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Cebel’de 19 Mayıs Etkinliğine Binlerce Kişi Katıldı

Bulgaristan'daki 19 Mayıs kutlamaları, ülkenin güneydoğusunda Türk ve Müslümanların
yoğun olarak yaşadığı Cebel
kentinin yerel bayramıyla aynı
güne denk geldi. Eski komünist
rejimin uyguladığı asimilasyon

kampanyasına karşı direnişin 29. yıl dönümü dolayısıyla
Cebel'de yapılan törene Cebel
Belediye Başkanı Bahri Ömer'in
yanı sıra Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Filibe
Başkonsolosu Hüseyin Ergani

de katıldı.
Belediye Başkanı Ömer, burada yaptığı konuşmada, “Bugün çifte bayram kutluyoruz.
Güzel şehrimizin bayramı ve
Türkiye’de 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayra-

Filibe’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı Etkinliği
18 Mayıs Cuma günü T.C.
Filibe Başkonsolosluğu Rezidansında Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği düzenlendi.
B a ş ko n s o l o s H ü s ey i n
Ergani’nin himayesinde düzenlenen etkinlik gençler
tarafından büyük ilgi gördü.
Bir dakika saygı duruşu
ve ardından okunan istiklal marşından sonra açılış
konuşması yapan Başkonsolos Hüseyin Ergani 19
Mayıs’ın önemini anlattı.
Başkonsolos konuşmasında,”19 Mayıs 1919’da Türkiye Cumhuriyetinin varisi
büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ulusal kurtuluş
mücadelesini bağlatmak
üzere Samsun’a ayak bastı. O tarihten bu yana 99 yıl

geçmiştir. Aynı zamanda bu
tarihte Atatürk’ün doğduğu
da söyleniyor. Bu gün aynı

şartlarda barış anlaşması
imzalamıştır. Ve o dönemin
şartları içerisinde şayet bir

mı bizlere çifte mutluluk veriyor.”
dedi.
Bulgaristan’da 19 Mayıs'ta
Türk ve Müslümanların dinini
yasaklamaya çalışan, isimlerini zorla değiştiren komünist
diktatörlüğüne karşı direnişin
Cebel’de 19 Mayıs 1989'da başladığını anımsatan Ömer, Berlin
duvarının yıkılışı ile simgelenen,
Doğu Avrupa’daki komünizme

sınırının iki tarafında da kutlandığına işaret etti.
Büyükelçi Ulusoy, "Soydaşlar, Balkan coğrafyasının tarihi
mirasıdır. Bu coğrafyada her
ülkenin kendi komşularında
soydaşları var. Soydaşlar, vatandaşı oldukları ülkelerde birlikte yaşama kültürün en güzel
nişanesidir." dedi.
Bu arada Türkiye'nin Sofya

karşı direnişin Cebel’den başlamış olmasından dolayı gurur
duyduğunu ifade etti.
Kutlamanın yapıldığı meydanda alkışlarla "Atatürk" ve Türkiye-Bulgaristan ilişkilerine atfen
"Birlik" sloganları ile karşılanan
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi
Hasan Ulusoy da 19 Mayıs'ın
Bulgaristan ve Türkiye’nin ortak

Büyükelçiliği'nde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı dolayısıyla
tören düzenledi. Türk, Bulgar
ve bazı yabancı öğrencileri bir
araya getiren törende gençler,
günün anlam ve önemine vurgu
yapan şiirler okudu, marşlar ve
Atatürk’ün sevdiği şarkıları söyledi. AA
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zamanda Atatürk’ün doğum
günüdür. Birinci dünya savaşı sonrası Türkiye’nin büyük
bir bölümü işkâl edilmiş. Savaştan yeni çıkan Osmanlı
İmparatorluğu çok ağır

kurtuluş mücadelesi olacaksa bunun İstanbul’dan
değil Anadolu’dan başlaması gerektiğine dair ortak
kanat arkadaşlarıyla tartışDevamı 4’de
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Çin, Belene Nükleer Enerji Santrali
projesine yatırım niyetini doğruladı
Çin devletine ait en büyük Çin Ulusal Nükleer
Enerji Şirketi, (CNNC)
Belene Nükleer Enerji
Santrali Projesine yatırım
niyetini doğruladı. Başbakanlık Basın Merkezinden verilen bilgiye göre
bu, Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev ve
Enerji Bakanı Temenujka
Petkova'nın şirket temsilcileriyle yaptığı toplantıda
açık bir şekilde dile getirildi.
Bulgar siyasetçiler ve
enerji uzmanları, projenin
nihai olarak gerçekleşmesinin stratejik bir yatırımcı
seçimine yönelik yatırım
yarışmasından sonra olacağını vurguladı.
Başbakan Yardımcısı
Donçev, “Proje için herhangi bir devlet garantisi verilmeyecek veya
üretilen elektriğin satın
alınması için uzun vadeli
sözleşmeler imzalanmayacak” diye kaydetti.
To p l a n t ı s ı r a s ı n d a ,
Atomstroyexport tarafın-

dan tedarik edilen ekipmanın üretici şirketlerin
talimatlarına uygun olarak
depolandığı belirtildi.
Bakan Petkova, ”Enerji Bakanlığı'nda kurulan
bir çalışma grubu, Belene Nükleer Enerji Santrali projesi için mevcut
ekipmanı mümkün olan

en iyi şekilde kullanma
seçeneklerini analiz etti.
Bu çalışma, geçen mart
ayında Meclis tarafından
alınan karar doğrultusunda yapıldı” diye izah etti.
CNNC temsilcileri, Belene Nükleer Enerji Santrali
projesi ile ilgili bir yatırım
yarışması yapılması halin-

de şirketin katılma niyetini
doğruladı.
Bir hatırlatma yapacak
olursak, 5 Mart 2018 tarihinde Başbakan Boyko
Borisov ve Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin
arasında yapılan telefon
görüşmesinde Rusya'nın
Belene Nükleer Enerji

sınırlı emekli aylığı alan
emekli sayısı yaklaşık
55 bin kişidir. Sosyal
Güvenlik Yasası hükümlerine göre 1 Temmuz
2019 tarihinden itibaren
onların emekli maaşları

Biser Petkov, şu ana
kadar tavan tutardaki
artışın, azami sigorta
prim gelirlerinin artışın
bir sonucu olduğunu ve
2019'dan itibaren tüm
emeklilere fayda sağla-

dedi. Bu tedbirin sadece 2019 yılının ikinci
yarısında devlet sosyal güvenlik sistemine yönelik yaklaşık 32
milyon Leva tutarında
ek maliyetler
yaratacağını
bildirdi.
Biser Petkov, Çalışma
ve S o sya l
Politikalar
Bakanlığı'nın
bir veya iki
ebeveynini
kaybetmiş
çocuklara
yeni bir öksüz ve yetim aylığı
ödenmesini
önereceğini
açıkladı.
Bunun birkaç aydır kamuoyunu meşgul eden
bir konu olduğunu hatırlatan Bakan, bakanlığın bu yardıma yönelik
düzenlemenin Çocuklar
İçin Aile Yardımı Yasası
kapsamında yapılmasını önereceğini ifade etti

2019’da en yüksek emekli
maaşlarında artış olacak
Meclis’in oturumunda
milletvekillerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve
Sosyal Politikalar Bakanı Biser Petkov, emekli
maaşlarında tavan tutar
uygulamasının ayrımcılık
olmadığını söyledi.
Bakan, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi ve
Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu kararlarına göre Bulgaristan'da
mevcut tavan emekli
maaşı uygulamasının
ayrımcılık olmadığını
belirtti.
2019 yılından itibaren
yeni verilen emekli maaşlarında tavan tutar
uygulaması kaldırılacak.
31 Aralık 2018'e kadar
bağlanan emekli maaşlarının azami tutarı ise
1 Temmuz 2019 tarihi
itibariyle aynı takvim yılı
için geçerli azami sigorta prim gelirlerinin yüzde 40'ı oranında olarak
belirlenecek. Şu anda
azami emekli maaşı tutarı, azami sigorta prim
gelirlerinin yüzde 35'i
kadardır.
Şu anda 910 leva ile

1040 levaya çıkacak ve
bu tutar bu yıla ait azami
sigorta prim gelirlerinin
yüzde 40'ına denk geliyor. Onlardan yaklaşık
25 bin kişi emekli maaşlarının gerçek tutarlarını
alacak ve kalan yaklaşık
30 000 emeklinin maaşları 1 040 Leva ile sınırlı
kalacak.

yacak olan değişim katsayısının da artacağını
söyledi.
Bakan, ”Azami emekli
maaşlarının artırılmasıyla devlet sosyal güvenlik sistemine yönelik
bütçe açısından önemli
mali sonuçlar alınacak
ve emekliler için önemli sosyal etkileri olacak”
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Santrali projesine katılmaya hazır olduğu ortaya
çıktı. O zaman Cumhurbaşkanı Putin, Başbakan Boyko Borisov'un
şahsında Bulgar halkının
Bulgaristan'ın milli bayramını tebrik etmişti.
2017 yılında Bulgaristan
Bilimler Akademisi (BAN)
Belene Nükleer Enerji
Santrali projesini analiz
etti. BAN’ın analizine göre
proje finansal olarak sürdürülebilir değildir.
2017 baharında hükümet, Bulgaristan'ın yıllar
önce sipariş verdiği Belene Nükleer Enerji Santraline ilişkin ekipmanların
maliyetini ödeyip kabul etmeye mahkum edilmesinin ardından bilim adam-

larına projeyi analiz etme
görevi verdi.
BAN ayrıca hazırladığı
raporu düzelterek, proje
yüklenicisi olan Bulgaristan Enerji Holding'e
(BEH) sundu. Analizde
matematiksel ve ekonomik bir model kullanılarak
projeyle ilgili çok kötümserden oldukça iyimsere
kadar çeşitli senaryolar
ele alınmıştır.
BAN’da görevli bilim
adamları ve enerji uzmanları tarafından hazırlanan
proje raporuna göre Belene Nükleer Enerji Santrali
inşasına yönelik projenin
8 ile 10,5 milyar avro arasında maliyeti olabilir.
Kırcaali Haber

Mestanlı İlahiyat Lisesi
Mezuniyet Töreni Düzenledi
Mestanlı Nov Jivot Kültür Evinde düzenlenen İlahiyat Lisesi Mezuniyet törenine çok sayıda vatandaş
katıldı.
Misafirler arasında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Canlı, Başmüftülük Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Karamolla, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed, Filibe Bölge
Müftüsü Taner Veli, Pazarcik Bölge Müftüsü Abdullah
Salih ve Blagoevgrad Bölge Müftüsü Aydın Mohamed
yer aldı.
Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan törende selamlama konuşması yapan Lise Müdürü Ahmet Bozov,

“1991 yılında faaliyete başlayan İlahiyat Lisesi şu ana
kadar 630 mezun verdi. Bu öğrencilerin bir bölümü
başmüftülük çatısı altında çalışmaktalar, büyük bir
bölümü ise yüksek okullarda okuyarak mühendis,
doktor, gazeteci vs. oldu. Bu yıl mezun olan kardeşlerime de başarılar diliyorum. İnşallah eğitimlerini yüksek okullarda devam ederler. Çünkü Bulgaristan’daki
Müslümanların onlardan ihtiyacı var” diye belirtti.
Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektör Yardımcısı
Doç. Dr. Mustafa Canlı selamlama konuşmasında
tüm mezunları tebrik etti ve başarılar diledi. Doç. Dr.
Mustafa Canlı ilahiyat lisesinden mezun olan öğrencilerin isimlerinin Bulgaristan Müslümanları tarihinde
yer alacağını söyledi.
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed de tüm
mezunları tebrik etti, eğitimlerini devam ettirerek örnek Müslümanlar olmalarını diledi.
Mezuniyet töreni öğrenciler tarafından hazırlanan
zengin programla devam etti. Programda yer alan ilahiler, skeçler, şiirler ve şarkılar izleyiciler tarafından
beğeni kazandı.
Törenin sonunda başarılı öğrencilere ödüller verildi.
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AB-Batı Balkanlar Zirvesi Sonuç Bildirgesi Açıklandı
Sofya'da yapılan ABBatı Balkanlar Zirvesi
sona erdi. Zirvede kabul
edilen sonuç bildirgesine
göre iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi,
bölgesel istikrar ve karşılıklı işbirliği, AB tarafından desteklenen Batı
Balkan ortaklarının bir
üstlenmesidir.
AB, Batı Balkanlar'ın
Avrupa perspektifine
kesin desteğini yeniden
teyit etti.
AB ve üye devlet liderleri, Batı Balkan ortaklarının da imzaladığı bildirge üzerinde anlaşma
sağladı.
Bildirgede, “Şu ana
kadar kaydedilen ilerlemeye dayanarak, Batı
Balkan ortakları güçlü
stratejik tercihlerini, çabalarını yoğunlaştırma
ve karşılıklı destekle Avrupa perspektifine olan
bağlılıklarını tekrar teyit
ediyorlar” denildi.

Ayrıca AB'nin bölgenin
politik, ekonomik ve sosyal dönüşümünü desteklemek için her düzeyde
üstlenmeyi güçlendirmeye ve hızlandırmaya
kararlı olduğu da belirtiliyor. Batı Balkanlar'da hukukun üstünlüğü, sosyal
ve ekonomik reformlar

alanında ortakların yaptığı önemli ilerlemenin
temelinde hızlandırılmış
destek de buna dahildir.
Bildirgede şu ifadeler
yer aldı: “AB, Batı Balkan
ortaklarının demokrasi
ve hukukun üstünlüğüne
olan bağlılığını, özellikle
de yolsuzlukla ve orga-

nize suçlarla mücadele,
iyi yönetişim ve insan
haklarına ve azınlıklara
mensup kişilerin haklarının korunmasına yönelik taahhüdünü memnuniyetle karşılamaktadır”.
İyi komşuluk ilişkilerinin
güçlendirilmesi, bölgesel
istikrar ve karşılıklı işbir-

Sofya'da AB-Batı Balkanlar Zirvesi
Sofya'da Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, AB - Batı Balkanlar
formatında gerçekleşti.
Toplantı, AB Konseyi
Bulgaristan Başkanlığı
takviminde yer alan en
önemli etkinliktir.
Liderler, Sofya'daki Ulusal Kültür
Sarayı’nda buluştu. AB
liderleriyle birlikte altı
Batı Balkan ülkesinin
liderleri de Sofya'daki
toplantıda hazır bulundu.
Toplantı, Başbakan
Boyko Borisov tarafından sıcak karşılanan Avrupa Konseyi
Başkanı Donald Tusk
ve Avrupa Komisyonu
Başkanı Jean-Claude
Juncker tarafından yönetildi.
Toplantıda Avrupa
Parlamentosu Başkanı
Antonio Tajani, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogerini
ve AB Komşuluk Politikası ve Genişleme
Müzakerelerinden Sorumlu AB Komisyonu
Üyesi Johannes Hahn
hazır bulundu.
Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu
AB Komiseri Johannes
Hahn, ABD’nin İran ile
nükleer anlaşmadan

çekilmesi kararı hakkında yorum yapmadı. Hahn’ın ifadesine
göre AB üyeliğine altı
aday ülke arasında
"onay kazanan" yok.
AB Komiseri,” Her ülke
üyelik şartlarını yerine

olmak için en büyük
şansı olduğunu söyledi. Tajani,” Terörizm
ve göç ile ilgili sorunlarımız olabilir. Benim
önerim, sadece otoyollar ve demiryolları
için değil, aynı zaman-

eğitim ve daha birçok
alanda bağlantıları tartıştı.
Avustur ya Başbakanı Sebastian Kurz,
Avrupa'nın ihracat kurallarına ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

getirmeli ve bu olduğu
takdirde onların Avrupa perspektifinden
söz edebiliriz” diye konuştu.
Öte yandan Avrupa
Parlamentosu Başkanı
Antonio Tajani, 2025
yılında AB ile Sırbistan
ve Karadağ arasında
üyelik sözleşmesi yapılmasının mümkün olduğunu belirtti. Tayani,
bu ülkelerin AB üyesi

da dijital altyapı için de
daha fazla fon tahsisi
hakkında düşünelim,
örneğin 10 milyar avro
daha fazla fon tahsis
edilebilir” dedi.
Tartışmalar Batı Balkanlar ve bölgede bağlantıların geliştirilmesi
amacıyla bağlantıya
odaklandı. AB liderleri
ve ortak ülkeler, bölgedeki ulaşım, altyapı,
enerji, dijital altyapı,

ABD ile ticaret ilişkileriyle ilgili Kurz,” Bir
istisna yapma planlanıyor - Amerikalılardan
bunu bekliyoruz. Bu
olduğunda Amerika ile
işbirliği hakkında konuşabiliriz. Örneğin,
gümrük vergilerinin
düşürülmesi” diye kaydetti. Batı Balkanlar'la
ilgili olarak Kurtz, hedefin bütün bu ülkeleri AB üyeliği yolunda

liği, AB tarafından desteklenen Batı Balkan
ortaklarının bir üstlenişidir.
Bölgesel inisiyatifler
de dahil olmak üzere kaydedilen ilerleme temelinde AB ve
Batı Balkanlar, ulaşım,
enerji, dijital ve ekonomik alanların yanı sıra
insanların arasındaki
bağlantılar da olmak
üzere tüm boyutlarda
bağlantıyı önemli ölçüde artırmaya kararlıdır.
AB ve Batı Balkan ortakları, yolsuzluk ve organize suçla mücadeledeki sonuçların, bölgedeki siyasi ve sosyoekonomik dönüşümün
yanı sıra, vatandaşlarının en iyi çıkarlarına
uygun olarak bölgesel
istikrar ve güvenlik için
de şart olduğunu kabul
ediyor.
Bildirgede “Bilgisizleştirme ve diğer hibrit

eylemlerle sürdürülebilirlik, siber güvenlik ve
stratejik iletişim alanlarında daha fazla işbirliği ile birlikte mücadele
edeceğiz” denildi.
Bildirge’nin sonunda:
“Batı Balkanlar'ın Avrupa perspektifi ışığında vatandaşlarımızın
bağlantı ve güvenlik
alanındaki yaşamlarının iyileştirilmesini
hızlandırmak için AB,
6 Şubat 2018 tarihinde
kabul edilen Komisyon
Bildirisi’nin ilgili yönleri
temelinde bu bildirgenin eki olan Sofya’nın
AB ve Batı Balkanlar'a
ilişkin öncelik programını başlatıyor” deniliyor.
A B, Hır vat i st an'ın
2020’de Dönem Başka n lı ğı d ö n e m i n d e
bir AB - Batı Balkan
Zirvesi’ne ev sahipliği
yapma niyetini memnuniyetle karşıladı.
Kırcaali Haber

desteklemek olduğunu
vurguladı. .
Avustur ya Başbakanı, “Bu ülkeler duygusal yönden ayrıca
Avrupa'nın bir parçasıdır. Sırbistan, Karadağ
konusunda çok iyimseriz” diye belirterek,
Makedonya’nın adıyla
ilgili anlaşmazlığın çözülmesi gerektiğini de
sözlerine ekledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,
İngiltere Başbakanı
Teresa May ile birlikte Aşıklar Köprüsü
üzerinden Milli Kültür
Sarayı’na yaya geldiler.
Boyko Borisov, Merkel ve May’i sevinçle
kucaklayıp karşıladı.
Almanya Başbakanı Merkel, bu toplantıyı düzenlediği için
Borisov'a teşekkür etti.
İran ile nükleer anlaşmasını destekleyen
Merkel’in ifadesine
göre bu konuda tartışma çok önemli.
M e r ke l ,” A B 'd e k i
herkes bu anlaşmayı
destekliyor ve kalmak
zorunda olduğumuzu
söylüyor, bu temelde
müzakerelere devam
etmek zor undayız”
dedi.
Almanya Başbakanı,
”ABD’ye ilişkin ortak bir
pozisyon almak önem-

lidir. Ticari sorunları
azaltmak istiyoruz. Batı
Balkanlar için güvence
istiyoruz” diye ifade
etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB’nin genişleme
yolunda olduğunu söyledi.
Macron,” Geniş çaplı
bir genişlemeye gidiyoruz, Batı Balkanlar'ın
yakından takip edeceği bir stratejiye sahip
olması lazım ve biz,
ikiyüzlülük yapmadan
onları cesaretlendirmeliyiz” diye vurguladı.
ABD’nin İran'la nükleer anlaşmadan çıkmasıyla ilgili olarak Fransa
Cumhurbaşkanı, 2015
yılında yapılan anlaşmanın sadece korunmakla kalmayıp aynı
zamanda genişletilmesi gerektiğini söyledi.
Ev sahibi konumundaki Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, herkesin Batı
Balkanlar'ın önemini
anlamasından dolayı
duyduğu sevinci dile
getirdi. “Onların da
endişeleri var” diye
ifade etti. Toplantıda
en büyük üç bankanın temsilcilerinin bulunduğunu kaydeden
Borisov,”Bütün mevkidaşlarım geldi” diye
konuştu.
Kırcaali Haber
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Makedonya İlinden Cumhuriyeti İsmi Önerisi
Makedonya Başbakanı
Zoran Zaev, "Republika
İlindenska Makedonija"
(Makedonya İlinden Cumhuriyeti) isminin Yunanistan ile olası uzlaşı ismi
olabileceğini açıkladı.
Başkent Üsküp'te düzenlenen "Liderler
Toplantısı’nın ardından
Zaev, Makedonya ile Yunanistan arasında gerçekleşen müzakerelerde
konuşulan isim seçeneği
hakkında açıklamalarda
bulundu.
Makedonya ile Yunanistan hükümetleri arasında
gerçekleşen görüşmelerde her iki tarafın da kabul
edeceği bir seçenek ve
çözüm hakkında ortaya atılan fikirleri Liderler
Toplantısı'nda paylaştığını
söyleyen Zaev, "Republika Ilindenska Makedonija,
Yunanistan ile olası uzlaşma ismidir. İngilizce Republic of Ilinden Macedonia, Arnavutça Republika
Ilinditase e Maqedonise."
dedi.
İlinden'i ülkenin şanlı
geçmişi ve parlak geleceği olarak nitelendiren
Zaev, bu olası çözümle
ülkenin onurunu koruduğunu, Makedon kimliğine
tanıklık ettiğini ve güçlendirdiğini söyledi.
Çok etnikli Makedonya
için İlinden'in garanti olduğunu kaydeden Zaev,
şu ifadeleri kullandı:

"İlinden Makedonya'sı
bir devlet, toplum ancak
aynı zamanda hem Makedonlar hem de Arnavutlar,
Türkler, Sırplar, Ulahlar,
Romanlar, Boşnaklar ve
özgür ile bağımsız Makedonya için savaşan
herkes için iyilik ve gelişimdir."
Yunanistan vatandaşlarına da mesaj gönderen
Zaev, "Bu isim ile Yunanistan Makedonyasından
her anlamda, tam ayrım
yapıyoruz. İlinden Ayaklanması haklar ve sosyal
özgürlük için çok etnikli
insanımızın ortak savaşıdır ve Yunanistan dahil
hiçbir komşu ülkeye yönelik toprak arzusu bulun-

durmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Olası bir anlaşmayla
Makedon dili noktasında
teyit, kimlik ve uluslararası kodlar için garanti alacaklarını aktaran Zaev,
Yunan tarafının da kabul
ettiği bir referandumun
yapılmasının öngörüldüğünü duyurdu.
"Önerileri yazılı aldıktan
sonra tutumumu açıklayacağım".
Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ise isim önerisinin kendisi açısından
kabul edilebilir olduğunu
ancak önerileri yazılı aldıktan sonra konuyla ilgili
tutumunu açıklayacağını
söyledi.

İlk kez duydukları bazı
konular hakkında bilgilendirildiklerini belirten
İvanov, "Sözlü olarak aktarıldılar. Bir tutum oluşturabilmek için tüm bu fikir
ve önerileri yazılı bir belge
olarak almayı bekliyoruz."
dedi.
Başbakan Zaev'in davetiyle gerçekleşen Liderler
Toplantısı'na, Cumhurbaşkanı İvanov, Meclis
Başkanı Talat Caferi, Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Savunma Bakanı
Radmila Şekerinska, Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı
Buyar Osmani, hükümet
ortağı Demokratik Bütünleşme Birliği (BDI) Genel

Başkanı Ali Ahmeti ve
muhalefet partisi İç Makedon Devrimci ÖrgütüMakedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRODPMNE) Genel Başkanı
Hristian Mickovski katıldı.
Başbakan Zaev ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 17 Mayıs'ta
Bulgaristan'ın başkenti
Sofya'da görüşmüş, ardından Zaev isim sorununa çözüm olarak her iki
tarafın da kabul edeceği
seçeneklerinin bulunduğunu açıklamıştı.
İsim sorunu
B a ş t a Tür k i ye o l mak üzere birçok ülke,
Makedonya'yı anayasal
adı olan " Makedonya
Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi
sınırları içinde "Make-

donya" isimli bir bölge
bulunduğu gerekçesiyle
bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.
Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den
beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden
isim sorunu nedeniyle
Avrupa Birliği (AB) ve
NATO'ya üye olamıyor.
Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin
Birleşmiş Milletler (BM)
Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının
nisan ayında kesinlik
kazanmış ancak güney
komşusu Yunanistan'ın
itirazıyla geçici referans
olarak "Eski Yugoslavya
Cumhuriyeti Makedonya"
(FYROM) adıyla üyeliğe
kabul edilmişti. AA

Deniz sahilinde izinsiz
kamp yapanlara ceza!
Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, Varna şehrinde
Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov ve Çevre ve
Su Bakanı Neno Dimov ile birlikte düzenledikleri ortak
basın toplantısında Bulgaristan’ın Karadeniz sahilinde
yasaklanmış yerlerde kamp yapanlara yönelik yaptırımlar uygulanması için yeni kurallar ve düzenlemeler
hazırladığını duyurdu.
Bakan, Karadeniz Kıyısı ve Sahillerinin Düzenlenmesine Dair Kanuna göre deniz kıyısı boyunca kamp yapmanın ve çadır kurmanın yasak olduğuna dikkat çekti.
Bakan,” Yasa, plajda hangi aktivitelerin yapılması-

Filibe’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı Etkinliği
1. sayfadan devam
malarından çıkan ortak kanat neticesinde
kendisi 19 Mayıs 1919
tarihinde Samsun’a
ayak basmıştır. Bu
tarih aynı zamanda
Türk Kurtuluş Mücadelesinin başlangıç
günü olarak anılır. Bilindiği üzere Atatürk
Bulgaristan’da da görevde bulunmuştur. O
dönem onun için en
rahat zamandı. Atatürk
gençleri ve çocukları
çok severdi. Kurduğu
Türkiye Cumhuriyeti’ni
de onlara emanet etmiştir. Bu önemli günde bizler siz gençlerle
beraber bir kutlama
programı hazırladık.
Hepinize teşekkür ediyorum” diye belirtti.
Trakya Üniversitesi,
Devlet Konservatu-

arı Viyolonsel Topluluğunun sunduğu
muhteşem konser i
katılımcıları büyüledi.
Atatürk’ün sevdiği şarkıları sunan ekip alkış
yağmuruna tutuldu.
Filibe Paisiy Hilen-

darski Üniversitesi
Filoloji Fakültesi Türk
Dili Bolümü öğrencileri
Atatürk’e adanmış şiir
dinletisi sundu.
Programın sonunda
tüm katılımcılar Başkonsolosluk binasın-

dan İmaret Camii’ne
kadar dostluk yürüyüşü yaptı. Program
Cami avlusunda Filibe Bölge Müftülüğü
tarafından verilen iftar
programıyla sona erdi.
Kırcaali Haber

na izin verildiğini açıkça belirtir. Açıkça listelenmeyen
diğer tüm faaliyetler, yargısal yorum anlamına göre
yasaktır. Kanunda eksik olan ve bizim getireceğimiz
hüküm, sahilde izinsiz kamp gerçekleştiren kişiler için
açık bir idari cezadır” diye kaydetti.
Angelkova, her belediyenin Tsarevo Belediyesini
örnek alarak kamu düzeni ve temizliğin korunmasına
ilişkin yönetmelikler kabul edebileceğini ve bu temelde
ihlal edenlere ceza uygulanmasını sağlayabileceğini
de sözlerine ekledi.
Bakan, ”Sahilde izinsiz kamp yapan faillere idari ve
para cezaları olmak üzere yaptırımlarla güçlendirilecek yasal değişiklikler yapılmasına yönelik ortaklaşa
çalışacağız. Kampların inşasını kolaylaştırmak, belediyenin tonlarca atıkları temizlemek için kullanacağı ücretlerin ödenmesi konusunda çalışma grubu tarafından
desteklenecek mutabakat metinleri olmadı. Şu anda
Başbakan Yardımcısı ve meslektaşlarımla bu yöndeki
çalışmalarımızda nasıl ilerleyeceğimizi düşüneceğiz,
çünkü kamp yapmak isteyenlerin bunu yapacakları
yerin olması önemlidir” diye belirtti.
Bakan, 20 yaşındaki kamp yerlerinin kaliteli bir turist
ürünü sunabilmek için artık Turizm ve Kategorizsyon
Yasası'nın çağdaş şartlarına uymadığını da sözlerine
ekledi.
Kırcaali Haber
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Adatepe’de altın çıkarılmaya başlanacak
Kanada şirketi "Dundee Precious Metals"in
Bulgaristan’da faaliyet
gösteren şirketinin İcra
Müdürü İliya Gırkov, şirketin 1 Temmuz 2018
itibariyle Krumovgrad
(Koşukavak) kasabasına
yakın Adatepe’de altın
madeni çıkarmaya başlayacağını, ekim ayı başı
itibariyle ise altın cevheri
işlemeye başlayacağını
bildirdi. Amaç altın ve
gümüş içeren esas elde
etmektir. Adatepe’deki
maden ocağının imtiyazı
sırasında 0, 85 milyon ton
cevher çıkarılacaktır. Maden ocağı üretime açıldı.
Maden zenginleştirme tesisi inşa ediliyor. Entegre
bir maden atık depolama
tesisi kurulacaktır. Maden
ocağı işletmesi, tamamen
Dundee Precious Metals
Bulgaria Şirketi’ne ait
Çelopeç’teki maden ocağı işletmesine benzer bir
şekilde inşa edildi. Aradaki tek fark, maden atık
depolama tesisi konusundadır ki Adatepe’deki
tesis daha çağdaş versiyonudur. Entegre maden
atık depolama tesisinde
su aynası yoktur. Sıfır
deşarj suyu ve çalışma
döngüsünde ya ğ mur
suyu kullanımı söz konusudur. Maden sahalarının
yeniden doğaya kazandırılması, maden ocağının
Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov, Sofya’da
İspanya Başbakanı Mariano Rahoy ile bir araya
geldi. İki hükümet başkanı, görüşme sonrası ortak
basın açıklaması yaptı.
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, “Hiç şüphesiz
Bulgaristan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem
Başkanlığı en başarılı
olanlardan biridir” dedi.
Boyko Borisov, İspanyol meslektaşının Bulgaristan Başkanlığını takdir
etmesinden dolayı Bulgaristan halkı adına teşekkür etti.
Rahoy, ”Diğer birçok
durumda söylediğim gibi,
daha iyi entegrasyon için
çalışacağız. Ancak el ele
verirsek zamanımızın
zorlukları ile başa çıkabileceğimize ve AB vatandaşlarının sıkıntıları
ve karşılaştığı sorunlara
cevap verebileceğimize
ikna olduk” diye belirtti.
Rahoy, Kosova lideri Haşim Taci ile aynı
masaya otur mamak
için AB-Batı Balkanlar
Zirvesi’nden önce geldi.
İki başbakanın ele aldığı
konular arasında Avrupa
Komisyonu'nun bir sonraki mali çerçeve önerisi

işletilmesiyle birlikte devam edecek.
Dundee Precious Metals Bulgaria ve Krumovgrad Belediyesi, topluma

bilgi aldı.
Krumovgrad Belediyesi,
Adatepe Maden Ocağını
işletme süresi boyunca
Dundee Precious Metals

seçmeyi, adayların onaylanması ve alt yüklenici
şirketlerin seçimine ilişkin prosedür ve koşullara
ilişkin şeffaflığı sağlamayı

yönelik 500 000 BGN tutarında yatırımlara ilişkin
yıllık çerçeve sözleşmesi
imzaladı. Açık Kapı Günü
düzenleyen şirket yetkilileri, yerli halkı ve basın
mensuplarını maden ocağı inşası konusunda kaydedilen ilerleme hakkında
bilgilendirdi. Yüzden fazla
kişi, Adatepe’deki maden
ocağı şantiyesini ziyaret
ederek, yeni yapı ve maden ocağı inşasında uygulanan en yüksek dünya
standartları hakkında tam

Krumovgrad Şirketi tarafından her yıl ödenecek
imtiyaz ücreti tutarının
yüzde 50’sini alacak.
Han Krum Maden
Yatağı’nın Adatepe bölümünde altın içeren
cevherlerin çıkarılması
ve işlenmesi projesi kapsamında imtiyaz sahibi,
mümkün olduğu ölçüde
ağırlıklı olarak Krumovgrad İlçesi’nden işçi, görevli çalıştırmasının yanı
sıra yüklenici şirketleri
ve alt yüklenici şirketleri

taahhüt etmektedir. Onların gelecekte açılacak
pozisyonlara ilişkin iş
ilanlarından veya aktivitelerden önceden haberdar
edilmesi gerekir.
Mesleki gelişim, Dundee Precious Metals
Krumovgrad Şirketinin
önemli bir hedefidir ve
şirket, seçilen alanlarda
uzman ekipler aracılığıyla
mesleki gelişim fırsatları
yaratır. Eğitim aşağıdaki
yönlerde geliştirilmiştir:
Dundee Precious Me-

tals Krumovgrad Şirketi
çalışanlarının mesleki
gelişimi, Dundee Precious Metals Krumovgrad
Şirketi tedarikçilerinin ve
alt yüklenici şirketlerinin
becerilerinin ve niteliklerinin geliştirilmesi, seçilen
alanlarda ve yönlerde
Krumovgrad Belediye
sakinlerinin beceri ve niteliklerinin geliştirilmesi.
Dundee Precious Metals Krumovgrad Şirketi,
belediyedeki küçük ve
orta ölçekli işletmelerin
gelişimini desteklemek
için fırsatlar sağlamak
üzere Krumovgrad Belediyesi ile birlikte çalışacak. Nihai hedef, ilçe
sakinleri için istihdam ve
uzun süreli ekonomik faydalar yaratmaktır.
Krmovgrad Belediyesi
tarafından küçük ve orta
ölçekli işletmelerin finanse edilmesine yönelik bir
program hazırlanması
bekleniyor. Bu program,
finansman yolunu, faaliyetin kapsamını ve odağını, proje seçim kriterlerini
vb. şeyleri belirleyecek.
Program kapsamında
finansman sağlanması
üretimin başlangıcında
başlayacak ve madencilik faaliyetlerinin sona
ermesine kadar devam
edecek. Programın uygulanması için öngörülen toplam bütçe 5 milyon

İspanya Başbakanı Mariano Rahoy, Bulgaristan’ı övdü
yer alıyor. İspanya Başbakanı, AB Konseyi Dönem Başkanı olarak Bulgaristan Başbakanı'nın
kendisini, İspanya'nın her
zaman uyum politikasının

değindikleri anlaşıldı.
Bulgaristan Başbakanı,
Hareketlilik Paketi hakkında da konuştuklarını
söyledi.
Borisov, Rahoy’a nak-

uygulanmasında destekleyeceği konusunda ikna
etmek istediğini vurguladı.
Mariano Rahoy,” Bu politika, Avrupa entegrasyonu sürecinde ve kıtadaki
sosyal uyum sürecinin temel ayağı olmaya devam
etmelidir” diye kaydetti.
İki başbakanın, Bulgaristan ile İspanya arasındaki harika ilişkilere

liye şirketlerinin, işçilerinin, özellikle de TIR'ların
durak yerleri, 48 saatlik
dinlenme, nakliyat sigortasının parametreleri
konusunda aynı kefeye
konulması gerek tiği ni söylediğini açıkladı.
Borisov,”Dolayısıyla en
çok endişe duyduğumuz
şey, TIR sürücülerinin
üç haftada bir evlerine
dönmesi, Bulgaristan'ın

nerede, İngiltere'nin,
Hollanda'nın ya da
Almanya'nın nerede olduğu göz önüne alındığında
böyle bir şey bizde nakliye sektörünü öldürecek”
d i y e ko n u ş tu. Bir önceki
g ü n Av r u p a
Komisyonu'nun
Ulaştırmadan
Sorumlu Üyesi
Violeta Bulc ile
konu üzerinde
çok çalıştıklarını söyleyen
Borisov, yardımcılarıyla
çalışmalara devam ettiklerini
ifade etti. Başbakan,” Meslektaşlarıma
vereceğim bazı metinler
var, böylece taşıyıcılarımız için makul bir çözüm
bulunabilir” diye kaydetti.
Rahoy'u Bulgaristan'ın
Batı Balkanlar hakkında
yaptığı çalışmalarla ilgili
bilgilendirdiğini açıklayan Borisov, “Ve aslında
belirlediğimiz ana hedef Balkanlar'ı bir şantiye haline getirmektir.

Balkanlar’ın yaşamak,
iş yapmak ve tatil için iyi
bir yer olmasını istiyoruz. İspanya'nın bizi bu
konuda desteklediğine
inanıyorum. Tek hedefimiz barışın sürmesi ve
Balkanlar’da yaşam standardının iyileştirilmesidir”
diye sözlerine ekledi.
Bulgaristan'ın Schengen
ve Avro Bölgesi'ne üyelik
yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden
Borisov, “Kriterleri karşılıyoruz, İspanya bizi destekliyor” dedi.
Mariano
R a h oy,
İspanya'nın Batı Balkanlar konusunda her zaman
yapıcı bir tutum sergilediğini söyledi.
Rahoy,” İspanya’nın,
bugün Başbakan Boyko
Borisov'a da söylediğim
gibi, AB’nin değerleri açısından bölgenin kalkınmasına ve istikrarına katkıda bulunan tüm tedbirleri destekleyecek” dedi.
Rahoy,” Zirveye katılmamam kararı sanırım birkaç yıldan beri her zaman
beyan ettiğimiz karara en
uygun olanıdır. Her halükarda bir şeyi vurgulamak

ABD Doları'dır.
Bu tür finansal desteğin
amacı, Krumovgrad'daki
daha geniş insan gruplarına veya tüm topluma
kalıcı faydalar sağlayan
girişimlere ve projelere
yatırım yapmaktır. Bunlar, bölgede altyapının
iyileştirilmesi, sağlık, eğitim, kültür, spor ve turizm
alanlarıyla ilgili faaliyetlerdir. Fonlar, faaliyet dönemi boyunca şirketin her
yıl kárının bir oranı olarak
belirlenecek. Finanse
edilecek faaliyetler, her
yıl Krumovgrad Belediye
Meclisi tarafından onaylanacak.
Krumovgrad Belediyesine maden ocağı inşası
sırasında kamu yararına
faaliyetler ve projeler gerçekleştirmek için 1 milyon
ABD Doları verilecek.
Sosyal program kapsamında Dundee Precious Metals Krumovgrad
Şirketi tarafından turizm
alanında Krumovgrad Belediyesinin ve yerli halkın
tercihlerine göre yeni bir
rekreasyon alanı oluşturmayı taahhüt etti. Rekreasyon alanı, Adatepe’de
maden ocağının inşası
ve işletilmesi sırasında
mevcut olan rekreasyon
alanının kullanılamamasını telafi etmek için oluşturulacak.
Kırcaali Haber
isterim. Bu, bizi endişelendiren sorunlar açısından tarafsız olan sonuç
bildirgesiyle ilgilidir ki bu
yüzden Sayın Borisov'un
çabalarından dolayı bir
kez daha teşekkür etmek
istiyorum, çünkü bize bu
bildirgeyi destekleme fırsatı verdi” diye belirtti.
Rahoy, ülkemize Batı
Balkanlar konusundaki önemli zirveden bir
gün önce geldi. Ancak
İ s p a ny a B a ş b a k a n ı,
Ko s ova Cum hur ba ş kanı Haşim Taci ile bir
masada oturmayı reddettiği için 17 Mayıs’ta
yapılan zir veye katılmadı. Nedeni Rahoy'un
Kosova'ya karşı tavrıdır. İspanya, Kosova’nın
Sırbistan’dan bağımsızlığını tanımıyor, çünkü
bunun Katalonya'nın da
İspanya’dan ayrılmasını
ve ülkenin bölünmesini
teşvik edebileceğini düşünüyor.
Bulgaristan-İspanya ilişkilerine gelince, Rahoy'un
ifadelerine göre onlar çok
önemli noktaya geldi. Her
iki ülke de AB bütçesi dahil olmak üzere AB projeleri üzerinde birlikte çalışmaktadır.
Kırcaali Haber
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Devlet, dini cemaatlerden sadece Ortodoks
Hıristiyanları ve Müslümanları destekleyecek
Meclis Başkanlığına sunulan Dinler Kanunu’nda
değişiklik yapılmasına
ilişkin kanun tasarısında
devletin sadece Ortodoks
Hıristiyanları ve Müslümanları temsil eden kurumları desteklemesi ve
dini cemaatlerin dışarıdan
finanse edilmesine izin
verilmemesi öngörülüyor.
Tasarıyı hazırlayan milletvekilleri, şimdiye kadar
görülmemiş bir şekilde
parlamentoda yer alan en
büyük üç partinin Meclis
Grubu Başkanları Tsvetan Tsvetanov (GERB),
Korneliya Ninova (BSP)
ve Mustafa Karadayı
(HÖH). Tasarı, birkaç ay
önce Başbakan Yardımcısı, ırkçı ve aşırı milliyetçi tavırlarıyla bilinen
VMRO Başkanı Krasimir
Karakaçanov’un dini kurumların finanse edilmesine yönelik yasa tasarısı
hazırladığını açıklamasından sonra Meclise sunuldu. Karakaçanov, hala
bir yasa tasarısı sunmuş
değil.

lümünde şu ifadeler yer
alıyor. “Devletin bir sübvansiyon sağlaması halinde onun tarafından kurulan bir kısıtlayıcı rejimin
uygulanması ve bu dini
kurumların finanse edilme
yolları üzerinde daha sıkı
bir kontrole sahip olması
gerektiğine inanıyoruz”.
Nüfusun yüzde 1'inden
azının mensup olduğu
dini mezheplere yönelik
finansman desteği şu anki
düzenlemeye göre yapılacaktır, yani sadece ibadet
yerleri ve mezarlıklar için
kaynak sağlanacaktır.
Tsvetanov, Ninova ve

Devlet sübvansiyonu,
ülke nüfusunun en az yüzde 1’inin mensup olduğu
dinler için sağlanacak.
Ulusal İstatistik Kurumu
verilerine göre bu sınır seviyeyi aşan sadece Ortodoks Hıristiyanlık ve İslam
dini mensuplarıdır. Katolik
Hıristiyanlık bu sınır seviyeyi aşamıyor, çünkü vatandaşların ancak yüzde
0,6’sı kendini Katolik Hı-

ristiyan olarak tanımlıyor.
Adı geçen iki dinin her bir
mensubu için devlet tarafından 10 leva miktarında
destek sağlanacak, ancak
din başına sağlanan sübvansiyon 15 milyon levayı
geçmeyecek.
Tasarı kabul edilirse Bulgar Ortodoks Kilisesi, en
üyük miktarda devlet sübvansiyonu alırken, Başmüftülük ise 9, 67 milyon

Leva alacak. Şimdi kayıtlı
resmi dinlere yönelik devlet sübvansiyonlarının dağılımı her yıl kabul edilen
Devlet Bütçesi Kanunu ile
yapılır. 2018 yılında dinlere yönelik yaklaşık 5 milyon leva öngörülüyor. Bu
kaynaklar, sadece ibadet
yerleri ve mezarlıkların
yenilenmesi için ayrılmıştır.
Tasarının “Gerekçe” bö-

40 binin üzerinde çocuk, ailesiyle
birlikte ülkeyi terk etti
İşveren örgütleri tarafından düzenlenen “İş Dünyası ve Yüksek Eğitim”
konulu yuvarlak masa
toplantısında açıklanan
verilere göre, 2011-2017
döneminde 41 486 öğrenci ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmiştir.
Bulgaristan Sanayi Sermaye Derneği (AİKB),
devlet yükseköğretim
kurumlarında sunulan
eğitime yönelik tamamen yeni bir finansman
modeli uygulanmasını
istiyor. AİKB, vatandaş
hakları sınırlandırılmadan sosyal adaletin yeniden tesis edilmesine
yol açan işletmeler ve
yükseköğretim sistemi
arasında hemen işbirliği
ve koordinasyona ilişkin
önlemler alınmasını istedi.
Yüksek eğitime yönelik
yeni finansman modeli,
ücretsiz üniversite eğitimi görmüş mezunların
ülkede kalıp, çalışmalarını teşvik etmelidir.
AİKB ayrıca, öğrenci
kredilendirme sisteminin
değiştirilip iyileştirilmesi
konusunda ısrar ediyor.

Kontenjanı bölümlerde
okuyan öğrenciler, ek
destek burslarıyla teşvik edilebilir. İş dünyası
önündeki sorun nitelikli
işgücü eksikliği olmaya

yüzden iş dünyası sorunu çözmek için tedbirler
istiyor.
Velev, “İş gücünün niteliği arttırılmalıdır. Yüksek
eğitim kurumlarının 1.sı-

devam ediyor.
AİKB Başkanı Vasil
Velev, konuşmasında
Bulgar ekonomisinin insan kaynakları ihtiyacına
vurgu yaptı. Velev, ”İdari
engeller, sürekli olarak
temizlenmesi gereken
yabani otlardır. Eğitimde reform şarttır” dedi.
Demografik kriz nedeniyle ekonomi yılda 50
000'den fazla kişiyi işgücü olarak kaybediyor. Bu

nıf kontenjan sayısı, lise
mezunları sayısından
daha yüksektir. Yükseköğretimin devalüasyonu aşikârdır. Mezunların
yüzde 50'si yüksek eğitim gerektirmeyen işlerde istihdam edilmektedir.
Mühendislik bölümlerinin
rehabilite edilmesi gerekiyor” diye vurguladı.
AİKB Başkanı,” En çok
mühendis sıkıntısı çekiyoruz. Öğrenci konten-

janı önümüzdeki yıllarda
yarı yarıya değilse en
az 1/3 oranında azaltılmalıdır. Beşeri bilimler
alanındaki bölümler çok
fazladır” dedi. Velev’in
ifadelerine göre
yabancı ülkelerin
ekonomiler için nitelikli işgücü yetiştiren bir inkibatöre
dönmüşüz ve buna
karşı önlem alınması gerekir.
Eğitim ve Bilim
Bakanı Krasimir
Vılçev, iş dünyası
ile iyi bir işbirliği olduğunu bildirdi.
Bakan, ”Eğitimli
insanlar toplumu
etkiler. Büyük sorun göçtür. Az sayıda
çocuk okulu bırakmalıdır.
AB içinde serbest dolaşım olacaktır. Şirketler,
bir iş pozisyonu ve gelecekte gerçekleştirmeye
karşılık daha erken bir
aşamada öğrencilere
yardımcı olabilir” diye
ifade etti.
Vılçev, iş dünyasını ve
devleti bu süreçte birlikte hareket etmeye davet
etti.

Karadayı, ayrıca kayıtlı
dini cemaatlerin ve kurumların, din görevlilerinin
maaşları ve dini kurumlarda çalışanların maaşları
için yabancı devletlerden
bağış almasının yasaklanmasını öneriyor. Yabancı
bir ülkeden kabul edilecek
herhangi başka bir yardım için Bakanlar Kurulu
Dinler Dairesi tarafından
yetkilendirilecek. Ayrıca
belirli bir tutarı aşan herhangi bir bağış devlete
bildirilecek. Ancak, kesin
miktar henüz belirlenmemiştir.
Kırcaali Haber

Bulgar şirketleri, Özbekistan’da
başarılı işlere imza atıyor
Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksandir Manolev ile
Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanlık Milletlerarası
İlişkiler ve Yabancı Ülkelerle Dostluk İlişkileri Komitesi
Başkan Yardımcısı Kamoliddin İşanhociev ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Danışmanı
Şokir Juraev arasında bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda yüksek teknolojili atık yağ işleme tesisi, parfümeri
ve kozmetik ürünleri üretimi yapan bir tesis ve bir triko
tekstil firmasının Özbekistan'daki başarılı Bulgar şirketlerinin bir parçası olduğu anlaşıldı.
Toplantı sırasında Bulgaristan ve Bulgar mallarının
Özbek i st an
pazarında iyi
bilindiği ve
ihracatta büyüme potansiyelinin yüksek olduğu
netleşti. Karşılıklı çıkar
olan sektörler
olarak ticaret,
turizm, inşaat ve yatırımlar tartışıldı.
Manolev ve İşanhociev, işbirliğini derinleştirmek için
somut adımlar atmak üzere Bulgaristan-Özbekistan
Hükümetlerarası Ekonomik, Bilim ve Teknik İşbirliği
Komisyonu’nun oturum düzenlenmesine yönelik çalışılması konusunda anlaştı.
Manolev,” Bulgaristan yabancı yatırımcılar için çok
cazip koşullar sunabilir” diye belirtti ve konukları
Yatırım Teşvik Yasası kapsamındaki teşvik tedbirleri ve ülkenin vergi politikası hakkında bilgilendirdi.
Manolev, “Şirketlerimizin önemli bir kapasitesi var,
Özbekistan'da altyapı projelerinin uygulanmasında
değerli bir ortak olabilir” diye belirtti. Ayrıca özel sektör temsilcileri arasındaki ilişkileri güçlendirmek için
ikili bir iş forumu düzenleme olanaklarını araştırmayı
da önerdi.
Kamoliddin İşanhociev, iki ülkenin hizmet sektöründe personel değişimi konusunda ortaklık yapabileceğini vurguladı.
Özbekistan'da faaliyet gösteren Bulgar şirketleri
arasında “Uz-Prista” bulunuyor. Bu şirket, Bulgar şirketi "Prista Oil Holding" ve devlete ait "Uznefteprodukt" ve “Uzbekneftegaz” şirketlerine bağlı bir ortak
kuruluştur. Geniş bir yelpazede kaliteli teknik yağlar
ve soğutma sıvıları üretimi yapan ülkede tek üreticidir.
Bir başka örnek ise Orta Asya ülkelerine ihraç edilen
parfümeri ve kozmetik ürünleri üretimi yapan karma
bir Bulgar-Özbek kuruluşu olan "Kombi-Vostoka" firmasıdır. Bulgaristan’ın pay sahibi olduğu başka bir
şirket, triko ürünleri üretimi yapan "Bultex Eurostar"dır.
Fabrikada yaklaşık 500 kişi çalışmakta ve kayıtlı Bulgar ve Avrupa markaları altında ağırlıklı olarak çocuk
kıyafetleri üretilmektedir.
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Bakan Yardımcısı Panayotova: AB’nin
geleceği, esnek olma yeteneğine bağlı
Avr upa Günü ve
L ahey 'dek i Avr upa
Kongresi'nin 70. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen “Avrupa’yı Paylaşalım: Politikacılar ve
Vatandaşlar Geleceği
Birlikte İnşa Ediyor” konulu tartışma toplantısında konuşan AB Konseyi Bulgaristan Dönem
Başkanlığı Bakan Yardımcısı Monika Panayotova, “AB'nin bugünü ve
geleceği, görünmeyen
dünyayla ilgilidir. AB’nin
geleceği, esnek olma,
rekabet etme ve küresel
olma yeteneğine bağlıdır” diye kaydetti.
Panayotova’nın ifadelerine göre AB vatandaşları itibar gören bir Avrupa, hoşgörülü bir Avrupa
görmek istiyor.
Bakan Yardımcısı,”AB
Konseyi Bulgaristan Dönem Başkanlığı, AB’nin
gelişimi ve Batı Balkan
ülkelerinin üyelik persİş dünyası, üniversite
bitirenlerin belli bir süre
ülkede çalışmaları halinde yüksek eğitimin ücretsiz olmasını öneriyor.
NOVA TV’nin “Merhaba Bulgaristan” programına konuk olan Bulgaristan Sanayi Sermayesi
Derneği (AİKB) Başkanı
Vasil Velev, “Bulgaristan
Cumhuriyeti Anayasası, bazı koşullar altında
yüksek devlet okullarında eğitimin ücretsiz
olduğunu belir tir. Bu
şartların belirlenmesini
ve mezun olunca kendilerini Bulgaristan'da gerçekleştirecek veya yurt
dışındaki Bulgar kurumlarında çalışacakları için
yüksek eğitimin ücretsiz
olmasını öneriyoruz”
diye kaydetti. İş adamı,
ülkede çalışmaya ilişkin
optimal süreyi 5 yıl olarak belirlediklerini söyledi.
Velev,” Yüksek askeri
eğitim ile bir örnek verebiliriz. Bildiğim kadarıyla yüksek askeri okul
bitirenlerin uzmanlık
alanında 10 yıl çalışmak
zorundadır, aksi takdirde
onlara karşı yaptırımlar
var – onların eğitimi için
harcanan kaynakları geri
vermek zorundadırlar.
Diğer Balkan ülkelerinde
benzer uygulamalar var.
Balkanlar'dan Birleşik
Krallık'a kadar bu tür uygulamalar var. Örneğin,

pektif i için ön koşul
olarak Avrupa Birliği ve
gençlerin geleceği, dijital ekonomi ve gelece-

paylaşılan bir Avrupa
kurmak için kilit faktörlerin, vatandaşların sektörel politikaların oluşu-

ve sonuçların görünür
olmasına daha fazla imkan sunulması ve AB kurumlarının faaliyetleriyle

ğin becerileri, güvenlik
ve istikrar gibi pek çok
konuyu ele alacak” diye
vurguladı.
Panayotova, daha çok

munda ve gelişiminde
etkin bir şekilde yer alma
fırsatına sahip olmasına,
sektörel politikalarda
elde edilen başarıların

ilgili daha fazla şeffaflık
sağlamasına bağlı olduğunu düşünüyor.
Bakan Yardımcısı,”
AB Konseyi Bulgaristan

Başkanlığı döneminde en az 7 AB ülkesi
vatandaşının, Avrupa
Komisyonu’nun yetkili olduğu herhangi bir
alanda belirli yasal değişiklikler önermesine
olanak veren bir Avrupa
Vatandaş Girişimi'nin
oluşturulması ve reformu üzerine çalışmalar
da yapılmaktadır. Şimdi
Avrupa'nın geleceği için
önemli kararlar verme
zamanı” diye konuştu.
Fransa’nın Sofya Büyükelçi Yardımcısı Dominic Vaag, AB ile ilgili
Fransa’nın önerilerini
sundu. Vaag, ” AB, menfaatlerimizi ve değerlerimizi küresel bağlamda
korumak için güçlü olmalı, aynı zamanda çok
daha etkin bir şekilde var
olmak için reform yapmalıdır. AB vatandaşları
daha iyi işleyen bir AB
için çaba göstermelidir.
Avro Bölgesi çok iyi işle-

İş dünyası, ülkede çalışanlar için yüksek
eğitimin ücretsiz olmasını önerdi
tıbbi uzmanlık alanlarında eğitim görenlere yönelik bu tür uygulamalar
var” diye konuştu.
AİKB Başkanı, yüksek öğretim sistemi
kapsamında yetiştirilen
uzmanlardan memnun

Velev,” Yüksek öğretimde devalüasyon var
– üniversite mezunlarının sayısı çok yüksek,
eğitim kalitesi düşük ve
gerekli olan mesleklerde
zayıf yapılandırılmıştır.
Öğrenci kontenjan sayı-

çok kişi, hukuk, ekonomi, yönetim ve halkla ilişkiler bölümlerini bitiriyor,
aynı zamanda maaşların
oldukça yüksek olmasına rağmen mühendis ve
BT uzmanı sayısı yeterli
değil.

olan bir girişimci veya iş
adamının kesinlikle olmadığını belirtti. Üniversite birinci sınıf için boş
kontenjan sayısının lise
mezun sayısından daha
yüksek olduğuna dikkat
çekti.

sı uygun değil. İş gücü
piyasasına giren üniversite mezunları ise iş dünyasının ihtiyaçlarına çok
daha az uygun” dedi.
AİKB Başkanı’nın ifadelerine göre şu anda iş
pozisyonlarından daha

Velev, “Demografik eğilimler göz önüne alındığında Bulgaristan'da giderek büyüyecek personel sıkıntısı yaşanacak”
diye uyardı.
Velev, geçtiğimiz yıl
teknik bilimleri alanın-

daki bölümleri ve teknik
meslek liselerini bitiren
mezunların 5 000'den az
olduğunu, aynı zamanda
ekonomi okuyanların 47
000 kişi, kamu yönetimi
okuyanların ise 20 000
kişi olduğunu belirtti.
Uygulamada son yıllarda üniversite mezunlarının yarısından fazlası
yüksek eğitim gerektirmeyen pozisyonlarda
çalışmaktadır.
Velev,” Üniversitelerin
sözde “özerkliğine” son
verilmelidir. Anayasaya
göre akademik bağımsızlık söz konusudur,
bizdeki üniversitelerde
ise feodalite söz konusudur” diye kaydetti.
Eski Eğitim ve Bilim
Bakanı Prof. Dr. Todor
Tanev, tüm bölümlere
yönelik bu rejimin uygulanamayacağına işaret
etti ve aynı zamanda sadece bir kısmını filtrelemenin çok zor olduğunu
söyledi.
Prof. Dr. Tanev,”Eğitim
ve Bilim Bakanlığı şu
anda da böyle bir listeyi
hazırlamakla görevlendirilmiştir, ancak sorun ne
ölçüde bunun meşru ol-

mediği için, Fransız idealleri üzerine özel fikirler
sunulmalıdır” dedi ve bir
kez daha demokratik bir
Avrupa'ya yönelik çalışılması gerektiğini vurguladı.
Hollanda’nın Sofya Büyükelçi Yardımcısı Peter
Flanter, AB'ye yöneltilen eleştirilere rağmen,
Avrupa vatandaşlarına
AB'nin geleceği, AB düzenlemeleri vb. konularda hitap şeklinde önemli
değişiklikler olduğunu
söyledi.
Peter Flanter, AB'nin
önemli karar alma süreçlerinin Kırım'ın ilhak edilmesinde, küresel mali
krizde ve göç krizinde
önemli bir rol oynadığını
ekledi. Büyükelçi Yardımcısı, ”AB'nin geleceği, bir arada kalmamıza,
birleşik olmamıza ve sahip olduğumuz değerleri
korumamıza bağlıdır”
diye belirtti.
masıdır. Daha fazla sosyal ortaklar iştirak ettikçe
meşruiyet daha eksiksiz
oluyor. İş dünyası, hangi
mesleklere yönelik yüksek eğitimde böyle bir
rejimin uygulanmasını
söylemelidir” dedi.
Eski Bakan, hiç kimsenin üniversitelilere yurtdışında öğrenim görmeye veya çalışmaya
gitmesini yasaklayamaz.
Fakat devlet yüksek öğrenimini karşıladığı üniversite mezunlarına yönelik yapılan yatırımların
geri dönüşünü talep edebilir.
Prof. Dr. Tanev’in ifadelerine göre, en iyi mekanizma devletin bunun
için ayrılan kaynakları
bankaya yatırması ve
yurtdışında çalışmaya
karar veren mezunlardan
parayı bankanın almasıdır.
Ancak Prof. Tanev, iş
dünyasının da sorumlu
olduğunu söyledi. Geçmişte eğitim için çok
para veren Penço Semov ve Asen Nikolov
gibi girişimcileri örnek
verdi.
Eski Bakan,” İş dünyası
acaba tüm vergi mükelleflerinin parasıyla devlet
bizim için çalışacak kişilere para ödesin mi diyor?” diye soru yöneltti.
Kırcaali Haber
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Filibe Üniversitesi Türk Dili Bölümü
Öğrencileri Bursa’yı Ziyaret Etti
heyet Bursa Atatürk Anıtı’nı ziyaret ettikten sonra tarihi dokusu ve huzur veren atmosferi
ile şehrin en özel yerlerinden
biri olan Bursa Koza Han,
Bursa'nın simgesel yapısı Ulu
Camii, şehrin tam merkezinde
bulunan Tophane gibi tarihi ve
turistlik yerleri de ziyaret eden
heyet şehrin büyüleyici atmosferine dokunma fırsatını buldu.
Filibe ve Bursa arasında
yükseköğrenim alanında işbirliği ve gençler arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin de
amaçlandığı gezi kapsamında

Uludağ Üniversitesi de ziyaret
edildi.
Türkiye’yi ziyaret eden öğrenciler geziden duydukları
memnuniyeti ifade ederek bu
tür organizasyonlar sayesinde
Türk kültürünü daha yakından
tanımak ve öğrendikleri dilde
pratik yapmak için imkan bulduklarını aktardı. Kendilerine
bu imkanları sağlamak için
büyük gayret gösteren Başkonsolos Hüseyin Ergani’ye ve
Eğitim Müşaviri Şenol Genç’e
teşekkürlerini sundular.
Kırcaali Haber

Can Bekir, yine altın madalya kazandı

Filibe Üniversitesi Filoloji Fakültesi bünyesinde yer alan
Türk Dili Bölümü öğretim görevleri ile öğrencilerinden oluşan 35 kişilik bir heyet 14-16
Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği geleneksel Türkiye gezisi kapsamında Bursa ve

İstanbul’u ziyaret etti.
T.C. Filibe Başkonsolosluğu
ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Sofya Eğitim Müşavirliği’nin
desteği ile düzenlenen gezi
kapsamında Bursa’nın tarihi ve
turistik mekanları ziyaret edildi. Filoloji Fakültesi Dekan Yar-

dımcısı Doç. Dr. Boryan Yanev
başkanlığındaki heyet 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı ile Gençlik haftası kapsamında Türkiye’ye giden
Bulgaristan FilibePaisiy Hilendarski Üniversitesi öğrenci ve
öğretim görevlilerinden oluşan

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ramazan ayı dolayısıyla
başkent Sofya'da iftar verdi.
İftarın onursal konuğu Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi Başkanı Bakir İzetbe-

farklı dinlerin ibadet yerlerinin, müze ve kültürel anıtlarının huzur içinde beraberliğini
sürdürdüğünü anlatan Radev,
"Balkanlar'da dinlerimiz farklı olabilir, ancak değerlerimiz

İftar sofrası etrafında toplanan insanların Bulgaristan'daki köklü hoşgörü anlayışının
örneğini oluşturduğuna işaret
eden Haci, "Bizi gören herkes,
bizden hoşgörü dersi alabilir.

govic oldu.
İftara, ülkedeki dini liderlerin
yanı sıra diplomatlar ve bilimkültür çevreleri temsilcileri
katıldı.
Cumhurbaşkanı Radev, yaptığı konuşmada, Bulgaristan
Cumhurbaşkanlığının yıllardır
süren bir gelenekle ramazanda iftar verdiğini söyledi.
Sofya ve Saraybosna'da

ortak ve biz barış içinde yaşayabiliriz. İbadet yerlerimiz
herkese açık olduğu gibi
kalplerimiz de herkese açıktır.
Dualarımızda sadece barış istiyoruz." diye konuştu.
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci
de ülkedeki tüm dini liderleri
bir arada görmekten mutluluk
duyduğunu ifade etti.

Bu ramazanın da birleştirici
olacağına inanıyorum. Bizim
için ramazan, güç, bereket ve
hoşgörü anlamına gelir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından verilen iftarda
Kırcaali Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Müzekki
Ahmet’te davetliler arasındaydı. AA

Cumhurbaşkanı Radev’den iftar

Genç güreşçi Can Bekir, yine şampiyon oldu. Kırcaali’nin
Stremtsi (Göklemezler) köyü Krepost Güreş Spor Kulübü Başkanı
ve Sponsoru Velatin Veli, kulüpten Can Bekir’in Sliven (İslimye)
şehrinde düzenlenen Bulgaristan Gençler Güreş Şampiyonasında 79 kg altı kategorisinde birinciliği
elde ederek, altın
madalya kazandığını bildirdi.
Ve l a t i n Ve l i ,
“Şampiyonada kulüpten sadece Can
başarı elde etmedi.
Gençler bize bir gümüş ve bir de bronz
madalya getirdi.74
kg altı kategorisinde Evre Murat gümüş, 61 kg altı kategorisinde Mustafa Faik bronz
madalya kazandı. Takımımızdan sadece bir yarışmacı madalya
kazanamadı.
Üç madalya kazanan güreşçilerimiz, takım sıralamasında ilk
olan CSKA Kulübü’nün temsilcileriyle finalde karşı karşıya geldi.
Krepost Güreş Spor Kulübü takımı, ülkemizden katılan 32 takım
arasında yedinci sırayı aldı” diye ifade etti.
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