uyulmayacağı anlaşıldı.
BTV’ye konuşan Meclis Bütçe Komisyonu Baş-

kanı Menda Stoyanova, eski yazarkasaların yıl
sonuna kadar değiştirilmesi planlandığını söyledi.
Bununla birlikte ek şartlar getirildiğinden bu neredeyse kesinlikle olmayacaktır. Stoyanova, yazarkasa yenileme süresinin ne kadar uzatılacağı
konusunda her hangi bir tahminde bulunmadı.
Kanunda yapılan değişikliklere göre yazarkasa
üreticileri ve distribütörlerin Ulusal Gelir Dairesi’ne
(NAP) satış yönetimi yazılımının şartlara uyduğuna ilişkin beyanname vermesi gerekecek. Ayrıca
yazılımın veritabanındaki bilgileri değiştiremeyeceği, silmeyeceği veya manipüle edemediği de
beyan edilecektir. Stoyanova'nın ifadelerine göre,
müşterilere verilen, ancak NAP sistemine kaydedilmemiş hayali nakit makbuz vakaları oldu.
Muhtemelen 2-3 yaşındaki yeni yazarkasalara
ait yazılımların yalnızca güncellenmesi gerekeceğini vurgulayan Stoyanova, “ 6-7 yaşlarındaki ve
daha eski olanları değiştirmeye neredeyse kesinlikle ihtiyaç duyulacaktır” diye belirtti.
Stoyanova, “NAP, gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorundadır. Yazarkasa raporları tutarlarının kontrolü de öyle” dedi.
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Üniversite mezunlarının en yüksek maaşı 3 500 leva

Eğitim ve Bilim Bakanlığı
tarafından tanıtılan 2017
yılı için üniversite reyting
sistemi ülkede üniversite
bitiren yüksek eğitimlilerin
aldığı en yüksek maaşın
3 500 leva olduğunu gösteriyor. İlk defa üniversite
mezunları arasında işsizlik oranı yüzde 3’ün altına
düştü. Tıp, eczacılık, diş
hekimliği okuyan ve askeri okul mezunlarının kendilerini gerçekleştirmeleri
garanti edilmektedir. Hangi üniversiteden mezun
oldukları fark etmiyor.
En yüksek maaş alan
ilk beş meslek özellikle
bilişim teknolojileri (BT)
uzmanlık alanları ile ilgili mesleklerdir. En yüksek maaş alanlar Sofya
Üniversitesi'nde Bilişim
ve Bilgisayar Bilimleri
Bölümü’nü bitirenlerdir.
Onlardan sonra yüksek
maaş alan üniversite mezunları sıralamasında Blagoevgrad (Yukarı Cuma)
Amerikan Üniversitesi

mezunu Sofyalılar, uygun
bir iş bulmanın mümkün
olduğunu, ancak bunun
birçoklarında eksik olan
hırslı olmayı gerektirdiğini
söylüyorlar.
Beş yıl içinde ülkede
üniversite öğrencilerinin
sayısı yüzde 10 azaldı.
En yüksek düşüş ekonomi

Bulgaristan’ı terk eden
hekimlerin sayısı azalıyor
İdare ve Yönetim Bölümü
mezunları ikinci sırada yer
aldı.
Bununla birlikte Enformatik Bölümü mezunu
olmak uzmanlık alanında
bir iş bulmanın ve yüksek
maaş almanın garantisini
vermez. Hangi üniversite-

de bu bölümün bitirildiğinin önemli olduğu ortaya
çıkıyor. Sofya Üniversitesini bitirenler yüksek
maaş alırken aynı bölümü
Şumnu Üniversitesinde
bitirenler 1000 levanın altında olarak dört kat daha
düşük maaş alıyor.

Sofya Üniversitesinde
enformatik okuyanların
üçte ikisinden fazlası
kendi mesleğini icra ediyor, oysa Şumnu Üniversitesinde enformatik
okuyanların çoğu satıcı
olarak çalışıyor. Sofya
Üniversitesi Enformatik

Hükümet, Aile İçi Şiddetten Korunma ve
Koruma Ulusal Programı kabul etti
Hükümet, Aile İçi Şiddetten Korunma ve Koruma Ulusal Programı
kabul etti. Programın
amacı, aile içi şiddete
karşı korunma ve korumaya yönelik faaliyetlerin koordinasyonu ve
izlenmesine ilişkin kurumsal mekanizmalar
kurulması. Konuyla ilgili
halkın duyarlılığının arttırılmasının yanı sıra önleme ve koruma önlemlerinin uygulanmasından
sorumlu profesyonellerin
ve kurumların kapasitesinin artırılmasıdır.
Programın uygulanmasıyla aile içi şiddet olaylarında sorumlu kurumlar ve ortakları arasında
etkileşim için bir eşgüdüm mekanizmasının
kabul edilmesi. İyi uygulamaların ve girişimlerin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Mağdurlarla ilgili bilgi erişiminin
kolaylaştırılması, aile içi
şiddet vakalarına yönelik
çalışma konusunda sosyal hizmet uzmanlarının,
İçişleri Bakanlığı (MVR)
çalışanlarının ve yargıçların becerilerinin ve
niteliklerinin arttırılması.
Sosyal hizmetler sağlanması yoluyla mağdurlara
destek sağlanması ön-

alanlarındaki bölümlerde
okuyan öğrencilerde görülüyor. İşsizlik, turizm
okuyanları arasında neredeyse yüzde 20 olarak en
yüksektir. Önümüzdeki yıl
devlet turizm sektörünün
alt dallarında eğitim maliyetini karşılamayacak.
Kırcaali Haber

görülüyor.
Program doğrultusunda uygulanan önlemler
arasında aile içi şiddet
mağdurlarına 24 saat

Hükümet, Meclise ulusal planda önlemlerden
biri olan İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen
Kadınlara Yönelik Şiddet

kaldırmaya yönelik kapsamlı bir yasal çerçeve
oluşturmak için Avrupa'daki ilk araçtır. Sözleşmenin Bulgaristan

Bulgaristan Hekimler Birliği verilerine göre 2017 yılında ülkemizi terk eden hekimlerin sayısında önceki
yıllara kıyasla düşüş var.
Bu yıl şimdiye kadar 357 hekim, ülkeyi terk etmek
istediğini söyledi. Son yıllarda ülkeyi terk eden hekimlerin sayısı giderek azalıyor. Örneğin, 2014 yılında
546 idi.
Karşılaştırma yapacak olursak, Bulgaristan'da mesleğini icra etme izni alan sağlık uzmanlarının sayısı
ülkeden gidenlerinkinden biraz daha fazladır. Fakat
yine de bazı doktorların meslekten ayrıldıklarını veya
emekli olduklarını aklımızdan çıkarmamalıyız.
Çocuk nörologlarının sayısı en fazla 30’dur. Dr.
Maya Koleva, Sveti Naum Hastanesi'nde bu ender,
ancak önemli alanda uzmanlaşmıştır.
Dr. Koleva, “Bilgilerini derinleştirmek, tanışmak,
arayış içinde olmak, bilmek istemek, yardım etmek
istemek heyecan veriyor, çünkü Bulgaristan'da olan
bu çocuklar bu tür bir hekime güveniyorlar” diye yorum yaptı.
Bulgaristan Hekimler Birliği, önümüzdeki yıl için aylık 400 leva olmak üzere tıpta uzmanlık ve doktora
eğitimi gören 31 hekime burs verdi.
Bulgaristan Hekimler Birliği Başkan Yardımcısı
Dr. Yulian Yordanov, “Gençlere kariyer gelişimi için
Bulgaristan'da imkan sağlanması çok önemlidir” dedi.
Verilere göre Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden
(AB) ayrılması (Brexit) kararı doktorların tutumlarını
önemli ölçüde etkilemedi ve Birleşik Krallık, Bulgar
hekimlerin en çok tercih ettiği ikinci ülke olmaya devam diyor.

Kamu Denetçisi seçimi
açık oylamayla yapılacak

danışmanlık hizmetleri
verilmesi ve yönlendirmeleri, küçük ve uzak
yerleşim yerlerinde mağdurlara yönelik sosyal
hizmetlerin sağlanması
için projelerin finanse
edilmesi, kriz merkezlerinin bakımı ve yönetimi ve başka önlemler
bulunuyor. Programda
öngörülen faaliyetlerin
finansmanı ilgili bakanlıkların bütçeleri ve projelerle sağlanacak.

ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa
Konseyi Sözleşmesi’ni
onaylamasını teklif ediyor. Bulgaristan bu sözleşmeyi 2016 yılının Nisan ayında imzaladı.
Bu sözleşme kadınları
ve kızları her türlü şiddetten korumak ve aile
içi şiddet de dahil olmak üzere onlara karşı
yapılan şiddeti önleme,
kovuşturma ve ortadan

tarafından onaylanması,
yalnızca aile içi şiddet
mağdurlarının korunmasıyla ilgili mevzuatta değil, aynı zamanda Ceza
Kanunu’ndaki cinsiyete
dayalı şiddetle ilgili ayrı
suç oluşturan eylemlerle ilgili de yasal düzenlemeler yapılmasını gerektirir. Buna yönelik yasal
düzenlemeler yapılmasına ilişkin çalışmalara
başlandı.
Kırcaali Haber

Meclis Genel Kurulunda görüşmelerinin ardından
ikinci okumada yapılan oylama sonucunda Kamu
Denetçiliği Kurumu Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına ilişkin kanun tasarısı kabul edildi. Değişikliklere göre Kamu Denetçisi, Meclis tarafından şimdiye
kadar olduğu gibi gizli oylama ile değil, açık bir oylamayla seçilecek. Bundan başka Kamu Denetçisi
daha fazla yetkiye sahip olacak. Yetkiler arasında
insan hakları alanında uluslararası belgelerin imzalanması ve onaylanması için Bakanlar Kurulu ve Millet
Meclisine tavsiyede bulunmaktır.
Ayrıca Kamu Denetçisi seçimi için adaylar, şimdiye
kadar olduğu gibi sadece milletvekilleri ve Meclisteki
parti grupları tarafından değil, kar amacı gütmeyen
tüzel kişiler tarafından da gösterilebilecek.
Kamu Denetçisi Vekili de Kamu Denetçisi’nin önerisi üzerine Meclis Genel Kurulunda açık oylamayla
seçilecek. Bundan sonra Kamu Denetçisi seçim şartlarının bir parçası olarak Kamu Denetçisi’nin insan
hakları alanında deneyimini kanıtlamış olması gerekecek.
Parlamentoda temsil edilen bütün partiler kanun
tasarısını destekledi. Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) milletvekili Jelyo Boyçev, açık bir oylamayla
seçilmesine karşı çıktı. Belirttiğine göre değişikliklerle
bir muhalefet adayı böyle bir seçimi kazanamaz. Şimdiki Kamu Denetçisi Maya Manolova’yı örnek gösteren Boyçev, iyi bir Kamu Denetçisi olmasına rağmen
bu kurallara göre yeniden göreve seçilemeyeceğini
düşünüyor.
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Bulgaristan’da apolitik seçmen
kesimi yüzde 35’e yükseldi
AFIS Sosyolojik
Ajansı'nın yaptığı araştırma sonuçları, bütün seçim
gruplarında hareketliliğin
alt seviyeye düştüğünü,
oy kullanmayanların ve
apolitik olanların oranının
arttığını gösteriyor.
AFIS Ajansı, bu araştırmayı 1010 vatandaşın katılımıyla 8-12 Şubat 2018
tarihleri arasında gerçekleştirdi.
Toplamda bu seçmen
kesimi yüzde 35'ten fazladır ve bu oran da yine
onları en büyük apolitik
güç haline getirmektedir.
Sadece 8 ay önce, bu kesim seçmenlerin yüzde
25’ini oluşturuyordu.
Şu anda iktidar koalisyonunun önde gelen ortağı
GERB, yetişkin nüfusun
yüzde 26'lık kesiminin
desteğini alıyor. 8-9 ay
önce bu oran (Bakanlar
Kurulu’nun göreve başlamasından hemen sonra)
yüzde 30 civarındaydı.
Sosyologlar, “Şu anda
sosyalistleri seçmek isteyenler, geçen yılın yaz
aylarında olduğu gibi
yüzde 22, 4’lük bir kesimdir. En büyük iki siyasi
güç arasındaki en büyük
fark, GERB'nin seçmen
kaybetmesi, BSP'nin ise
önemli sayıda seçmenlerini ar tırmamasıdır ”
diye yorumda bulundular.
Sosyologlar bunun önde
gelen iki siyasi oluşum
arasındaki mesafenin
kısa olmasından kay-

ederse, 2016 yılındaki
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce ve etrafındaki düzeylere ulaşacak.
O zaman yeni seçimler
talep eden vatandaşların
oranı önceki hükümeti
destekleyenlerin oranını
aştı. Şu anda her üçüncü vatandaş, hükümet
içindeki bazı bakanların
değiştirilmesini tercih
ediyor, seçmenlerin yüzde
23’ü ise yeni bir 44. Millet
Meclisi hükümeti kurulmasını tercih ediyorlar” diye
özetlediler.
Analistlerin ifadelerine

naklandığını söylediler.
Verilere göre aynı zamanda Volya (İrade) Partisi de az da olsa istikrarlı
bir düşüş gösteriyor (an
itibariyle yüzde2.5’lik destek alıyor). Bu demektir ki,
Volya Partisi’nin sonraki
Parlamento’da yer alacağı
belli değil.
Analistlere göre, düşüş
sözde Birleşik Vatanseverler koalisyonunun
aldığı destek oranında
görülüyor. Irkçı ve aşırı
milliyetçi oluşum şu anda
Bulgarların yalnızca yüzde 3,8'inin desteğini alıyor. Birkaç ay önce bu
oran yüzde 6’dan biraz
fazlaydı.
Başbakan Yardımcısı
Krasimir Karakaçanov'a
güven oranı geçen yılın

ortasında yüzde 38 iken
şimdi yüzde 30'un biraz
altındadır. Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov
ile ilgili de benzer bir durum söz konusudur. Onun
güven oranı yüzde 19’dan
yüzde 16’ya düştü.
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) , seçmen
desteğini istikrarlı bir
hale getirdi ve şu anda
yüzde7'nin biraz üzerinde
bir seviyededir.
S o sy o l o g l a r a g ö r e ,
Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sonlanmadan önce, yani yılın
ortasına kadar şiddetli iç
siyasi dramlara şahit olma
ihtimali çok düşük.
Bununla birlikte onlar,
koalisyon ortağının son
haftalarda yaptığı ey-

lemlerin (İstanbul Sözleşmesi, Ska Keler olayı
vs.) iki etkiye varacağına
işaret ediyor – AB konusunda karamsar olanlar
arasında desteğin harekete geçirilmesi ve Avrupalı
ortaklar karşısında imajımızın lekelenmesi.
AFIS verilerine göre, hükümetten desteğini çeken
vatandaşların sayısı giderek artmaktadır (Mayıs
2017'de yüzde 40'dan Şubat 2018'de yüzde 27'ye
düşüş). Hükümetin derhal
istifa etmesini isteyenlerin
ve yeni seçim isteyenlerin
payı (geçen yılın mayıs
ayında yüzde13 iken şimdi yüzde23'e yükseldi) artmaktadır.
Analistler, “Bu eğilim
yıl ortasına kadar devam

Schengen'i büyük bir
baskı altına aldığını belirten Radev’in ifadelerine
göre şüphe yok ki Schen-

nın bir çözüm elde etmek
için tüm enerjisini ve kaynaklarını harcayacaktır”
diye kaydetti.

gen uygulamasının yeniden başlaması gerekiyor.
Bakan, “Bugün Avrupa'yı
Schengen olmadan hayal
etmek zordur, AB Konseyi Bulgaristan Başkanlığı-

İnsan hareketinin yıllar
geçtikçe daha da artacağını ve bu sürecin yönetilmesi gerektiğini belirten
Avramopoulos, şimdiki
gençlerin zamanında tar-

tışmalara, çatışmalara ve
savaşlara neden olan sınırların kaldırılmasına izin
verdiklerini belirtti. AB
İçişleri Komiseri, Schengen meselesinin iç politika ile ilgili görüşmelerde
yer almaması çağrısında
bulundu.
Avramopoulos, A B,
ABD ve Kanada'nın sahip olduğu gibi sınır denetimlerine sahip olmak
istiyorsa, AB bütçesinin
yüzde 14'ünü buna yatırım yapması gerektiğini
vurguladı. AB Komisyon
Üyesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB içinde
ulusal sınır polislerinin
faaliyetlerine ilişkin tekdüze kurallar getirilmesi
yönünde bir öneri sunulacağını da sözlerine ekledi.

göre iktidara duyulan güven yine sarsılmaya başladı ve yeni seçim fikri
ivme kazanıyor.
Sosyologlar, “Şu anda
Başbakan Borisov ve
Cumhurbaşkanı Radev
arasındaki çatışma daha
da kötüye gidiyor. Bununla birlikte son yıllarda en
yüksek reytinge sahip
siyasetçilerden biri olan
Devlet Başkanı’nı onaylayanların oranı, Borisov’u
onaylayanların oranından
daha yüksektir” diye belirttiler.
Kırcaali Haber

On belediye hastanesi
iflasın eşiğine geldi
Hastanelerin mali yapısının güçlendirilmesine yönelik önlemlerin ele alındığı Ulusal Üçlü İşbirliği Konseyi
toplantısında Bulgaristan Sanayi Derneği Başkan Vekili Dimitar Brankov ve Belediye Hastaneleri Derneği
Başkanı Dr. Nedelço Totev, en az 10 belediye hastanesinde büyük sorun olduğuna dair uyarıda bulundu.
Brankov, “Bu hastanelerin personele karşı borcu,
vadesi uzatılmış borçları dahi büyük miktarda borçları
var” dedi.
Dr. Totev’in ifadelerine göre yılbaşından sonra asgari ücret tutarı 510 leva olduğunda tedavi kurumlarının
büyük bir bölümünün faaliyeti duracak.
Dr. Totev, “Birkaç gün öncesi 31 hastane ile ilgili
alınan bilgilere göre hepsinin işçilik maliyetleri, tedavi
kurumlarının elde ettiği toplam gelirinin yüzde 83'ünü

Bulgaristan ve AB Komisyonundan ülkemizin
Schengen’e kabul edilmesi çağrısı
İçişleri Bakanı Valentin
Radev ve Avrupa Birliği (AB) Komisyon Üyesi
Dimitris Avramopoulos,
AB Konseyi’ne Bulgaristan ve Romanya'nın
Schengen'e katılımını
onaylaması çağrısında
bulundular. Radev ve
Avramopoulos, Avrupa
Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi oturumunda
konuştular.
Bakan Radev,” Bu uzun
zamandır çözüm bekleyen bir meseledir, başka ülkelerin Schengen’e
üyeliğinin bu şekilde
ertelenmesi şimdiye kadar görülmemiş bir olay.
Kısa sürede adil bir çözüm bulunması için çağrı
yapıyorum” diye konuştu. Sığınmacı baskısının

oluşturur. Bu demektir ki, hastaneler sadece işçilik
masrafları için çalışacak. Onların 25 milyon levalık borcu var. Bu miktarın yarısı vadesi uzatılmış borçlardır, 5
milyonu ise ücreti ödenmemiş sınırı aşan hizmetlerin
maliyetidir. Bu hastaneler yaklaşık 2 milyon insana ücretsiz sağlık hizmetleri sunmaktadır” dedi.
Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu
(KNSB) belediye hastanelerini desteklemek için bir
fon kurulmasını, bazı hastanelerin ise koruma altına
alınmasını önerdi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Boyko Penkov, şu anda
illere göre analiz çalışması ve risk değerlendirilmesi
yapıldığını belirtti. Penkov, “Her bir hastaneye yönelik
bireysel yaklaşım uygulanacak, sorunların çözümünde
ortak bir yaklaşım olmayacaktır. Belediye hastanelerinin toplam borcu 100 milyon leva, onların 46 milyonu
vadesi uzatılmış borçlardır” dedi.
Hastaneler tarafından ücreti ödenmemiş sınırı aşan
hizmetlerin maliyeti 4 409 000 levadır. Belediye hastanelerinin gelirleri 37, 5 milyon leva, onların 32 milyonu
ücret giderleri için harcanıyor. Hastanelerin ilaç borcu
5,6 milyon leva, tıbbi malzeme borcu 2,5 milyon leva,
personele karşı borçlar ise 7 milyon leva civarındadır.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Kırcaali Haber 8

14 Mart 2018

14 Март 2018

(Сряда)

Година: XII

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 415

Цена 0,80 Лв.

Bulgaristan Başmüftülüğü 2018 Hac Hazırlıklarına Start Verdi
tülük temsilcilerine başvurularak
yapılabileceğini açıkladı. Ayrıca
Türkiye’deki temsilcilerin isimleri ve irtibat numaraları tanıtım
afişlerinde belirtilmiştir, dedi.
Kırcaali Bölge Müftüsü konuşmasında: Hac ibadetinin
İslam’ın beş şartından biri olduğunu, zorlu ama sevabı yüksek
olan bu ibadetin hem beden
hem de mal ile yapıldığını ve
hacca giden kardeşlerimizin
Allah’ın evine giderek onun
misafirleri olma şerefine nail
olduklarını hatırlattı. Bu son derece manidar yolculukta neden
Başmüftülük kurumunun tercih
edilmesi gerektiğinin önemine
işaret etti. Kırcaali müftü vekili

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü 2018 Hac çalışmalarını geçen sene kutsal topraklara götürmüş olduğu hacıları
ziyaret ederek başlatmış oldu.
Başmüftü Yardımcısı Ahmed H.
Bahadır, Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmed ve müftü vekili
Erhan Receb’den oluşan heyet

Nüvvâb öğrencisi Recep
Selahattin’in şiir kitabı tanıtıldı

Türkiye’de soydaşların yoğun
olarak yaşadığı birkaç bölgede
ziyaretler gerçekleştirdi. Heyet,
22.02-24.02.2018 tarihlerinde
Çorlu’dan başlayarak İstanbul,
Gebze ve Bursa’da bulunan
hacılarla hasbihal etti, yeni dönem hac çalışmalarını tanıttı.
Başmüftü Yardımcısı Ahmed H.

Bahadır: 2018 Hac kayıtlarının
başladığını ve Türkiye’de yaşayan Bulgaristan kökenli çift vatandaşların çekilişisiz-kurasız,
güvenli bir Hac için Başmüftülüğü tercih etmelerini istedi.
Konu çerçevesinde etraflıca bilgi sunan Başmüftü Yardımcısı,
kayıtların bölgelerdeki Başmüf-

Eğridereliler, Bursa’da başarılı işadamları oldu
Bulgaristan’da Türklere karşı
uygulanan asimilasyon kampanyasından sonra 1989 yazında Türkiye’ye zorunlu göç
ve 1990'lı yılların başında gerçekleşen göçler sonucunda

Kırcaali bölgesinin nüfusu iki
kat azaldı. Çoğu aile yurdunu
terk edip, Türkiye'ye gitmek
zorunda kaldı. Şu anda bölgemizden göç eden herkes Türk
vatandaşlığı kazandı, çok katlı
evler inşa etti ve yurt dışında
kendi işini kurup, başarılı bir iş
adamı oldu. Onlardan biri de
Ardino’nun (Eğridere) Svetulka
(Çangallı) köyünden 42 yaşın-

Erhan Recep ise: 2017’de yapılan haccın gayet iyi geçtiğini,
hacıların Başmüftülüğün seçmiş
olduğu ekipten ve verdikleri güzel hizmetten memnun kaldıklarını ve bu hizmetlerin kalitesi
her geçen yılla daha da artacağını kaydetti.
Heyet, 2018 Hac döneminin
dünya Müslümanlarına ve ağır
imtihanlardan geçen İslâm alemine hayır ve esenlikler getirmesini ve bu uğurda yola çıkacak olan kardeşlerimize sağlık
ve afiyet içerisinde mebrûr bir
hac yaparak yerlerine-yurtlarına
dönmeleri temennisinde bulundu.
Bulgaristan Başmüftülüğü

daki Seyhan Mutlu. Bursa'nın
en büyük göçmen semti olan
Hürriyet’te bulunan Karaman
Lokantası’nın sahiplerinden
biri.
Seyhan Mutlu, 2 Nisan 1976

tarihinde Svetulka köyünde
dünyaya geldi. Ardino’da o zamanki adıyla Georgi Dimitrov
Teknik Lisesi’ni (şimdiki Vasil
Levski Lisesi) bitirdi. Doğu Rodoplarda işsizlik ve alternatifi
olmayan günlük rutin işlerden
dolayı Türkiye’ye gitti. Güney
komşumuza vardıktan birkaç
gün sonra Seyhan, Bursa
Otobüs Terminali’nde bulunan

bir restoranda iş buldu. Orada
yirmi yıl boyunca restoran işletmeciliğinin inceliklerini öğrendi. İlk başta bulaşık yıkadı,
daha sonra garsonluk ve aşçılık yaptı. Çok sıkı çalışmanın
ardından, 2017'de kökenleri
Pravdolüb (Islamlar) köyüne
dayanan sınıf arkadaşı Ertan
Şükrü ile birlikte lokanta açtılar. Seyhan Mutlu, “Burada
çalışan herkes Bulgaristan
göçmenidir. İşkembe çorbası,
tavuk çorbası, köfteli çorba, fasulye çorbası, kuzu ciğeri çorbası, tas kebabı sunuyoruz. Fiyatlar uygundur. Bizim için her
ziyaretçi önemlidir ve herkese
karşı tutumumuz aynıdır” diye
ifade etti.
Lokantanın sunduğu lezzetli
yemeklerden yiyenler arasında
Bulgaristan’ın eski Bursa Fahri Konsolosu ve eski TBMM
milletvekili Hayati Korkmaz ve
Bursa Kamil Koç Otobüsleri
Şirketinin yöneticisi de bulunuyor.
Seyhan Mutlu, hiçbir zaman
kökenlerini ve köydeki komşularını unutmuyor ve her fırsatta
Svetulka köyüne uğruyor.
Güner ŞÜKRÜ

21 Şubat, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
tarafından “Dünya Anadili Günü” olarak kabul edilmiştir.
Bu vesileyle Şumnu İlahiyat Lisesi’nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Programda şiirler ve ata sözleri okundu, halk
türküleri seslendirildi. Ayrıca Nüvvâb okulu tarihinde bir ilk
olarak XII. sınıf öğrencisi Recep Selahattin‘in kaleme aldığı
“Gönül Sayfam” adlı şiir kitabı tanıtıldı. Etkinliğe Başmüftü
Yardımcısı Sn. Ahmed H. Bahadır, Kuzey Bulgaristan Bölge
Müftüleri, Şumnu Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğretim gö-

revlileri, bazı dernek temsilcileri ve pek çok sayıda öğrenci
katıldı.
Okul müdürü günün anlam ve önemini belirten konuşmasında:
Bir milleti meydana getiren unsurların din ve dil olduğunu ve
dinde dilin önemine vurgu yaparak dilini kaybeden kimsenin
dinini, milliyetini, şahsiyetini de kaybedebileceğinin altını çizdi. Başmüftü Vekili Ahmed H. Bahadır: “Recep Selahattin’in
hazırlamış olduğu şiir kitapçığının okul tarihinde bir ilk olduğunu ve bu da eski dönemlerde olduğu gibi Nüvvâb’ın peyderpey yükselişinin göstergesidir” dedi.
Genç şair Recep Selahattin ise: “Bugün benim için çok özel
bir gün. Lise yıllarımda duygularıma tercüman olan mütevazi
mısraları, Gönül Sayfam olarak isimlendirdiğim bu kitapçıkta
toplamayı arzuladım” diye konuştu ve emeği geçen herkese
teşekkür etti.
Program öğrencilerin hazırladığı geleneksel folklor oyunuyla son buldu.
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