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Sofya'da Cami Saldırısının 8'inci
Yılında Cemaat 'Adalet' Bekliyor
Başkent Sofya'da ibadete
açık tek cami olan Kadı Seyfullah Efendi (Banya Başı)

Camii'ne yapılan ırkçı saldırının 8'inci yıl dönümünde Bulgaristan Başüfmüftülüğü'nce
başlatılan 'Unutmuyoruz' adlı
kampanya ile faillerin yargı
önünde hesap vermesi istendi. Saldırıyı organize ettiği iddia edilen ATAKA Partisi ise
Başbakan Boyko Borisov'un
3'üncü hükümetinde iktidar
ortağı olarak yönetimde yer
alıyor.
Bulgaristan Müslümanları
Yüksek Şura Başkanı Vedat
Ahmet, 8 yıl önceki olaylarla
ilgili değerlendirmede bulunarak, "Camiye ve cemaate yönelik bir saldırıydı bu. Cuma
namazı esnasında seccadeler
yakıldı, namaz kılan insanlar
yaralandı. Maalesef o günden bugüne o olayın faillerine
hiçbir yaptırım uygulanmadı,
bundan da öte bu kişiler bugün hükümetin ortağı ve güya
Avrupa'ya güzellikler taşıya-

caklar, Avrupa Parlamentosu
yolunda milletvekili adaylıkları
söz konusu" dedi.

'Güven ortamı oluşturulmalı'
Olayın faillerine ceza verilmediğini ifade eden Vedat
Ahmet, "Maalesef sekiz yıldan beri cezasını çekmeyen
bu insanların benzeri davranışlar ülkemizde yaşanıyor ve
bunlar yine de cezasız kalıyor.
Bizim beklentimiz, devletin ilgili kurumları, yargı ve emniyet
kurumları gereken tedbirleri
alarak burada işlenen insanlık
suçunun bir an önce cezalandırılmasını, adil bir şekilde bu
eylemleri yapanların cezasının
verilmesini istiyoruz. Ayrıca
Bulgaristan'da Müslümanlara
karşı bir güven ortamının oluşturulmasını talep etmekteyiz"
Hoparlörden ezan sesi geliyor diylerek cemaate saldırmışlardı
21 Mayıs 2011 tarihinde
Türkiye'nin AB üyeliğine karşı
protesto gösteriler düzenleyen

Ramazan Bayramınız
Kutlu Olsun!
Sayfa 2’de

aşırı milliyetçi ATAKA partisi
taraftarları, "Hoparlörden ezan
sesi geliyor" bahanesiyle cami

önünde cuma namazı kılan cemaatin üzerine taş ve yumurtalar attı, seccadeler yakıldı.
Cami içindeki yer cemaati
toplamadığından dolayı namazı dışarıda kılan Müslümanlar
ırkçılar tarafından "Sofya merkezinde gövde gösterisi yapıyorlar" suçlamasıyla ırkçıların
saldırısına maruz kaldı. Çıkan
arbedede 10 kişi yaralandı.
ATAKA lideri Volen Siderov,
polisi suçlayarak, cemaatin
gösteri yapan taraftarlara nedensiz saldırdığını iddia etti.
ATAKA bundan önce ise yine
cuma namazı sırasında Kadı
Seyfullah Efendi Camii önünde, bir araç üzerine yerleştirdikleri hoparlörlerden yüksek
sesle Hıristiyan ayinleri ve
marşlar çalmıştı. Olayla ilgi 4
kişi gözaltına alınıp, soruşturma başlatılsa da, eylemle ilgili
yargılanan olmamıştı.
DHA

Avrupa Parlamentosu
Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu seçim sonuçlarını açıkladı. Bulgaristan’dan beş parti yeni Avrupa Parlamentosu’na 17 temsilci gönderecek.
607 194 geçerli oy veya yüzde 31.07’lik oyla birinci olan
Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Vatandaşlar (GERB)partisi 6
AP milletvekili çıkardı.
Partiden seçilen AP milletvekilleri, şimdiye kadar Dijital Ekonomi
ve Dijital Toplumdan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Maria
Gabriel, eski
AP milletvekilleri Andrey Kovaçev,
Andrey Novakov, Eva
Maydel, Asim
Ademov ve
GERB ile ittifak yapan
Demokratik
Güçler Birliği’nin (SDS) temsilcisi Aleksandır Yordanov.
474 160 geçerli oy veya 24.26’lık oyla ikinci olan Bulgaristan İçin
BSP İttifakı 5 APmilletvekili çıkardı.
İttifaktan seçilen AP milletvekilleri Elena Yonçeva, Petır Vitanov,
Tsvetelina Penkova, İvo Hristov. Tercihli oyla Avrupa Sosyalistler
Partisi (PES) Başkanı Sergey Stanişev ikinci sıradan Avrupa Parlamentosu milletvekili seçildi.
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 323 510 geçerli oy veya yüzde 16,55’lik oyla
üçüncü parti oldu. HÖH, 3 Avrupa Parlamentosu milletvekili çıkardı.
Partiden seçilen Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, eski AP
milletvekilleri İlhan Küçük ve İskra Mihaylova ve eski Devlet tarım
Fonu İcra Müdür Yardımcısı Atice Alieva Veli.
İç Makedon Devrimci Örgütü (VMRO) partisi, 143 830 geçerli oy
veya yüzde 7,36 oyla 2 APmilletvekili çıkardı.
Partiden seçilen AP milletvekilleri, eski AP milletvekili Angel
Cambazki ve tercihli oyla seçilen film yönetmeni, senaristan ve
sinema oyuncusu Andrey Slabakov.
Demokratik Bulgaristan Birliği İttifakı, 118 484 veya yüzde 6,06
oyla 1 AP milletvekili çıkardı.
İttifakın liste başı adayı Radan Kınev, AP milletvekili seçildi.
MSK, Bulgaristan’da yapılan AP seçimlerine katılım oranının
yüzde 33,28 olduğunu açıkladı.

Sanatın dili, üç ülkeden
genç yetenekleri Kırcaali’de
buluşturdu
Sayfa 4’de

B a nya B a ş ı C a m i i ’n d e
İslami Eğitim Haftasına Özel
Kermes
Sayfa 8’de
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Rosatom, Belene Nükleer
Ramazan okulunu başarıyla Santrali’ni inşa etmeye hazır
tamamlamanın ardından
bayramın neşve saadetine
nail olmamız duasıyla
DİN VE TOPLUM

Yüce Allah’ın Rahman
ve Rahim isimleriyle.
Kıymetli Müminler!
On bir ayın Sultanı, En
kutlu misafir Mübarek

sin inşallah /nasip etsin/.
Binaen aleyh bu doğrultuda bir de şu hadiseyi hatırlayalım: Ayşe
annemiz Peygamber

Beyhan MEHMED
Ramazan-ı Şerif’i artık
uğurlama vakti. İradelerimizi eğiten, paylaşmayı iftar sofralarında ve
mali infaklarla (zekat ve
fıtırlarla) öğreten, ruh ve
gönül dünyamıza sekineyi kazandıran bu kutlu
misafiri yeniden bir yıl
sonra ağırlamak üzere
gönderiyoruz. Bir taraftan
onun hüznünü yaşarken,
bir taraftan da verimli, güzel, dolu-dolu ihya edilen
bir ramazanın hediyesi
olan - Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluk
ve saadetini yaşıyoruz.
Mevla’m İbadet ve taatlerimizi, salavat, zikir ve
tespihlerimizi, mukabele
ve vaazu nasihatleri, oruç
ve nafile ibadetlerimizi
dergâhı izzetinde ahseni
kabul ile makbul eylesin
(en güzel şekilde kabul
eylesin).
Kıymetli kardeşlerim!
Ramazan ayı, on bir
ayın sultanıdır, diğer bütün aylara örnektir! Bu
münasebetle ramazan
ayında kazanmış olduğumuz güzel hasletleri ve
salih amelleri diğer aylarda da sürdürmeye azami
derecede ehemmiyet
gösterelim. Nitekim efendimiz (s.a.s) “Nasıl yaşarsanız öyle vefat edersiniz, nasıl vefat ederseniz
öyle haşrolunursunuz”
buyurur.
B u r a d a n h a r e ke t l e
“son nefeste” iman ile
Dünya’dan, ukbaya yolculuğun yapılması bir
ömrü ihata ettiğini Efendimiz (s.a.s) ifade ediyor.
Mevla’m dünyada da iyilik
ve güzellik, ahrette de iyilik ve güzellikler ihsan et-

efendimiz (s.a.s)’e hangi
amel daha hayırlıdır diye
sorar, Peygamberimiz
(s.a.s) cevaben “ Az da
olsa devamlı olandır” buyurur. İbadette, eğitim ve
hayır işlerinde devamlılık
esastır.
Değerli Müminler!
Bayramda akrabalar,
komşular, büyükler ve
hastalar ziyaret edilir
duaları alınır. Kabristan
ziyaret edilir, dünyadan
ukbaya ayrılmış olan rahmetlilere dualar edilir, bir
gün ölümün bize de misafir geleceği hatırlanır ibret
alınır! Biribirlerini Allah
adına affederek, dargınların barışmasını önemle
istirham ediyorum. Hatasız kul olmaz! Hatalarımızın farkına vararak bir
adım geri atmasını bilelim, nefsimizi o suçluydu
diyerek kabartmayalım.
Af yolunu tutalım. Allah’ın
rahmet dairesinde olalım.
Kıymetli Müminler!
Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s) İslam’ı bir cümlede
özetliyor, “ İslam güzel
Ahlaktır” buyuruyor.
Faydalı ilmin yansıması
Salih ameldir, salih amelin yansıması ise takva ve
erdem olmalıdır.
Zira tuttuğumuz oruçlar
da bizi kötülüklerden tutuyorsa geçmiş günahlarımızın affına işarettir.
“ Kim ki ramazan orucunu Allah’a inanarak ve
mükâfatını ondan bekleyerek tutarsa geçmiş
günahları bağışlanır” buyurarak müjde veren Peygamberimiz (s.a.s) bir de
olabilecek tehlikeler karşısında bizleri ikaz eder “
Oruç tuttuğu halde yalan

ve hile ile işine devam
eden kişinin aç kalmasına Yüce Allah ihtiyaç
duymaz”.
İbadetin üzerimizdeki
yansıması, “Güzel Ahlak”, insanlar ile güzel
muamelat olmalıdır.
A l l a h’ın huzu r un d a
günlük hayatında beş
vakit namaz sayesinde
duran, sürekli murakabesini yapan ( Allah beni
her zaman her yerde
görüyor şuuru) Mümin,
“Yaradan’dan ötürü yaradılanı sever, kimsenin
kötülüğünü düşünmez,
gıybetini etmez, ayıbını
araştırmaz!
Değerli Müslümanlar!
Yüce Allah her insanın
“ Canını, malını, kanını,
namus ve dinini” dokunulmaz kılmış ve haksız
yere bir kişinin öldürülmesini bütün insanların
ölümüne, bir insanın da
kurtulmasını bütün insanların kurtulmasına eşdeğer kılmıştır.
Kardeşlerim! Yüzyıllardır yeryüzüne adaleti, hoşgörüyü, sevgi ve
insanlığı götüren İslam
toplumu, ne yazık ki bugün kan ağılıyor! Bu münasebetle İslam toplumları olan bizim büyük bir
hüzün ve ıstırabımız var!
Yüreklerimiz: Filistin, Kudüs, Suriye, Arakan, Mısır ve daha birçok İslam
beldesinin zalimlerin silahları gölgesinde olmasından dolayı kasvetlidir,
buruktur. Zalimleri Allah’a
havale ediyoruz! Ve bayramın İslam toplumuna
birlik ve dirlik vesilesi olmasını, bütün insanlığa
huzur, adalet ve esenlik
getirmesini niyaz ediyoruz.
Mevla’m yar ve yardımcımız olsun, İslam toplumuna yeniden birlik ve
dirlik ihsan etsin, Kendisine laik kul, Efendimiz
(s.a.s)’e laik Ümmet eylesin, rızasına nail eylesin,
Salihlerden kılsın.
Ramazan Bayramınız
Kutlu olsun!
Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü
Not: Ramazan Bayramı
üç gün sürer; 04 Haziran
2019
Sabah Namazı Saat
4.50’de, Bayram Namazı
6.24’da kılınacaktır.

Rusya Hükümeti İdaresi Başkan Yardımcısı
Sergey Prihodko, Rusya Başbakanı Dimitri
Medvedev’in Sofya ziyaretinden önce basına yaptığı açıklamada,

Nükleer Santrali’nin ana
teknolojik ekipmanlarının artık üretildiğini ve
Bulgaristan'da bulunduğunu da hatırlattı. Rus
uzmanların tasarım ve
lisanslama konusunda

“Rusya Devlet Nükleer
Enerji Kurumu Rosatom,
Bulgaristan'daki Belene
Nükleer Santrali’nin inşaatı için ihaleye diğer
kuruluşlarla eşit koşullar
altında katılmaya hazır ve
bu santralin yapımını kısa
sürede tamamlayabilir”
diye kaydetti. Prihodko,
”Şimdi Belene Nükleer
Santrali’nin inşaatını yeniden başlatmak isteyen
mevcut Bulgaristan hükümetinin, yapıcı tavrını
görüyoruz. Rus şirketi,
diğer şirketlerle birlikte
ihale sürecindeki işlemlere katılmaya hazır” dedi.
Onun ifadesine göre
Rusya, dünyadaki en
yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılayan en iyi
reaktörlere sahiptir, Rosatom ise nükleer santralde
enerji bloğu inşaatında
lider konumundadır. Prihodko, ayrıca Belene

büyük bir emek sarf ettiklerini söyledi.
Prihodko, ”Tüm bunlar,
Rosatom'un santralin
inşaatının kısa vadede
tamamlanmasını sağlayabileceğine ve santralin
tüm yaşam döngülerine
bir ortak olarak katılabileceğine işaret etmektedir”
diye konuştu. Prihodko,
Sofya'da gerekli kararlar
alınır alınmaz, projenin
f inansal ve ekonomik
modelinin yanı sıra santralin bakım olanakları gibi
konularda somut adımlar
atılması üzerinde konuşulabileceğini söyledi.
Rusya Hükümeti İdaresi Başkan Yardım c ı s ı, “A B ’n i n R u sy a
Federasyonu’na uyguladığı yaptırımların ve
Rusya’nın verdiği cevaplardan dolayı AB ülkelerinin uğradıkları zararlar
üzerine farklı değerlendir-

meleri var, ancak karşılıklı
güvenin ciddi ölçüde baltalandığını da söylememiz
gerektiği aşikar” diye yorumda bulundu.
Prihodko, AB’nin yaptırım çizgisinde yürümesi,
ticari ve ekonomik alanlarda da dahil olmak üzere, Rusya ve AB ülkeleri
arasında tam iş birliğini
engelleyen ana sınırlayıcı
faktörlerden biri olmaya
devam ettiğini belirtti. AB
yaptırımları ve Rusya’nın
verdiği cevapların bir sonucu olarak Bulgar ekonomi operatörlerinin uğradığı zararların hesaplanıp
hesaplanmadığına ilişkin
soru üzerine Prihodko,
“Açıkçası yaptırımlar olmasaydı, Avrupalı şirketler Rus pazarında çok
daha fazla para kazanabilirdi. AB, yaptırımlardan
çeşitli zarar gördü” dedi.
Sadece rakamların söz
konusu olmadığını belirten Rusya Hükümeti İdaresi Başkan Yardımcısı,
”Hepimizin üzerinde uzun
zaman ve gayretle çalıştığımız karşılıklı güven
ciddi ölçüde baltalandı
ve tekrar kazanılması zor
olacak” diye ifade etti.
Pr ihodko, Brüksel’in
teşvik ettiği yaptırımlar
zincirinin ne Rusya ne de
AB’nin yararına olmadığının altını çizdi.
Prihodko,”Karşılıklı kısıtlamaların kaldırılmasına
yönelik adımlar atılmalıdır, ancak bu yönde ilk
adım, bütün bu karışıklığı
yaratan Avrupa Birliği tarafından atılmalıdır” diye
konuşmasını özetledi.

Büyükelçi Ulusoy Filibe
İmaret Camii’nde İftar Verdi
Türkiye Cumhuriyeti
Sofya Büyükelçisi Dr.
Hasan Ulusoy, mübarek

iki camisinden biri olan
İmaret Camii’nde Büyükelçilik tarafından verilen

ramazan ayı boyunca
Bulgaristan sathında
verdiği iftarlar kapsamında 25 Mayıs günü Filibe
şehrini ziyaret etti.
Filibe'nin ibadete açık

iftara Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr.
Mustafa Hacı’yı temsilen
Başmüftü Yardımcısı Biralı Biralı, Bölge Müftüsü
Taner Veli, Filibe Beledi-

ye Meclis Başkanı Savina Petkova, Valilik Genel
Sekreteri Borislav Dimov, soydaşlar ve
her dinden Bulgar
vatandaşları iştirak etti. İftarda Büyükelçi Dr. Ulusoy
ile Belediye Meclis
Başkanı ve Başmüftü Yardımcısı
konuşma yaparak
Türk-Bulgar dostluğunun önemini
vurguladılar.
Büyükelçi Dr. Ulusoy, ayrıca, Filibe
Bölge Müftülüğünü ziyaret etti, eski
Müslüman mezarlığı ve
Taşköprü Camii’nde incelemelerde bulundu,
sorunlar hakkında bilgi
aldı.
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Bulgaristan, kadın bilim insanı bakımından AB’de birinci
Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Dünya
Bankası tarafından düzenlenen “Kadınlar, İş
dünyası, Mevzuat 2019”
konulu toplantıda yaptığı
konuşmada, ”Bulgaristan,
kadın bilim insanı ve bilişim teknolojileri alanında
üniversite eğitimi gören
kadınlar bakımından Avrupa Birliği’nde (AB) ilk
sırada yer almaktadır”
diye kaydetti.
Zaharieva, ”Bir kadının
eşit olarak kabul edilmesi
ve ön yargıların üstesinden gelmek için bu kadar
çaba sarf etmesine gerek
kalmaması çok önemlidir. Bulgaristan'ın eşitlik
endeksine göre yapılan
sıralamada ön sıralarda
yer almasından dolayı
gurur duyuyorum. Ancak
sadece yasaları değil, her
şeyden önce düşünce ve
zihniyeti değiştirmenin
önemli olduğuna inanıyorum. Bazı mesleklerin erkekler için ayrıldığını hissetmeye devam etmemeliyiz. Bulgaristan’da ikinci
kadın dışişleri bakanı olmaktan gurur duyuyorum,
ancak Avrupa’nın birçok

şey emeklilik mevzuatında tanınan haklarda eşitliğin sağlanmasıdır. Bunun
2037'de gerçekleşmesi
bekleniyor” dedi.
Bloomberg
TV
B ul g a r i a‘ ya ko nu ş a n
Bulgaristan Kadın Girişimciler Konseyi İcra Müdürü Maria Mavrudieva,
“Dünya Bankası Küresel
Cinsiyet Eşitliği Endeksinin başlangıcında 10 yıl
önce 180'den fazla ülkede
30'dan fazla kritere göre
cinsiyet eşitliği ölçümünde hiçbir ülke maksimum
olan 100 puan alamadı.

ülkesinde kadın dışişleri
bakanı olmamıştır” diye
konuştu.
Bakan’ın ifadesine göre,
şu anda 28 AB ülkesinden
yalnızca 4’ünün dışişleri
bakanları kadındır ve ülkemiz bilişim teknolojileri
alanında üniversite eğitimi
gören kadınlar bakımından AB’de ilk sırada yer
almaktadır.
Dünya Bankası Genel
Müdürü Kristalina Georgieva, “Bugün dünya

ekonomisi 160 trilyon
dolar daha fakir. Çünkü
dünyadaki kadınlar hala
erkeklerle tamamen eşit
değil – ben buna insanlığın karşılaştığı en pahalıya patlayan problemlerden biri diyorum” diye
konuştu.
Georgieva’nın ifadesine
göre, son 10 yılda 131 ülkede reformlar yapıldı, ancak bugün hala dünyadaki
orta sınıf kadınların erkeklerin sahip olduğu hakla-

rın ancak dörtte üçüne
sahiptir. Bu göstergeye
göre Yakın Doğu ülkeleri
en geride kalıyor. Oradaki kadınların hakları, erkeklerin haklarının yüzde
50’sinden daha azdır.
Georgieva, ”Ücret eşitsizliği açısından Bulgaristan, AB’de ortalamanın
üstünde bulunuyor, erkek
ve kadınların aldığı maaşlarındaki fark tutarı yaklaşık yüzde 14’tür. Ülkemizde yapmamız gereken

araştırma ve geliştirme
faaliyetleri için ayrılan
bütçe kaynaklarının yaklaşık 530 milyon leva tutarındaki en büyük bölümü

göre yenilikçi işletmelerin,
toplam işletmeler içerisindeki payı, yüzde 68 ile en
yüksek seviyede Belçika
ve Portekiz'de kaydedildi.

kilit alanlarda faaliyet gösteren toplam 46 000’den
fazla ileri teknoloji işletmesi kaydedildi.
Almanya'da ileri teknoloji işletmelerinin cirosu
121 milyar avroya ulaşırken,
Fransa'dakilerin
cirosu 68 milyar
avro, İtalya’dakilerin ise 44 milyar avro idi.
AB’de ileri teknoloji işletmelerine yönelik
giderler yaklaşık 200 milyar
av r oya u l a ş tı. Bu giderler
i ç er i sinde en
yüksek pay 14 milyar
avro seviyesinde Birleşik
Krallık’ta, 12 milyar avro
seviyesinde Almanya’da,
en düşük pay ise 4 milyon
avro seviyesinde Kıbris’ta
kaydedildi.
Araştırma, geliştirme,
inovasyon ve becerilere
yapılan yatırımlar, ekonomik büyüme için gerekli
olan ve AB’de rekabet
edebilirliği artırmada ve
daha verimli ve iyi ücretli
işler yaratmada kilit faktörler olduğundan AB politikasının kilit bir alanıdır.
Kırcaali Haber

Şu anda bu göstergeye
göre ilk sıralarda bulunan
ülkeler Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç, Bulgaristan ise 93,75 puanla ilk
30 ülke arasında yer aldı”
dedi.
Mavrudieva, ”Bununla
birlikte Bulgaristan’daki
liderlik pozisyonlarındaki
bayanlar, genellikle daha
düşük idari pozisyonlarda
bulunuyor. Bu kadınlara
becerilerini, yeteneklerini
ve kendilerini geliştirmeleri için şans verilmesi
gerekiyor” diye ifade etti.

Filibe Bölge Müftülüğü,
geleneksel iftar yemeği
verdi
Filibe Bölge Müftülüğü, bu yıl da ramazan ayında kentin merkezinde Cami Encümenliği ile ortaklaşa düzenlenen geleneksel iftar yemeği verdi.
Bu yılki iftar yemeği 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü Filibe’nin merkez kısmında bulunan
Cuma Camii olarak bilinen Murad Hüdavendigar
Camii'nin önünde düzenlendi ve yaklaşık 200 kişiyi bir araya getirdi. İftara katılan konuklar arasında

Bulgaristan, yenilikçi işletmelerin payı
en düşük olan AB ülkeleri arasında
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat’ın
yeniliklerin araştırılmasından elde ettiği 2016
yılı verilerine göre Bulgaristan, AB’de yenilikçi
işletmelerin payının en
düşük olduğu son üç ülke
arasında bulunuyor.
Bulgaristan'da bazı etkili inovasyon faaliyetleri
geliştiren işletmelerin,
toplam işletmeler içerisindeki payı yalnızca %
27'dir. AB’de ileri teknoloji işletmelerinin ortalama oranı yüzde 51’dir.
Bulgaristan’ın ardından
gelen ülkeler, bilimsel
araştırma ve geliştirme
faaliyeti yürüten işletmelerin payının yüzde
20 seviyesinde bulunan
Polonya ve yüzde 10 ile
Romanya’dır.
Yenilikçi işletmelerin
payının nispeten düşük
olmasına rağmen Bulgaristan, yenilikçi faaliyetler
için yıllık bütçe harcamaları yaklaşık yüzde 30
olmak üzere en yüksek
artışına sahip AB ülkesi.
Lüksemburg ve İzlanda
gibi ülkelerde bu oran
yüzde 2 olmasına rağmen
yine de onlar AB’de yenilikçi işletmelerin payının
yüksek olduğu ilk 10 ülke
arasında yer alıyor.
İşletmelerin bilimsel

Bulgaristan’ın Güneybatı
Bölgesine, yaklaşık 30
milyon leva tutarındaki en
az bölümü ise Kuzeybatı
Bölgesine dağıtılmıştır.
Bu sektöre tahsis edilen
180 milyon leva ile en yenilikçi teknolojiler imalat
sanayinde kullanılmıştır. Başka bir 170 milyon
levalık ödenek, iletişim
veya bilgi toplama ve
yayma alanında faaliyet
gösteren işletmeler için
ayrılmıştır.
En yenilikçi şirketler
Belçika ve Portekiz'de
bulunuyor
Eurostat’ın verilerine

AB’de yenilikçi işletmelerin payının yüksek olduğu
diğer ülkeler yüzde 64 ile
Finlandiya, Lüksemburg
ve Almanya, yüzde 60 ile
Avusturya, Hollanda ve
Birleşik Krallık’tır.
Sıralamada son sıralarda yer alan ülkeler, yüzde
10 ile Romanya, yüzde 22
ile Polonya, yüzde 27 ile
Bulgaristan, yüzde 29 ile
Macaristan ve yüzde 30
ile Letonya, Litvanya ve
Malta’dır. 2017’de AB’de
havacılık ve uzay, elektronik ve haberleşme,
bilgisayar teknolojisi, savunma sanayi ve başka

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ve Başkonsolosluğun başka
temsilcileri yer aldı. İftarda ayrıca yerel yönetimin
yanı sıra Filibe kentinde temel dini toplulukların
temsilcileri de hazır bulundu.
İftar yemeğinden sonra ramazan programı sunuldu. Organizasyona ev sahipliği yapan Filibe

Bölge Müftüsü Taner Veli, konukları selamladı.
İftar yemeğine resmi konuk olarak katılan Başmüftü de selamlama konuşması yaptı. Farklı dini
toplulukların temsilcileri, program kapsamında
temel tektanrılı dinlerde oruç konusunu tartışma
fırsatı buldu.
Organizatörler, Cuma Camii önünde düzenlenen
bu yılki iftar yemeğine katılan tüm konuklar için
özel olarak dervişlerin sergiledikleri semâ ritüelini
icra eden bir derviş davet etmişlerdi.
L. ÇAUŞEVA
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Sanatın dili, üç ülkeden genç
yetenekleri Kırcaali’de buluşturdu
Sanatın dili üç ülkeden
gençleri Kırcaali’de buluşturdu. Kırcaali, Edirne ve
Gümülcine’den genç yetenekler, bu yıl dördüncüsü
düzenlenen “Bir Köprü
de Biz Olalım” sloganı
altında yürütülen projeye katıldı. Proje, Edirne
Mimar Sinan Rotary Kulübü ve Kırcaali Rotary
Kulübü’nün girişimiyle
Edirne Belediyesi, Edirne
Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi, Kırcaali Belediyesi, Kırcaali Birleşik
Çocuk Kompleksi (ODK)
ve Yunanistan'ın Gümülcine şehrindeki Müzik
Okulu’nun desteğiyle gerçekleştirilmektedir.
Genç yetenekler, Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Veselina Tihomirova tarafından karşılandı
ve tebrik edildi. Daha sonra gençler, Tihomirova ile
birlikte rengi ve şeklinden
dolayı “Beyaz Gemi” olarak adlandırılan belediye
binasının balkonunda hatıra fotoğrafı çekildi. Şehrin ve ilçenin tarihi ve kültürel yerlerini gezen genç
yetenekler, akşamleyin
Müzeler Gecesi etkinliğine katıldı.
Genç yeteneklerin programının doruk noktası
ODK binasındaki yenilenen salonda düzenlenen

karma sergi ve konserdi.
Sergide Edirne Hasan
Rıza Güzel Sanatlar Lisesi ve ODK Resmi Okulu
ve Fotoğraf Kulübü öğrencilerinin eserleri yer aldı.
Karma sergi, geleneksel
olarak ilk önce Mustafa
Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı etkinlikleri
kapsamında Edirne’de tanıtıldı.
Genç yeteneklerin sunduğu konser gönülleri
fethetti. Do Re Mi Çocuk Vokal Grubu, şarkılar söyledi, Moder Dans

Okulu’nun çatısı altındaki gruplar gösteri sundu.
ODK’nın çatısı altında faaliyette bulunan genç ses
yeteneklerinin de sahne
aldığı programda ayrıca
müzik enstümanı çalan
Edirne ve Gümülcine’den
gelen çocuklar performans sergiledi.
Belediye Başkan Yardımcısı Tihomirova’nın,
Kırcaali ve Edirne’den
Rotaryenlerin hazır bulunduğu resmi bir törenle
tüm katılımcılara teşekkür
belgesi sunuldu.
ODK Müdürü Zlatka
Penyova, “Bir Köprü de

Biz Olalım” sloganı altında yürütülen projenin art
arda dördüncü yıl genç
yetenekleri bir araya getirdiğini kaydetti. Penyova,”
Bu, bizim kurduğumuz
bir dostluk köprüsü. Bu
dostluk köprüsü, öğrencilerimizin sunduğu projenin tarihçesini gösteren
fotoğraflarla slayt gösterisinde görüldü” diye belirtti. Bunun Kırcaali Rotary
Kulübü ile tek ortak proje
olmadığını belirten ODK
müdürü, geçen yıl ODK
binasındaki konser salonunun, resim galerisinin,
fuayelerin ve koridorların

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Mestanlı'daki
İftar Programında Türk Soydaşlar Bir Araya Geldi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Bulgaristan'daki
kardeş ili olan Kırcaali
ilinin Mestanlı ilçesinde
düzenlediği iftar programı ile yaklaşık 3 bin Türk
soydaşı bir araya getirdi.
Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından
Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Mestanlı ilçesinde organize edilen iftar
programına Avrupa Birliği ve Kırcaali Milletvekili
Necmi Ali, Kırcaali Milletvekili Erol Memed, Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak,
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, Mestanlı
Belediye Başkanı Sunay
Hasan, Çorlu Belediye
Başkanı Ahmet Sarıkurt,
Saray Belediye Başkanı
Özgen Erkiş, Hayrabolu
Belediye Başkanı Osman
İnan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

Behçet Atlı, davetliler ve
çok sayıda Kırcaali sakini
katıldı.
İftar programında, yaklaşık 3 bin Türk kökenli
vatandaş ve Tekirdağ'dan

katılan davetliler bir arada
iftar yapmanın sevincini yaşadı. İftar programı
sonrasında bir konuşma
yapan Mestanlı Belediye
Başkanı Sunay Hasan,
kardeş belediyeler tarafından düzenlenen iftar yemeğinin birlik ve beraberliği pekiştirmesi açısından
önemli olduğuna dikkat

çekerek bu tür organizasyonların daha fazla yapılması gerektiğini ifade etti
ve Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi yöneticilerine
iftar programı dolayısıyla

teşekkür etti.
Sunay Hasan'ın ardından konuşan Tekirdağ
Büy ükş eh i r B e l e d i ye
Başkanı Kadir Albayrak,
"Öncelikle bütün kardeşlerimizin mübarek
ramazan ayını kutluyor,
tuttuğumuz oruçlarımızın
kabul olmasını diliyorum.
Burada böylesine güzel

bir günde siz kıymetli
dostlarımızla bir arada
olmaktan dolayı oldukça
mutluyum. Çok sayıda
soydaşımızın yaşadığı
Bulgaristan'ın güzel ve
şirin ilçesi Mestanlı'da ramazan ayının maneviyatını yaşamak bizleri oldukça memnun etti. Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi
olarak, böyle organizasyonlara önem veriyoruz.
Belediyemiz bünyesinde
Dış İlişkiler Şube Müdürlüğümüzü kurduk. Önümüzdeki dönemde daha
farklı organizasyonlarda
daha fazla bir araya geleceğimizi ümit ediyorum.
Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum" dedi.
Öte yandan Başkan Kadir Albayrak, iftar programı öncesinde Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan
Aziz'i ve Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan'ı
makamlarında ziyaret etti.
Kırcaali Haber

komple tadilatı için gerekli
kaynakların Rotary Kulübü ve Kırcaali Belediyesi
tarafından sağlandığını
anımsattı. Rotaryenlere,
Edirne ve Kırcaali belediyelerine verdikleri destek
için teşekkür eden ODK
Müdürü,”Gençleri desteklediğimizde biz onlara kol
kanat geriyoruz ve onlar
uçuyorlar” diyerek konuşmasını bitirdi.
Belediye Başkan Yardımcısı Tihomirova, “Bir
Köprü de Biz Olalım”
projesinin gelenek haline gelen üç ülkenin en
başarılı ortak projelerinden biri olduğunu söyledi. Belediye Başkan
Yardımcısı,”Bulgaristan,
Türkiye ve Yunanistan'dan
gençler sanatını geliştirerek aralarındaki dostluğu
güçlendiriyor, birbirlerinin
şehirlerini tanıyorlar. Değerli gençler, eğer siz olmasaydınız, bütün bunlar

olmazdı” diye vurguladı.
Tihomirova, girişimden
dolayı Kırcaali Rotary
Kulübü ve Edirne Mimar
Sinan Rotary Kulübü’ne
teşekkür etti.
Kırcaali Rotary Kulübü
Dönem Başkanı Valentin Gogev, Rotaryenlerin
“Bir Köprü de Biz Olalım”
projesini desteklemeye
devam edeceklerine dair
güvence verdi.
Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü Dönem Başkanı Salim Ziya Özsoy,
kurulan dostluğun gelecekte de sürdürüleceğini vurguladı. Rotaryen,
gençlerin üç şehrin geleceğini inşa edeceklerini
ifade etti.
Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Selahattin Yayla, sıcak
ilgi ve misafirperverliğinden dolayı ev sahiplerine
teşekkür etti.
Kırcaali Haber

Rumeli’yi Yalnız Bırakmayan
TİKA’ya Teşekkür

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel
Başkanı Kamuran Atakan ve beraberindeki heyet,
Ankara'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı’nı (TİKA) ziyaret ederek TİKA Balkanlar
ve Doğu Avrupa Daire Bakanı Dr. Mahmut Çevik
ile Balkanlara yönelik projeler konusunda görüşme
gerçekleştirdi.
TİKA’nın Rumeli’de uyguladığı projeleri yakından
takip ettiklerini belirten Federasyon Genel Başkanı Kamuran Atakan ve beraberindeki heyet,

Rumeli’yi yalnız bırakmayan TİKA’ya ve Türkiye
Cumhuriyeti Devletine teşekkür ettiklerini ifade
ederek yeni proje öneri ve görüşleri doğrultusunda
değerlendirmede bulundular.
Rumeli Balkan Stratejik Araştırmaları Merkezi
Başkan Vekili Süheyl Çobanoğlu ile Yunanistan
Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Ferruh Özkan yaptıkları çalışmalar konusunda TİKA’yı
bilgilendirdi.
TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı
Dr. Mahmut Çevik, Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine, TİKA’nın
bölgedeki sorun ve çözümünün neler olduğunu
bildiklerini ve Rumeli’de gerçekleştirdikleri projeler ile mevcut sorunların giderilmesine, soydaş ve
akraba toplulukların ekonomik, sosyal ve kültürel
olarak kalkınmalarına proje ve programlar ile destek olduklarını belirtti.
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Bulgaristan’da EDEN Destinasyonları projesi
kapsamında Ardino için reklam filmi çekiliyor
European Destinations
of Excellence-Avrupalı
Seçkin Destinasyonlar
(EDEN) projesi kapsamında çalışan bir ekip,
”Bulgaristan’da EDEN
Kültür ve Tarih Turizmi
Destinasyonları” başlığı
altında yürütülen bir proje
kapsamında Ardino (Eğridere) ilçesi için reklam filmi çekmeye başladı. Ardino, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Ağı'na dahil
edilecek. EDEN, Avrupa
Birliği çapında sürdürülebilir turizm gelişim modellerini popülarize eden bir
projedir. Turizm Bakanlığı,
proje yararlanıcıları arasında bulunuyor. Projenin
amacı, dikkatin çok fazla
bilinmeyen, ancak turizm
potansiyeli olan yeni ortaya çıkan Bulgaristan’da
turizm destinasyonlarına
çekilmesi ve tanıtılmasıdır.
Ardino ilçesi, Doğu ve
Batı Rodop dağları arasındaki sınırda bulunan
dağlık bir alanda yer alır.
Yüksek bir doğa turizmi
potansiyeline, zengin kültürel tarihe, doğa harikası
yerlere ve dinlenmek için

korumuş Bulgaristan’daki
mimari yapılardan biridir. Köprünün bulunduğu
yer, gerçekten eşsiz bir
manzara oluşturmaktadır. Arda Nehri’nin orta
kolunun doğu ile batı kıyıları arasında bağlantı kuran köprü, burada büyük
mendereslerin kanyon
oluşturduğu güzel dar bir
geçitte yer almaktadır.
Ardino ilçesinde “Belite
Brezi” adlı yerde Rodop
dağlarında tek olan doğal
beyaz huş ağacı ormanı
bulunuyor. Koruda temiz

uygun iklim koşullarına
sahiptir. Bölgede doğal
güzelliklere, tarihi ve arkeolojik yapılara uzanan
çok sayıda eko yollar yapıldı. Ardino ilçesi destinasyonu, Arda Nehri üzerindeki Şeytan Köprüsü,
Kartal Kayaları Trak Tapınağı, Osmanlı’dan kalma
Baruthane binası, Ardino
Tarih Müzesi, Trak Kalesi
ve Başevo (Hallar) köyü
yakınlarında Krivus Kalesi
kalıntıları, Aladağ Tepesi,

“Kırcaali” ve “Çamdere”
barajları, doğal buzdolabı
mağara olan Hladilnika
Mağarası, Dyadovtsi ve
Lübino (Ömerler) köylerinde nadir rastlanan Rodop
dağlarında yetişen diriliş
çiçeği olarak da bilinen
Haberlea Rhodopensis
çiçeğine rastlanan yerler
gibi çeşitli kültürel cazibe
merkezleri ve başka gezilecek yerler sunuyor.
Ardino ilçesinde en
önemli atraksiyon, turist-

lerin en çok ziyaret ettiği
Şeytan Köprüsü’dür. Bu
köprü, Rodop bölgesinde
en büyük ve en görkemli olan köprüdür. Ardino
Belediyesi’nin amblemi
olan Şeytan Köprüsü,
inanılmaz mimari zarafeti
ve bir mühendislik ve teknik yapı olarak başarılı bir
eser olmasından dolayı
Balkanlarda Orta Çağın
mimari harikalarından
biridir. Şeytan Köprüsü,
XVI.asırdan beri varlığını

Borisov: Yunanistan-Bulgaristan doğal gaz boru hattının
inşaatı, tüm bölge ve Avrupa için kilit rol oynayacak
Başbakan Boyko Borisov, Yunanistan-Bulgaristan doğal gaz boru
hattı temel atma töreninden önce Yunanistan
Başbakanı Alexis Tsipras
ile yaptığı görüşmede,
“Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki doğal gaz
boru hattı bağlantısının
gerçekleşmesi, tüm bölge ve Avrupa için kilit rol
oynayacaktır” diye kaydetti. Borisov,”Proje sadece bizim ülkelerimiz
için değil, aynı zamanda
Batı Balkan ülkeleri de
dahil olmak üzere tüm
Avrupa için stratejik öneme sahiptir” diye vurguladı ve ara bağlantının,
doğal gaz kaynaklarının
ve rotalarının gerçek bir
çeşitliliğine yol açacağına dikkat çekti.
Borisov, Bulgaristan hükümetinin yönetim programının, proje hazırlık
çalışmaları yapılması,
projenin uygulamasını
yüklenici firmaya yaptırması ve Bulgaristan-Yunanistan doğal gaz boru
hattının 2020'de devreye
alınması da dahil olmak

üzere, enerji güvenliği
ve pazar gelişimini sağlamanın öncelik olarak
belirlediğini hatırlattı.

Başbakan,” Rekabetçi
koşullar altında bölgeye
gaz tedarik edilmesi üzere altyapı sağlamak için
işimizi yapıyoruz” diye
belirtti.
Görüşmede iki devletin
hükümet başkanları, ortak Balkan projelerinin
bir parçası olarak doğal gaz ara bağlantının
kilit öneminden başka
Balkanlar'da bağlantı ve
istikrar için karayolların,

demiryolların, limanların
ve dijital altyapı inşaatının da önemine dikkat
çektiler. Borisov,” Ortak

projelerimiz ne kadar iyi
gelişirse, yatırımlar, turizm, yolcu akışı ve nakliyat için o kadar iyidir”
dedi.
Bulgaristan-Yunanistan doğal gaz boru hattı
(IGB) projesiyle sadece
doğal gaz rotalarının değil, Bulgaristan ve bölgenin doğal gaz kaynaklarının da çeşitlendirilmesini
sağlama amaçlanıyor.
Güney Gaz Koridoru'nun

gelişiminin bir parçası
olarak IBG projesinin
gerç ek le şt ir ilmesiyle
Bulgaristan ve komşu
ülkeleri, Hazar
bölgesinden alternatif arzlara
ve mevcut veya
gelecekteki sıvılaştırılmış gaz
terminallerine
erişebilecek.
BulgaristanYu n a n i s t a n
doğal gaz boru
hattı 182 kilom et re uzun luğunda olup,
hattın 150 kilometrelik bölümü Bulgaristan
topraklarından
geçecek. Yunanistan’ın
Gümülcine şehrinden
başlayarak Bulgaristan’ın
Stara Zagora (Eski Zağra) şehrine kadar uzanacak olan doğalgaz boru
hattı, 3 ile 5 milyar metreküp doğalgaz transferi
yapma kapasitesine sahip olacak. Projenin toplam maliyeti 220 milyon
avrodur.
Kırcaali Haber

havanın sağlığı iyileştirici
özellikleri olduğu yalnızca
Bulgaristan’da değil, aynı
zamanda dünya çapında
da iyi bilinmektedir ve
tartışılmazdır. Belite Brezi Turistik Kompleksi’nde
kalmanın, akciğer hastalıkları ve her türlü alerjisi
olan kişilerin üzerinde son
derece olumlu etkisi oluyor. Kristal kadar berrak
hava nedeniyle burada
açık havada bile cerrahi
işlemlerin yapılabileceğine inanılmaktadır.
Kırcaali Haber

Aile hekimlerin genel tıpta
uzmanlaşma süresi uzatıldı

Sağlık Kurumları Kanunu’nda değişiklik yapan kanun
teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Değişiklikler sonucunda genel tıp dalında uzmanlaşmamış aile hekimleri, aile hekimliği hizmetlerinde
bulunmaya devam edebilirler.
Kanunun yürürlükteki hükümlerine göre genel tıp dalında uzmanlaşmamış aile hekimlerinin hizmet verdiği
aile hekimliği birimlerinin 3 Haziran 2019 tarihinden
sonra kapatılması gerekirdi.
Meclis Sağlık Komisyonu’nun hazırladığı raporda
sayısı az olmayan aile hekimlerinin böyle bir uzmanlık
eğitimi alma şartını yerine getirmekte zorlandığı belirtiliyor, çünkü eğitimleri sırasında onların yerine aile
hekimliği uygulamasında bulunacak hekim bulmakta
zorlandıkları anlaşıldı. Böyle bir sorun daha çok aile
hekimliği birimlerinin uzak ve ulaşımı zor olan bölgelerde bulunduğu durumlarda yaşanıyor.
Raporda aile hekimlerinin genel tıp dalında uzmanlık
eğitimi alma şartını yerine getirmeleri için sürenin uzatılmasıyla, özellikle uzak ve ulaşımı zor olan bölgelerde
bulunan çok sayıda aile hekimliği birimlerinin kapatılmasının önlenmesi ve halkın birinci basamak sağlık
hizmetlerine erişebilmesinin sağlanması amaçlandığı
kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede aile hekimlerinin yüzde 15’i genel tıp dalında uzmanlaşmış değildir.
Müşterilerinin aile hekimliği hizmetinden mahrum kalmaması için devlet, aile hekimlerinin genel tıp dalında
uzmanlık eğitimi almaları için sürenin 4 yıl uzatılmasını
önerdi.

Makas Sınır Kapısı iki yönlü taşıt
trafiği kamera ile gözetleniyor
Kirkovo (Kızılağaç) ilçesinin sınırları içerisinden geçen Makas Sınır Kapısı yönünden gelen ve bu yöne
giden araçların güvenliğini artırmak ve önleyici faaliyet
ve trafik kontrolü amacıyla
halka açık yerlerde bir video
gözetim sistemi devreye girdi. Kirkovo ilçesinin giriş ve
çıkışları, Vırben (Ayvaz),
Preseka (Çatak), Podkova
(Nalbantlar) köylerine ayrılan yol kavşaklarında, Sınır
Kapısı’na uzanan yoldaki üst geçit gibi trafiğin yoğun
olduğu noktalarda video ile gözetim sağlandı.
Sistem modern dijital teknolojilere dayanmaktadır
ve genişletilme potansiyeline sahiptir. Çok iyi çözünürlüğe sahip kameralar, yüksek teknoloji ürünü olup
özel bir elektrtonik araç plaka tanıma sistemi (ANPR)
sayesinde yoldan geçen arabaların plaka numarasını
ayırt edebilir.
Tüm kameralar ortak bir yazılıma bağlıdır ve bilgileri
gerçek zamanlı olarak Kirkovo İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Trafik Kontrol Merkezi’ne iletir.
Sistem sürekli olarak izleniyor.
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Bulgaristan'ın üçüncü ülkelere yaptığı ihracatta artış
2018'de %12'nin üzerinde bir düşüşün ardından,
Bulgaristan'ın Avrupa
Birliği dışındaki pazarlara yaptığı ihracat bu yıl
toparlanıyor.
Ulusal İstatistik Kurumundan (NSI) gelen veriler, 2019 yılının ilk üç
ayında üçüncü ülkelere
yapılan ihracatın %13,4
oranında arttığını göstermektedir. Bulgaristan'ın
toplam ihracatı, geçen
yılın aynı dönemine göre
%8.9 artışla 13.94 milyar
leva oldu.
Ticari ortakların verileri, Bulgar şirketlerinin
satışlarının AB dışındaki
neredeyse tüm pazarlarda toparlandığını göstermekte. Birkaç istisnadan
biri, Bulgaristan'ın AB dışındaki en büyük ticaret
ortağı olan Türkiye'dir. Bu
doğrultuda, mart ayında
%9,3 düşüş yaşanmak-

bulundurulması gerekmekte.
Bulgaristan'ın AB üye
devletlerle olan ticari ilişkileri hakkındaki veriler
yalnızca şubat ayından
itibaren mevcuttur. Bunlardan Almanya'ya yaptığımız ihracatın yıllık bazda %7,4 arttığını ve mart
sonunda ise 1,444 milyar
leva olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Bulgaristan’ının diğer büyük dış
ticaret ortakları arasında
İtalya, Romanya ve Yunanistan bulunmaktadır.
Bulgar şirketlerinin yurtdışına sattıkları mal gruplarına ilişkin istatistikler,
neredeyse hepsinde bir

tadır.
Kanada şu anda Bulgar
ekonomisi için ikinci sırada yer alıyor; bu, yıllık
%24,3 artışla 414 milyon
leva olan AB dışındaki

ihracat anlamına geliyor.
Kanada’dan sonra Sırbistan ve ABD sıralanıyor.
Bulgaristan’ın Rusya’ya
ihracatı %6.8 artıyor, ki
bu rakam diğer rakamla-

ra göre çok fazla değil;
ancak, Bulgar ihracatının
Rusya’ya yaptığı devasa
çöküşü Moskova'ya yaptırım uygulanmasından
sonra olduğu göz önünde

Sofya Havalimanı İmtiyaz İhalesine En Yüksek İhale
Bedeli Ödemeyi Fransız-Türk Konsorsiyumu Teklif Etti
Bulgaristan Ulaştırma,
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakanlığı Sofya Havalimanını imtiyaz
ihalesi ç erç evesinde
yapılan beş başvurudan
ihale şartlarına uymaları
nedeniyle eleme yapmadan bütün tekliflerin
açılmasına karar verdi.
Açılan tekliflerden Fransız Aéroports de Paris
Group ve Türk ÒÀV Havalimanları şirketlerinden
oluşan konsorsiyumun en
yüksek ihale bedeli ödemeyi vadettiği anlaşıldı.
KDV hariç en az 550
milyon leva ihale ön ödemesinin yapılması, her
yıl en az 15 milyon leva
veya toplam gelirlerin %
10’u kadar ihale bedeli

ödenmesi ve yapılacak
yatırımların en az 600
milyon euro olması devletin ihaleye ilişkin koyduğu belli başlı şartlardır.
Operatör seçiminde ihale
bedelinin ağırlığı % 55,
teklifin teknik özelliklerinin ağırlığı ise % 45 olacak. Manchester Airports

Group, Münih Havalimanı
– Meridiam Fonu Ortaklığı, Kopenhag Havalimanı
- Sauerwein & Schaefer
Bau Partnerliği ve Fraport ihaleye başvuran
diğer adaylardır.
Aéropor ts de Par is
Group - ÒÀV konsorsiyumu, yıllık ihale bedeli

olarak 32,8 milyon euro
teklif ediyor ve 903 milyon euro büyüklüğünde
yatırım yapmayı taahhüt
ediyor. Söz konusu yatırımın 469 milyon euroluk
kısmı yeni altyapıya, geri
kalan kısmı ise bakıma
ayrılacak. Yatırımın bir
diğer açıdan değerlendirilmesi 168 milyon euronun (toplam yatırımın %
20’sinden az) havalimanının ticari faaliyetlerinin
iyileştirilmesinde kullanılacağına, geri kalan kısmının ise havacılık faaliyetlerinde kullanılacağına
işaret ediyor. Aday, 2055
yılında yolcu sayısının
20,9 milyona ulaşacağını
tahmin ediyor.
Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediyesi, halka açık
yerlerde video gözetim uygulayacak
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı
Sunay Hasan, “Momçilgrad Belediyesi, halka açık yerlerde video
gözetim sistemlerinin
kurulması projesinin
finanse edilmesi için
başvuruda bulunacak”
diye bildirdi. Kasabadan
başka ilçedeki büyük
yerleşim yerleri olan
Gruevo (Hayranlar),
Nanovitsa (Alibeykonağı), Zvezdel (Güren)
ve Raven (Cumayanı)

köylerine de kamera
konulması öngörülüyor.
Projeye göre video
gözetimi 27 adet 4 me-

gapiksel video kayıt
cihazı ile sağlanacak.
Kameralar, hareketli caddelere, kasaba

parkına, trafiğin yoğun
olduğu kavşaklara ve
Momçilgrad ve büyük
köylerin çıkışlarına yerleştirilecektir.
Sunay Hasan,” Kameralar, 24 saat kayıt
yapacak, kayıtlar saklanacak ve gerekirse
kullanılacak. Temel hedefimiz, Momçilgrad ilçesi sakinlerinin güvenliğini ve karayolu trafik
güvenliğini artırmak”
diye kaydetti.
Kırcaali Haber

büyüme göstermektedir. Bunların çoğu (% 55
oranında) "Hayvansal ve
bitkisel kaynaklı yağlar"
grubunun ihracatını arttırmaktadır. İhraç edilen
üretimin değeri 82.6 milyon levadır. Akaryakıt ve
petrol satışları %23 artarak 726 milyon leva, gıda
ve hayvancılık ise %43
artarak 405.5 milyon leva
oldu.
En büyük grup - metal
ve metal olmayan ürünleri içeren "esas olarak
malzeme türüne göre sınıflandırılan ürünler" % 6
oranında azalarak 885,1
milyon levaya düşmüştür.
Kırcaali Habert

E-TOLL sistemi uygulaması
3 ay erteleniyor

Başbakan Boyko Borisov ve Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık Bakanlığı temsilcileri, taşımacılık yapan
firmaların temsilcileriyle görüştü. Görüşmede E-TOLL
otoyol ücreti sisteminin gerçek zamanlı test edilmesine
başlanacağı 16 Ağustos 2019 tarihinden sonraki 3 ay
test süresinden sonra kasım ayından itibaren ağır yük
kamyonları için E-TOLL otoyol ücreti uygulanmasına
başlanacağı anlaşıldı. Bu amaçla taşımacılık yapan
firmaların, ağır yük kamyon trafiği tablosunu görmek
için tüm araçlarına on-board cihazı kurması konusunda
anlaşma sağlandı.
Görüşmeden sonra basına açıklamada bulunan
Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Petya
Avramova,”Bu 3 aylık süreyi düzenlemek için gerekirse
yasa değişikliği de yapacağız" dedi.
Bakan, mayıs ayının sonunda Kamuoyu Danışma
Konseyini çağıracak. Bakanlık, konsey toplantısında
E-TOLL ücret tarifeleri ve E-TOLL otoyol ücreti sisteminin kapsamına ilişkin önerilerde bulunacak.
Avramova,”Yeni E-TOLL ücret tarifeleri hazırladık ve
onları taşımacılık yapan firmalara teklif edeceğiz” diye
açıkladı.
Görüşmenin katılımcıları, E-TOLL otoyol ücreti sisteminin devreye sokulması gerektiği ve vinyet sistemi
ile tahsil edilen otoyol ücretlerinden elde edilen 370
milyon levalık gelirin yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları için yetersiz olduğu görüşü etrafında birleştiler.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Müdürü Yordan Arabaciev, gerçek trafik durumunu görmek için
gerçek testler yapılmasının sektör açısından önemli
olduğunu söyledi.

Kirkovo ilçesinde halka açık yerlerde
ücretsiz internet erişimi sağlanacak
Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesi’nin, Avrupa Birliği (AB)
Komisyonu'nun WiFi4EU girişimi kapsamında halka
açık alanlarda ücretsiz kablosuz yüksek hızlı internet
erişimi sağlanmasına yönelik kupon verilmesine ilişkin başvurusu onaylandı. Kupon verilmesi için AK ve
Kirkovo Belediyesi arasında
sözleşme imzalanması bekleniyor. Belediye,
ilçedeki büyük
yerleşim yerleri
olan Benkovski
(Killi), Fotinovo
(Çakırlı), Çorbaciysko (Çorbacılar) köyleri ve Kirkovo ilçe merkezine
ücretsiz internet erişim sağlanması için başvuruda
bulunmuştu.
WiFi4EU girişimi ile AB ülkelerindeki ilçelerde parklar, meydanlar, kamu binaları, kütüphaneler, sağlık
merkezleri ve müzeler dahil olmak üzere halka açık
yerlerde ücretsiz kablosuz yüksek hızlı internet erişimi
sağlanması teşvik ediliyor.
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Zaharieva: Kuzey Makedonya’yı yıl
sonuna kadar NATO’da görmek istiyoruz
Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Makedon
mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüştükten sonra
basına yaptığı açıklamada,” Bulgaristan, Kuzey
Makedonya'nın NATO
müttefiki olma yönündeki çabalarını kuvvetle
desteklemektedir” diye
kaydetti.
Zaharieva,”Bulgar yatırımcıların güneybatı
komşumuza ilgisi % 100
arttı. İyi bir altyapı varsa,
bu ilgi % 200'e yükselecektir” dedi.
Zaharieva, aralık ayında Kuzey Makedonya’nın
NATO üyesi olmasını temenni etti.
Bakan, yakında Kuzey
Makedonya'nın Avrupa
Birliği’nin de (AB) bir parçası olmasını bekliyor.
”İki ülke arasındaki zayıf
altyapının tarihi adaletsizliğini düzeltmemiz gerekiyor” diyen Zaharieva, ikili
ilişkilerin en şiddetli fırtı-

duğunu kabul etti. Kuzey
Makedonya Dışişleri Bakanı, “Her iki tarafın da
arzusu iki yüzlü davranılmaması” dedi.
Zaharieva, Ataka partisinin önerdiği gibi Kuzey
Makedonya ile Komşuluk
Anlaşması'na ek anlaşma imzalanmasına gerek
kalmayacağına inanıyor.
Bakan, ”Önemli olan çocuklarımıza gerçekleri
öğretelim” dedi.
Dimitrov, ülkesinin bu-

nanın bile dostluğumuzu
etkilemeyeceği şekilde
olmasını istiyor.
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, ülkesinin NATO
için 25 yıl beklediğine dikkat çekti. Kuzey
Makedonya'ya sorunla-

rını çözme gücü verdiğimizi belirten Dimitrov,
“Başarılı olmaya kararlıyız” diye vurguladı. Kuzey Makedonya Dışişleri
Bakanı, önceki yıllarda iki
ülke arasındaki kötüleşen
ilişkilerin yanlışlığının düzeltilmesini istiyor.

İki ülkenin bakanları,
bölgedeki durumu ele
aldı. Her iki taraftaki politikacıların birbirilerine
saldırmaması için bilgece
hareket etmesi gerektiğini kaydeden Dimitrov, iki
ülkeyi birbirine bağlayan
ortak bir geçmişimiz ol-

Başbakan Borisov: Hemşire maaşlarının
artırılması için ek kaynaklar sağlayacağız
Başbakan Boyko
Borisov’un hemşire maaşlarının artırılması için
ek kaynaklar sağlanacağına dair söz vermesine
rağmen sağlık uzmanları
protesto kararından vazgeçmeyecekleri gibi görünüyor.
Başbakan, Başbakanlık
konutunda Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, sendika temsilcileri ve sağlık
uzmanlarıyla bir araya
geldi.
Bakan Ananiev,” Sağlık
çalışanlarının emeğini
derinden takdir ediyorum ve saygı duyuyorum.
Onların emeği Avrupa
çapında takdir edilmektedir” diye vurgulayarak,
bu nedenle onların aranan elemanlar olduğunu
belirtti.
Ananiev, sağlık bakım
sisteminde insan kaynakları sorunu olduğunu
kabul etti. Sağlık Bakanlığının, her yıl yetiştirilen
sağlık uzman sayısının
artması yönünde Eğitim
ve Bilim Bakanlığı ile
çalışmalar yürüttüğünü
kaydetti. Hemşirelerin
sorunlarının yıllarca biriktiğini söyleyen Bakan,
”Onlar, sağlık yönetim
sisteminde değişim istiyor. Diyalog için hazırız”

radaki tartışmaları yakından izlediğini ifade etti.
”Tehdit ederek dostluk
kurulması mümkün değil” dedi ve ülkesinin Bulgaristan ile yakın ilişkiler
içerisinde olmaktan gerçek bir çıkarı olduğunu
söyledi.
Dimitrov,”Gerçek bir
dostluğa giden yolun
hangisi olduğu konusunda vizyon ve bilgeliğe ihtiyaç var” dedi.
Kırcaali Haber

Tıp öğrencilerin uzmanlaşma
eğitimi için fon oluşturuldu
Bulgaristan Hekimler Birliği (BLS) Sofya Şube Başkanı ve Sofya Pirogov Hastanesi Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Bölümü Başkanı Dr. Asen Mecidiev, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na verdiği demeçte, “BLS Sofya Şubesi, tıp öğrencilerin Bulgaristan ve yurtdışında
uzmanlaşma eğitim programlarına katılmaları için fon
oluşturdu. Ilk iki doktor İsviçre Bern Üniversitesi'nde
uzmanlaşma eğitimi görmeye başladı” diye bildirdi.
Dr. Mecidiev, ”Genç doktorların, Bulgaristan ve yurt
dışında uzmanlaşma eğitimi görmeleri için Hekimler
Arası Yardımlaşma Fonu'nu oluşturduk. Bu fonda yaklaşık 50 000 leva birikti. Bu fon genç doktorların mesleki yeterliliklerinin iyileştirilmesini ve onların ülkede
kalmasını amaçlıyor. Gözlemlerimize göre doktorlar
mezun olduktan sonra uzman doktor olarak aldıkları maaştan ziyade Bulgaristan'da aldıkları mesleki
yeterlilik eğitimini daha çok önemsiyorlar. Üniversite rektörleri ve şehir hastanesi müdürleriyle yapılan
görüşmelerden sonra bu karara vardık ve BLS Sofya
Şubesi bu fikri gerçekleştirdi. Bu fonda kaynak birikiyor ve uzmanlaşma programlarına katılacak doktorları belirleyen bir komisyon var. Uzmanlaşma eğitimi
alacak olan doktorları, uzman doktora ihtiyaç duyulan
alanlara göre hastane yöneticilerinin önerileri üzerine
seçiyoruz” dedi.
BLS Sofya Şubesi’nin ayrıca Kudüs'teki en modern
hastanelerden biriyle deneyim değişimi için bir sözleşmesi var.

Bulgaristan, AB iç pazarına
bal ihracatında altıncı sırada
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 20
Mayıs Dünya Arı Günü münasebetiyle yayımladığı
rapora göre Bulgaristan, AB’nin iç pazarında bal ih-

diye vurguladı ve diyaloğun sakin ve profesyonel
bir şekilde yürütülmesini
istedi.
Bakan, protesto yapılmasına gerek olmadığını düşünüyor. Şu anda
sağlık kuruluşlarında
çalışanların maaşlarının
artırılması konusunda
görüşmeler yapıldığını
belirten Ananiev,” Maaş
zam teklif süreci henüz
başlamadı” dedi.
Bakan,” Taban aylık
tutarından başka sağlık
görevlilerine ek olarak
teşvik tutarları da verilir.
Bazı yerlerde bu teşvik
tutarları taban aylık tuta-

rının üzerine çıkıyor” diye
izah etti. Ananiev, hastane müdürleri ve sağlık
personeli arasında iyi bir
diyaloga ihtiyaç olduğunu
söyledi ve görüşmelere
ihtiyaç duyulduğunu bir
kere daha yineledi.
Bakan, ”Çok sayıda ortak ve yapıcı çalışma bizi
bekliyor” diye kaydetti ve
hastane müdürlerini ücretleri tartışmaya davet
edeceğini de sözlerine
ekledi.
Borisov, hemşirelerin
taleplerine anlayış gösterdi.
Bakan, ülkede hemşire açığı sayısının 33

000'den fazla olduğunu
ifade etti.
Hemşireler, birkaç yerde çalışıyor. Bakanlık,
hemşire açığının kapatılması için öğrencilere yönelik hemşirelik mesleği
hakkında bilgilendirme
kampanyası gerçekleştirecek.
Sosyal medya üzerinden organize edilen protestonun, sağlık uzmanlık
örgütü tarafından desteklendiği belirtildi. Sendikal
örgütler de protestocuların taleplerini desteklediği, ancak protestonun
organizasyonunda yer
almadığı kaydedildi.

racatında payı en yüksek olan AB ülkeleri arasında
bulunuyor.
Ülkemiz, 2018’de ihraç ettiği 10,3 bin ton bal ile altıncı sırada yer alıyor ve bu miktar, AB’ye yapılan toplam
bal ihracatının % 10’una yakınını oluşturuyor. Geçen
yıl AB ülkelerine toplam 20 bin ton bal ihraç eden Macaristan birinci sırada yer aldı. Macaristan’ı Belçika,
İspanya, Almanya ve Polonya izledi.
Bulgaristan, bununla birlikte 2018’de toplam 1200
ton bal ithal etti.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Banya Başı Camii’nde İslami Eğitim Haftasına Özel Kermes
cami cemaatinin de ilgi odağı
oldu.
Kermese iştirak edenler
arasında T.C. Sofya Büyükelçiliğin diplomatları da bulunuyordu. İlahiyatçılar Derneği
Başkanı Beyhan Mehmed,
yönetim kurulu üyelerinden
Dr. Selime Hasanova ve
Güler Yahya inisiyatifinde
düzenlenen kermas, Yüksek
İslam Enstütü öğrencileri
tarafından da desteklendi.
Tezgah başında satış yapan
gençler, gecenin geç saatlerine kadar katılanlara ağarladı.
İlahiyatçılar Derneği Başkanı, kermesin sonlandırıldığı

anlarda: “Bu mubarek ramazan ayında yaptığımız kermes hayırlara vesile olmasına Cenab-ı Haktan diliyorum
ve inşallah bu tür faliyetler
İslami Eğitim Haftasında bir
gelenek haline gelecek senelerde de devam edecek. Katılan, katkıda bulunan, uzaktan
ve yakından ilgilenen arkadaşlara teşekkür ediyorum
ve bu anlamlı akşamda bizi
yalnız bırkmadığınız için Allah razı olsun diyorum” diye
duada bulundu.
Kermesde toplanan 1455.00
levalık mebla, Başmüftülüğün
Eğitim Fonuna yatırıldı.

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
İslami Eğitim Haftası hasebiyle Bulgaristan İlahiyatçılar Derneğinin 16.05.2019
y. organize etttiği kermes
Sofya Banya Başı Cami’nin
avlusunda akşam ve yatsı

namazı arasında düzenlendi. Kermesde satılan hamur
ürünleri - pideler, börekler ve
çörekler, Yüksek İslam Enstütüsü öğrencileri ve İlahiyatçı hanımlar öncülüğünde

hazırlanıp, satışa sunuldu.
Kermesde ayrıca takke,
tespih, başörtü, gömlek, alkolsüz esanslar da satışa
çıkarıldı. Sosyal medyada
da yankı uyandıran kermes,

Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy Vidin şehrinde iftar verdi
Bu yılki ramazan ayında TC
Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Sofya’da düzenlenen iftarların yanında soydaşların

yaparak, Büyükelçiye, kendi elleriyle işlediği, geleneksel Türk
işi tığ işi masa örtüsü hediye
etti. Büyükelçi Ulusoy, Meliha

leri de gezerek, durumlarını inceledi ve restorasyon imkanları
konusunda bilgi aldı. Akşam
Vidin’de açık tek camide veri-

varlığını sürdürdüğü şehirlerde de geleneksel iftarlarını
sürdürdü. 22 Mayıs günü Türk
tarihinde önemli yerlerden olan
Tuna boyundaki Vidin’e giden
Büyükelçi Ulusoy, burada çok
az sayıda kalan Bulgaristan
Türklerini, köylerinde ziyaret
etti, Ramazan-ı şeriflerini tebrik etti. Lom’da yaşayan Meliha
isimli yaşlı bir soydaşa süpriz

teyzenin elini öperek bu göz
nuru örtüyü kızının çeyizine
koyacaklarını söyledi.
Bulgaristan’ın en fazla göç
veren bölgelerinden olan
Vidin’de ekonomiyi ve turizmi
canlandırmak üzerine Belediye Başkanı ile de kapsamlı görüşme yapan Büyükelçi Ulusoy
gün içinde Vidin ve çevresinde
metruk hale gelmiş tarihi cami-

len Büyükelçilik iftarına, Bölge
Başmüftüsü ve Başmüftülük
Genel Sekreteriyle, Başmüftü
Yardımcısı ve soydaşlar, Bulgar konukların yanısıra, Vidin
Bölge Belediye Başkanı, savcı gibi yerel yöneticilerle, iş
insanları ve Bölge Ortodoks
metropoliti de katıldı.
Kırcaali Haber

www.kirciinsaat.com

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
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