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Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Petya Avramova,
Bulgaristan Ulusal Belediyeler
Birliği tarafından organize edilen XIII Yerel Yönetimlerin Yıllık Toplantısı’nda ülkenin dört
bölgeye ayrılmasına yönelik bir
proje tanıttı.
Bakan,” Bölgesel Kalkınma
Yasası’nda bölgelerin idari merkezleri belirlenmeyecektir. Bölgesel kalkınmanın planlanması,
programlanması, kaynak temini,
izlenmesi ve değerlendirilmesi
fonksiyonlarının gerçekleştirilebileceği şehirlerin belirlenmesi
öngörülmektedir. Bölgesel Kalkınma Yasası’nda değişiklikler
yapılmasına ilişkin kanun tasarısında buna vurgu yapılmaktadır. Tasarıda Tuna, Karadeniz,
Güney-Batı ve Trakya-Rodop
olmak üzere dört bölgeye ayrılması önerilmektedir” diye bildirdi.
“Bölgelerin Ortak Yönetiminde
Belediyeler ve Devlet” konulu
tartışmada Bölgesel Kalkınma
ve Bayındırlık Bakanlığı (MRRB)
Ulusal Yapı Denetimi Daire Başkanı İvan Nestorov ve Jeodezi,
Haritacılık ve Kadastro Ajansı
Başkanı Violeta Koritarova da
yer aldı.
Bakan Avramova, tasarıda

Yıl: XII

bölgesel kalkınmanın stratejik
planlaması için yeni bir belge
sistemi önerildiğini açıkladı. Tasarıda ayrıca bölgesel düzeyde
stratejik belgeleri kaldırarak
bölgesel kalkınmanın stratejik
ve mekansal planlamasını bütünleştirerek her düzeyde yeni
tip belgelerin kullanımı öngörül-
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mektedir.
Bakan,” Diğer bir öneri ise
Belediye Bölgesel Kalkınma

Sayı: 444

Planı’nın kentsel dönüşüm ve
kalkınma için entegre bir planı
da içermesidir. Bölgesel kal-

Fiyatı 0,80 Lv.

kınma yönetiminin organizasyonunda da yeni bir noktaya
gelinecek” dedi.
Ayrı bölgelerde yönetim, uzman ve teknik kadrolar içerecek olan iki aşamalı bir bölgesel kalkınma konseyi yönetim
modelinin uygulanması önerilmektedir. Bu konseylerin
yetkileri genişletilecek. Onlar,
operasyonel programların ilgili
yönetim otoriteleri tarafından
görevlendirilmesi halinde koordinasyon, bölgelerin bölgesel
ve mekânsal kalkınma planının
uygulanmasındaki projelerin
seçimi ve değerlendirilmesi de
dahil olmak üzere AB tarafından
finanse edilen programları uygulama işlevleri görecek.
Bölge Kalkınma Konseylerinin kaldırılması önerilmektedir. Önerilen değişikliklerin
uygulanmasına yönelik somut
mekanizmalar, yasanın duyurulmasından altı ay sonra hazırlanacak olan Bölgesel Kalkınma Yasası’nın Uygulanması
Devamı 4’de

Kırcaali’de geleneksel aşure etkinliği

Kırcaali pazarında geleneksel
aşure etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Müslümanların yanı sıra
Hıristiyanlar da katıldı. Tatlı yiyeceği sırasına dizilen 2 500 vatandaşa Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet
ve Kırcaali Hıristiyanlar Cemaati Başkanı Papaz Petır Garena
dağıttı.
Programın açılışında etkinliğe
katılan konuklara ve organizatörlere teşekkür eden Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet, günün anlam ve önemine binaen
bir konuşma yaptı. Müftü, aşurenin kutlandığı Muharrem ayının
başında 1440 hicri yılına girdiğimizi anımsattı. Beyhan Mehmet, Aşure Günü'nün bolluk ve
berekete vesile olmasını, Yüce
Allah’ın hastalara şifa, dertlilere
deva, borçlulara eda ihsan eylemesini diledi.
Ardından konuşan Papaz Petır Garena, Kırcaalililerin Aşure
Günü’nü ortak bir dini bayram
olarak kutladıklarını belirtti. Papaz, ”Şehirde her şey normal-

dir. Fotoğraf çektirip haber yapılması için değil, sürdürülebilir
olan bir şey için buradayız” diye
vurguladı. Kırcaali Hıristiyanlar

Cemaati Başkanı, kimin silah
ve kılıç bulacağını düşünürse,
onları sadece eski kitaplarda
bulacağını söyledi. Papaz, Necip Fazıl Kısakürek’in söylediği
“Parası olan pazardan, imanı
olan mezardan korkmaz” sözünü buna örnek olarak verdi.
Belediye Başkanı Hasan Azis,
artık on ikinci yıl Kırcaali’de
yapılan aşure etkinliğinin Kırcaalileri bir araya getirdiğini
ve bu geleneğin devam ettireceklerinin altını çizdi. Ha-

san Azis,”Kırcaali’de Aşure
Günü’nün kutlanmasının amacı, hep birlikte olmamızdır. Bu
tür kutlamalar, Kırcaali şehrini
ülkedeki diğer şehirlerden farklı kılıyor. Aşure Günü
kutlanması birlik
beraberlik, karşılıklı
yardım ve anlaşma
mesajı veriyor. Aşure Günü’nün restoran ve otellerde
değil, halkla birlikte kutluyoruz” diye
vurguladı. Hasan
Azis,”Bugünün büyük sürprizi,
sürpriz olmamasıdır. Gelenek
üzerine bayramlarımızı hep birlikte kutluyoruz” diye altını çizdi.
Programın sunuculuğunu yapan Bayram Hüseyin, dini ve etnik aidiyeti fark etmeksizin Kırcaali Belediyesi’nin 2500 kişilik
aşure hazırladığını beyan etti.
Aşure dağıtımı töreninde resmi
konuklar arasında Kırcaali Belediye Meclis Başkanı Raif Mustafa, Belediye Meclis Üyeleri ve
köy muhtarları yer aldı. KH
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Bakan Avramova: Yolların kalitesi
konusunda taviz vermeyeceğiz
“2019 Yılında İnşaat
Sektörü Önündeki Perspektifler ve Zorluklar” konulu konferansta konuşma yapan yeni Bölgesel
Kalkınma ve Bayındırlık
Bakanı Petya Avramova,
“Yolların kalitesi konusunda taviz vermeyeceğiz”
diye kaydetti.
Avramova, bakanlığın
hem yeni inşaat hem de
onarım çalışmaları için
yol ve otoyol yapımında
garanti şartlarına ilişkin
yasal çerçeveyi değiştirmeye yönelik çalışmalar
yürüttüğünü açıkladı.
Bakan’ın ifadesine göre
hükümet için en önemli altyapı projesi He mus otoyolunun inşası
olmaya devam ediyor.
Yablanitsa’dan Boğaza
uzanan kesimin 2019 sonbaharında sona ereceği
tahmin ediliyor.
Avramova, Hemus otoyolunun 137 km’lik yeni bir
kesiminin inşasına başlanacağını söyledi.
Bakan, Karayolu Altyapı-

çizdi.
Bakan, gelecek yıl Vidin-Botevgrad istikametindeki yüksek hızlı yolun,
Rusçuk-Veliko Tırnovo
otoyolunun, Şipka Tepesi
ve Petrohan Geçidi altından geçecek tünellerin
ve Karadeniz otoyolunun

Pleven’de otomobiller için
kablo fabrikası kuruluyor
sı Ajansı’nın (APİ) Hemus
otoyolunun Kresna Geçidi
üzerinden Sofya’ya uzanan kesiminin inşası için
ihale açtığını sözlerine
ekledi.
Avramova, ”Hemus otoyolu inşaatının 2019 yılında ekonomik büyümenin
motorlarından biri olması

bekleniyor” dedi.
Bakan’ın ifadesine göre
Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık Bakanlığının
temel önceliği, yol güvenliği olmaya devam ediyor.
Bakan, APİ’nin ülkedeki otoyol ve yollarda yol
yüzeylerinin durumu, sorunlu bölümlere yönelik

denetimler gerçekleştiriyor ve alınması gereken
önlemleri belirliyor.
Avramova, bir özet rapordan sonra bir analiz
ve ihtiyaç duyulan kaynak
maliyetinin hesaplanacağını sözlerine ekledi. En
kötü durumdaki kesimlere
öncelik verileceğinin altını

Acil durum ihbarları, Acil Yardım
Merkezlerine 5 -10 saniyede iletilecek
112 Acil Çağrı Merkezi
tarafından Acil Yardım
Merkezlerine yönlendirilen ihbarlar birkaç saniye içinde ulaşacak. Bu,
sistemdeki yeni donanım
sayesinde gerçekleşecek.
Sağlık Bakan Yardımcısı
Boyko Penkov’un ifadesine göre şimdiye kadar bir
acil durum uyarısı almak
yaklaşık 3 dakika sürüyordu. Yeni donanım, aynı
anda sistem tarafından
3000 çağrıya kadar alınmasına izin verecek.
Şu anda acil bir durumda 112 acil telefon hattı
aranılıyor ve bir operatörle konuşma gerçekleşiyor.
Ardından çağrı olay yerine bir ambulans ve bir acil
yardım ekibi gönderen
Acil Yardım Merkezi’ne
iletiliyor. Boyko Penkov’un
ifadesine göre bu 2-3 dakika sürüyor. Yeni donanımın kullanmaya başlanmasıyla acil durum ihbarı
acil yardım merkezlerine
5-10 saniye içinde verilecek.
Bakan Yardımcısı, ”Hiçbir zamanı boşa harcamayacağız, bir tarafta ya
da diğerinde konuşma
için iki dakika ya da üç
dakika kaybetmeyeceğiz,
sinyal doğrudan hangi

yapımında ilerleme beklendiğini dile getirdi.
Avramova’nın ifadesine
göre bu projelerin bir kısmı kamu özel sektör ortaklığı modeliyle inşa edilebilir ve böylece finansal
sorunların bir kısmı çözülecek. KH

ekibin göndereceğine
karar verecek olan memurumuza aktarılacak”
diye izah etti.
Penkov, şu anda büyük
hastanelerin acil servis
bölümlerinin sistemin bir
parçası olması yönünde
çalışıldığını ve ”Bu demektir ki, olay yerinde
bulunan ekip acil servise
hareket etmeye başladığında sistem üzerinden
nasıl bir sağlık sorunun
söz konusu olduğu hakkında acil servis görev-

lilerine bilgi verecek ki,
tepki vermek için gerekli
ekip hazırlansın” diye yorumda bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi
sisteminde yeni bir donanım, aynı anda 3000’e
kadar çağrının alınmasına izin verecek. Halihazırda sinyalleri video olarak bile vermek için tamamen yeni bir platform
oluşturmaya çalışıyoruz.
Ayrıca görme ve işitme
engelli kişilerin de acil
durum uyarısında bulun-

malarına izin verecek bir
uygulamanın da kullanılması beklenmektedir.
On yıl içinde 112 Acil
Çağrı Merkezine 44 milyonun üzerinde acil durum ihbarı verildi. Aynı
zamanda sahte ihbarların sayısı azalmakta ve
gerçekten acil durumda
yardım istenilen çağrılar
artmakta ve artık sayısı
yüzde 53’ün üzerindedir.
Her bir operatör gün başına ortalama 200 çağrı
kabul ediyor. KH

Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev ve Ekonomi
Bakanı Emil Karanikolov, Pleven'de (Plevne) otomobiller için kablo fabrikasının temel atma törenine katıldı.
Tesisin yatırımcısı olan bir Alman şirketi, Avrupa'nın
en büyük üreticisi. Elektrik sistemleri ve otomotiv kablolamada dünya dördüncüsüdür. Pleven'deki yatırım
yaklaşık 32 milyon avroya çıkıyor ve 2 000'den fazla
kişiye istihdam sağlayacak. Bu proje, son on yılda bölgedeki en büyük yatırımlardan biri sayılır.
Başbakan Yardımcısı Donçev, Bulgaristan’da üretime başlamak için kararlılık ve cesaret konusunda
yatırımcıları tebrik etti. Yeni açılan iş pozisyonlarının
kalifiye elemanların Bulgaristan’a geri dönmesi konusunda etken olduğunu vurguladı.
Donçev’in ifadesine göre bu, ülkemizin geleceğini
daha iyiye doğru değiştirecek bir eğilim ve yeni tesis,
Kuzey Bulgaristan'ın yeniden sanayileşmesi sürecinin
başladığının bir kanıtıdır.
Tesisin bir kısmı, bu yılın sonuna kadar faaliyete
başlayıp, 2020'de tam kapasite çalışmaya başlayacak.

Üç köyün sakinleri Dağ
Bayramı’nı kutladı
Doğu Rodoplar’ın en yüksek tepesi Strımni Rid’in
yamaçlarında düzenlenen geleneksel şenlik üç köyün
sakinlerini bir araya getirdi. Dağ Bayramı olarak bilinen
geleneksel şenlik iki gün sürüyor ve sonbaharın başlangıcında yüzyıllardan beri yapılmaktadır. Hafta sonu
Piyavets (Söylüm), Kremenets (Çakmaklar) ve Ralitsa
(Rahimli) köylerinin sakinleri
geleneği devam
ettirmek üzere
bir araya geldi.
Onlar, yaklaşık
50 metrekarelik
bir alanı kaplayan yeni inşa
edilmiş çadırdan memnuniyetlerini gizlemediler.
Tesis, Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi ve yerel iş
adamlarının desteği ile kuruldu.
Şenlikte resmi konuklar arasında Momçilgrad Belediye Başkanı Sunay Hasan, belediye yönetimi, Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı İzzet
Şaban yer aldı.
Sunay Hasan,” Atalarımızın geride bıraktığı yerel
gelenekleri korumak son derece önemlidir. Dağ Bayramı tam olarak öyle bir şenliktir. Yerel toplumun yaz
aylarında yoğun tarımsal işlerin sonunu kutlamak için
bir araya gelmeye devam etmesi sevindiricidir” diye
konuştu.
Şenliğin birinci günü tüm katılımcılara üç kazan kurban etiyle hazırlanmış yemek dağıtıldı. Bölgeye has
olan bu yemek dana eti ve sebzelerle hazırlanıyor.
Şenliğin ikinci gününde aynı yemekten daha 5 kazan
yemek dağıtıldı. KH
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Şiddete maruz kalan kadınlara yardımcı
olacak bir internet platformu açıldı
Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Avrupa
Birliği (AB) Komiseri Mariya Gabriel’in katılımıyla
AB Evi’nde tanıtılan EMPROVE internet platformu,
şiddete maruz kalan kadınlara yardımcı olacak.
Gabriel, bu girişimi destekledi.
Gabriel,”Yeni teknolojiler, kurbanların sessiz kalmamalarına izin verebilir,
ancak başlangıçta bunu
yapmaya cesareti toplarken bu çevrimiçi olabilir.
Bu platformun birçok kadına, bazen yıllar süren ilk
adımı atmaya cesaret vereceğinden eminim” diye
sözlerine ekledi.
AB Komiseri,” AB'deki
her üç kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete
veya her ikisine de maruz
kalmış, bu vakaların yarısında şiddet uygulayan

en karanlık seviyesinde
ve yaşanırken bir sorun
olarak göz ardı edilmeye
devam ediliyor” diye ifade
etti ve platformun hayatlarını yeniden kurmak için
şiddete maruz kalmış kadınların bir direği olmasını
diledi.
E M P R OV E i n t e r n e t
platformu resmi olarak
erişime açıldı. Proje ekibi tarafından yapılan
açıklamada,” Plat form,
her gün 24 saat ve hafta-

Bulgaristan yeni
savaş uçakları alıyor
koca ya da erkek arkadaşı
olmuştur. Birlikte olduğu
erkek tarafından şiddet
gören kadınların üçte ikisi
bunu rapor etmemektedir.

Şiddet sonucu öldürülen
çok sayıda kadın olması
korkunç bir şeydir” diye
yorumda bulundu. AB
Komiseri, şiddet ve kar

kayıplarına tepki olarak
yılda yaklaşık 225 milyar
avro kamu harcamaları
yapıldığını söyledi.
Gabr iel,”Şiddet hala

Başbakan Borisov: Bulgaristan, Batı Balkanları
Avrupa Siyasetinin Odağına Koydu
Başbakan Boyko Borisov, Amerika Birleşik
Devletleri’nin (ABD) New
York kentinde düzenlenen
Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nun 73. Oturumunda yaptığı konuşmada, ”Geçmişte Balkanlar
genellikle çatışmaların
kaynağı olmuştur ve bugün bile bazıları tamamen durmamıştır. Avrupa Birliği (AB) Konseyi
Başkanlığının sağladığı
tarihi bir şansı kullanarak
Bulgaristan, Batı Balkanları Avrupa siyasetinin
odağına koyan bir süreç
başlattı. Batı Balkanlar'da
onlarca yıldır çözülmemiş
olan meselelerde önemli
ilerlemeler kaydedildi”
diye konuştu. Birleşmiş
Milletler'in 73'üncü Genel
Kurulu'nun bu yılki teması
"Birleşmiş Milletleri Tüm
İnsanlarla İlgili Kılmak,
Barışçıl Eşitlikleri ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin
Küresel Liderlik ve Ortak
Sorumluluklar" idi.
Kısa bir süre önce Sofya ile Üsküp ve Atina
arasında imzalanan kilit
sözleşmelerin Batı Balkan ülkelerindeki ilerlemenin inandırıcı kanıtı
olduğunu vurgulayan
Borisov,”Kelimenin tam
anlamıyla iki gün içinde
Makedonya Cumhuriyeti
geleceği için kesin bir seçim yapmak zorunda kalacak - ülkenin Avrupa ve

da yedi gün kolay erişim
ile kolayca bulunabilecek
şekilde tasarlandı. Oyun
dışı bağlamda oyun unsurları ekliyoruz” diye belirtildi. Platformda kadınlar
puan topladıkları ve aynı
zamanda öz farkındalıklarını ve güçlerini arttıran
görevler şeklinde eğitiliyor. EMPROVE internet
platformu aynı kaderi
paylaşan başka kadınlarla
bağlantı kurabilir.
Kırcaali Haber

Avrupa-Atlantik entegrasyonuna giden yolu engellerden temizleyecek olan
komşu Yunanistan ile ulaşılan eşi görülmemiş uz-

laşmayı doğrulayacak. An
gerçekten tarihi ve soru
şimdi ya da asladır” diye
belirtti. Borisov’un ifadelerine göre herkes bunun
yeni, cesaret verici, zorlu
ve uzun bir yolun başlangıcı olduğunun farkındadır. Başbakan, şu ifadeleri
kullandı:”Bahis çok yüksek. Geride kalmış ülkelerin oluşturduğu “beyaz
lekeleri” siyasi haritada
bırakamayız. Durum çok
dinamik ve uzun yıllar
bölgenin gelişiminin yönünü belirleyecek önemli
olaylar yaşanmakta. Bu

ise büyük ölçüde AB’nin
durumunu da belirleyecek” diye keskin bir tonla
konuştu.
Bugün küresel zorluk-

ların üstesinden gelmeye ayrı ülkelerin gücü
yetmediğini, ancak ortak
sorumluluk ve ortaklık
gerektirdiğini belir ten
Başbakan, ”Küresel liderlik her şeyden önce yüksek sorumluluktur. Küçük
olsun, büyük olsun fark
etmez her bir ülkenin toplumlarımızda barış, eşitlik ve sürdürülebilirliğin
desteklenmesine katkıda
bulunabilir” diye ifade etti.
Borisov, dünyanın dört bir
yanından gelen delegasyonlara dünyada barış ve
refahın garantisinin sa-

dece silah ve savaşlarla
değil, aynı zamanda daha
fazla insan severlikle elde
edilebileceği mesajını verdi.
Başbakan, “Küresel liderlik anlayışımız, sürdürülebilir toplumları ve top-

lumsal cinsiyet eşitliğini
sağlamak için temel bir
ön koşul olarak kadınların ekonomik güçlenmesini de içermektedir” diye
altını çizdi.
Başbakan Borisov ayrıca Doğu Ukrayna'da
devam eden ihtilaf hakkında yorumda bulundu.
Borisov,”Ne yazık ki, anlaşmazlığa barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulmanın tek yolu olduğuna
inandığımız Minsk anlaşmalarının uygulanmasında herhangi bir ilerleme
kaydedilmiyor” diye ko-

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine
yeni savaş uçakları alımı için ihale açtı.
Bulgaristan Parlamentosunun kararına istinaden
Savunma Bakanlığınca açılan ihaleye ABD, İsveç ve
İtalya'dan teklifler sunuldu.
ABD’nin yeni F-16 ve F-18'leri, İsveç'in yeni Gripenleri, İtalya'nın ise ikinci el Eurofighter Typhoon uçaklarlarıyla teklif sunduğu bildirildi. Savunma Bakanlığına bağlı bir
komisyonun
gelen teklifleri değerlendirerek
iki hafta
içinde bir rapor sunması
öngörülüyor.
Bulgaristan Parlamentosu
Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında 8-9 adet
savaş uçağın edinilmesi için 900 milyon avro bütçe
ayırdı.
Hava Kuvvetlerinin 16 adet Rus yapımı MiG'lerden
müteşekkil savaş filosundan sadece 6'sının uçabilecek
durumunda olduğu belirtiliyor.
NATO üyesi olan Bulgaristan, elindeki savaş uçaklarının bakımı konusunda üreticisi olan Rusya ile sürekli
sorunlar yaşıyor. Teknolojik ömrünün sonuna yaklaşan
MiG’lerin yerine NATO standartlarına uygun uçakların
alınması Bulgaristan Hava Kuvvetlerinin ana öncelikleri arasında yer alıyor. KH
nuştu. Başbakan, ülkenin
egemenliğine ve toprak
bütünlüğüne saygı göstererek Ukrayna’da barış
ve istikrarı sağlamak için
ortak çabaların iki katına
çıkarılması çağrısında bulundu.
Başbakan Borisov, Ortadoğu Barış Sürecinin
yeniden başlamasıyla
barış ve güvenlik içinde
yaşayan iki ülkenin ilkesine dayanarak nihai bir
anlaşmaya varılabileceği
görüşünü dile getirdi.
Borisov,”Uluslararası
toplumun çabalarına rağmen Suriye'deki askeri
operasyonlar, sivil nüfus
arasında çok sayıda can
kaybına ve binlerce yeni
mülteci olmasına neden
olmaya devam ediyor.
Bulgaristan silahlı çatış-

manın tırmanmasını engelleme çabalarını destekliyor. Siyasi diyalogun
ve Suriye savaşı müzakerelerinin sürdürülmesini destekliyor” diye altını
çizdi.
Libya ile ilgili olarak ülkemizin BM Eylem Planını
ve başlıca görevi, ülkeyi
istikrara kavuşturma ve siyasi ve kurumsal bölünme
koşullarında ulusal uzlaşma sağlama olan Dünya
Destek Örgütü misyonu
doğrultusunda gösterilen
çabaları desteklediğini
söyleyen Başbakan,”Dört
önemli siyasi liderin Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerini yapmak
için vardığı anlaşmaları
destekliyoruz” diye sözlerine ekledi.
Kırcaali Haber
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Bulgaristan dört bölgeye ayrılıyor
1. sayfadan devam

Hakkında Yönetmelikte
açıklığa kavuşturulacak.
Yasa tasarısı, kamuoyunda tartışmaya ve bakanlıklar arası koordinasyona tabi olacak.
Avramova,” Bölgesel
politika modelindeki değişim, Avrupa Komisyonu
ile uyumlu olarak Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı’nın desteği ile
uygulanmaktadır” dedi.
Bakan, yaklaşımı değiştirmemiz gerektiğini ve
biraz daha küresel düşünmeyi, bir bölgeyi, bölgenin
sorunlarını ve gelişimini
düşünmeye çalışmamız
gerektiğini söyledi.
Avramova, “Zaten herkes mobildir ve bir bölgede yolların iyi durumda
olması halinde ekonomik
kalkınmasına yol açan
faaliyetler planlayabiliriz

laşık yüzde 66’sını temsil
eden 73 000 km2’den fazla alana ilişkin kadastro
haritası ve kadastro kayıtları onaylandığı açıklandı.
Müh. Violeta Koritarova,
”Toplanan bilgiler 13,6
milyon taşınmaz mülkü
kapsamaktadır” diye bil-

Emekli maaşlarında
tavan uygulaması
devam edecek
ve bölge daha iyi planlanabilir” diye belirtti. Kuzey
Bulgaristan’da altyapının
daha iyi durumda olması
yatırım sürecinin ve işgücü talebinin hızlanmasına
imkân verecek. Meslek
eğitimini geliştirmek için

de çalışmalar yapılmalıdır” dedi.
MRRB’nin önceliği doğrultusunda inşaat sektörü
ve bina denetim şirketleri
üzerindeki kontrol sıkılaştırılacak.
Mimar İvan Nestorov,

kanunları ihlal ettikleri
tespit edilen “INEX CONSULT”, “Global Consult
07” ve “Build Control”
olmak üzere üç yapı denetim şirketinin lisanslarının geri alındığını bildirdi.
Ülkenin topraklarının yak-

BSP, gensoru önergesini diğer partilerle
istişare etmeden Meclise sunacak
Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) Milletvekili
Krum Zarkov, Meclis binasında geçen haftanın
sonunda BSP’nin açıkladığı sağlık politikasında
başarısızlık gerekçesiyle
hükümet hakkında gensoru önergesi verme kararıyla ilgili basın açıklaması yaptı.
Milletvekili, şu ifadeleri
kullandı: ”Bulgaristan’ın
Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) partisinin niteliksel olarak yeni
bir sağlık hizmeti modeli
sunamayıp herkesin çürük olduğunu saptadığı
bir sisteme para akıtmayı
önerdiğinin anlaşıldığı bir
gensoru önergesi başarılı olacaktır. Alternatif olduğunun, ileriye götüren
bir yol olduğunun yüksek
sesle söylendiği bir gensoru önergesi de başarılı
olacak, matematiksel hesaplamalar bizim için ilgi
çekici değildir”.
Halihazırda BSP partisindeki sağlık uzmanlarının gensoru önergesinin
gerekçeleri üzerinde çalıştığı, gerekçelerin haftanın sonuna kadar hazır olacağı ve önergenin
önümüzdeki haftanın ilk
günlerinde Meclise sunulacağı açıklandı.
Zarkov, başka siyasi
partilerle, özellikle de
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ile istişare
etmeyeceklerini, gensoru
önergesine yönelik açık

dirdi. Kadastro haritası,
Karadeniz kıyısı ve dağ
tatil yerleri gayrimenkul
piyasasının ve yatırımların
geliştiği tüm il merkezlerini, 124 belediye merkezini
ve diğer 671 yerleşim yerini kapsamaktadır.
Kırcaali Haber

argümanlar ve başka bir
alternatif sağlık sistemi
sunacaklarını söyledi.
Milletvekili, bunları destekleyen herkesin BSP’yi

desteklemesi çağrısında
bulundu.
GERB partisinden Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı Daniela Daritkova,
BSP tarafından hazırlanan gensoru önergesi ile
ilgili, ”İlk defa Meclisin tarihinde niyet önergesi varMeclis Genel Kurulu’nda
alınan kararın sonucu
olan niyetler söz konusudur” diye yorum yaptı.
Daritkova, Meclisin aldığı kararla Sağlık Bakanlığını sağlık sigortası
modelinin geliştirilmesi
için bir konsept önermesini zorunlu kıldığını ve
Bakanın bu kararı yerine
getirdiğini hatırlattı. Sağlık
Komisyonu Başkanı, gelecek hafta Sağlık Komis-

yonunda sağlık sigortası
modelini geliştirme seçenekleri hakkında tartışma
yapılacağını açıkladı.
Daritkova,”Bundan önce

kamuoyunda geniş katılımlı tartışmalar yapıldı,
çünkü Meclis kararıyla
Bakan’ın böyle bir şey
yapmasını ve sonuçları
tanıtmasını zorunlu kıldık,
bu konu ile ilgili sosyolojik araştırmalar da yapıldı”
diye izah etti.
Daritkova,”Bu konunun
tartışılmasının önemli olduğunu düşünüyorum.
Mecliste muhalefet varlığını nasıl kanıtlayacağına
yönelik olası seçenekleri buluyor. Muhtemelen
mevkidaşlarım sağlık
sigortası modelinin geliştirilmesini değil, gensoru
önergesinin tartışılmasını
istiyor” dedi.
Tar tışmaların henüz
yeni başladığını belirten

Maliye Bakanı Vladislav Goranov, sendika temsilcileriyle görüşmesinden sonra basına yaptığı açıklamada, “Emekli maaşlarında tavan uygulaması devam edecek. Emekli maaşlarında tavan uygulamasının kaldırılması konusu gündemden düştü. Gelecek
yıl 1 Temmuz’dan itibaren emekli maaşların azami
miktarı 1200 leva olacak” diye bildirdi. Halihazırda
emekli maaşların üst sınırı 910 leva.
Goranov, şu ifadeleri kullandı: ”Emekli maaşı hesaplama formülündeki değişiklikler ve diyelim ki bu
formül eksiklikleri tavan uygulamasının kaldırılması
gerektiğine yönelik karar vermemiz için bir neden

Meclis Sağlık Komisyonu
Başkanı, ”Gerçekleştirilecek bir model seçmedik.
Bulgaristan vatandaşlarında daha fazla para

ödemek zorunda kalacaklarına dair korku olmamalı. Bulgaristan’da sağlık
hizmetlerinin, yeni tedavi
yöntemlerinin, tedavi için
yeni teknolojilerin kullanılmasına yönelik geliştirilmesinin mevcut sağlık
sigorta modeli dahilinde
mümkün olmadığı gerçeğini analiz ediyoruz” dedi.
Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı, “Meclis
Genel Kurulu'nda akıllı
davranılacağını ve çoğu
siyasi güçlerden milletvekillerin, Sağlık Bakanlığını ve Sağlık Bakanı Kiril
Ananiev’i reform konusunda destekleyeceklerini
umuyorum” diye konuştu.
Kırcaali Haber

değildir. Emekli maaşı hesaplama formülünde yer
alan yıllarla ilgili çarpıtmalar var. Onlar, gerek bireysel katsayısı, gerekse bazı işçi kategorilerinin prim
gün sayısında ve farklı yıllarda emekli maaşların
hesaplandığı dönemlerde değişiklikler yapılması
ve sınırlandırılmalarla ilgilidir. Böylece çarpıtmalar
meydana gelmektedir ve emeklilik sistemine ödenen katkı payı ile hesaplanan emekli maaşın tutarı
arasında bağlantı kopmaktadır”.
Bakan, ”Üst sınırın 1200 levaya çıkarılması, emekli
maaş miktarını sınırlama sorununu belki de yüzde
90 oranında çözecek. Ancak emekli maaşı hesaplama formülünde yapılan değişikliklerden kaynaklanan
ve vatandaşların emeklilik sistemine ödedikleri katkı
payları ile alakası olmayan miktarlara dayanan, hak
edilmemiş maaşların alınmasına izin vermeyeceğiz”
dedi.
Goranov,”1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle hangi tarihte bağlandığı fark etmeksizin tüm emekli maaşlarda uygulanan üst sınır 1200 levaya yükseltiliyor ve
tavan uygulamasının kaldırılması konusu gündemden düşüyor. Tavan uygulaması, emekli maaşları
vatandaşın hayatı boyunca ödediği sigorta prim ücretleri temelinde hesaplanmaya başlandığı zaman
kendiliğinden düşecek” dedi.
Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu
(KNSB) Başkanı Plamen Dimitrov, “Maaşları devlet
bütçesinden karşılanan çalışanların maaşları önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 10 artacak, ancak
operasyonel birimlerde ve Milli Gelir Ajansı’nda çalışanların maaşlarının daha fazla artırılmasını istiyoruz” dedi. Maliye Bakanlığında yapılan hesaplamalara göre maaşları devlet bütçesinden karşılanan 433
000 kişinin maaşına zam yapılması ve bunun için 1
milyar levanın üzerinde kaynak gerekir. KH
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Kırcaali, 13.Avrupa Ekoloji
Festivaline ev sahipliği yaptı
27 Eylül 2018 Perşembe günü Kırcaali Belediye Kültür Merkezi’nde 21.
Asır Yeşil Dalga Avrupa
Ekoloji Festivali’nin 13’üncüsünün açılışı yapıldı.
Kırcaali Belediyesi art
arda sekiz yıldır bu festivale ev sahipliği yapıyor.
Festival, Avrupa Komisyonu Bulgaristan Temsilciliği, Avrupa Ekoloji Festivali
Vakfı tarafından Kırcaali
Belediyesinin ana partnerliğiyle gerçekleştirildi.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı
Veselina Tihomirova, katılımcıları selamlayarak iki
günlük festival programında yer alan etkinliklerin bir
kısmı ile ilgili bilgi verdi.
Avrupa Ekoloji Festivali
Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Nevena Pramatarova katılımcıları ve
Kırcaalilileri selamlama
konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu festivali,
on üçüncü yıl yapıyoruz.

Küçük bir ekibiz, ancak
yeşil fikirlerin ve gösterdiğimiz filmlerin verdiği
mesajları çok sayıda insana ulaşması için büyük
çabalar sarf ediyoruz.
Festivalimizi ülkedeki diğer şehirlerde de örnek
olan sürdürülebilir bir etkinlik haline getirmekten

son derece memnunuz.
Bu filmleri başka yerlerde
görmek için birçok insan
bize başvuruyor.
Bunlar, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ve
doğa üzerindeki olumsuz
insan müdahalelerini gösteren ciddi yapımlardır.
Aynı zamanda bizi iyim-

serlikle dolduracak iyimser filmler seçtik ve onlar
sonuçta her şeyin farklı
olabileceğini gösteriyor”.
Pramatarova, Kırcaali
Belediyesinin festivalin
programını zenginleştirilmesindeki rolünü vurgulayarak, doğal afetlere, kazalara ve felaketlere tepki

Yurtdışında doğan çocukların altı
ay içerisinde nüfus kaydı yapılmalı
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı basın merkezinden
verilen bilgiye göre yurtdışında bulunan Bulgaristan
vatandaşları, orada doğan çocuklarının doğum
belgelerini aldıktan sonra
altı ay içinde bulundukları ülkedeki Bulgaristan
diplomatik temsilciklerine, Bulgaristan’da daimi
adresi belirten bir başvuru ile birlikte belgenin
tasdikli bir kopyasını ya
da orijinalini göndermek
zorundadırlar.
Yurtdışında doğan çocuğun ebeveynleri doğrudan
Bulgaristan’daki belediyelere ya da Bulgaristan
diplomatik temsilciliklerine, Bulgaristan Dışişleri
Bakanlığı ile sözleşmesi
olan bir tercüme firması
tarafından yapılan yasal
doğum belgesinin noter
onaylı Bulgarca tercümesini verebilirler. Bir Bulgar
firması tarafından yapılan
tercümenin tasdiği Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk
İlişkileri Daire Başkanlığı
tarafından yapılmaktadır.
Bulgaristan’da nüfus kayıt işlemlerini yapan kurum çocuğun ismini yurt
dışında hazırlanan doğum
belgesinde olduğu gibi
yazar. Ebeveynler, yurt dı-

şında doğan çocuklarının
Bulgaristan’da nüfus kayıt
işlemleri yapılırken Bulgar isimleriyle yazılmasını arzu ederlerse, bunun
için yurt dışında çocuğun

nüfus kayıt işlemleri yapıldıktan sonra ismi, ancak
mahkeme yoluyla değiştirilebilir.
Yabanc ı b i r ülke d e
ebeveynleri Bulgaristan

doğum belgesini hazırlayan kuruma başvurmaları
gerekir.
Yabancı ülkenin mevzuatına göre yeni doğan çocuğun Bulgar ismiyle yazılmasına imkan verilmemesi veya yabancı ülkenin
mevzuatının izin vermesine rağmen ebeveynlerinin
çocuğunun Bulgar ismiyle
yazdırılması için başvuruda bulunmamaları halinde
Bulgaristan’da nüfus kayıt
işlemlerini yapan kurum,
çocuğun ismini yurt dışında hazırlanan doğum
belgesinde nasıl yazılıysa aynı şekilde yazar.
Bulgaristan’da çocuğun

vatandaşı olan çocuk
doğum belgesi hazırlanırken yabancı ülkenin
mevzuatının yukarıdaki
kurala uygun olarak isimleri yazma imkanını açıkça belirtmediği durumlar
hariç ebeveynler, nüfus
kayıt işlemlerini yapan kuruma çocuğun üç adını da
söylemek zorundadırlar
ve bu üç ismin de doğum
belgesine yazılmasını talep etmelidirler.
Çocuk doğum belgesi,
Bulgaristan’ın yasallaştırmadan muafiyet sağlamak için aralarında hukuki yardım sözleşmesi
bulunmayan bir ülkede çı-

karılmışsa, daha sonra bu
ülkedeki Bulgaristan diplomatik temsilcilikleri tarafından onaylanan 12 No'lu
Lahey Sözleşmesi'ne
göre apostil edilerek yasallaştırılır veya o ülkenin
Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanır.
Yasallaştırmadan muaf iyet sağlamak i ç in
Bulgaristan’ın hukuki yardım sözleşmesi imzaladığı bir ülkede doğan çocuğun doğum belgesinin
yasallaştırılmasına gerek
yoktur.
Yurtdışında doğan çocuğun ebeveynleri, ilgili
Bulgar belediyesinden
çocuğun Bulgaristan vatandaşlık numarasının
yazılı olduğu bir doğum
belgesine sahip olduğuna ilişkin belge aldıktan
sonra çocuğa pasaport
çıkarılması için başvuruda
bulunabilirler.
Çocuğun nüfus kayıt
işlemler inin yapıldığı
belediye annenin daimi ikametgah adresinin
bulunduğu belediyedir.
Eğer anne Bulgaristan
vatandaşı değilse çocuğun nüfus kayıt işlemleri,
babanın daimi ikametgah
adresinin bulunduğu belediye tarafından yapılır.

verme becerileri edinen
pek çok gencin katıldığı
ek bir pratik modülün de
programa dahil edildiğini
belirtti.
Açılışta Avrupa Ekoloji
Festivali Vakfı Meclis Başkanı Tsvetan Tsvetanov
ve Bulgaristan Antarktika
Enstitüsü ve Ulusal Kutup
Araştırma Merkezi Üyesi,
Kültür Bölümü Başkanı ve
yedi Antarktika seferine
katılan Gergana Lapteva
özel konuk olarak hazır
bulundu. Konuklar arasında Bulgaristan Bilimler
Akademisi’ne bağlı Uzay
Araştırma ve Teknoloji
Enstitüsü Uzay Astrofiziği
Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Lıçezar Filipov da yer aldı.
Resmi açılıştan sonra
Bilinmeyen Güney Toprakları (Terra Australis In-

cognita) sergisinin açılışı
ve yazarı Gergana Lapteva tarafından aynı ismi
taşıyan almanagın tanıtımı yapıldı.
Program kapsamında
nüfusun kritik durumlarda, doğal afetler ve
kazalarda müdahale ve
baş etme için hazırlığı
ile ilgili çevre filmlerinin
ücretsiz olarak gösterildi.
Belgesellerin çoğu, 21.
Asır Yeşil Dalga Avrupa
Ekoloji Festivali’nde yer
almış önde gelen Avrupa
ve Bulgar medyasının,
kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının doğal
afetlere ve kazalara karşı
eğitici ve önleyici amaçlarla hazırlamış olduğu
özel yapımlardır.
Kırcaali Haber

Gerçek bir iş ortamında
eğitim gören öğrencilere
480 leva burs veriliyor
Eğitim ve Bilim Bakanlığından (MON) yapılan açıklamada "Öğrenci Uygulamaları- Aşama 1" projesinin
süresi uzatılması kararıyla ilgili olarak gerçek çalışma
ortamında başarılı bir eğitim için öğrencilere 480 leva
tutarında bir burs
verildiği bildirildi.
Projenin temel
amacı, yükse köğretimin pratik
yönünü artırmak
ve mezunların işgücü piyasasının
dinamikleri ile ilgili
esnekliğini arttırmaktır. Gerçek çalışma ortamında yapılan uygulamalı
eğitim sırasında öğrenciler, yüksek okulda eğitim gördükleri uzmanlık alanında yeni bilgi, beceri ve yetkinlikler elde etmektedir.
Elde edilen pratik beceriler ve yetkinlikler, işverenler
tarafından giderek daha fazla aranmakta. Öğrenciler
eğitimlerini tamamladıktan sonra iş arayıp bulmalarında yardımcı olmaktadır. Bu, öğrencilerin kendilerinin
bu cevabı belirttikleri bir anketin sonuçlarına göre, projeye katılan toplam öğrenci sayısından başarılı mezunların yüzde 17'sinden fazlasının iş teklifi almasıyla
kanıtlanmıştır.
"Öğrenci Uygulamaları- Aşama 1" projesi, MON tarafından Avrupa Birliği’nin yapısal ve yatırım fonlarının
hibe desteği verdiği Akıllı Büyüme İçin Bilim ve Eğitim
Operasyonel Programı kapsamında gerçekleştiriliyor.
MON’un proje ortakları ülke çapındaki 48 okuldur.
Bugüne kadar 82 binden fazlası üniversite öğrencisi
olan proje bilgi sistemine 103 000'den fazla kullanıcı
kayıtlı oldu. Onlardan 44 618 üniversiteli uygulamalı
eğitim aldı, 43 801'i ise uygulamalı eğitimini başarıyla
tamamladı.
"Öğrenci Uygulamaları- Aşama 1" projesinin süresi
29 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı. Katılmak isteyenlerin proje bilgi sistemine kayıt olması gerekmektedir. Katılım için son tarih 17 Ekim 2018.
Projenin bu aşamasında ek 1650 eğitim gerçekleştirilecek. Eğitimlerin en geç 29 Kasım 2018 tarihine kadar sona ermesi gerekir, çünkü gerçek bir iş ortamında
gerekli 240 saatlik pratik eğitim, her bir uygulamalı eğitim öğrencisi için ortalama yaklaşık 2 ay sürmektedir.
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Bulgaristan, ERM II Mekanizmasına
katılmak için plan kabul etti
Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM II) ve Avrupa Birliği (AB) Bankacılık Birliği’ne katılmamızla
ilgili hükümet tarafından
kabul edilen planda yer
alan tedbirler 2019 yılının
Haziran ayı sonuna kadar
uygulanmalıdır. Ülkemizin
hedefi bunu önümüzdeki
yıl Temmuz ayına kadar
gerçekleştirmektir.
Parlamento tarafından
birçok kanun değişikliği
kabul edilmesinin yanı
sıra Avrupa Merkez Bankası ile yakın işbirliği
yoluyla bankacılık denetimini güçlendirmek, bankacılık dışı finans sektörün (emeklilik fonları ve
sigorta şirketleri) denetimini güçlendirmek, kara
para aklama ile mücadeleye yönelik çerçevenin
güçlendirilmesi, kamu
kuruluşlarının yönetimine
yönelik çerçevenin mo-

Ülkemizin Döviz Kuru
Mekanizmasına baş vurma niyeti zaten
Eurogroup'dan siyasi
destek aldı.
Tek para, finansal istikrar, finansal hizmetler
ve sermaye piyasalarından sorumlu olan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis
Dombrovskis'in ifadesine göre Bulgaristan,
Euro Bölgesi'nin bekleme

dernleştirilmesi ve başka
önlemler alınacak.
Başbakanlık basın merkezinden yapılan açıklamada, ”Bu tedbirlerin
uygulanması, ERM II ve
AB Bankacılık Birliği’ne

sorunsuz bir geçiş için
büyük önem taşıyan politika alanlarında önceden
üstlenilen taahhütlere
uyulmasını sağlayacaktır” denildi.
Nihai sonuç Avrupa

Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 140.
Maddesi uyarınca bütün
yakınsama kriterlerini
yerine getirildikten sonra
ülkemizin avroya geçmesidir.

Merkezi ısıtma, yiyecek ve servis
fiyatlarında artış bekleniyor!
BTV’ye konuşan Bulgaristan Enerji Forumu Başkanı İvan Hinovski, bu yıl
doğalgaz fiyatlarının dördüncü kez zamlanmasıyla
ilgili, ”Merkezi ısıtma, yiyecek ve servis fiyatlarında bir artış olacak, ancak
bu dramatik bir artış olmayacak” diye açıklamalarda
bulundu.
Enerji uzmanının ifadelerine göre önceden
planlanan yüzde 15'lik
zam, yaklaşık yüzde 10'a
kadar düşürülecektir. Uzman, merkezi ısıtma fiyatlarının ortalama yüzde 5
zamlanması beklendiğini

söyledi. Elektriğin fiyatına
yapılacak zam hissedilmeyecek, ama mal ve hizmetlerin fiyatlarında zam

oranı yüzde 7'ye çıkacak.
Hinovski, doğal gaz

zammının Enerji ve Su
Düzenleme Komisyonu
(KEVR) tarafından yapılan bir spekülasyondan

kaynaklanmadığını açıkladı. Borsa malları olan

merkezi ısıtma ve gıda
ürünleri fiyatlarındaki artışın, Brent petrol fiyatlarına bağlı olduğunu söyledi. Hinovski, ”Bu petrol
fiyatının artışından dolayı,
Gazprom'un bize sattığı
gazın fiyatları da değişiyor” dedi. Ülkemizin Rus
firması ile nihai fiyat için
pazarlık yapabileceğini de
sözlerine ekledi.
Bulgaristan Enerji Forumu Başkanı, KEVR
sayesinde Bulgaristan’da
doğal gaz fiyatlarının Avrupa’daki en yüksek olmadığını ve komisyonun işini
çok iyi yaptığını söyledi.

Çocuklar İçin Şiddetsiz Bir
Hayat Kampanyası başlıyor
Devlet Çocuk Koruma
Ajansı, 2018-2019 eğitim
öğretim yılının başında
“Çocuklar İçin Şiddetsiz
Bir Hayat” başlığı altında bir kampanya başlattı.
Ülke genelindeki okullarda tüm sınıflar ve anaokulu çocukları kampanyaya
davet edildi.

Kampanya, Bulgaristan Öğretmenler Sendikası, Podkrepa Emek
Konfederasyonu’na bağlı
Eğitim Sendikası, Bulgaristan Milli Eğitim Sistemindeki İşverenler Birliği
ve Bulgaristan Milli Eğitim
Sistemindeki Okul Müdürleri Birliği tarafından des-

tekleniyor. Devlet Çocuk
Koruma Ajansı Başkanı
Dr. Eleonora Lilova ve
adı geçen örgütlerin başkanları Dr. Yanka Takeva,
Dr. Yulian Petrov, Nadejda Nikolçeva ve Asen
Aleksandrov bu konuda
anlaştı.
2018 Yılı Çocuk Koruma

Programı doğrultusunda
gerçekleştirilecek olan
kampanya kapsamında
çeşitli aktiviteler yapılacak. Kampanyanın uygulanmasında ulusal çocuk danışma organı olan
Çocuk Konseyi ve Oku
Öğrenci Meclisleri de yer
alacak. KH

odası olarak bilinen ERM
II Döviz Mekanizmasına
katıldıktan üç yıl sonra
Avro Bölgesi’ne girebilir.
Gelecek yaz Avrupa
Merkez Bankası'nın ülkemizin Avrupa Döviz Kuru
Mekanizması (ERM II) ve
AB Bankacılık Birliği’ne
katılmasına ilişkin hazırlıklar konusunda değerlendirme raporu açıklaması bekleniyor.
Kırcaali Haber

İkinci El Giysilere Çevre
Vergisi Getirilecek
Bulgaristan İktisat Derneği’nden verilen bilgiye
göre dernek başkanı Radosvet Radev’in Çevre
ve Su Bakanı Neno Dimov ile yaptığı görüşmede
bakanlığın piyasada mevcut olan giysi ve diğer
tekstil ürünlerine ürün vergisi uygulamayı amaçladığı anlaşıldı. Yeni çevre vergisinin hesaplanacağı yönetmeliği hazırlamak üzere bir çalışma grubu
oluşturuldu. Çevre verginin uygulanmasının temel
nedeni, bir noktada atık haline gelecek olan ikinci
el giysi ithalatının artmasıdır.
Radev, Bakan ile görüşmesinde, ”Bulgaristan
İşlemciler ve İkinci El Giysi Tüccarları Derneği

verilerine göre 24 saat zarfında ülkeye bu tür
yaklaşık 30 ton giysi ithal edilmektedir. Bununla
birlikte onların neredeyse yarısı ihraç ediliyor ve
yüzde 5'ten azı imha ediliyor” diye kaydetti.
Radev, iş dünyasının beklenen yeni ürün vergilerinin tüm ithal edilen ürünlere uygulanmayıp
ancak çevre kirliliğine neden olan bir kısmına
uygulanmasını beklediğini belirtti. Neno Dimov,
önlemden etkilenecek olan meslek örgütü temsilcilerinin de vergi uygulamasını düzenleyen
yönetmeliği hazırlayan çalışma grubuna dahil
edileceğini söyledi.
Bulgaristan İktisat Derneği Başkanı, tekstil atıklarının azaltılmasının yaptırımlar yerine teşviklerle daha etkin bir şekilde sağlanabileceğine de
dikkat çekti. Radev, Bakan ile şu anda toplanan
ürün vergileri ve harcama yolları ile ilgili eksik ve
çoğunlukla çelişkili bilgiler konusunu ele aldı. Bu
vergilerden elde edilen gelirin, atıkların geri kazanımı ile ilgisi olmayan faaliyetlere harcandığı
belirtildi.
Dimov ve Radev, Ekim-Kasım aylarında güncel
konuların tartışılması için Bakanlık yöneticileri ve
uzmanları ile ilgili meslek örgütleri arasında bir
toplantı yapılmasını kararlaştırdı. KH
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Bulgaristan, AB’de en ucuz
ülke olmaya devam ediyor
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin (Eurostat)
2017 yılına ilişkin verilerine göre Bulgaristan,
AB’de en ucuz ülke olmaya devam ediyor. Ülkemizde fiyatların seviyesi
AB ortalamasının yüzde
44'üne denk gelmektedir.
Yiyecek ve alkolsüz içecekler ve tüketici elektroniği olmak üzere iki grup
ürün fiyatları bu kuralın bir
istisnasıdır.
Bulgaristan'daki en düşük fiyatlar giysi, ayakkabı, mobilya, ulaşım,
dinlenme ve eğitim fiyatlarıdır.
Gıda, Avrupa’nın ortalama fiyatının yüzde
62,2’sine denk gelen
Romanya’da en ucuzdur.
Romanya’yı yüzde 65
oran ile Polonya ve yüzde

Bulgaristan’ın önünde
Romanya, Polonya, Litvanya ve Estonya bulunuyor. Tüketici elektroniği
Avrupa’nın ortalama fiyatının yüzde 154’ünün üzerinde olan Yunanistan’da
en pahalıdır.
Seyahat, alkol, sigara,
giyim, ayakkabı, mo bilya, dinlenme, restoran ve oteller de olduğu
gibi İzlanda’da en pahalıdır. Böylece İzlanda
Avrupa’nın ortalama fiyatının yüzde 165’inin

73,1 oran ile Bulgaristan
izledi.
Gıda, Avrupa’nın ortalama fiyatının yüzde

167,7’sinin üzerinde olan
İsveç’te en pahalıdır.
İsveç’i Norveç ve İzlanda
izledi.

Haberleşme teçhizatı
fiyatları bakımından Bulgaristan, yüzde 65,5 ile
beşinci sırada yer aldı.

kazalarını sınırlamak için
politika üretme sorumluluğunu taşıyan bir birim
olacak” diye izah etti.
Donçev, yeni organın
yeni memurların atanması anlamına gelmediğini belirterek sorumlu
bakanlıkların, sivil toplum
örgütlerinin ve uzmanlarının kapasitesinin değerlendirileceğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı,
”Bu organın bir komisyon veya bir ajans olup
olmayacağı ve hangi
bakanlığın ya da doğrudan Başbakan’ın yetkisi
altında mı olacağı henüz
açıklığa kavuşturulmadı”
dedi.
Donçev, ”Bir dizi yasa
değiştirilmeden böyle bir
değişiklik yapılamaz” diye
sözlerine ekledi. Bu yeni
organın ilgili bakanlıklar
üzerinde kontrol gerçekleştirmesi için bir yol
olması gerektiğini izah
eden Donçev,”Bir bakanın kendisine talimat
vermesi ve kendisini cezalandırması çok zordur”
diye dikkat çekti.
Başbakan Yardımcısı,
”Konuyla ilgili teknik çalışmalar başlıyor” diye
bildirdi. KH

Trafik kazalarını azaltmak için çalışacak
yeni bir devlet organı kurulacak
17 k i şinin ölümüne
neden olan Svoge yakınlarında meydana gelen trafik kazası dolayısıyla Başbakan Boyko
Borisov’un ilgili kurumların temsilcileriyle yaptığı
karayolu güvenliği konulu
çalışma toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev,
“Karayolu güvenliğinden
sorumlu tüm hizmet birimlerini içerecek yeni bir
devlet organı kurulacak.
Bu organ, güvenliğini
kontrol edecek ve karayolu güvenliğini iyileştirmek için politikalar oluşturacak” diye açıklamada
bulundu.
Donçev, ”Amacımız,
konuyla ilgili olan İçişleri
Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, Karayolu Altyapı

Devlet, anız yakan
çiftçilere uygulanan idari para ceza miktarlarını
değiştiriyor. Kamuoyunda tartışılmaya açılan
Arazi Kullanım İlişkileri
ve Tarım Arazilerinin
Korunması Hakkında
Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun
tasarısı, tarım arazilerinde ateş yakanlar için
ciddi yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

Ajansı ve Eğitim ve Bilim
Bakanlığı da dahil olmak
üzere başka bakanlıklar,
karayolu güvenliği politikasında doğrudan sorumluluklara sahip bir yapıya kavuşturmak” dedi.
Yeni birimin ana işlevi
kontrol uygulamak olacaktır.
Donçev,” Yol güvenliğini iyileştirmek ve trafik

Anız yakanlara ağır ceza
İlk ihlalde verilen para
cezası 500 ile 5 000
leva arasında olacak,
ikinci ihlalde ise 10 000
levaya ulaşabilir.
Anız yakmak, çiftçilerin arazilerini bitki
atıklarından ve otlardan
temizlediği yaygın bir
uygulamadır. Anız yakmak, ateşin ormanlara

ve hatta yerleşim yerlerine yayılması tehlikesi
oluşturmasından başka
uygulama olarak toprak
için de zararlıdır.
Aynı zamanda anız
yakılması ile havadaki
karbon emisyon ve ince
partikül madde oranı da
artmaktadır. Hala tarlaların ateşe verilmesi,

farklı yasalarda farklı bir
cezaya tabidir ve İçişleri
Bakanlığı, Tarım, Gıda
ve Orman Bakanlığı ve
Çevre ve Su Bakanlığı
tarafından uygulanabilir.
Ancak anız yakılması
devam ediyor. Denetçiler nadiren doğrudan failleri tespit edebildikleri
için yaptırımların uygulanması zor oluyor.
Kırcaali Haber

üzer inde seviye ile
Avrupa’da en pahalı ülkedir. İzlanda’yı yüzde 165,6
ile İsveç ve Norveç izledi.
Ancak iki ülke de AB
üyesi olmadığı için
AB’de en pahalı ülke olarak yüzde 141,2 oranla
Danimarka belirlendi.
Danimarka’yı Lüksemburg izledi.
En ucuz ülkeler arasında Bulgaristan ile birlikte
Romanya (yüzde 48,4) ve
Polonya (yüzde 53,2) bulunuyor. KH

Sofya'da İstiklal
Marşı skandalı!

Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nda Türkiye’yi
temsil eden Zeytinburnu Belediyesi SK ile İsrail ekibi HC Bat Yam arasında oynanacak maç
öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı
çalınmadı.
Bunun üzerine Milli sporcular tek bir ağızdan
İstiklal Marşı'nı okudular. Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın
Sofya kentinde organize edilen Kıtalararası Buz
Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında Zeytinburnu

Belediyesi SK, HC Bat Yam'ı 4 - 0 mağlup etti.
Sporcular tek bir ağizdan söyledi
Ancak maç öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı çalınmadı. Bunun üzerine de Zeytinburnu Belediyesi SK oyuncuları tek bir ağızdan
İstiklal Marşı'nı okudu.
Spor Bakanlığı'ndan Zey tinburnu
Belediye'ye Kutlama
Gençlik ve Spor Bakanlığı da yaşananlarla ilgili paylaşımda bulundu. Bakanlık, "Seremonide
İstiklal Marşımızı çalmayı unutmuşlar. Tabii ki
bizim çocuklar da arkalarını dönüp gitmemişler.
Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında İsrail temsilcisi HC Yat Bam'ı 4-0 yenen
Zeytinburnu Belediye SK'yi kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü de, sporcularının İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntüleri
paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
Sesimiz dinletmeye yeter
"İsrail temsilcisi karşısında aldığımız galibiyet
sonrasında organizasyon komitesi İstiklal Marşımızı unutsa bile gücümüz yenmeye, sesimiz
dinletmeye yeter." KH
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Dr. Evgin ve Erol Ahmet kardeşler,
Kırcaali’de Dentakrone Diş Kliniği açtı
Kırcaali’de Almanya’da üretilen ekipmanlar ve İsviçre deneyimini kullanan modern bir
Dentakrone Diş Kliniği’nin resmi açılışı yapıldı. En yeni nesil
ekipman ve aletler ile donatılmış olan klinik implant yerleştirmede uzmandır. Bu klinik sayesinde Kırcaali sakinlerinin, diş
implantı yaptırmak için Haskovo
(Hasköy) ya da Filibe kentine
gitmelerine gerek kalamayacak. Yeni klinik, ülkede ilk defa
diş implantı için 10 yıllık garanti,
köprü ve kuron kaplamalar için
ise beş yıllık garanti veriyor.
Diş kliniğinin sahipleri Dr. Evgin ve Erol Ahmet kardeşler.
Onlar, Varna'da uluslararası
üne sahip bir İsviçre kliniğinde
implantoloji dalında uzmanlık
eğitimi gördüler ve çoğunlukla
yabancı vatandaşların dişlerini
tedavi ettiler.
Dr. Evgin Ahmet, Varna'daki
Tıp Üniversitesi’nden mezun
oldu. Kardeşi Dr. Erol Ahmet,
ilk önce Filibe’de diş teknisyenliği okudu. Sonra Sofya’daki
Tıp Akademisi’nde okudu. Diş
teknisyenliği alanında edindiği
deneyimi, modelleme çalışmalarında ona çok yardımcı oluyor.
Daha önce Sofya'da bir klinikte
çalıştı.
İki kardeş Varna'daki İsviçre
kliniğinde iş deneyimi kazandı.

Buradaki ekiplerinde Kırcaali’ye
cezbettikleri bir diş hekimi asistanı da bulunuyor. Diş doktorları, bayan asistanın kendi alanında uzman olduğunu ve onlara
asistanlık yapmaktan başka
hastaların rahatı için de çaba
gösterdiğini söyledi.
Dr. Evgin Ahmet, açılış töreninde yaptığı konuşmada kardeşiyle diş hekimi olup insanlara
hizmet etme yönündeki çocuk-

luk hayalini gerçekleştirdiklerini
vurguladı. Dr. Ahmet,” Küçük
yaştan beri kimya ve biyoloji
derslerinde başarılıydık. Kesinlikle tıp okumaya ve kendi kliniğimizi açmaya karar verdik. Bu
yüzden Kırcaalimize döndük”
diye anlattı. Diş doktoru, kliniğin
açılışından sonra bütün müşterilerini memnun etmeye yönelik
yeni bir hedefleri ve hayali olduğunu vurguladı.
Dr. Evgin Ahmet,” İmplantoloji alanında uzmanlaştık, çünkü

çok umut vericidir. Diş kemiği
ameliyatlarında çok tecrübemiz
var. Diş kemiği erimesi olduğunda eşzamanlı veya sıralı olarak
diş kemiklerini güçlendiriyoruz ve diş implantı yapıyoruz.
Bu, özel duruma göre değişir.
Amaç, sabit unsur yerleştirmek
için bize başvuran müşterilerin
dişlerini tamamen iyileştirmektir. Bu, her bir vakanın başarılı
ve uzun süreli implantasyonu
ile sonuçlanmasını mümkün
kılar” dedi. Bozukluklara bağlı

olarak klinikte çeşitli yapı tipleri yapılmaktadır. Dr. Evgin Ahmet, şöyle bir örnek verdi: “Eğer
müşterinin beş dişi kaldıysa ve
o sağlam ve fonksiyonel yapılar istiyorsa, dişler törpülenir ve
üzerine özel konstrüksiyonların
takıldığı özel kronlar yerleştirilir.
Tabi ki, hastanın bütçesini dikkate alıyoruz”.
Dr. Erol Ahmet, ”Kliniğimize
Almancada diş kronu anlamına gelen “Dentakrone” ismini
verdik. İsim bizim uzmanlık
alanımızı gösteriyor. Varna'da
operatör başına 30 implantaya
ulaştığımız oldu” diye vurguladı.
Çalışmalarının takdir edildiğini
açıkladı. Kardeş doktorların, henüz üniversitede okurken başkent Sofya’da “Yılın Tebessümü” başlığı altında düzenlenen
genç diş doktorlarına yönelik
en prestijli yarışmada birinciliği
elde ettikleri anlaşıldı. Dr. Erol
Ahmet,”Sofia Dental Meeting
yarışmasına katıldım ve başarılı
bir performans sergiledim” diye
ifade etti. Diş doktoru, “Nov Jivot gazetesinde haber çıktı. O
zaman ben ve ailem çok duygulanmıştık” diye anlattı.
Klinik, Vızrojdentsi semtine
uzanan yeni köprünün yanındaki birinci kooperatif binada bulunuyor. Bina Stefan Stambolov
sokağındadır.
Kırcaali Haber

Filibe Muradiye Camii’nde
Geleneksel Aşure Etkinliği VESSE мебели в гр. Едирне предлага
Filibe merkezinde bulunan
tarihi Muradiye Camii'nde yaklaşık 500 kişiye aşure dağıtıldı.

T.C. Filibe Başkonsolosluğunun desteği ile Bölge Müftülüğü ve Encümenliği tarafından
düzenlenen aşure etkinliğine
büyük ilgi vardı.
Cami önünde 2019 Avrupa
Kültür Başkenti Filibe'nin tüm
farklı kültür ve renkleri, aşure-

nin içindeki değişik renk ve tatlar gibi bir araya geldi.
Geleneksel olarak bu etkinlik
Müslümanlar için mübarek sayılan Muharrem ayında
düzenlenir,
ancak hoşgör üyü ve
barışı yaymak adına
farklı etnik
gruplardan
ve dinlerden
olan insanları da bir araya getiriyor.
Aşure geleneği Bulgaristan’ın
diğer bölgelerinde olduğu gibi
Filibe’de de yaşatılmaktadır.
Muharrem ayının 10’cu günü
aşure günü olarak kutlanmaktadır. KH

мебели с високо качество на ниски цени

Vesse мебели са създадени през 1990
г. в гр. Едирне, обслужва клиентите си в
3 магазина от 28 години до днес.
Vesse мебели придават на вашият дом

различен начин на живот с модерен и иновативен
подход.
През последните 2 години Vesse мебели
продават и предлагат продуктите си в България,
и ще продължават да го правят.
Обслужваме клиенти в цяла Тракийска област
на Турция и в Българските градове: Крумовград,
Кърджали, Хасково, Харманли, Свиленград,
Димитровград, Ямбол, Бургас, Созопол, Слънчев
бряг, Сливен, Смолян, Пампорово, Пловдив,
Асеновград, София и други.
Предлагаме на клиентите си обширна сервизна
мрежа и обслужване.
За Vesse мебели преди всичко е важно, да са
удовлетворени желанията на клиента.
Vesse мебели предлага на своите клиенти
много повече от мебели, Те внасят различен
живот и стил в обзавеждането на дома Ви.
Vesse мебели предлага класически, модерни,
екстравагантни стилове продукти.
Мебелите са ни удобни, модерни, комфортни
и качествени.
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