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Ulusal BUKET Yarışması Kırcaali İl 
müsabakasına 400 yetenek katıldı

12 Ekim 2019 Cumartesi günü 
Kırcaali Kültür Evi salonunda 
amatör sanatçılara yönelik bu yıl 
dördüncüsü düzenlenen Ulusal 
BUKET 2019/2020 Yarışması İl 
Birinciliği müsabakası gerçek-
leşti. Etkinlik büyük ilgi gördü. 
Yarışma, “Etnik Grupların Te-
bessümü, Kültürü ve Hoşgörü-

sünde Bulgaristan (BUKET)” 
başlığı altında düzenleniyor. 
HÖH Onursal Başkanı Ahmet 
Doğan’ın himayesi altında dü-
zenlenen yarışmanın Girişim 
Komitesi Başkanı HÖH Genel 
Başkanı Mustafa Karadayı, 
ana koordinatör ise Mukaddes 
Nalbant’tır.

Etkinliğin açılış konuşmasını 
Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Genel Başkan Yardımcı-
sı Hasan Azis yaptı. Müh. Azis, 
“Biz hepimiz ve “BUKET” yarış-
ması ile büyüyecek olanlar, bir-
liğin beraberliğin, hoşgörünün 
ve çeşitliliğin elçileri olacağız 
ve vatanımız Bulgaristan’daki 

insani misyonumuz da budur. 
Eminim ki, bunu büyük bir sevgi 
ile yapıyoruz” diye kaydetti.

Müh. Azis, BUKET müsaba-
kaları her geçen yıl belirli il ve 
ilçenin kültür takviminde daha 
önemli yer alacağını vurguladı. 
Müh. Azis, tüm yarışmacılara, 
ebeveynlerine ve katılımcılara 
HÖH Onursal Başkanı Ahmet 

Doğan’ın ve HÖH Genel Baş-
kanı Mustafa Karadayı’nın özel 
selamlarını iletti.

Resmi konuklar arasında HÖH 
Merkez Yürütme Kurulu Üyesi 
Erdinç Hayrulla, HÖH Kırcaali 
İl Başkanı İzzet Şaban, millet-
vekilleri Adlen Şevket ve Erol 
Mehmet, 43. Dönem Bulgaris-

Devamı 4’te

Balkan Rumeli Türklerinden 
Barış Pınarı Harekatı'na Destek

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Türkiye'nin güney sı-
nırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, böl-
geye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı 
Harekatı'na destek verdi.

Konfederasyonun genel başkan yardımcısı Erol Ulu, yazılı 
açıklamasında, Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye sınırında harekata 
başladığını anımsatarak, amacın hem ülkenin sınır güvenliğini 
sağlamak hem de Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan 

terör koridoru-
nu ortadan kal-
dırmak olduğu-
nu belirtti.

Türk iye'n in 
sınırlarını koru-
mak ve vatan-
daşların can ve 
mal güvenliğini 
sağlamak için 
u l us l a r a r as ı 
anlaşmalardan 
doğan hakkını 
kullandığını ifa-

de eden Ulu, "Sınırlarımızın hemen yanı başında oluşturulmaya 
çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortada. 
Fırat'ın doğusuna yapılan harekatla Türkiye, PKK/PYD/YPG ve 
DEAŞ gibi terör örgütlerini temizleyerek bölgede huzur, güven 
ve barış ortamını yeniden tesis edecektir." ifadelerini kullandı.

Erol Ulu, sosyal medyadaki bilgi kirliliğine ve provokasyonlara 
karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak, şunları kaydetti:

"Harekat başladığından bu yana ülkemize yönelik başlatılan 
bu tür girişimlere karşı birlik olmalıyız. Türkiye, Fırat Kalkanı ve 
Zeytin Dalı operasyonlarıyla başlayıp devam eden tüm bu ope-
rasyonlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı 
en güçlü şekilde vermektedir. Kahraman Mehmetçiğimizin baş-
lattığı bu harekata desteğimiz sonsuzdur, onların yanındayız. Ha-
rekata katılan tüm güvenlik güçlerimize Allah güç, kuvvet versin. 
İnşallah burunları kanamadan sağ salim ülkemize dönerler. Allah 
ordumuzu muzaffer eylesin. Hayatını kaybeden tüm şehitlerimize 
Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

'Bulgaristan, Türkiye'ye yaptırım 
uygulanmasını desteklemiyor'

Başbakan Yardımcısı ve Dı-
şişleri Bakanı Ekaterina Zaha-
rieva, Bulgaristan’ın, Türkiye'ye 
yönelik yaptırımlar uygulanma-
sını desteklemediğini belirtti.

Zahar i eva ,  Bu lgar i s tan 
Ulusal Televizyonuna yaptı-
ğı açıklamada, Türkiye'nin, 
Bulgaristan'ın komşusu, mütte-
fiki ve ekonomik ortağı olduğu-
nu ifade etti.

Türkiye'nin Bulgaristan ile ya-
pılan göç anlaşmasının gere-
ğini eksiksiz yerine getirdiğini 
söyleyen Zaharieva, Avrupa 
Birliği’nin Türkiye’nin endişele-

rini anlayışla karşılaması gerek-
tiğini belirtti.

Zaharieva, Türkiye'ye yöne-
lik yaptırım uygulanmasına 
ilişkin bir soruya "Bulgaristan, 

(Türkiye'ye karşı) 
yaptırımlar uygu-
lanmasını destek-
lemiyor ve bunun 
Türkiye i le sür-
dürmek istediği-
miz diyaloğa katkı 
sağlamayacağını 
düşünüyoruz." ifa-
delerini kullandı.

T ü r k i y e ’ n i n , 
Bulgaristan’ın iyi 

bir ekonomik ortağı olduğuna 
işaret eden Zaharieva, iki ülke 
arasındaki ticaret hacminin 4,2 
milyar doları aştığını anımsattı.
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T.C. Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy’un 
Barış Pınarı Harekatına Dair Mesajı

Bulgaristan’ın güzide 
vatandaşları soydaşları-
mız,
Suriye’nin kuzeydoğu-

sunda Türkiye’nin ulusal 
güvenliğine çok ciddi 
tehdit oluşturan terör ya-
pılanmalarını yok etmeye 
yönelik Barış Pınarı Ha-
rekatımız 9 Ekim 2019 
tarihinde başlamış olup, 
kararlılıkla sürdürülmek-
tedir.
Harekatımız uluslarara-

sı hukuk temelinde, BM 
Şartı’nın 51. maddesin-
den kaynaklanan meşru 
müdafaa hakkımız ve 
BM Güvenlik Konseyi’nin 
terörizmle mücadeleye 
ilişkin kararları uyarınca, 
Suriye’nin toprak bütünlü-
ğüne ve birliğine saygı te-
melinde yürütülmektedir.
Ülkemizin Suriye sınırın-

da Marksist Leninist bölü-
cü PKK, onun Suriye’deki 
maşaları olan PYD/YPG 
ve sözde “Suriye Demok-
ratik Güçleri"nce oluştu-
rulmaya çalışılan terör 
koridorunun yarattığı, 
toprak bütünlüğümüz ve 
ulusal güvenliğimize yö-
nelik tehlike ve tehdide 
karşı, uluslararası hukuk-
tan kaynaklanan meşru 
müdafaa hakkımızı ge-
rektiğinde kullanmakta 
tereddüt etmeyeceğimiz 
uluslararası muhatapla-
rımızla bugüne kadar her 
vesileyle vurgulanmıştır.
Şu gerçeği çok açık bir 

şekilde ortaya koymalı ve 
birbirimizi kandırmamalı-
yız: Bugün her ne kadar 
“Suriye Demokratik Güç-
leri” olarak adlandırılsa 
da PKK neyse PYD/YPG 
de odur.
PYD/YPG bu bölgede 

açtığı tüneller üzerinden 
topraklarımıza patlayıcı 
ve mühimmat sokmakta 
ve PKK terör örgütüne 
ülkemizde terör eylemle-
ri için bunları vermekte-
dir. Aynı terör örgütünün 
oluşturduğu bir şer ittifa-
kıdır. Harekâtımız sıra-
sında terörden arındırılan 
PYD/YPG bölgelerinde 
PKK terör örgütü eleba-
şı katil Öcalan’ın duvar 
panolarının bulunması, 
bunu en açık şekilde or-
taya koymaktadır.
Bu harekat Kürtlere kar-

şı değildir; etnik ve dini 
kökeni ne olursa olsun 
teröristlere karşıdır. TSK 
ile birlikte bu teröristlere 
karşı harekata katılan 
Suriye Milli Ordusu için-
de de Kürtlerden oluşan 
birlikler bulunmaktadır.
PYD/YPG terör örgütü 

Suriye’nin toprak bütünlü-
ğüne ve birliğine de açık 

bir tehdit oluşturmaktadır. 
2015 yılından bu yana 
Fırat’ın doğusunu işgal 
etmişlerdir. Suriye içinde 
ve Suriyelilere yönelik dü-
zenlediği terör saldırıla-
rında, özellikle kuzeybatı 
Suriye’de, PYD/YPG'ye 
bağlı açık kaynaklara 
göre dahi, 220'den fazla 
PYD/YPG saldırısı kay-
dedilmiştir.
PYD/YPG’nin acımasız 

eylemleri bunlarla sınırlı 
değildir. Bölgede demog-
rafik yapıyı değiştirmişler, 
insanları yerlerinden et-
mişlerdir. Örgütün, çocuk 
asker alımı, muhaliflere 
yönelik tedhiş ve kontrolü 
altındaki alanlarda zorun-
lu askere alma gibi insan 
hakları ihlalleri yaptığına 
dair açık kanıtlar da mev-
cuttur. Yerel halkın PYD/
YPG’nin mezalimine kar-
şı şikayetleri herkesin 
malumudur.
Müttefiklerimiz, ülkemi-

ze yönelik terör tehdidine 
rağmen, DEAŞ’la müca-
delede diğer bir terör ör-
gütü olan PYD/YPG’yle 
işbirliği yapmayı tercih 
etmiştir. Bu bölgemiz 
ve ötesinde vahim so-
nuçlar doğuracak büyük 
bir hatayı teşkil etmiştir. 
Suriye'de DEAŞ'a karşı 
sahada fiilen mücadele 
veren tek ülke olan Tür-
kiye sürecin başından 
itibaren, kanlı bir terör 
örgütünün bir başka terör 
örgütüyle yenilemeyeceği 
yönündeki uyarılarını her 
fırsatta yenilemiştir. Ülke-
mizin elinde, sözkonusu 
iki terör örgütü arasında-
ki karanlık ilişkileri gün 
yüzüne çıkaran güvenli 
kanıtlar bulunmaktadır. 
PYD/YPG’nin elinde tut-
tuğu bazı DEAŞ’lı militan-
ları Türkiye’ye geçmeleri 
ve buralarda terör eylemi 
yapmaları karşılığında 
serbest bıraktığını biliyo-

ruz.
Tüm bu arka planla 

başlatılan Barış Pınarı 
Harekatı’nın amacı, ülke-
miz sınırlarının güvenli-
ğini sağlamak, bölgedeki 
teröristleri etkisiz hale 
getirmek ve bu suretle 
Suriye halkını teröristle-
rin baskı ve zulmünden 
kurtarmaktır. Bu harekat 
esasen Suriye’nin toprak 
bütünlüğüne ve birliğine 
de hizmet etmektedir.
Türkiye’nin harekat ala-

nının demografisini de-
ğiştirmek gibi bir amacı 
yoktur. Tam tersine, bu 
terörle mücadele hareka-

tı, etnik temizlik de dahil 
olmak üzere, insanlığa 
karşı işlenen suç niteli-
ğindeki PYD/YPG eylem-
leri nedeniyle yerlerinden 
edilmiş Suriyelilerin geri 
dönüşlerinin önünü aça-
caktır.
Terörden arındırılacak 

güvenli bölge sayesin-
de yerlerinden edilmiş 
Suriyelilerin güvenli ve 
gönüllülük esasına göre 
dönüşlerine imkan sağ-
lanacaktır. Ülkemiz ulus-
lararası hukuka uygun 
olarak ve ilgili BM kurum-
larının koordinasyonunda 
güvenli ve gönüllü olarak 

geri dönüşlerini kolaylaş-
tırmaya yönelik uluslara-
rası çabaları destekleme-
yi hedeflemektedir.
Harekat sonucu oluştu-

rulacak güvenli bölgeye 
bir ila iki milyon kişinin 
yerleştirilmesi mümkün 
olabilecektir. Terörist-
lerden arındırıldıktan 
sonra bölgeye yapılacak 
yatırımlarda uluslarara-
sı toplumun da katkıları 
önemlidir.
2017-2018 yıllarında 

Türk Silahlı Kuvvetle-
rince gerçekleştirilen ve 
400.000 civarında Suri-
yelin bilahare kendi va-

tanlarına dönebilmesini 
sağlayan Fırat Kalkanı 
ve Zeytin Dalı Harekat-
larında olduğu gibi, bu 
harekatın planlama ve 
icrasında da sadece 
bahsekonu terör unsur-
ları ile bu unsurlara ait 
barınak, sığınak, mevzi, 
silah, araç ve gereç he-
def alınmakta olup, sivil 
halkın zarar görmeme-
si için gereken her türlü 
tedbir alınmaktadır. Hal 
böyleyken, PKK ve yan-
daşı PYD/YPG terörist-
leri Baris Pinari harekâtı 
başladığından bu yana 
yaptıkları saldırılarla Türk 

sınırındaki sivilleri ve iba-
det yerlerini hedef almış-
tır. Birçok sivilimiz şehit 
olmuştur.
Türkiye’yi sivilleri öldür-

mekle itham eden, sözde 
uyaran ve kınayan ve 
yaptırımlarla tehdit eden-
lere şunu da hatırlatmak 
isteriz: Asıl büyük çaplı 
sivil can kayıpları DEAŞ’a 
karşı Koalisyon güçle-
rinin operasyonlarında 
yaşanmıştır. Rakka’daki 
operasyonda dört bin ci-
varı, Musul’da ise 11 bin 
civarında sivil hayatını 
kaybetmiştir. Türkiye’nin 
geçmişteki Fırat Kalkanı 
ve Zeytin Dalı harekatla-
rında ise neredeyse sivil 
can kaybı yaşanmamıştır.
F ı r a t  K a l k a n ı 

Harekâtı’nda üç binin 
üzerinde DEAŞ’lıyı, Zey-
tin Dalı Harekâtı’nda ise 4 
bin 600’ün üzerinde terö-
risti etkisiz hâle getirdik. 
Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın da ifade ettiği üzere, 
“DEAŞ’ın bir daha kendi 
başımıza bela olmasını 
istemediğimiz gibi, Avru-
pa ülkeleri başta olmak 
üzere dünyanın da böyle 
bir musibete duçar olma-
sını arzu etmeyiz”.
Barış Pınarı Hareka-

tının, terör unsurları bu 
bölgeden temizlenene, 

sınır güvenliğimiz tesis 
edilene ve Suriye halkı 
PYD/YPG ile DEAŞ zul-
münden kurtulana kadar 
devam ettirilmesi planlan-
maktadır.
DEAŞ’la mücadelenin 

diğer önemli bir boyutu 
da DEAŞ tutuklularının 
durumudur. Türkiye ola-
rak, tüm yabancı terörist 
savaşçıların menşe ülke-
lerince geri alınmasının 
sürdürülebilir tek çözüm 
olduğuna inanıyoruz. 
Uluslararası toplumun or-
tak çabaları olmaksızın, 
yabancı terörist savaşçı-
lar sorunu çözülemez.

Türkiye'nin terör yapı-
lanmasını engellemek 
için başlattığı bu hareka-
tı maksatlı şekilde işgal 
hareketi gibi göstermeye 
çalışanlara karşı Sayın 
Cumhurbaşkanımız tutu-
muzu çok açık bir şekilde 
ortaya koymuş durumda-
dır.
Türkiye’nin meşru gü-

venlik kaygılarıyla, sını-
rında oluşturulmaya ça-
lışılan terör koridorunu 
yok etmeye yönelik ola-
rak başlattığı Barış Pınarı 
Harekatı’na uluslararası 
toplumun saygı göster-
mesini bekliyoruz.
Ülkemiz tarafından ba-

şarıyla tamamlanan Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekatlarında olduğu 
gibi, Türk Silahlı Kuv-
vetlerimizin Barış Pınarı 
Harekatı’nda kazanaca-
ğı zafer, bölgemizde ve 
ötesinde barış ve istik-
rarın sağlanmasına katkı 
sağlayacak, milyonlarca 
Suriyeli mültecinin gönül-
lü şekilde kendi vatanla-
rına geri dönmeleri için 
umut ışığı olacaktır. Bu 
da Avrupa’ya yönelik göç 
baskısını da azaltacaktır.
Sonuç olarak, özetle-

mek gerekirse, uluslara-
rası hukuk ve BM şartı-
na uygun olarak yapılan 
Barış Pınarı Harekatı-
mız ulusal güvenliğimiz 
için vazgeçilemez olup, 
NATO Kuzey Atlantik 
Şartı maddelerine de 
uygundur. Şantajlar ve 
tehditler ülkemizi haklı 
davasından caydırama-
yacaktır. Unutulmaması 
gereken şudur ki, 11 Ey-
lül terör saldırıları sonrası 
da bir müttefik ülke meş-
ru müdafaa maddesini 
işletmiş ve Türkiye ve di-
ğer müttefikler de terörle 
mücadelede işbirliği bağ-
lamında Kuzey Atlantik 
Şartı ruhuna uygun ola-
rak yardım sağlamışlar-
dı. Bu destek, ittifak da-
yanışmasının ötesinde, 
teröristlerin medeni ve 
demokratik dünyanın or-
tak düşmanı olduğu ger-
çeğinin bir tezahürüdür. 
Bugün de dost ve mütte-
fiklerimizden beklentimiz, 
ülkemizle en azından da-
yanışma göstermeleridir.
Bu süreçte, her konuda 

olduğu gibi terörizmle 
mücadele ve yasadışı 
insan kaçakçılığı alanla-
rında da sağlam bir işbir-
liğine sahip olduğumuz 
dost, komşu ve müttefik 
Bulgaristan’ın desteğine 
güveniyoruz.
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Büyük ev aletlerinin raf ömrü en az 10 yıl olmalı
Avrupa Birliğinin (AB) 

yeni kurallarına göre, 
büyük ev aletleri en az 
10 yıl çalışacak şekil-
de tasarlanmalıdır. Dü-
zenlemelerin nedeni, 
iki yıllık normal garanti 
süresinden kısa bir süre 
sonra gelen sayısız arıza 
şikâyetleridir.
Bir araştırma, 2004-

2012 yılları arası dö-
nemde beş yıl içinde 
arızalanmış büyük ev 
aletlerinin oranının % 
3,5'ten % 8,3'e yükseldi-
ğini göstermektedir.
Yeni standartlar aydın-

latma armatürleri, çama-
şır makineleri, bulaşık 
makineleri ve buzdolap-
ları için geçerli olacak.
Bulgaristan'da geçen 

yıl ev aletleriyle ilgili 
şikâyetlerin yarısı, arızalı 
ürünleri iade etme talebi-
nin reddine ilişkindir.
Bazı durumlarda, tüc-

carlar için eskisini onar-
mak yerine yeni bir cihaz 
sunmak daha ucuzdur.
Teknisyenler, garanti 

süresinden sonra ger-
çek anlamda bozulan 
cihazların birçoğunun 
parçalarının üretilmedi-
ğini ve onarım için teslim 
edilmediğini belirtti. Bu 
yaklaşımın nihai amacı, 
yeni teknik el aletlerinin 
satışlarını arttırmaktır.
Bir uzman, 1990'larda 

servislere getirilen ürün-

lerin genellikle 15, hatta 
30 yaşında olduğunu 
söyledi. O zamanlarda 
çok sayıda onarım par-
çası bulduğuna ifade 
etti. 2000 yılından sonra 
cihazların raf ömrü 5-7 
yıla düşürülmüştür. Ori-
jinal tamir parçalarına 
erişim giderek zorlaşıyor.
Cihazın piyasaya sürül-

düğü ilk 2-3 yılda, par-
çalar nispeten ucuzdur, 
ancak daha sonra kes-
kin bir şekilde pahalılaş-
maya başlar. Ayrıca, ci-
hazların tasarımları çoğu 
zaman tamiratlara imkan 
vermez ve değiştirilmesi 
gerekir.
Ev aletlerinin raf öm-

rünü uzatmak için AB, 

üreticileri en az ileriye 
dönük 10 yıl parça teda-
rik etmek zorunda bıra-
kacaktır. Ayrıca hasara 
açık olan parçaların sö-
külmesi ve takılması ko-
lay olacak.
Bir alet satıcısı teknik, 

daha iyi üretime geçil-
mesi durumunda dünya-
daki fabrikaların yarısının 
faaliyetini durdurması 
gerektiğini dile getirdi. 
Onun ifadesine göre, 
daha iyi malzeme ve 
daha pahalı parçaların 
kullanımı, elektrikli cihaz-

ların fiyatlarını artıracak. 
Raf ömrü 5 yıl olacak şe-
kilde tasarlanan bir ciha-
zın, raf ömrü 15 yıl olan 
bir cihazın fiyatıyla aynı 
olması mümkün değildir.
Şu anda zorunlu 2 yıllık 

garanti süresine ek ola-
rak, tüccarlar genellikle 
ek bir garanti süresi tanı-
maktadır. Böylece garan-
ti süresi 5 yıla ulaşabilir. 
Üç onarımdan sonra bir 
arıza giderilemezse, alıcı 
parasını geri alma veya 
cihazı yenisiyle değiştir-
me hakkına sahiptir.

Bankaların kredi riski yönetimine 
sıkı kurallar getirildi

Avrupa Merkez Bankası 
(ECB) tarafından hazır-
lanan ve halihazırda yü-
rürlükte olan Bulgaristan 
Merkez Bankası (BNB) 
tarafından onaylanan 
kredi riski yönetimine iliş-
kin yeni kurallara göre, 
30 Haziran 2019'dan 
sonra kredi alan ve kre-
di vadesini uzatan veya 
taksitleri ödemeyen oto-
matik olarak en yüksek 
risk profiline sahip olarak 
değerlendirilecek. Kara 
listeye girmek, müşteri-
nin yeni bir kredi almak 
istemesinde onaylanma-
sının daha zor olacağı ve 
tercihli faiz oranı uygula-
masından faydalanama-
yacağı anlamına gelir.
Tahsili gecikmiş alacak-

ların, gecikme süresi ne 
kadar uzun olursa olsun 
vadesi geçmiş olarak 
kabul edilmektedir. Kre-
di borçlarını düzenli öde-
yen, ancak mali durumu 
bozulanlar da bu gruba 
dahil edilecek. 
Yeni şartlar, bankala-

rın kredi alanların risk 
profillerini oluşturmasını 
gerektirmektedir. En dü-
şük kredi puanına sahip 
olanlar bankanın özel bi-
rimleri tarafından sürekli 
olarak izlenecek. İlişkili 
taraflar için gruba ait her-

hangi birinin en düşük 
puanı tüm grubun puanı 
kabul edlecek. Banka 
çalışanlarının maaşları, 
riskli kredilerin nasıl yö-
netildiğine bağlı olacak.
Kurallara uymak, brüt 

risk tutarının diğer kre-
di tutarlarının % 5 veya 
daha fazlası olduğu 
bankalar için 30 Haziran 
2019'dan itibaren zorun-
ludur. Eğer riskli krediler 
bir bölgede, sektörde 
yoğunlaşmışsa veya 
ilişkili taraflara dağıtıl-
mışsa, kurallar kredilerin 
miktarına bakılmaksızın 
uygulanır. Çoğu banka, 
örneğin % 5'in üzerinde 
ipotek alacaklısıdır ve bu 
gruba giriyor.
Riskli bir ipotek kredisi-

nin yeniden yapılandırıl-
masına 24 ay içinde ve 
ticari bir mekanın gelişti-
rilmesi için alınmışsa 12 
aya kadar izin verilecek. 
İzin verilen diğer yeni-
den yapılandırma se-
çenekleri arasında çok 
kısa bir süre için düşük 
taksitler, daha da kısa bir 
geçiş süresi, borç kapita-
lizasyonu, faiz indirimleri, 
vade uzatma, ek teminat, 
er telenmiş ödemeler, 
para birimi dönüştürme, 
borcu yeniden finanse 
etme veya borç konsoli-

dasyonu yer almaktadır.
Ancak bu seçeneklerin 

herhangi birinin uygulan-
ması için kredi ödemele-
rini geciktirenlerin birçok 
ek şartı yerine getirmesi 
gerekir. Borçların bir kıs-
mının ve tamamen silin-
mesi, diğer seçeneklerin 
hiçbirinin işe yaramadı-
ğı kanıtlandıktan sonra 
mümkün olacak. Banka, 
tüketici kredi borcunun 
30 gün, ipotek kredi 
borcunun ödenmesinin 
90 gün gecikmesinden 
sonra borçluya farklı se-
çenekler sunacak.
Bulgaristan'ın uygu-

lamak zorunda olduğu 
Avrupa Birliği (AB) direk-
tifleri bu yıl 15 Aralık’tan 
itibaren yurt dışına euro 
transferleri için alınan 
ücretlerin, yurt içine leva 
transferleri için uygula-
nanlarla aynı olmasını 
öngörmektedir. 100 eu-
roluk transfer için hali-
hazırda 20 euro ücret 
tahsil edilirken, yılbaşı 
tatillerinden önce avro 
transferleri için ödenen 
ücret 2 euroya kadar dü-
şecek.
Gerekli l ikler i yerine 

getirmeyen bankaların 
olmaması için BNB'ye 
onları kontrol etme hakkı 
verecek yasal değişiklik 

yapılması öngörülmekte-
dir. Bu ödemeler için ek 
şartlar da getiriliyor.
Zorunluluk sözde “de-

rinlemesine kimlik tanım-
lanması” için geçerlidir.
AB direktifleri uyarınca 

14 Eylül 2019 tarihinden 
itibaren çevrimiçi banka-
cılık veya internet ban-
kacılığı yapanların çevri-
miçi ödemelerde dolan-
dırıcılık risklerini en aza 
indirmesi gerekir.
Dijital servis sağlayı-

cıları müşterilerine uy-
gun fiyatlı bir arayüz ve 
bir yedekleme modülü 
sunmalıdır. Bu kurala 
uymayan herkes, gerek-
li güvenlik seviyelerinin 
garanti altına alındığını 
doğrulamak için merkez 
bankasına bir denetim 
raporu sunmalıdır.
Kara Para Aklama 

Yasasında yapılan bir 
değişiklik 15 Eylül'den 
itibaren bankaların, müş-
terilerin kişisel verilerini 
yılda bir kez güncelle-
mesini zorunlu kılıyor. Bu 
önlem hem uzun süreli 
müşteriler hem de yeni 
müşteriler için geçerli 
olacak. 
Bankalardan bazıları, 

müşterilerine verileri ye-
niden doğrulamaz veya 
düzeltmezlerse, hesap 
veya hesaplarının kapatı-
labileceğini bildiren uyarı 
mektupları göndermeye 
başlamıştır.

Hastanelerin, sağlık sigortası 
olan hastalardan ek ücret 
talep etmesi yasaklanacak
Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan Beşeri 

Tıbbi Ürünler Kanunu’nda değişiklik yapılmasına 
ilişkin kanun tasarısına göre sağlık kurumların 
yönetimi, sağlanan sağlık hizmetleri için Ulusal 
Sağlık Sigorta Kasası (NZOK) bütçesi ile öden-
mesi garanti altına alınanın dışında hastalardan 
ek ödeme talep etme veya kabul etme hakkına 
sahip olmayacaktır.

Sağlık sigortalı kişilerin, kötücül hastalıkların 
tedavisi, hayati tehlike oluşturan kanamaların 
durdurulması ve acil durum operasyonlarının 
yanı sıra Ulusal Çerçeve Sözleşmesi’nde belirti-
len hastanede minimum yatma süresinden fazla 
tedavi yapılması gerektiği durumlarda ücret öde-
meleri kesinlikle yasaklanmaktadır. 

Tasarıda sadece hastanın girişimi ve açık rızası 
ile ek ücretler alınmasına izin verilen durumlar 
belirtilmiştir. NZOK bütçesinde öngörülen ödene-
ği aşması durumunda tedavi çerçevesinde has-
tane tarafından sağlananlar dışındaki özel tıbbi 
amaçlara yönelik tıbbi bir ürün, tıbbi cihaz veya 
diyet yiyecekleriyle tıbbi sağlık yardımı sağlan-
ması için ek ücret ödenebilir. Ek ücret ödene-
bilecek faaliyetler ve ücret ödeme işlem süreci, 
Sağlık Bakanı’nın imzalayacağı bir yönetmelik 
ile belirlenecektir. Hastalar, arzu ettikleri takdir-
de hastanede yaşam koşullarını iyileştirme, sağ-
lanan sağlık ve genel bakım hizmetleri dışında 
hastanede kalmalarıyla ilgili ek hizmetler alma 
ve doktor veya tıbbi uzmanlardan oluşan bir ekip 
seçme hakkına sahip olacak.

Kanun tasarısının genel gerekçe bölümünde bu 
şekilde genel sağlık sigortası kapsamında aldık-
ları tıbbi bakım hizmetleri ve bir ücret karşılığında 
aldıkları ilgili yan hizmetler için hastaların uzun 
yıllardır ödediği düzenlenmemiş ücretler sorunu-
nu çözmeye yardımcı olunacağı belirtilmektedir.
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Genç modacı Fatih Osman, yeni 
koleksiyonunu muhteşem bir şovla tanıttı

Karadeniz kıyısındaki 
Sveti Vlas Palace Hotel 
Marina Dinevi’de düzen-
lenen Summer Fashion 
Weekend Gala Gecesi’ne 
katılan yüzlerce davetli, 
dünya ve Bulgar modası-
nın özel efektli gösterisi-
nin tadını çıkardı. 

Marina’da yer alan lüks 
otelde İvet Fashion Moda 
Ajansı mankenleri, Bul-
garistan Faith in Fatih 
markasına ait yeni kolek-
siyonu defile ile tanıttılar. 
Taklit edilemeyen genç 
moda tasarımcısı Fatih 
Osman, “Metamorph” te-
masıyla hazırladığı yeni 
koleksiyonunu tanıttı. Ko-
leksiyon, denizden esen 
meltemin kokusunu içine 
çeken izleyicilerden bü-
yük beğeni topladı. Defi-
le, gündelik kıyafetlerden 
başlayıp akşam kıyafet-
leriyle bitirerek, markanın 
modern giyinme tarzını 
benimsemeye dair vizyo-
nunu ortaya çıkardı. Ge-
cenin atraksiyonu, moda 
şovunun mükemmel bir 
aksesuarı haline gelen 
sahneden sadece birkaç 
metre ötedeki dev lüks yat 

oldu.
Summer Fashion Wee-

kend Gala Gecesi’ne ka-
tılan ünlü isimler arasın-
da Palace Hotel Marina 
Dinevi’nin sahipleri Dinko 
ve Danço Dinev, İva Eki-
mova, Milena Şarkova, 
Prof. Dr. Lübomir Stoykov, 
iş insanı Lüdmil Stoykov, 
MDL Group Şirketi sahibi 
İliyana Alpieva, bankacı 
Petya Slavova, avukat Ka-

meliya Ruskova, iş insanı 
Ralitsa Hofsteter, iş insa-
nı Mirela Nençova, kuaför 
Borislav Sapunciev-Ur-
sula, 2000 Bulgaristan 
Güzeli Elena Tihomirova, 
Planet Club sahibi Vladi-
mir Vişanski, iş insanı Vik-
toriya Kesarovska, Bulga-
ristan Olimpiyat Komitesi 
Başkanı Stefka Kostadi-
nova, 2016 Büyükanne 
Güzellik Yarışması’nın 

birincisi Doni Çaçova, Mi-
lena Çarkova ve daha bir 
dizi iş ve magazin dünya-
sının ünlü ismi yer aldı. 

Fatih Osman, Summer 
Fashion Weekend’den bir 
gün sonra Obzor kasaba-
sı yakınlarındaki lüks Cliff 
Hotel'de özel bir moda çe-
kimi yaptı. Genç modacı, 
fotoğraf çekiminde yeni 
moda sezonu arifesinde 
yeni ve mevcut tasarım 

trendlerini gösterdi. 
Fatih Osman, 1996 yı-

lında Kırcaali’de dünyaya 
geldi. Onun tutkusu ya-
bancı diller ve çizimdir. 
Hâlihazırda eğitim dili 
olarak İngilizcenin kulla-
nıldığı Sofya Mimarlık, 
İnşaat ve Jeodezi Üni-
versitesi Bina ve Tesis 
İnşaatı Bölümü 3.sınıf 
öğrencisidir. 
Fatih Osman, geçen yıl 

prestijli Yılın Moda Tasa-
rımcısı Ödülü’nü kazandı. 
Genç, cesur ve Mark 

Jacobs, Olivier Rouste-
ing, Yohji Yamamoto gibi 
moda dünyasının isimle-
rinden ilhamlanan Fatih, 
Bulgaristan moda sah-
nesine ilk adımlarını attı. 
Fatih, Çernooçene (Yeni-
pazar) Belediye Başkanı 
Aydın Osman’ın oğludur.
             Kırcaali Haber

Bir Alman şirketi, Filibe’de 
yeni fabrika kuracak

Würt Elektronik IBE BG 
Şirketi, Filibe ili Rakvski 
ilçesi Belozem köyü sı-
nırları içerisinde bulu-
nan bir mevkide yeni 
bir elektrik bileşenleri 
fabrikası kuracak. Şir-
ket, 15 yıldır Bulgaristan 
pazarında faaliyet gös-
teren Alman şirketi Würt 
Elektronik IBE GmbH’in 
bir yan kuruluşudur. 
Müşterileri, Avrupa’nın 
ve dünyanın saygın oto-
mobil üreticileridir. Yatı-
rım teklifinde yeni tesisin 
20 065 metrekarelik bir 
alana kurulacağı bildi-
rildi. 
Şirketin faaliyeti yarı 

otomatik olup otomotiv 
endüstrisi için jikle üreti-
minden oluşuyor - bakır 
bobinlerin sarılması ve 
ferrit çekirdeklerin yapış-
tırılması. Mevcut üretim 
tesisi yanında bulunacak 
yeni tesiste hammadde 
taşıma, yapıştırma, tem-
perleme, kaynaştırma, 
kalıplama, son kontrol ve 
sarma işlemi yapılacak. 

Şirketten yapılan açık-
lamada, şirketin tesisin 
işletimi sırasında ortaya 
çıkacak endüstriyel atık-

ların sahada uygun kap-
larda depolanmasını ve 
ardından lisanslı geri dö-
nüşüm tesislerine teslim 
edilmesini sağlayacağı-
na kanaat getirildi.
Ulusal Sigorta Ensti-

tüsünün son verilerine 
göre, Würt Elektronik 
IBE BG'de şu anda 500 
üzerinde kişi çalışıyor. 

Yeni üretim tesisinin 
açılması ile şirket, üretim 
kapasitesini yaklaşık % 
20 artırmayı ve çalışan 

sayısını artırmayı plan-
lıyor.
Würt Elektronik IBE 

GmbH, hızlı büyüyen 
bir şirkettir. 1982 yılında 
Almanya'da küçük bir 
garajda kuruldu. Şirket 
sahipleri, otomobil üre-
ticileri için elektronik 
bileşenlerinin hızlı bir 
şekilde pazara girmesin-

den yararlandı. Meksika, 
Almanya ve Çin’de ve en 
büyüğü Bulgaristan’da 
olan fabrikaları var.

2017 mali ra-
porunda Şir-
ketin net satış 
gel i r inde % 
28,38’lik artış 
kaydettiği gö-
rülüyor. 
A y n ı  y ı l 

B a v y e r a 
E y a l e t i ’ n i n 
B u l g a r i s t a n 
tems i l c i l i ğ i , 
Bulgaristan ve 
Bavyera ara-
sındaki ekono-
mik ilişkilerin 
ge l i ş t i r i lme -

sinde aktif olarak yer 
alan şirketleri Bavyera 
Porselen Aslanı Onur 
Ödülü ile onurlandırdı. 
Bulgaristan'da faaliyet 
gösteren Bavyera mer-
kezli şirketler katego-
risinde ödülü kazanan 
Würt Elektronik IBE BG 
oldu.
             Kırcaali Haber

Ulusal BUKET Yarışması 
Kırcaali İl müsabakasına 

400 yetenek katıldı
1. sayfadan devam

tan Meclisi Milletvekili 
Saliha Emin, HÖH Genç-
lik Kolları Kırcaali İl Baş-
kanı Bayram Bayram yer 
aldı. BUKET Şumnu il ko-
ordinatörü Zühre Merdan 
ve BUKET Varna il koor-
dinatörü Türkan Rüstem 
müsabakaya özel konuk 
olarak katıldı.
Selamlama konuşması 

yapan Milletvekili Erol 
Mehmet, “Bizler, kökleri 
olan insanlarız. Asırlık 
geleneklerimizi koru-
yoruz ve HÖH tarafın-
dan yürütülen benzeri 
inisiyatif ler sayesinde 
kültürümüzü koruyoruz” 
dedi. Milletvekili, “BU-
KET” müsabakalarının 
Bulgaristan'da gelişecek 
ve başarılı olacak yete-
nekli çocuklara perfor-
manslarını sergileme im-
kanı sunduğunu belirtti.
Yaklaşık beş saat sü-

ren müsabakada çeşitli 
yaşlarda 400’ü aşkın 
katılımcı sahneye çıkıp 
gösteri şeklinde yete-
neklerini sergiledi. Müzik, 
dans, söz sanatı/tiyatro 
ve resim sanatı dalların-
da yarışan katılımcılar 
Kırcaali’den koreograf 
Yüksel Esen’in başkanlı-
ğında yetkili bir jüri tara-
fından değerlendirildi.
Müzik sanatı dalında 18 

yaş altı bireysel kategori-
de Kirkovo (Kızılağaç) il-
çesinin Drangovo (Büyü-
kipdere) köyündeki Vasil 
Levski Halk Kültür Evini 
temsilen katılan Plamena 
Manolova, seslendirdiği 
“Rosni mi Rosni, Rositse” 
adlı Bulgarca türküyle, 18 
yaş üstü bireysel katego-
ride ise sanat yönetmen-
liğini Metin Hasan’ın yap-
tığı Momçilgrad (Mestan-
lı) Zeybekler Türk Folklor 

Grubu’nun solisti Rositsa 
Maksimova, seslendirdi-
ği Gımıldan türküsüyle 
birinci oldu.
Müzik sanatı dalında 18 

yaş altı grup kategorisin-
de Momçilgrad Zaspala 
E Rujka Çocuk Folklor 
Grubu birinciliği elde etti.
Dans sanatı dalında 18 

yaş altı grup kategorisin-
de Momçilgrad Rodop 
Esintileri Halk Oyunları 
Topluluğu, Karadeniz 
Oyunu ile birinciliği elde 
etti.
Söz Sanatı / Tiyatro da-

lında 18 yaş altı bireysel 
kategoride birinci olan 
Kirkovo ilçesinin Ben-
kovski (Killi) köyünden 
Kübra Durali, seslendir-
diği duygusal “Uyan” şi-
iriyle tüm izleyicileri duy-
gulandırdı.
Söz Sanatı / Tiyatro da-

lında 18 yaş altı grup ka-
tegorisinde Çernooçene 
(Yenipazar) Kalinka Gru-
bu, birinci oldu.
Resim sanatı dalında 

10 yaş altı kategorisin-
de Esel İbrahim, 11-18 
yaş kategorisinde Kerim 
Sadık, 18-35 yaş kate-
gorisinde Aycan Habib 
birinciliği elde etti
İlk üç sıraya yerleşen 

yarışmacılara para ödül-
leri ve takdir belgesi 
sunuldu. Aynı törende 
Edebi Türk Dili müsaba-
kasında dereceye giren 
yarışmacılara da ödülleri 
verildi.
Ulusal BUKET 2019 / 

2020 Kıracali İl Birinciliği 
müsabakasında beş ka-
tegoride birinciliği elde 
eden tüm yarışmacılar 
2020 yılının Nisan ayın-
da yapılacak BUKET 
Yarışması Finali’ne katı-
lacaklar.
               Güner ŞÜKRÜ
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Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Повече подкрепа за местния бизнес обеща 
кандидатът за кмет на Кърджали Хасан Азис

Местният бизнес ви-
наги е бил основен 
приоритет за Община 
Кърджали през измина-
лите мандати. Деклари-
рам, че ще разчитате на 
нашата подкрепа с още 
по-ясни рамки, това 
каза на среща с пред-
ставители на местния 
бизнес кандидата за 
кмет на Кърджали Ха-
сан Азис. В нея участ-
ваха председателят на 
ДПС Мустафа Карада-
йъ, евродепутатът Ати-
дже Алиева-Вели, зам.-
председателят на ПГ 
на ДПС Йордан Цонев 
и народните предста-
вители Ерол Мехмед и 
Адлен Шефкед.

Инж. Хасан Азис съоб-
щи, че икономическата 
структура на общината 
се е променила през 
последните години от 
тютюнопроизводство 
към автомобилострое-
не. „Заводите на Теклас 
са най-яркият пример 
за привличане на ин-

вестиции в Кърджали. 
Днес говорим за поред-
на инвестиция в този 
сектор, от страна на 
Завода за енергия(IPS), 
посочи кандидат-кме-
тът на Кърджали. Той 
начерта като следващ 
приоритети развиване-
то на индустриалната 

и промишлената зона, 
както и създаването на 
Консултативен бизнес 
съвет към Община Кър-
джали.

Инж. Хасан Азис каза 
още, че Община Кър-
джали вече има подпи-
сани рамкови договори 
с висши учебни заве-

дения за откриване на 
филиали със специал-
ности за обучение, по-
сочени от местния биз-
нес. От думите му стана 
ясно още, че Кърджали 
е първенец сред общи-
ните по издадени раз-
решителни за строеж.

Представителите на 

бизнеса поставиха 
различни въпроси, ка-
саещи отговорности 
както на регионално, 
така и на национал-
но ниво. Акцентираха 
върху по-скъпите цени 
на горивата в Кърджа-
ли в сравнение с дру-
гите градове, високите 
цени на застраховките, 
начисляваните такси 
за електроенергия, 
законовите пропуски в 
ЗУТ, монопола на сво-
бодния пазар и др.
Представители на 

„Интернешънъл Па-
уър Съплай“ (IPS) се 
похвалиха, че компа-
нията е приключила 
с инвестиционния си 
процес в Кърджали и 
предстои стартиране 
на работната дейност. 
„Благодарим на мест-
ната власт за усилията 
й инвестицията да ста-
не факт. Необходими 
са обаче редица про-

мени в законодател-
ството у нас, защото 
само процедурата за 
извеждане на дъж-
довните води ни отне 
шест месеца, заявиха 
те.
Лидерът на ДПС Мус-

тафа Карадайъ заяви, 
че бизнесът трябва да 
определя икономиче-
ската политика в стра-
ната и има нужда от 
освобождаване на ин-
вестиционния процес. 
Активните и свободни 
граждани трябва да 
участват в процеса на 
взимане на решения и 
в контрола на изпъл-
нението на решени-
ята, обясни лидерът. 
След тези избори сме 
решени да приложим 
този модел на отво-
рено управление във 
всички общини, в кои-
то управлява ДПС, за-
върши Карадайъ.

Мустафа Карадайъ: ДПС е партията, която решава проблеми
Всеки глас за ГЕРБ 

в малките населени 
места в Кърджалий-
ско е глас в подкре-
па на национали -

зма. Преди 1989 г. 
глобяваха по 5 лв., 
ако кажеш на турски 
език 55, сега глобя-
ват 2000 лв., ако поз-
дравиш на турски с 
мерхаба. Това каза 
на среща с избира-
тели в с. Мост пред-
седателят на ДПС 
Мустафа Карадайъ. 

В Мост беше първо-
то мероприятие , на 
което присъства Цен-
тралният лъч, който в 
следващите дни е в 

Кърджалийско.
Пред препълнената 

зала с привържени-
ци и симпатизанти на 
ДПС Мустафа Кара-
дайъ подчерта, ДПС 
е подкрепило демо-
крацията в нашата 
Родина и трябва да я 
опази, че ДПС е пази-
тел на единството на 

страната.
Заедността е това, 

което ни отличава от 
другите партии, зато-
ва и нашето предиз-

борно мото е „Заедно 
за Кърджали“, каза 
кандидатът за кмет 
на община Кърджали 
инж. Хасан Азис. За-
едно трябва да про-
дължим по пътя на-
пред като се противо-
поставим на опитите 
за разделение, про-
тивопоставяне и на 

национализма, про-
дължи инж. Азис. Той 
изброи 3 свои при-
оритета за малките 
населени места през 
следващия мандат 
като кмет на община 
Кърджали: подобря-
ване на жизнената 
среда, привличане 
на нови инвестиции 
и откриване на нови 
работни места, както 
и активна социална 
политика.
„До момента сме 

решили големи ин-
фраструктурни про-
блеми в селото като 
водоснябдяване, из-
градихме нова дет-
ска градина, ремон-
тирахме училището 
и открихме здравна 
служба. Защото ДПС 
е партия с последо-
вателна политика, 
която реално решава 
проблемите на хора-
та“, каза кметът на с. 
Мост Лятиф Расим.
Следващата сре -

ща на Централния 
лъч беше в с.Широко 
поле.И на двете сре-
щи присъстваха евро-
депутатката Атидже 

Велиева, депутатите 
Йордан Цонев, Адлен 
Шефкет, Ерол Мех-
мед, кандидати за 
общински съветници 
и кметове на села от 
листата на ДПС.
Кметът на с. Широко 

поле и кандидат за 
нов мандат Шукри Ис-
маил направи своеоб-
разен отчет на ман-
дата –изграден нов 
стадион,изградено 
улично осветление, 
асфалтирани път-
ни отсечки,бетонови 
настилки на пътища, 
1200 м. подменена 
канализация, изгра-
дена нова детска 
площадка, стартира-
ло асфалтиране на 
главната улица и др.
Йордан Цонев под-

черта в изказването 
си, че през 1989 г. ко-
мунистическата власт 
е прокудила над 400 
хил.български турци 
в Турция, а за 10 г. 
управление на ГЕРБ 
зад граница са про-
гонени над 1,5 млн. 
български граждани. 
За това време инвес-

тиции няма, а външ-
ният дълг е достигнал 
26 млрд. лв. Ние има-
ме реална програма 
за това как да се раз-
вива икономически 
България, за да дого-
ним другите държави 
в ЕС, каза Цонев.
Мустафа Карадайъ 

призова за противо-
поставяне на онези, 
които целят разде-
ление и откъсване 
на гласове от ДПС. 
С тези гласове ГЕРБ 
вкара в правителство-
то националистите и 
реализира политика 
„С нашите гласове 
срещу нас“. Това не 
трябва да се повтаря 
на местните избори, 
каза той.
Кандидатът за кмет 

на община Кърджали 
инж. Хасан Азис при-
зова за подкрепа на 
№55 в интегралните 
бюлетини на 27 ок-
томври, за да се про-
дължи разрешаване-
то на проблемите и 
въпросите, поставени 
от гражданите.
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Sendikalar, “Hep Birlikte Emeğimizi 
Savunalım” eylemi başlatıyor

Bulgaristan Bağımsız 
Sendikalar Konfederas-
yonu (KNSB), Podkrepa 
Emek Konderasyonu ve 
onlara bağlı endüstriyel 
örgüt federasyonları “Hep 
Birlikte Emeğimizi Savu-
nalım!” başlığıyla Bulga-
ristan Çalışanları Ulusal 
Eylemi başlatıyor.

KNSB ve Podkrepa 
Emek Konderasyonu, 
gece vardiyesi saat ücre-
tinin önemli miktarda ar-
tırılması ve ülkede uygu-
lanan asgari işçi ücretinin 
bir fonksiyonu olarak boş 
zamanın önemli ölçüde 
artırılması konusunda ıs-
rar ediyor. Onlar, yalnızca 
sürekli teknolojik çalışma 
moduna sahip endüstriler 
için çalışma süresinin top-
lam olarak hesaplanma-
sının yapılmasında ısrar 
ediyor.

İki sendikal örgüt, çalış-
ma süresini hesaplarken 
fazla mesai çalışmasının 
dikkate alınarak ücretlen-
dirilmesini talep etmek-
tedir. Fazla mesai çalış-
masının ücretinde artışın, 
hafta sonları çalışmak için 
% 75, resmi tatillerde ça-
lışmak için % 100 olma-
lıdır.

KNSB Genel Başkanı 

Plamen Dimitrov, basın 
toplantısında yaptığı açık-
lamada eylemin amacının, 
kamuoyu ve medyanın 
dikkatini gece çalışması, 
fazla mesai çalışması ve 
çalışma süresinin top-
lam olarak hesaplanması 
üzerine çekmek için Noel 
Yortusuna kadar 100 bin’e 
kadar imza toplamak ol-
duğunu belirtti.

Dimitrov, İş Müfettişliği 
tarafından ceza uygula-
nan tüm sektörlerde işle-
nen ihlallerin % 50'sinden 

fazlasının doğrudan veya 
dolaylı olarak çalışma sü-
resi ile ilgili ihallerle bağ-
lantılı olduğunu bildirdi. 
KNSB Genel Başkanı, 
kontrol organlarının tef-
tişleri sırasında bile ih-
lallerin tespit edilemediği 
durumlar olduğunu ve 
çıkarılan emirler ve para 
cezası kararlarının sade-
ce sorunun buzdağının 
görünen kısmı olduğunu 
söyledi. Bunlar arasında 
çalışma süresinin, nöbetli 
çalışmanın toplam olarak 

hesaplanmasında kötü 
uygulamalar ve fazla me-
sai çalışmasının adil bir 
şekilde hesaplanmaması 
ve ücretlendirilmemesi 
bulunuyor.

KNSB, çalışma süresi-
nin toplu olarak hesap-
lanmasının adil bir şe-
kilde yapılması ve gece 
çalışmasının ve fazla 
mesai çalışmasının daha 
adil bir şekilde ücretlen-
dirilmesine yönelik yasal 
çerçevenin ve düzenle-
menin tamamlanmasına 

kararlı görünüyor. Sendi-
kal örgütün temel ölçüt-
leri, Uluslararası Çalışma 
Örgütü'nün Çalışma Saat-
leri Sözleşmesi ve Avrupa 
Birliği’nin 2003/88 /EC Di-
rektifi olacaktır.

Podkrepa Emek Konde-
rasyonu Başkanı Dimitır 
Manolov, Bulgaristan'ın 
çalışma süresi bakımın-
dan AB’de beşinci sı-

rada olduğunu söyledi. 
Manolov,”Biz en çok ve 
en düşük ücretli iş yapı-
yoruz” dedi.

Manolov’un ifadesine 
göre, herkesin bildiği işi 
yapması gerekir, ancak 
AB Çalışma Süresi Direk-
tifi, bazı istisnalar dışında 
Bulgaristan mevzuatına 
uyarlandı.

              Kırcaali Haber

Bulgaristan'da 'Roman çocukları 
ailelerinden alınacağı' iddiası

Başbakan Boyko Bori-
sov, Romanların çocuk-
larının ailelerinden alı-
nacağı iddialarının doğ-
ru olmadığını belirterek, 
bu çocuklarla ilgili hiçbir 
alıkoyma, strateji, plan 
veya kararın söz konusu 
olmadığını bildirdi.
Borisov, sosyal medya-

da yayılan "Romanların 
çocukları ellerinden alı-
nacağı" iddiaları üzerine 
bir açıklama yaptı.
Bulgar istan'da, 27 

Ekim'de yerel seçimlere 
gidileceğini anımsatan 
Borisov, "Seçimler yak-
laştığında, sosyal med-
yada rahipler ve siyasi-
lerin komplo teorilerinin 
yarattığı paranoya dev-
reye giriyor." ifadesini 
kullandı.
Boyko Borisov, Ro-

manların çocukları elle-
rinden alınacağı iddia-
larının doğru olmadığını 
ve bunları ortaya atanla-

rın araştırılması için tali-
mat verdiğini vurgulaya-
rak, "Çocuklarınızla ilgili 
hiçbir alıkoyma, strateji, 
plan veya karar yoktur. 
Gereksiz yere paniğe 
kapılmayın." açıklama-
sında bulundu.
Komplocuların, seçim 

öncesinde sorun yarat-
mak istediğine dikkati 
çeken Borisov, "Biz ge-

çen yıl okula hiç ayak 
basmamış binlerce ço-
cuğu okula götürdük. 
Şu anda her türlü endi-
şeler tamamen asılsız." 
görüşünü dile getirdi.
Bulgaristan Eğit im 

Bakanı Krasimir Vılçev 
ise Sliven kentinde bir 
okula ziyaretinde, "Kim-
se kimsenin çocuğunu 
alıkoyamaz. Birileri se-

bepsiz korkular 
yaratmaya çalışı-
yor." dedi.
Sosyal medya-

da yayılan iddia-
lar
Geçen haf ta 

sosyal medyada, 
Çocuk Esirgeme 
Kurumunun, Ro-
manların okula 
gönder i lmeyen 
çocuklarını aile-
lerinden alacağı 
iddiası yayıldı.
Bu nedenle Ro-

manların yoğun 
olanak yaşadığı 

Sliven, Yambol ve Kar-
nobat kentlerinde bin-
lerce Roman çocuk, iki 
gündür okula gönderil-
miyor.
Bulgaristan'da yaklaşık 

7 milyon nüfusun yüzde 
10'unu Romanlar oluş-
turuyor. Eğitim düzeyi 
düşük olan Romanlar, 
çocuklarını okutmak is-
temiyor.

Tiyatro Sanatçıları ve Minikler, 
Çernooçenelileri Coşturdu

Çerrnooçene’de (Yenipazar) hafta sonu düzenlenen 
geleneksel köy şenliği programında yer alan Kırcaali 
Tiyatro ve Müzik Merkezi Kadriye Latifova Müzikal Ti-
yatrosu oyuncuları, Çernooçene Zname na Mira Ana-
okulu çocukları ve ilçe merkezindeki Hristo Smirnenski 
Lisesi’ne bağlı Müzik Aletleri Eğitim Okulu öğrencileri 
sundukları gösteriler ile izleyenlere neşe dolu anlar 
yaşattı.

Bu yıl da bölgedeki en büyük anaokulu olan Çerno-
oçene Zname na Mira Anaokulu ve şubelerinde eğitim 
gören minikler, şenlikte kendi programlarıyla yer aldı. 
Çocuklar, belediye binası önündeki açık sahnede dü-
zenlenen şenlik programında veli ve konukların güçlü 
alkışlarını aldı.

Renkli sahne kostümleriyle çocuklar şarkı söyleyip 
dans ettiler. Anne babaları ile şenliğe gelen konuk-
larla mutlu anlar paylaştılar. Heyecanı arttıran müzik 
gösterisine en küçükler bile katıldı. Öğretmenlerinin 

yönetimi altında küçükler programlarını büyük bir sev-
giyle hazırlamışlardı. Çocuklar, söyledikleri Rodop ve 
vatan konulu şiirlerle katılımcıların gönlünü fethetmeyi 
başardılar.

Çernooçene Zname na Mira Anaokulu Müdürü El-
maz Apti, şenliklere büyük bir heyecan ve istekle ka-
tıldıklarını belirtti. Elmaz Apti, Çernooçene belediye 
yönetiminin, ilçenin en küçük vatandaşlarına hizmet 
sunan anaokullarına her zaman destek olduğunu dile 
getirdi. Anaokulu müdürü, “Bizlerin bu şenlikte yer al-
mamız ise belediye yönetimine bir nevi teşekkürümüz-
dür” diye ilave etti.

Kadriye Latifova Müzikal Tiyatrosu sanatçıları sahne-
ye çıkınca eğlence ve neşe doruğa çıktı. Hit parçalar 
ve türküler söyleyen tiyatro solistleri, Çernooçenelileri 
coşturdu.

Tiyatro solistleri, söyledikleri Rodop türküleri ve çağ-
daş şarkılarla büyük alkış aldılar. İzleyiciler solistlere 
alkışlarla eşlik etti.

Çernooçene belediye yönetimi, köy şenliğini teb-
rik etmektedir. Belediyeden yapılan açıklamada, “Bu 
şenlikler, anlaşma ve doğup büyülen yere bağlılığın 
sembolüdür” denildi.

Gelenek olarak her yıl ekim ayında Çernooçene yeni 
bir görünüme bürünüp şenliğe katılan konukları karşı-
lamaktadır.

Program, güreş oyunları ve briç turnuvası ile devam 
etti.

                                                              İsmet İSMAİL
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Borisov Abu Dabi’de: BAE’nin ülkemize 
yatırım yapmasını bekliyoruz

Birleşik Arap Emirlik-
lerine (BAE) resmi ziya-
rette bulunan Başbakan 
Boyko Borisov, Abu Dabi 
Veliaht Prensi ve BAE 
Silahlı Kuvvetleri Yüksek 
Komutan Yardımcısı Şeyh 
Muhammed bin Zayed Al 
Nahyan ile bir araya gel-
di. Görüşme sırasında 
Başbakan Borisov, oluş-
turulan siyasi güven ve 
işbirliğini derinleştirmek 
için ortak istek sonucun-
da ikili ilişkilerin yoğun-
laştırılmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Borisov, “İki 
ülke de bölgeler inde 
önemli bir rol oynamak-
tadır. Birçok uluslararası 
konuda benzer görüş ve 
konumlarımız var. Bölge-
lerimizin jeopolitik önemi 
ve birbirine bağlılığı nede-
niyle karşılıklı ilgi alanla-
rında işbirliğini geliştirmek 
istiyoruz” diye kaydetti. 
Borisov’un ifadesine göre, 
Sofya ve Abu Dabi'de 

karşılıklı olarak büyükel-
çiliklerin açılması olumlu 
sonuçlar veriyor. İkili diya-
log ve ticaret ile ekonomik 
işbirliğinin önemli bir şe-
kilde kolaylaştırılması için 
şartlar yaratıyor.

Başbakan’ın ifadesine 
göre, BAE şirketlerinin 

ilgisini çekecek sektörler-
de, örneğin yüksek tekno-
loji, ulaştırma, tarım, gıda 
endüstrisi, enerji, turizm 
gibi sektörlerde BAE’nin 
ülkemize yatırım yapması 
için büyük bir potansiyel 
var. Borisov, ”BAE tara-
fından ekonomik işbirli-

ğinin ve ticaret hacminin 
artması yönünde somut 
adımlar atmasını bekliyo-
ruz” diye kaydetti. Ortak 
Ekonomik Komisyonun 
ilk oturumunu yapmak iyi 
temaslara devam etmek 
ve ekonomik işbirliğini 
yoğunlaştırmak için mü-

kemmel bir fırsat olacak-
tır. Başbakan Borisov, 
Bulgaristan'ın Dubai'de 
düzenlenen EXPO 2020 
Dünya Fuarı’na katılımını 
da doğruladı.
Başbakan, sektörel iş-

birliğinin içişleri, organize 
suç ve terörle mücadele 
alanındaki önemini vur-
guladı. Her iki taraf da 
istikrar ve güvenlik konu-
sundaki değerli deneyim-
lerini paylaşabilir. Başba-
kan,” Ekim 2018'deki son 
görüşmelerimizden bu 
yana dünyadaki ve böl-
gedeki siyasi gelişmeler, 

radikal ve aşırılık yanlısı 
örgütlerin ve ideolojilerin 
ortaya çıkardığı tüm risk-
leri ve tehditleri önlemek 
için özel deneyim ve bil-
gi alışverişinin önemini 
doğrulamaktadır” diye 
konuştu.
Başbakan Boyko Bori-

sov, Şeyh Muhammed 
bin Zayed El-Nahyan'a 
Bulgaristan'ı ziyaret etme 
davetini yenileyerek, zi-
yaretin iki ülke arasındaki 
ilişkileri daha da yüksek 
düzeye çıkaracağını vur-
guladı.
              Kırcaali Haber

Bulgaristan, Afrika domuz vebası ile mücadelede 
Rusya’nın tecrübesini kullanabilir

Tarım Gıda ve Orman 
Bakanı Desislava Ta-
neva, Moskova'da Rus 
mevkidaşı Dimitri Patru-
şev ile görüşmesinin ar-
dından Bulgaristan Ulu-
sal Radyosu’na (BNR) 
yaptığı açıklamada, 
“Bulgaristan, Rusya'nın 
Afrika domuz vebası 
(ASF) ile mücadelede 
elde ettiği tecrübesini 
kullanabilir” diye kay-
detti.
Taneva, ”Afrika do-

muz vebası virüsünün 
Rusya'da 12 yıldır görül-
mesine rağmen, ülke-
deki domuz eti üretimi 
artmıştır” diye belirtti.
Bulgaristan Gıda Gü-

venliği Ajansı’ndan bir 
ekibin Rusya’yı ziyaret 
ederek iki ülkeden uz-
manların, hastalıklarla 
başa çıkmak için bilgi 
alışverişinde bulunması 
ve iyi uygulamalar pay-
laşması kararlaştırıldı. 
Desislava Taneva, Rus-
ya Federasyonu Tarım 
Bakanı'na çiftliklerde 
biyogüvenlik önlemlerini 
arttırmak amacıyla Bul-
gar mevzuatında deği-
şiklik yapıldığını paylaştı.
Bakan, ”Rusya'nın bu 

konuda nasıl başarılı 
olduğunu veya domuz 

çiftliklerinde nasıl biyo-
güvenlik önlemleri alın-
dığını merak ediyoruz. 
Rusya’nın deneyiminden 
faydalanabilmemiz için 
domuz yetiştirme koşul-
larını merak ediyoruz” 
dedi.
Taneva’nın ifadesine 

göre karşılıklı yaptırım-
lara rağmen, Bulgaristan 
ve Rusya arasındaki ta-
rımsal üretim ticareti son 
yıllarda artmıştır. Ülke-
miz lehine pozitif denge 
2018 yılında 2017 yılına 
göre % 30 oranında art-
mıştır ve bu yılın ocak-
temmuz dönemine ait 
ilk veriler bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüz-
de 50 artış gösterdi.
Taneva ve Patruşev, 

Bulgaristan’ın Rusya’ya 
bitkisel ürünler ihracatın-
da kısıtlamaları tartıştı.
Yakında Bulgaristan 

Gıda Güvenliği Ajansı ve 
Rusya Federal Veteriner 
ve Bitki Sağlığı Gözetim 
Servisi uzmanları ara-
sında teknik detayların 
konuşulacağı bir top-
lantı yapılacak. Amaç, 
Bulgar işletmeler ine 
AB’nin ihracatını yasak-
ladığı bitkisel ürünlerin 
kapsamında olmayan 
Rusya'ya bitkisel ürün-
ler ihraç etmeye izin ve-
rilmesidir.
Görüşmede yıl sonuna 

kadar Bulgar süt işletme 
ve süt ürünleri üretim te-
sislerinin Rus uzmanlar 
tarafından denetlene-

ceği açıklandı. 
Bu ziyaretlerin 
amacı, uygula-
nan ambargo 
kaldırıldıktan 
sonra ürünle-
rini Rusya'ya 
ihraç edebile-
cek şirketlerin 
listesini onay-
lamaktır.
İki bakan, iki 

devlet arasın-
daki iyi ilişkile-
re dikkat çekti 
ve yapıcı diya-
logu sürdürme 

isteğini dile getirdi.
2018 yılında iki ülke 

arasında tarım ürün-
lerinde ticaret hacmi 
62,6 milyon ABD Do-
ları tutarındadır. Bulgar 
mallarının Rusya paza-
rına ihracatı, 2017 yılı-
na göre % 19,4 artarak 
54,4 milyon ABD dola-
rına yükselmiştir. 2018 
yılında Bulgaristan lehi-
ne pozitif ticaret dengesi 
önceki yıla göre % 30,4 
artarak 46,3 milyon do-
lara ulaştı. Bulgaristan'ın 
Rusya pazarına ağırlıklı 
olarak ihraç ettiği tarım 
ürünleri arasında tütün, 
makarna, çikolata, şarap 
vb. ürünler bulunuyor.
            Kırcaali Haber

B u l g a r i s t a n , 
trafik kazalarında 

AB’de birinci
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat'ın ya-

yınladığı verilere göre, Bulgaristan karayolu trafik 
kazaları sıralamasında birinci sırada.

Trafik kazalarında hayatını kaybedenler, 1 milyon 
kişide 64 kişidir. 2016 yılı istatistikleri, bu tür kaza-
ların, AB ortalamasına göre üç kat fazla olduğunu 
gösteriyor. Bu sayı, 2016 yılında 1 milyon kişide 11 
kişi ile ölümlü trafik kazalarının en düşük sayıda 
olduğu Malta'ya kıyasla neredeyse altı kat daha 
yüksektir. AB’de ortalama 23 ölümcül trafik kaza-
sı meydana gelmiştir. Trafik kazalarında hayatını 
kaybeden yayaların sayısı, Romanya'da en yüksek 
(1 milyonda 37 kişi) ve Danimarka'da en düşüktür 
(3 kişi). Ölümlü motosiklet kazalarının sayısı, 2017 
yılında 1 milyon kişide 20 kişi ile Yunanistan’da en 
yüksektir. 2016 yılı verilerine göre Bulgaristan ve 

Estonya'da ölümlü motosiklet kazaları yaşanma-
mıştır.

Bulgaristan'da iki il, AB’de en çok ölümlü ka-
zanın meydana geldiği beş il arasında yer aldı. 
Eurostat’ın 2016 yılına ilişkin verilerine göre, ku-
zeybatı Bulgaristan'da 1 milyon kişi başına düşen 
153 ölümlü kaza oldu. Böylece bölge bu göstergeye 
göre birinci sıraya yerleşti. 

Eurostat’ın 2017 yılına ilişkin verilerine göre, mey-
dana gelen trafik kazalarında yaklaşık 25 000 kişi 
veya 1 milyon kişide 50 kişi hayatını kaybetti. Haya-
tını kaybedenlerin sayısı içinde en büyük paya sahip 
olanlar yolcu ve araç sürücüleri (yüzde 46), yayalar 
(yüzde 21), motosikletçiler (yüzde 15), bisikletçiler 
(% 8) vb. ulaşım aracı kullananlardır.

Eurosta’ın motosiklet kazalarına ilişkin verilerine 
göre, Bulgaristan'da ölümle sonuçlanan tek bir mo-
tosiklet kazası bile yaşanmadı.
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Kırcaali Belediyesi, 2019'un başından 
eylül ayına kadar 196 bina ruhsatı verdi

Geçici olarak Kırcaali Bele-
diye Başkanı görevini yürüten 
Müh. Katya Mitovska, basına 
yaptığı açıklamada, “Yılın ba-
şından bu yana verilen inşaat 

ruhsatlarında 2018 yılına göre 
bir düşüş olmamıştır” diye 
kaydetti. Müh. Mitovska’nın 
ifadesine göre, piyasa talebi 
belirler ve bu düşünce doğ-
rultusunda 2019'un başından 
beri eylül ayına kadar verilen 
bina ruhsatları, 48’i çok aile-
li konuta, 45'i tek aile eve ve 
13 başka tür binaya aittir. Bu 
ruhsatlar, toplam inşaat alanı 
155 952 m2 olan 1 250 konu-
ta aittir. Bu döneme ait toplam 
ruhsat sayısı 196'dır ve onla-
rın 90'ı yeni binalara aittir. Tüm 
bina ruhsatlarına ilişkin Kırca-
ali Belediyesi Mimari, İnşaat 
ve Bölge Düzenlemesi Daire 
Başkanının emri doğrultusun-
da Kırcaali İl Yapı Kontrol Mü-
dürlüğü (RDNSK) tarafından 
denetimler yapılmıştır.
Müh. Mitovska, geçtiğimiz 

yıla göre verilen bina inşa-

at ruhsatlarının toplam inşaat 
alanı yaklaşık 40 000 m2 veya 
116,543 m2 olan 886 bina fazla 
olduğunu belirtti. 2018 yılı ve-
rilerine göre 264 bina ruhsatı 

verildi, bunlardan 117'si yeni 
binalara aittir. Müh. Mitovska, 
”Bu toplam sayıda 46 adet çok 
aileli konut, 55 adet tek ailelik 
konut ve hizmet binaları dahil 
olmak üzere diğer 16 bina bu-
lunmaktadır” dedi. Müh. Mitovs-
ka, diğer 147 ruhsat belgesinin 
de tadilat izni, ek bina izni ve 
genişletme izni olduğunu söz-
lerine ekledi.
Kırcaali’nin merkezinde yoğun 

bir şekilde inşa edilen çekici 
binalardan biri, konut ve ticaret 
kompleksi ARIETE CITY CEN-
TER.
ARIETE CITY CENTER, 

Kırcaali’nin merkez kısmında 
en cazip yeri olan Kuzey Ar-
pezos Parkı’nda yer alan bir 
konut ve ticaret kompleksidir. 
Bina, yürüyüş yolları ve oyun 
alanları arasında bir parkın 
içinde yer almaktadır. ARIETE 

CITY CENTER, anaokullarına, 
okullara, ticaret zincirlerine ve 
belediye idaresine hızlı yaya 
erişimine sahip geniş, aydın-
lık ve coğrafi konumu elverişli 

konutlar sunmaktadır. Sosyal 
etkinlikleri ve spor aktivitelerini 
sevenler, Arpezos Spor Komp-
leksi, Dimitar Dimov Dram Ti-
yatrosu ve Royal Sineması'nda 
sunulan en sevdikleri etkinlikle-
rin tadını çıkarabilirler.
ARIETE CITY CENTER’in 

inşaatında en yüksek kalite-
de sertifikalı yapı malzemele-
ri kullanılmıştır. Her biri şehir 
manzarasına sahip sekiz kata 
yayılmış bir, iki veya üç yatak 
odalı daireler arasından seçi-
minizi yapınız. İki seviyeli park 
yerleri ve garajlar, genellikle 
birden fazla arabaya sahip 
olan modern ailelerin ihtiyaç-
larını karşılamak için yeterlidir. 
Kompleksteki her bir konut gi-
rişi, sürekli video gözetimi olan 
ortak bir odaya sahiptir. ARIE-
TE CITY CENTER’in ticari kıs-
mın toplam alanı 4.500 m2'dir 

ve altında herkesin kullanıma 
açık rahat bir yeraltı otoparkı 
mevcut.
Konut ve ticari konutları erken 

bir aşamada satın alan müşte-
rilere kişisel tasarım için fırsat 
verilir. Bu nedenle, köklü bir 
şirket olarak bu yatırım fırsatı-
nı göz önünde bulundurulması 
önemle tavsiye edilir.
Bir ev seçmek sadece bir çö-

züm değil aynı zamanda bir 
felsefe ve duygusal tatminliktir. 

KOÇ EMLAK’in sunduğu konut-
ların özellikleri, mükemmel ko-
num, mükemmel altyapı, işlev-
sellik ve her ayrıntıya dikkatin 
birleşimidir. Kırcaali’nin merkez 
kısmında yer alan Kuzey Arpe-
zos Parkı’nda en büyük ve en 
modern konut ve ticaret komp-
leksi ARIETE CITY CENTER’in 
inşaatıyla 60 –150 metrekarelik 
daireler, mağazalar ve ticaret 
alanları sunulmaktadır.


