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“Soya Dönüş” Varna Meclisinden Geçemedi
niden görüşülmesi üzere
Meclise geri göndermişti. Teklif bu defa Meclis
üyelerinin 22 olumlu,
9 karşı ve 7 çekimser
oyuyla kabul edilmedi.
Önceki oylamada
Meclis oturumunda bulunmayan Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP)
Meclis Grubu tamamen
karşı oy kullandı.
Teklifi Yerel Meclise
sunan Kostadin Kosta-

Varna Belediye Meclisi
13 Ocak’ta yeniden yapılan oylamada geçen

yılın Aralık ayında aldığı bölgede 215 Türkçe
yer adına Bulgarca ad

verilmesi kararını doğrulamadı. Varna Valisi
İvan Velikov, kararı ye-

Plevne Camisi’ne Yine Saldırıldı
1825 yılı Osmanlı
yapımı tarihi Plevne
Camisi’nin vandallık
sonucu pencere camlarının taşla kırıldığına
dair ihbar verildi.
12 Ocak 2014 tarihinde akşam ve yatsı namazı arasında şehirdeki
Müslüman Cemaati Hz.
Muhammed Mustafa’nın
(SAV) dünyaya teşriflerinin 1443.yılını kutlamak
üzere camide Mevlit
Kandili programına katıldılar. Bundan rahat-

sız olan İslam karşıtlılar
daha sonra bu çirkin
saldırıyı gerçekleştirdikleri anlaşıldı.
Ertesi gün sabah ola-

yı ilk fark eden
Plevne Müftülüğü Sekreteri Nutfi Dayı
Bölge Emniyet
Müdürlüğü’ne
ihbar vermiştir.
Plevne Müftülüğü yetkilileri
ey l e m c i l e r i n
yakalanmalarını ve camiye verilen
zararların kapatılmasını
istiyorlar.
Kırcaali Haber

Balkan Turları, Pamporovo ve Bansko Kayak Turlarıyla Hizmetinizdedir.

dinov, Vali’nin amacına
ulaştığını yorumladı.
Kostadinov, “Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
yine bizi pes ettirdi. Gerçek şu ki, ülke egemen
devlet değil ve bir Türk
etnik parti bir defa daha
bizi pes ettirdi. Sonuçta
kimin iktidarda olduğunu
unutmamışız” dedi.
Kostadinov, teklifinden
vazgeçmediğini ve bir
dahaki oylamada Meclis

üyelerini desteklemeleri
için ikna etmeye çalışacağını söyledi.
Bundan yaklaşık 10-15
gün önce Varna’da büyük gerilim yaşandı.
Meclisin bölgede Türkçe yer adlarının Bulgarca adlandırılması kararını geri gönderen Vali
Velikov’a karşı protesto
düzenlenmişti.
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Bulgaristan Nüfüsü Her
Yıl 62 Bin Kişi Azalıyor
Demografik Politika
Merkezi, Bulgaristan'ın
nüfus artışı ile ilgili
karamsar tablo çizdi:
"Bulgaristan her yıl 62
bin kişi azalıyor", "Bulgarların yüzde 74'ü
mutsuz.”
Demografik Politika
Merkezi (TDP) adlı sivil toplum kuruluşunun
açıkladığı raporda,
Bulgaristan nüfusunun
hızla yaşlandığı, hastalandığı, azaldığı ve cahilleştiği bildirildi.
Bulgar Devlet Haber
Ajansında (BTA) düzenlenen basın toplantısında konuşan TDP
yetkililerinden Prof. Petır İvanov, "Bulgaristan
her yıl 62 bin kişi azalıyor" dedi. Bulgarların
ayrıca gittikçe daha
mutsuz olduklarını belirten İvanov, son 4 hafta içerisinde yapılan ek
bir araştırmanın halkın
yüzde 74'ünün kendini

"mutsuz" olarak nitelendirdiğini söyledi.
Ülkenin eksiye giden
nüfus artış eğilimlerini
anlatan İvanov "Saatte
8, günde 162 ve yılda
62 bin azalma temposu ile Bulgaristan,
nüfusu en büyük hızla
azalan başlıca 20 ülke
arasında birinci sırada
yer alıyor." dedi.
Resmi kayıtlara göre
7,2 milyonluk Bulgar
nüfusunun ne kadarının ülkede sabit yaşa-

dığının belli olmadığının altını çizen İvanov,
eriyen nüfusu yapay
şekilde arttırmak amacıyla son yıllarda 50
bin Makedonya vatandaşına Bulgar pasaportu verdiğini söyledi.
Ancak Makedonya kökenli vatandaşların pasaportlarını Avrupa’da
özgürce gezebilmek
için kullandıklarını ve
bu gibi yaklaşımların
ülkenin demografik soDevamı 2’de
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Edirne Valisi Hasan Duruer’in Sofya Ziyareti
Edirne Valisi Hasan
Duruer ve beraberindeki
heyet başkent Sofya’da
Sofya Bölge Valisi Emil
İvanov’un davetlisi olarak ziyarette bulundu.
İki günlük ziyaret kapsamında Edirne Valisi
Hasan Duruer ilk olarak Sofya Üniversitesi
Kütüphanecilik ve Bilgi
Teknolojileri bölümünü
ziyaret ederek burada
Üniversite Rektörü Prof.
Dr. Stoyan Dençev ile
bir araya geldi.
Bulgaristan siyasetinde ve idaresinde önemli
yeri ve görevi bulunan
Rektör Dençev yapılan
ziyaretten son derece
memnun olduklarını
belir terek Edirne’nin
kendileri için önemli bir
kent olduğunu ve Trakya
Üniversitesi gibi önemli
bir üniversite ile sürekli
olarak iş birliği içinde olduklarını ve öğretim görevlisi bazında değişiklikler yaparak çalışmalar
yaptıklarını kaydetti.
Ed i r n e Va l i s i H a san Duruer ise Rektör
Dençev’in diplomatik
kişiliği ve siyasi tecrübesi ile Türk-Bulgar
ilişkilerinin gelişmesine

büyük katkı sağladığını
bildiklerini ifade ederek
“bu tür ziyaretler yapı-

te. Zenginliği müşterek
paylaştığımız zaman iki
tarafın rahatlayacağını

için birlikte olmalıyız”
dedi.
Rektör Dençev ise Üni-

lan ziyaretlerle güçlü
olabiliyor. Tüm dünyada olduğu gibi bizde
de komşuluk ilişkileri
çok önemlidir. Bizde bir
Atasözü vardır. Komşu komşunun külünü
muhtaçtır derler. Veya
komşun zengin olursa evde rahat edersin.
Dolayısıyla son yıllarda Türkiye’nin güçlü bir
ülke olduğu görülmek-

düşünüyorum. Burada
yaşayan soydaşlarımız
ilişkilerin devamını sıcak tutmasını sağlıyor.
Sürekli bir şekilde öğrenciler Edirne’ye geliyorlar. Yıllarca iç içe
yaşamışız. Biz buraya
geldiğimiz zaman onlarda Türkiye’ye geliyor
ve rahat ediyorlar. Aynı
kültürün paydaşlarıyız
ve gelecekte de bunun

versitenin ve kendinsin
Türk-Bulgar ilişkilerinde
ne kadar önemli olduğunu göstermek adına
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın 27 Mart 2008
yılında gerçekleştirmiş
olduğu ziyaretin anısına
imzaladığı şeref defterini göstererek Edirne
Valisi Hasan Duruer’in
de defteri imzalamasını
istedi. Vali Duruer şeref

Başmüftülük, Eski Camii’nin mülkiyetine
ilişkin mahkeme kararını temyiz etti
Başmüftülüğün avukatı Krasimir Ruev,
yaptığı açıklamada, Eski Zağra Bölge Mahkemesinin şu
anda Dinler Müzesi
olarak kullanılan Eski
Camii’nin mülkiyetine
ilişkin kararını temyiz
ettiğini bildirdi.
Şikayet dilekçesini 30
Aralık 2013 tarihinde
Filibe Temyiz Mahkemesine sunduğunu açıkladı. Şikayette
gösterilen ana nedenle
ilgili bir soruya, avukat
mecaz anlamda şöyle
bir cevap verdi: "Eski
Z ağra Mahkemesi,
aldığı kararla ellerini
yakan patatesi atmış
oldu”.
18 Aralık 2013 tarihinde Eski Zağra Bölge
Mahkemesi, Başmüftülüğün devlet mülkiyetine geçirilen Eski
Cami’yi geri iade etme

dilekçesini reddetmişti. Mahkemeye göre
Başmüftülük, mülkün
sahibi olduğunu kanıtlamış değil. Davayla
ilgili mahkemeye caminin Eski Zağra Müslüman Cemaatine ait
olduğuna dair deliller
gösterilmemiş. Mülkün
1919-1944 döneminde
ve sonrasında uzun yıllardır Başmüftülüğe ait
olmasına ilişkin kanıtlar

sunulmamış, dinlenilen
iki tanığın anlattıklarından mülkiyet sahibi
kesin olarak tespit edilmemiştir.
Avukat Ruev, Eski
Zağra Mahkemesi’nin
davayla ilgili sunulan
önemli delilleri dikkate
almadığına dair kanaat
getirdi. Onun ifadesine
göre mahkeme, binanın statüsü konusuyla
ilgilenmemiştir. Eski

Camii’nin, Bulgar
kanunları hükümlerine göre Dinler
Müzesi statüsüne
sahip olmadığını
belirtti. Bunun dışında mahkemenin Başmüftülüğün mülkün Eski
Zağra Müslüman
Cemaatine ait olduğuna dair sunduğu kanıtları
dikkate almayıp,
başlıca tanıkların
ifadelerine odaklandığını kaydetti.
Ruev, davanın toplumda yarattığı gerilimin
de mahkeme kararına
etki yarattığı düşüncesinde.
Filibe Temyiz Mahkemesinin yaklaşık 2 ay
sonra davaya bakmaya başlayacağını, kararın ise en erken nisan
ayında beklenebileceğini tahmin ediyor.

defterini imzalayarak
Türk - Bulgar ilişkilerinin
gelişmesini gösterdiği
katkıdan dolayı teşekkür etti.
Rektör Dençev ziyaretin anısına Edirne Valisi
Hasan Duruer’e 24 ayar
altın kaplı bir gül hediye
ederek iyi niyet dileklerini iletti.
Buradaki ziyaretin ardından Vali Duruer ve
beraberindeki 16 kişilik heyet Bulgaristan
Müslümanları seçilmiş
müftüsü Mustafa Hacı
Aliş’i ziyaret ederek bir
süre fikir alış verişinde
bulundu. Yapılan görüşmede Sofya’da bulunan
Müslüman ve Osmanlı
dönemine ait eserlerin
durumların ve yaşayan
Müslümanların sayıları
gibi konular konuşuldu.
Vali Hasan Duruer
buradaki ziyaretini tamamladık t an s o nr a
Sofya Bölge Valisi Emil
İvanov’u ziyaret etti. Ziyarette Vali Yardımcılarının yanı sıra Sofya İl
Emniyet Müdürü de hazır bulundu. Burada yapılan görüşmede Sofya
Bölge Valisi Edirne’nin
bir sınır kenti olduğunu
bildiklerini ifade ederek
Edirne Valisini ağırlamaktan son derece
memnun olduklarını

dile getirdi. Yapılacak
iş birlikleri ile ilişkilerin
daha da gelişeceğine
dikkat çeken Bölge Valisi Edirne şehri ile Sofya şehrinin kardeş şehir
olmasını önerdi. Vali Duruer ise Edirne’nin 92 yıl
Osmanlı imparatorluğuna başkentlik yapmış bir
payitaht olduğunu belirtti
ve Sofya ile kardeş şehir
olunması konusunda bir
engel olmadığını bunun
alt yapısının geliştirilmesi için çalışmalara başlanabileceğini söyledi.
Vali Duruer ve beraberindekiler ziyaretin
ardından kısa bir şehir
turu yaparak şehirde
bulunan Osmanlı dönemi cami ve kente ait
bazı önemli eserleri gezerek yetkililerden bilgi
aldılar.
Vali Duruer ve beraberindeki heyette Edirne İl Emniyet Müdürü
Cemil Ceylan, Trakya
Gümrükleri Başmüdürü
Müslüm Yalçın, İl Özel
İdaresi Genel Sekreteri Muhammet Öztürk, İl
Kültür ve Turizm Müdürü
Ahmet Hacıoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl
Müdürü Serhad Ocak
ve Valilik Balkan Danışmanı Fahri Tuna ile bazı
gazeteciler katıldılar.
edirnehaberci.com

Ülke Nüfüsü Her Yıl
62 Bin Kişi Azalıyor
1. sayfadan devam

runlarına çare olamayacağını savundu.
Ülkenin genel nüfus
yapısı
TDP'in açıkladığı raporu göre 7,2 milyon
nüfuslu ülkede, Bulgar kökenli vatandaş
sayısı 4,7 milyon. Nüfus artışı pozitif olan
1,3 milyonluk Roman
azınlığının ardından
gelen en kalabalık
ikinci azınlığı 800 bine
yakın Türkler oluşturuyor. Raporda ülkede
yaşanan düşük doğurganlık oranının devam
etmesi durumunda
gelecek 20 yılda Bulgar nüfusunun 3,9 milyona kadar erimesinin
beklendiği belirtiliyor.
TDP üyesi Prof. Niko-

la Altınkov da devletin
demografik politikasını
gözardı ettiğini ifade
ederek, "Uyarı değil,
gerçek: 930 bin okur
yazar olmayan vatandaşımız var. Maddi
sıkıntılar yüzünden
aileler 'bir çocuğumuz
olsun' diyor. Oysa halk
olarak ayakta kalmamız için en az iki çocuklu ailelerimiz olmalı" diye konuştu.
2,5 milyon emekli nüfusu olan "yaşlanan"
Bulgaristan'da, demografik çöküşünün
önlenmesi için eğitimli
ailelerin daha kalabalık olmasını tavsiye
eden Altınkov, "Ona
kadar sayamayan bir
ebeveyninin 11 çocuğunun olması yanlış"
diye savundu.
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Sağlık sigortası olmayanlar, tüm hastane
tedavi giderlerini kendileri ödeyecek
Sağlık Bakanı Dr.
Tanya Andreeva, “Hastaneler, sağlık sigortası
ödeme imkanı olup da
bunu yapmayan hastaları tedavi etmeyecek.
Bu karar Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık
Kurumları Kanunu’nda
yapılacak değişikliklerle kanunlaştırılacak”
diye bildirdi.
Sağlık sigorta primlerini ödemeyen maddi
durumu iyi olan hastalar, sağlık hizmetlerine
başvurdukları takdirde
masrafların tamamını
karşılamak zorunda
kalacaklar, tedavi kurumları onlara ancak
yaşamı tehdit eden durumlarda yardım edecek.
Bakan, “Karar kanunlaştırıldığı halde hastaneler hiçbir endişe
duymadan sigor talı
olmayan hastalara tanı
koymayı reddedebilecek. Bu şekilde hastanelerin iflası önlenmiş
olacak” diye izah etti.

Kanser hastalarının tedavisine gelince genel

lık Haritası hazırlama
metodolojisi geliştiril-

mesinin tamamlanması gerektiğini belirtti.
Bakan, “Bu haritada
nüfusun yaşı, engellilik

durumu, karmaşık sağlık hizmetleri ve daha
birçok kriter ayarlanacaktır.
Onda bazı hastanelerin sahip oldukları
mülkiyete göre Sağlık
Sigorta Kasası ile sözleşme imzalayabilmesi,
diğerlerinin ise bunu
yapamaması gibi bir
mekanizma yok” diye
güvence verdi. Fikrin
hastaların korumasına
yönelik kuralların uygulamaya girmesi olduğu
belli oldu.
Sağlık Bakanı, "Kriterleri karşılayamayan
hastaneler kendisini
risk altında hissediyorsa, bunu yapmak için
yeterli zaman var" diye
belirtti.
Dr. Andreeva, Sağlık
Kasası’ndan Sağlık Bakanlığı bütçesine dahil
edilen tüp bebek ve aşı
prosedürleri faaliyetleri
için gereken kaynakların gelecek yıl bütçesinde tahsis edildiğine dair
kanaat getirdi. Bakan,

tileri hakkında haberdar
oldu.
Görüşmede Tuna Denim Şirketi daha 40 kişinin çalışacağı ikinci bir
atölye açarak, üretimini
arttıracak. Onarım çalışmaları tamamlanan
yeni atölyede yıl sonuna
kadar üretime geçilmesi
öngörülüyor.
Svetlozar İliev, “Sundu-

ğumuz çalışma koşulları hakkında personelin
görüşü bizi sevindiriyor.
Üstelik bizimle çalışmak
isteyenlerin sayısı da az
değil” diye kaydetti. Fabrikada başlıca kasaba
ve etraf köylerden kadınlar çalışıyor. İşçilere
taşıt ve yemek sağlanıyor. Maaşlar elde edilen
ürünlere göre hesaplanıyor, ortalama aylık maaş
geliri 400 leva civarında.
İşçiler firmanın en iyi
yanı işçi maaşlarını düzenli ödemesi olduğunu
paylaştılar.
Fabrika yöneticileri,
Momçilgrad kasabasında çamaşırhane tesisi
kurmayı düşündüklerini
ve bu fikir gerçekleşirse,
yeni edinim sayesinde
80 kişiye iş sağlanacak.
Kırcaali Haber

Dr. Tanya Andreeva
prosedüre göre olacağını söyledi.
Dr. Andreeva, mart
ayı sonuna kadar Sağ-

2014 yılı için iki misli
kaynak sağlanmasını
istediğini, ancak sektör
başına bütçe tahsisinin
makro çerçeveye dayalı olduğundan daha
fazla kaynağın tahsis
edilmesine imkan vermediğini izah etti.
Dr. Andreeva, "Sağlık sektöründe uzun
zamandan beri önemli

reformlar yapılmış değil ve ne kadar para
yatırım yapılsa da, ciddi sonuçlar olmayacak.
Bütçe felsefesi, özel
program ve politikalar
için kaynak tahsisi yapılmasından ibarettir.
Operasyonel programlar üzerinde çalışmak
için de fırsat olacak"
diye yorumladı.

3.sınıf matematik çalışma
kitabında ırkçı ödev
Ebeveynlerin, 3.sınıf matematik çalışma kitabında yer alan bir ödevde çocukların toplama
ve çıkarma işlemini alıştırmak üzere Roman ve
Bulgarları toplayıp çıkarmaları istendiği için ırkçı
ödev bulunduğuna dair alarm verdikleri bildirildi.
Ödevin içeriğinin şöyle olduğu açıklandı: “İzgrev
semptinde sayısı Bulgarlar’dan 271 daha az 363
Roman yaşıyor. İzgrev’de kaç Bulgar yaşıyor?”.
Ödevin ikinci versiyonu da var. Burada Romanların sayısı tekrar 363. Bulgarlar ise 27 daha az.

Tuna Denim Firması, açacağı ikinci
fabrikada 40 kişiye iş sağlayacak
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Başkanı Akif
Akif, kot üretimi yapan
Tuna Denim tekstil firmasını ziyaret etti. Kot üretimi dünyaca ünlü giyim
firması Levis’i tedarik
etmek üzere Türkiye’ye
ihraç edilmektedir.
Sayın Akif, firmaya
yaptığı ziyaretinde fabrikanın 2006 yılında
açılışından bu yana
gerçekleştirdiği yatırımlar ve yönetimin gelecek projeleriyle tanıştı.
Belediye Başkanı, her
iş yatırımını ve fabrikanın işindeki her yeniliği
desteklediğini ve yeni iş
yerleri açılmasına yönelik herhangi bir girişime
yardımcı olmaya hazır
olduğunu ifade etti.
Başkan, firmalar, belediye ve devletin istihdamın ve yeni programla-

rın gerçekleştirilmesinin
teşvik edilmesi için el
birliği içerisinde çalışmaları gerektiğini belirtti.
Fabrikanın İcra Müdürü
Svetlozar İliev’in eşliğinde tekstil atölyesini gezdikten sonra Akif Akif,
işçilerle tanışıp öğle yemeğinde aynı masada
buluştu ve onların yerel
yönetimden olan beklen-

Tekrar, sempte kaç Bulgar yaşadığı soruluyor.
Endişelenen ebeveynlerin ifadesine göre çocukların Bulgar ve Romanlar arasında fark yapmamalılar, çünkü hepsi Bulgaristan vatandaşıdır. Çalışma kitabını basan Prosveta Yayınevi
Müdürü Nikola Kitsevski, her hangi bir sorun
olmadığını düşünüyor. Tam bu ödevin, 10 yıl Romanların sosyal içermesi döneminde Eğitim ve
Bilim Bakanlığı’nın talebi üzere ders planına dahil
edildiğini belirtti.
Nikola Kitsevski, bu dönemde Bakanlıktan aldıkları bir mektupta çocukların küçük yaşta hoşgörülü olmayı alışıp, birlikte yaşadıkları farklı etnik
gruplar olduklarını bilmeleri gerektiği yazdığını
izah etti. Bu sebeple ders kitaplarında Bulgarların
dışındaki etnik azınlıkların da isimlerinin geçmesi
gerekli olduğunu ileri sürdü.
Kitsevski, bu gerçeklerin çocuklardan gizlenmeye çalışılmaması gerektiğini savundu. Şimdi
mesela öğrencilerin Bulgaristan’da mültecilerin
var olduğunu öğreneceklerini ve hatta yardımcı
ders kitaplarının içeriğinde Suriyelilerin de yer
aldığı ödevlerin olabileceğini paylaştı.
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Bulgaristan ve Romanya Avrupalı Siyasilere Kızgın
Avrupalı politikacıların, Rumen ve Bulgar
vatandaşlarının serbest
dolaşım haklarının kısıtlanması yönündeki
açıklamaları, Romanya
ve Bulgaristan'ı rahatsız
ediyor. Ülkeler, bunun bir
AB hakkı olduğunu savunuyor.
Romanya ve Bulgaristan vatandaşları, AB içerisindeki serbest dolaşım
engellerinin tamamen
kalkması için tam yedi yıl
bekledi. Sürenin dolması
ile birlikte 1 Ocak 2014’te,
istedikleri AB ülkesinde
çalışma hakkına kavuştular. Fakat bu, Almanya,
İngiltere gibi müreffeh
AB ülkelerinde, ‘sosyal
güvence sistemlerinin’
istismar edileceği endişesini doğurdu. Özellikle
Almanya’da koalisyonun
küçük ortağı Hristiyan
Sosyal Birlik’in 7-9 ocak
tarihlerinde düzenlenen
parti toplantısında görüşülmek üzere hazırlanan
karar tasarısındaki, “Biz
serbest dolaşımı destekliyoruz. Sosyal devletten
yardım almak için yapılan göçü ise reddediyoruz” ifadeleri Almanya’da
olduğu kadar, konunun
muhatabı Romanya ve
Bulgaristan’da da tartışma yarattı.
Romanya Dışişleri Bakanlığı, açıklamalara gereğinden fazla önem verilmemesi gerektiği görüşünde. Romanya Dışişleri

Bakanlığı Sözcüsü Branduşa Predasço tutumlarını şu sözlerle açıkladı:
“Serbest dolaşım Avrupa
Birliği’nin temel değerle-

neğin İngiliz hükümetinin
önerileri tam bir ayrımcılık örneği.” Bulgar Bakan,
ikinci sınıf Avrupa Birliği
vatandaşı muamelesi

'Kavramlar çarpıtılıyor'
Romanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Branduşa Predasço, Rumen

rinden ve Avrupa ortak
pazarın sütunlarından
biri. Bu bağlamda bazı
A lman politikacıların
açıklamalarını biz büyük
bir soğukkanlılıkla karşılıyoruz.”
Fakat Bulgaristan’ın tepkisi biraz daha sert oldu.
Bulgar Dışişleri Bakanı
Kristian Vigenin, göçe
karşı sert tedbirler alınmasını öneren İngiltere
hükümetine şu sözlerle
yüklendi: “Haftalardır süren kampanya bizi çok
rahatsız ediyor. Ortaya
atılan bazı öneriler, ör-

görmelerine kesinlikle
müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.
Avrupa Birliği içerisinde
serbest dolaşımı sınırlama isteği yeni değil. Belçika uzun bir süre önce,
ülkede çalışan fakat geliri
yüksek olmayan Avrupa
Birliği vatandaşlarını sınır
dışı etmeye başlamıştı.
İngiliz hükümeti ise birkaç
hafta önce yalnızca kişi
başına düşen milli gelirin
belli bir miktarın üzerinde
olduğu AB üyesi ülkelerden işgücü göçüne izin
verilmesini talep etmişti.

ve Bulgarların göçüne
atfen kullanılan “yoksulluk göçü” kavramının da
yersiz olduğunu savunuyor: “Bükreş bakış açısıyla, bu kavramla neyin
ima edilmek istendiğini
tam olarak anlamıyoruz.
AB vatandaşlarının diğer
bir AB ülkesine yerleşme
ve orada iş arama hakkı
vardır. Burada söz konusu olan AB içerisinde göç
değil, işgücünün serbest
dolaşımıdır. Biz, kasıtlı
olarak veya bilgisizlik yüzünden bu kavramların
çarpıtılmasından büyük

Tütün üreticilerin devlete yönelik de talepleri var
B u l g a r i s t a n Tü t ü n
Üreticileri Birliği Başkanı Tsvetan Filev, tütün üreticilerin haklarını
savunmak için düzenledikleri protestolara daha
yeni başladıklarını ve
Harmanli’de tütün yakma eyleminin sadece bir
prova olduğunu kaydetti. Protesto gösterilerin
sonucunda tüccarların
alım kampanyasını başlattıklarını belirtti. Tütün
üreticilerin bundan sonra devlete yönelik talepleri olacağını vurguladı.
Tarım ve Gıda Bakanı
Dimitır Grekov’un bir
emirnamesiyle tütün
alım komisyonlarında
bağımsız uzmanlar görevlendirilebileceğini
ileri sürdü. Devletin ürün
fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkı ulusal destek ödemeleri şeklinde

kapatabileceğini söyledi. Doğu Rodoplarda
yetiştirilen basma cins
tütünde bu fiyat farkının
6,50- 10 leva arasında
olduğunu paylaştı.
Filev’in ifadesine göre
bu tür ödemeler için sadece 200 milyon leva
gerekli, fakat böyle bir
uygulama sayesinde
200 bin iş yeri korunmuş
olup 100 bin ailenin geçimi sağlanacak.
Oryantal Tütün Üreticileri Birliği yönetiminde
bulunan Kirkovo (Kızılağaç) Belediye Başkanı
Sali Ramadan, örgüt
üyelerinin devletin sektöre ciddi bir şekilde
müdahale etmesini ısrar ettiklerini açıkladı.
Onlar bu talebini Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Başkanı Lütfi
Mestan ve milletvekille-

riyle yaptığı görüşmede
bildirdiler. Üreticiler, tütün alım süresini, komisyonlarda devlet uzmanları olmasını ve asgari
alım fiyatlarının garanti
edileceği kanun değişiklikleri yapılmasını talep
ediyorlar.
Tütün üreticilerin protestosunu bizzat destekleyen Belediye Başkanı,
Bulgartabac Holding,
Kırcaali BT, Socotab,
Michailidis, Misarian gibi
hemen hemen tüm büyük tütün tüccarlarının
artık alım kampanyasını başlattıklarını, fakat
sadece bir komisyonla
çalışıp göz boyamaya
çalıştıklarını belirtti. Bu
nedenle de tütün üreticilerin tütünü satmaya
acele etmedikleri anlaşıldı. Ramadan’ın ifadesine göre tütün tüccar-

ları arasında kesinlikle
bir kartel anlaşması var
ve bunun araştırılması
gereklidir. O, üreticilerin
lehine adımlar atılması
konusunda köy muhtarlarıyla görüştü.
Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Başkanı Sebihan Mehmet,
ilçe sınırları dahilinde
tütün alım komisyonları olmasına rağmen
tütün kampanyasının
durdurulduğunu belirtti.
Üreticilerin, tütüne daha
yüksek fiyat verilmesini
beklediklerini dile getirdi. Şu anda tüccarların
kilo başına ortalama
5,20-5,80 leva verdiklerini belirtti. Bu yıl Krumovgrad bölgesinde tütün üreticilerin sayısının
2 500’e düşmüştür.
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endişe duyuyoruz.”
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan bir
araştırmada, Avrupa’nın
yoksul ülkelerinden daha
zengin ülkelerine yönelen göçün, ülkelerin sosyal güvence sistemlerine olan etkisi incelendi.
Araştırmaya göre, Alman
ekonomisi göçten zarar
görmüyor, aksine fayda
sağlıyor. Almanya Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre de, Almanya’ya
gelen Bulgar ve Rumenlerin büyük bir kısmı sosyal sigorta primlerinin
ödendiği bir işte istihdam
ediliyor.
'Sosyal projeler uygulanmalı'
Romanya’nın Ber lin
Büyükelçisi Lazar Comanesçu, Romanya’dan
göç edenlerin genellikle
genç ve yüksek eğitimli
olduklarına dikkat çekerek, büyük bir göç dalgasına ihtimal vermediğini

söyledi. Büyükelçi, beyin
göçünün ülke için büyük
bir kayıp olduğunun altını
çizdi ve Romanya ekonomisinin gelişmesi halinde,
bu durumun değişeceğini
düşündüğünü belirtti.
Bulgaristan’ın Berlin Büyükelçisi Radi Naydenov
ise Almanya'nın bazı bölgelerinde özellikle kendi
ülkelerinde ayrımcılığa
uğrayan Roman ve Sintilerle ilgili sorunların bulunduğunu ve bu sorunların çözülmesi için de ülke
olarak üzerlerine düşeni
yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Şimdiden bazı işbirliği
projelerinin başlatıldığını
belirten Büyükelçi, hedefin hem kaynak ülkenin
hem hedef ülkenin hem
de göçmenlerin faydalanabileceği sosyal projeleri uygulamaya koymak
olduğunu belirtti.
DW

Tütün üreticileri Makas
yolunu kapattı
Geçen hafta Doğu Rodoplar’dan tütün üreticileri Makas Sınır Kapısı yolunu kapattılar.
Protestoya başlıca sınıra yakın Kirkovo (Kızılağaç) ve Krumovgrad (Koşukavak) belediyelerinden oryantal tütün üreticileri katıldı.
Belediye başkanları, “Tütün üreticileri, satın
alım kampanyasının geciktirilmesinden dolayı büyük endişe duyuyor. Kampanyanın başladığı bölgelerde ise tütüne çok düşük fiyat
veriliyor” diye paylaştılar. Koşukavak Tarım
Kooperatifi Başkanı Ognyan Slavyanov, “Bu
yıl üretimin iyi kalitede olmasına rağmen, 1
kilo tütüne geçen yıla kıyasla 1,5-2 leva daha
düşük fiyat veriliyor. Tütün şirketleri, ortalama
4,50’den 5,60 levaya kadar fiyat veriyorlar,
çok seyrek durumlarda 6,50 levayı geçiyor.
Tütünler bu fiyata 1991 yılında satılıyordu”
diye yorumladı.
Protesto gösterisi, Kızılağaç köyü yol ayrımında düzenlendi. Kızılağaç’ın Cerovo (Arabacıköy) köyü muhtarı İvo Çakırov, “Protestoya katıldık, çünkü artık bu duruma dayanılmıyor. Tütün sahipleri ürünlerinin küflenmeye
başlamasından endişeleniyorlar. Devlet, tütün
için minimum alım fiyatını garanti etmesi ve
tütün alım süresini belirlemesi gerekiyor” dedi.
Protestoya bölgeden belediye başkanları ve
milletvekilleri de katıldı.
Son yıllarda Kırcaali bölgesinde tütün üretiminde ciddi bir düşüş görülüyor. Çernooçene
(Yeni Pazar) bölgesinde bu yıl ancak 300 ton
tütün üretilmiştir. Bundan 10 yıl önce ise 8
misli daha fazla üretim kaydediliyordu.
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Çernooçene Belediyesi, 2013’te en çok AB
projesi kazanan belediye ödülünü aldı
İsmet İSMAİL
Çernooçene (Yeni Pazar) Belediyesi, 2013 yılında kişi başına en çok
AB projeleri kazanan
belediye olarak ödül aldı.
Plaket, Avrupa TV’de yayınlanan "Ulusal Takvim"
programının ekibi tarafından Belediye Başkanı
Aydın Osman’a sunuldu.
Ödülün etkin yönetim ve
belediyenin geliştirilmesinde gösterilen üstün
başarılar için verildi.
Aydın Osman, “Emeğimizin tanınması tüm belediye idaresinin ve bizim
girişimlerimize destek
veren bölge nüfusunun
katkısıyla olmuştur. Aldığımız her teşvik, zorluklara rağmen ileri devam
etmemiz için bize ivme
ve kuvvet verir” diye kaydetti.
Yeni Pazar Belediyesi,
2013 yılında 10 milyon
leva üzerinde AB destekli
projeler kazandı.
Bölgesel Kalkınma
Programı’nın Küçük Be-

lediyelerde Su Taşkınlarının Önlenmesi İçin Küçük
Ölçekli Önlemlere Destek
tedbiri üzere Yeni Pazar
köyünden geçen derenin
bir kısmında ıslah çalışmaları yapıldı. Kozloduy
Fonu’nun mali desteğiyle belediye merkezinde
bulunan Zname na Mira
Anaokulu’nda enerji verimliliğini iyileştirme pro-

jesi gerçekleştirildi.
Aynı tedbir üzere başka bir projeyle eski sokak lambaları yeni enerji
tasarruflu lambalarla
değiştirilecek. Kırsal
Kesimlerin Kalkınması
Programı kapsamında
stadyumun bulunduğu
Belediye Spor Kompleksi yeniden yapılandırıldı
ve Beli Vir (Mındırağaç),

HÖH Kırcalli Milletvekilleri,
tütün üreticilerini destekledi
Tütün alım fiyatlarını
az bulan üreticiler, Yunanistan yolunu kapatarak protesto eylemi
düzenledi. Yüzlerce
tütün üreticisinin katılımıyla düzenlenen protesto mitingine katılan
HÖH Kırcaali milletvekilleri Erdinç Hayrulla ve Mustafa Ahmet
üreticileri haklı isteklerinden dolayı desteklediler.
“Kesin olarak bu protestoyu düzenleyen tütün üreticilerini destekliyoruz” diyen milletvekili Erdinç Hayrulla, en
yakın zamanda tütün
kanununda değişiklikler
yapılacağını söyledi.
Miting alanına gelen
GERB Kırcaali milletvekili Tsveta Karayançeva, tütün üreticileri
tarafından yuhlandı ve
hatta linç edilmek istendi. GERB hükümeti sırasında tütün alım fiyatlarının düşünüldüğünü,

sigortaların ise yükseldiğini belirten üreticiler,
Karayançeva’yı aralarında görmek istemediler.
Kirkovo Belediye Başkanı Sali Ramadan da
tütün üreticilerinin protestolarını destekledi.
Ramadan, “Kirkovo ilçesinde toplam 23 bin
kişiden 15 bini geçimini
tütün üreterek sağlamaktadır. Tütün alım
kampanyası gecikti, fiyatlar ise düşük. Binlerce insanımızın kaderini

serbest piyasaya bırakamayız. Üreticilerimiz
haklarını savunmalarında her zaman yanında
olacağız” dedi.
Tütün üreticiler Birliği
Yönetim Kurulu üyesi
Ahmet Mümün Avrupa Komisyonuna, Bulgaristan hükümetine,
Parlamentoya ve tütün
şirketlerine gönderdiği
bir bildiriyi okudu. Bildiride, Kırcaali ilindeki
tütün üreticilerinin istekleri yer almakta.
Kırcaali Haber

Paniçkovo (Çanakçı), Komuniga (Kuşallar), Gabrovo (Gabra), Lyaskovo

(Pındıcak), Daskalovo
(Molla Musalar), Dyadovsko (Dedeköy), Jitnitsa (Ambarcılar), Minzuhar (Kalfalar), Pryaporets (Bayraktar Mahalle)
ve Petelovo (Horozlar)
köylerinde spor sahaları
inşa edildi.
Yeni yeşil alanların düzenlenmesi ve ıslah edilmesi ve Yeni Pazar’da
mevcut parkın yeniden
yapılandırılmasına ilişkin
bir park projesinin uygulanmasına da başlandı.
Kuşalan-Yaşlıköy (Jenda)
ve Bezvodno (Susuz) yolunun onarım projesi de
kazanıldı. Projeye göre
23 kilometrenin üzerinde yol yenilenecek. Bu
projenin uygulanmasının
turizmin gelişimine ivme

vermesi bekleniyor. Yaşlıköy ve Susuz, son yıllarda doğaseverler ve megalitik anıtları görmeye
meraklı olanlar arasında
bir turizm destinasyonu
olarak yer almaya başladı.
Avrupa TV’nin ödülleri bu yıl 13.kez ülkede
belediye başkanlarına
sunuluyor. Bu amaç için
yıl içinde televizyonun
birkaç ekibi belediyeleri
gezip, gerçekleştirdiği
projelerle tanışıp uygulanmasını takip ediyorlar.
Yıl sonunda bu konuda
en yüksek başarı gösteren belediyeler ödüllendiriliyor, Avrupa TV ise
prestijli sıralamaya giren
tüm belediyeler için özel
bir belgesel çekiyor.

Mestanlı Belediyesi, sokak lambalarından
binlerce leva tasarruf ediyor
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Başkan Yardımcısı Müh. Mehmet
Fahri, kasabada ve
tüm yerleşim yerlerinde
enerji maliyetini azaltmak için eski sokak
lambalarını yeni enerji
tasarruflu lambalarla
değiştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Belediyenin 2014
yılı bütçesinden sokak
aydınlatma sisteminin
bakımı için 30 000 leva
ayrılmıştır. Bu miktar
sokak aydınlatmasının
enerji verimliliğinin arttırılması için önlemlerin
uygulanması nedeniyle
geçen yıla göre önemli
ölçüde düşüktür. Sokak
lambalarının yenilenmesi Belediye ekipleri
tarafından kendi teknik
araçlarla gerçekleştiriliyor. Bu amaçla görevlendirilen iki uzman
vatandaşlardan gelen
günlük sinyaller üzerine de harekete geçiyor.
Köy muhtarları ve belediye personeliyle sürekli
telefon görüşmeleri yapılıyor. Eski lambaların
büyük bir bölümü modern sodyum ve enerji
tasarruflularla değiştirildi.
Müh. Mehmet Fahri,
“Kentsel çevrenin iyileş-

tirilmesi yönünde sokak
lambalarının yenilenmesi öncelikler arasında
olmaya devam ediyor.
Amacımız, Momçilgradlılara mükemmel sokak
aydınlatması sağlayarak, minimum giderle
maksimum para tasarruf etmektir. Bu yıl beklentimiz Momçilgrad’da
tüm sokak lambalarının
moder nizasyonu ve
yenilenmesinin sonlanmasıdır” dedi. Sokak
aydınlatmasının kullanımıyla ilgili yıllık giderlerin azaltılması bu alanda uygulanan önlemler
arasındadır. Konuyla
ilgili Belediye Başkan
Yardımcısı, modernizasyon yoluyla Momçilgrad
Belediyesi’nin yılda binlerce leva tasarruf ettiğini kaydetti. Bununla

beraber merkeze en
uzak ve en küçük köy
ve mezralar dahi olmak
üzere ilçe sınırları içerisinde aydınlatma olmayan hiçbir yerleşim yeri
olmadığına dikkat çekti.
Belediye tarafından
sokak aydınlatmasının
kontrol edilmesi için sürekli enerji izlemesi gerçekleştiriliyor. Uzmanlar,
lambaların sürekli vandallar tarafından tahrip edildiğini söylüyor.
Müh. Fahri, “Zararların
kapatılması vatandaşların hesabına oluyor. Bu
yüzden vatandaşların
ihlallere tanık olduklarında bizi 03631/6527
numaralı telefondan
arayıp zamanında ihbar
etmelerini rica ediyoruz"
diye belirtti.
Kırcaali Haber
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Sosyal Eşitsizlik ve Ekonomik Kriz - 2
Birimci bölümde serbest piyasanın kanun
ve kuralsız kalması
sonucu yaşanmış bir
ekonomik dramı örnek verdim. Buradaki
ana vurgu, yasal bir
düzenleme olmadığı
ve uygulanmadığı taktirde hedefleri sadece
manipüle ve aldatmaya dayanan kişi veya
örgütlerin bu tür boşluklardan istifade edeceği ve sonucun yıkım
olacağıdır. Ne yazık ki,
en ağır bedeli ödeyen
de o ülkenin halkıdır.
Ac aba Wall Stre et dinamizmi ve potansiyeli olan fakat
Arnavutluk’taki düzensizlik, kuralsızlık ve kargaşa ortamı olmayan,
zenginliğin daha eşit
paylaşıldığı, kural ve
düzenin olduğu, serbest piyasa kanunları
içersinde hareket edildiği bir yer bulunabilir
mi?
Araştırmamıza devam, ‘Halkın evi’ denildiği İsveç’e bir göz
atalım. İsveç gerçekten
de halkına çok özen
gösteren bir düzene
sahiptir. Sağlık sistemi
her vatandaşının yararlanacağı bir şekilde
kurulmuştur, hastanede
geceliği 20 Euro karşılığında kalınabileceği
gibi, bu ücret karşılığında burkulmadan kanser
tedavisine kadar her
şey dahil tam bir hizmet alırsınız. İşten çıkarılma durumunuzda,
yeni iş bulunana kadar
en son aldığınız maaşınızın % 75 karşılığında
her ay tazminat alırsınız. Hastalık durumunda çalışamayacaksanız
ise süresiz aynı yüzdeyi alırsınız. Eğer % 100
engelliseniz tam maaş
verilmektedir. Ana okullarda çocuklara büyük
bir özen gösterilmekte
ve aile fertleri masrafın
sadece % 10 karşılamaktadır. İşçi çalıştırma kanununa göre yıllık izinler beş haftadır.
Doğum yapıldığı taktirde 450 gün izne tabisiniz ve bu süre boyunca size maaşınızın %
80 ödenmektedir. Her
İsveç vatandaşı liseyi
bitirmekte ve üniversi-

te eğitimi doktora seviyesine kadar tamamen
bedavadır. Eğitiminiz
süresince çok uygun
krediler alabilirsiniz,

% 87 ailelerin çamaşır
makinesine ve % 99 televizyona sahip olmalarıdır. Fakat hayatta her
şeyin bir bedeli vardır,

Cem BAYRAKTAR - Ekonomist
bilimsel araştırmalarınız karşılanmakta ve
başarılı olduğunuzda
ekstradan teşvik verilmektedir. Emeklilik
yaşı 65’tir, evet uzun
bir yaş değil mi? Aslında ortalama yaş ömrü
78 olan bir ülke için pek
te uzun sayılmamaktadır. Ömrünüz yetmez
ise emeklilik yaşı az
olsa neye yarar! Aldığınız emeklilik maaşı
hesaplanırken sizin 15
yıllık en verimli (alınan
en yüksek maaş) üzerinden ve 2/3 karşılığı
olarak ödenmektedir.
Aynı zamanda enflasyon oranları ile de paralel olarak artmaktadır. İsveç bunu kolektif
çalışma sisteminin yan
etkileri olmadan başarmıştır. Fakirlilik var mıdır – tabi ki de vardır,
fakat o kadar cüzidir
ki üstünde durulmasına bile değmez. Aşırı
zengin kesim olmasına
rağmen, gösteriş yapılmadığı için onları fark
etmeniz (görmeniz) çok
zordur. Bakan veya belediye başkanlarının,
bisiklet veya halk otobüsü ile işe gittiği bir ülkede - gösteriş! İsveç’in
dünyada simge olmuş
birçok markası bulunmaktadır, fakat bunlardan ziyade önemli olan

İsveç halkı da bu yaşam standardı karşılığı olarak dünyanın en
ağır vergilerine sahiptir. İsveç’te her şey çok
pahalıdır çünkü bütün
ürün ve hizmetlerde
inanılmaz yüksek bir
KDV uygulanmakta.
Basit bir örnek verirsem
– bir sandviç aldığınız
taktirde bir kola da devlete almış bulunmaktasınız. Her şeye rağmen
İsveç’te ekonomik sorun olduğunu gösteren
bir kanıta rastlamanız
zordur. Aynı zamanda devlet kurumları ile
özel sektörün karşılıklı
bir dayanışma içinde
çalışmaları dikkat çekmektedir.
Elinizdeki kaynakları
bir şeyi elde etmek için
kullanırsanız, aynı kaynakları başka bir şeyi
elde etmek için kullanamazsınız. Buna ekonomi branşında ‘alternatif
gider’ denilmektedir.
Eğer paranızı, zekanızı ve zamanınızı belirli
bir hedefe yönelik konsantre ederek kullanırsanız, o sizi alternatif
bir hedefe yönelik kullanmanızı engeller. İnsanlar genelde uğruna
çalışıp, çabaladıklarını
elde etmek isterler,
bunlar her zaman para
olmasa da.

Rusya’da bilinen bir
gerçek var – burada
kimse kendisini her konuyu bilen birisi olarak
tanıtmıyor. Hiç bir ekonomi kitabı Rusya’da
karşılaşacağınız durumlar hakkında sizi
hazırlayamaz. Sebebi
de, hiç bir ekonomi
okulu Rusya’daki sistemi çözememesidir.
Yöneticisine bu kadar
bağlı ve yıllardan beri
gelen geleneksel bir
ticari anlayış içersinde
olan bir ülkenin, modern serbest piyasa
tarzına geçişinde sorunların olmamasını
hayal edebilen ola bilir
mi? Bu, gerçekten çok
zor bir soru ve bu sorunun cevabını bulmak
için çabalayan ekonomi uzmanlarının hep
döndüğü dolaştığı yer,
başlangıç noktasıdır.
Şöyle basit bir şekilde
izah edeyim; Aslında
Ruslar bizim hayat anlayışımızı, düşünce tarzımızı ve bakış açımızı
kabul edebilirler. Uluslararası insan hakları
örgütlerine, kanunlarına ve sistemine de üye

olabilirler veya sadece
gözlerini kapatıp hiç
umurlarında da olmayabilir.
Rusya’daki problem
kendisini amortize etmiş ekonomik sistemi
nasıl reform (modern,
yeni) yapmalarından
kaynaklanmak tadır.
Bazı ülkelerde ise sorun, nasıl bir ekonomik
sistem oluşturulabilir?
Dünya Bankası’nın
yaptığı araştırma sonucunda, dünyada yaklaşık iki milyar insanın
günde sadece bir dolar
ile geçimlerini sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu
insanların hayattaki tek
bir hedefi vardır – yaşayabilmek. Hayatta
kalabilenler ise ne bir
şeyi satın alabilirler, ne
satabilirler, ne de üretebilirler – yani ticaret
yapmazlar, yapamazlar çünkü ellerine ticaret yapacak hiçbir şeyi
yoktur. Onlar sadece
fakirdirler! İnsanlar
Afrika’da olduğu kadar, dünyanın hiç bir
yerinde bu kadar fakir
ve yoksul değildirler.
Dünyada en değerli

madenlerinin bulunduğu bu kıtada tam
anlamı ile bir insanlık
ayıbı yaşanmaktadır.
Açlık ve susuzluktan
ölen insanların olduğu bir yerde nasıl bir
ticari kurallardan konuşabiliriz. Yine Dünya Bankası’nın yaptığı
araştırma sonucunda,
dünyanın en fakir on
ülkesi Afrika’dan dır.
Hiç bir Afrika ülkesinde, modern bir hayat
yaşam standardı bulunmamaktadır. Bunların içinde petrolün
bol olduğu Libya ile
elmas ve zümrütlerle
dolu olan Güney Afrika dahil.
Ne ilginçtir değil mi?
Oysaki düşünüldüğünde, Afrika insan evriminin başlangıç yeridir. İlk
büyük medeniyetlerin
oluştuğu ve kurulduğu
yerdir. İnsanoğlunun
beşiğidir.
“Dünyayı daha iyiye
değiştirecek en büyük
silah, eğitimdir” Nelson
Mandela – kendisini
saygı ile anıyoruz.
Devamı var...

Asgari işçi ücreti, iki defa
40’ar levayla zamlanacak

Hükümet, 2015 ve
2016 yıllarında asgari
işçi ücretinin iki defa

levaya çıkması öngörülüyor.
Bu hesaplar Maliye

40’ar levayla yükseltilmesini planlıyor.
Böylece önümüzdeki
yıl en düşük işçi ücreti şimdiki gibi 340
leva değil, 380 leva
olması bekleniyor.
2016 yılında ise 420

Bakanı Petır Çobanov
tarafından hazırlanan
orta vadeli mali planda yer alıyor. Ay sonuna kadar mali plan
onaylanmak üzere
Bakanlar Kurulu’na
sunulacak.

Hükümet önümüzdeki iki yıl içinde
emekli maaşların da
zamlanmasını öngörüyor.
En y üks e k
emekli maaşı
en fazla 70
leva zamlanarak, 1 Temm u z 2 0 15
tarihinden
itibaren 910
leva olması
b e k l e n i yo r,
2016 yılında
aynı tarihten
sonra ise 980
leva olması
öngörülüyor. Bu azami sigorta prim tutarlarının 2 400 levadan
2 800 levaya yükseltilmesiyle mümkün
olacak.
Kırcaali Haber
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AB’nden Bulgaristan’a 7 milyar Avro sağlanacak
Avrupa Birliği’nin yeni
2014-2020 program döneminde Bulgaristan’a
tarım sektörü için 7
milyar euro verilecek.
Bu Avrupa Komisyonu
Temsilciliği’nin düzenlediği forumda açıklandı.
Forumda Başbakan
Yardımcısı ve Adalet Bakanı Zinaida Zlatanova,
sosyal demokratlar ve liberallerin grubundan AB
milletvekilleri İvaylo Kalfin ve Filiz Hüsmenova
ve Gıda Güvenliği Kurumu Başkanı Plamen
Mollov da yer aldılar.
AB Milletvekili İvaylo
Kalfin, “Kaynaklar ülkemizin 2007-2013 döneminde aldığı kaynaklara
bakılırsa, 2 milyar leva
arttırılmıştır” dedi. Onlardan 5,5 milyar euro
doğrudan ödemeler, 1,5
milyar euro ise Kırsal
Kesimlerin Kalkınması
Programı kapsamında

sağlanacak.
Başbakan Yardımcısı
Zinaida Zlatanova, tarım
için verilen kaynakların
arttırılmasının Bulgar
çiftçilerinin aldığı sübvansiyonların AB ülkelerinde yapılan yardımların ortalama düzeyine
eşit olmasına ilişkin AB
politikasının bir parçası
olduğunu belirtti.
Zlatanova, hükümetin her bir durum için
varyantlar geliştiremez
olduğundan ilgili vatandaş ve çiftlik sahiplerinin aktif olarak Avrupa
programları hakkında
bilgi aramaya çağırdı.
Önemli bir yenilik de
150 bin euro üzerinde
doğrudan ödemeler alan
çiftçiler bu miktarın aşıldığı durumlarda kısıtlamalara tabi tutulacaklar.
Minimum tutar, belirlenen 150 bin eurodan en
fazla yüzde 5 oranında

olabilir, ancak devletler
bu yüzdeyi arttırmayı
seçebilirler.
Kalfin, “Tarım politika-

daha yüksek sübvansiyonlar alacağı olmasıdır” diye kaydetti. Onun
ifadesine göre, bu tarım

da kalmayı tercih etmesi
amacıyla yapılıyor. Ayrıca büyük ve orta miktarda sübvansiyon alan

sı yenilikleri arasında
genç çiftçilerin 5 yıllık
bir süre için yüzde 25

faaliyetlerinin teşvik edilmesiyle bu bölgelerde
bulunan nüfusun oralar-

veya Bölge Kalkınma
Programına dahil olan
çiftçiler sicile kayıt olacaklar. Kalfin, şu anda
doğrudan ödemelerin
yaklaşık yüzde 80'inin
çok az sayıda çiftçiler
tarafından alındığına
dikkat çekti.
Tahıl üreticileri, meyve yetiştiricileri, hayvan

Tekirdağ'da Türk ve Bulgar İşadamları Zirvesi
Trakyakent Belediyeler
Birliği tarafından organize
edilen ve Trakyakent ve
Tekirdağ Ticaret Ve Sanayi Odası ortaklığında
Tekirdağ'da düzenlenen
'4. Türk ve Bulgar İşadamları Zirvesi' Tekirdağ
Ticaret Ve Sanayi Odası
konferans salonunda gerçekleşti.
Türkiye'nin Bulgaristan ile ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarının
arttırılması, Tekirdağ’ın
marka şehirler haline
dönüşmesi, ihracatçı firmaların dış pazar paylarında artış sağlaması
amacıyla Bulgaristan'ın
Filibe, Burgaz ve Sliven
bölgelerinden çok önemli temsilcilerin ve çeşitli
sektörlerden 60 seçkin
iş adamlarının katıldığı
4. Türk ve Bulgar İşadamları zirvesi Tekirdağ
Ticaret Ve Sanayi Odası
konferans salonunda gerçekleşti.
Tr a k ya ke nt B e l e di yeler Birliği Başkanı
ve Tekirdağ Belediye
Başkanı Adem Dalgıç,
Bulgaristan'dan gelen
konuk bakan, milletvekilleri, belediye başkanları
ve yabancı işadamları ile
tek tek ilgilenirken başta Balkan ülkeleri olmak
üzere tüm Avrupa Ülkeleri ile sıcak görüşmeler
halinde oldukları bu tarz
zirvelere devam edeceklerini söyledi. Trakyaket

Belediyeler Birliği Başkanı Dalgıç, hızla büyüyen markalaşma yolunda önemli adımlar atan
Tekirdağ'ın konum olarak
da cazibe merkezine dönüşmesi komşu ülkelerin
işadamlarının gözünü
Tekirdağ'a çevirmesine

yol açtığını söyledi.
Yakın bir zamanda yaklaşık 2014'ün sonuna
doğru Liman kenti olan
Tekirdağ'a Asya Port'un
da dahil olmasıyla hem
Trakya hem de Türkiye
ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını ve
Tekirdağ'ın çok hareketleneceğini belirten Başkan
Dalgıç, "Trakya’nın ve
Tekirdağ'ın kalkınması ve
marka şehir olması adına
tüm dünya işadamlarını

hızla büyüyen Tekirdağ'a
yatırım yapmaya davet
ediyorum" dedi.
4. Türk-Bulgar İşadamları Zirvesi'nin finalinde
her iki heyet anlaşmalar
yapmak üzere sıcak görüşmeler düzenlerken
Bulgar işadamları daha

sonra çeşitli firmalara ziyaretler gerçekleştirdi.
Trakyakent Belediyeler
Birliği Başkanı ve aynı
zamanda Tekirdağ Belediye Başkanı Op. Dr
Adem Dalgıç'ın ev sahipliği yaptığı Türk-Bulgar
işadamları zir vesinin
onur konukları arasında Bulgaristan’ın Eski
Ulaştırma Bakanlarından
Aleksandır Aleksandrov,
Ürdün Başkonsolosu Dr
Barmaui, Bulgaristan Bur-

gaz Valisi Pavel Marinov,
Bulgaristan Milletve kili
Atanas Zafirov, Bulgaristan Parvomay Belediye
Başkanı Angel Papazov,
Kriçim Belediye Başkanı
Atanas Kalcev, Sadovo
Belediye Başkanı Dimitır Zdravkov, Dimitrovg-

rad Belediyesi Meclis
Başkanı Stefan Dimitrov, Ram Trakya Birlik
Müdürü Prof. Dr. Ivan
Varlyakov, Filibe Ticaret
Ve Sanayi Odası Başkanı Dobrina Prodanova,
Sliven Ticaret Ve Sanayi
Odası Başkanı Kolü Kolev, Haskova Ticaret Ve
Sanayi Odası Başkanı
Yanço Yanev, Belediye
Başkan Yardımcıları ve
iki ülke işadamları yer
aldı.
İHA

üreticileri ve diğer çiftçilere yapılan doğrudan
ödemelerin bir kısmının
tutulması öngörülüyor.
Bu kaynaklar, kuraklık ve
doğal afetler durumunda tazminat ödenmesi
için kullanılacak, ama
o yıl içinde böyle şeyler
yaşanmadığı takdirde
tutulan sübvansiyonlar
gelecek yıl çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.
Kalfin, “Avrupa Birliği,
tarım bütçesini sınırlamaya başladı. 20142020 dönemi için tarım
bütçesi AB’nin genel
bütçesinin yüzde 38’ini
oluşturuyor. 2007-2013
döneminde de bu miktardaydı” diye belirtti.
Kalfin, “2016 yılında
Avrupa Birliği’nin 20142020 dönemine ilişkin
genel bütçeyi gözden
geçirmesi bekleniyor.
O zaman ekonomik durumun iyileştiğine dair
göstergeler olursa, şimdi Avrupa Komisyonu
ile müzakere olunan AB
programları miktarının
arttırılması pek mümkün” diye sözlerine ekledi.
Kırcaali Haber

Sosyal Projenin Süresi Uzatıldı
Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi, Uzatılan El ve
Onurlu Yaşam İçin Destek projeleri kapsamında
sosyal hizmetler sunmaya devam edecek. Belediye
Başkanı Akif Akif, kamu mutfağı hizmetinin
süresinin uzatılması için sözleşme imzaladı.

Uzatılan El projesi kapsamında sunulan bu hizmete
6 ay önce başlandı ve ilçeden 70 kişiyi kapsıyor.
Proje uygulanması üzere bu kişilere ücretsiz
olarak yemek sağlanıyor. Bu hizmet Nisan 2014
tarihine kadar uzatılıyor.
Sosyal Yardım Kurumu tarafından uygulanan
Onurlu Yaşam İçin Destek projesi kapsamında
sağlanan sosyal hizmet Ağustos 2014 sonuna
kadar uzatıldı. Proje esnasında 74 kişisel asistan
sağlık durumunun kötü olan kişilere bakım hizmeti
sunuyor. Bir sonraki aşamada tüketicinin evinde
sosyal hizmetler verecek daha 11 özel asistan
atanacak.
Momçilgrad Belediyesi, zor ve eşit durumda
olmayan vatandaşlara yardım edilmesi için sosyal
projelere son derece güveniyor.
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Peygamberimizin doğumu kutlandı
13 Ocak’ta Kırcaali Merkez
Cami’nde Bölge Müftülüğü tarafından Hz. Muhammed Mustafa
(SAV) Efendimizin yeryüzüne
teşriflerinin 1443. yıldönümü
münasebetiyle Mevlit Kandili
programı düzenlendi. Programda Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, Müftü Vekili Erhan
Recep ve Kırcaali Merkez Camii imamları Erdinç Hayrulla ve
Avni Tahir yer aldılar. Mevlid-i
Şerif, Aşr-ı Şerif, ilahiler okundu, cemaatin de iştirakiyle tekbirler, salatü selamlar getirildi,
dua edildi. Müftü Vekili Erhan
Recep’in konuşmasıyla başlayan program Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet’in Mevlit Kandili ile ilgili verdiği vaazıyla sona
erdi.
Program öncesi Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Kırcaali Haber için şunları söyledi:
“Alemlere rahmet Hz. Muhammed (SAV) 12 Rebiul-evvel 571
yılında Mekke-i Mükerreme’de
dünyamızı aydınlattılar. Bu
sene açısından bu 12 Ocağı
13’e bağlayan geceydi, yani
dün akşamdı. Cemaatimize
kolaylık sağlama düşüncesiyle
bugün öğlen öncesine biz programı erteledik. Kırcaali Haber
gazetesinin vasıtasıyla da bunu
cemaatimize duyuruda bulunduk. İçerik olarak da önceden
belirttiğimiz gibi mevlit okuyup,
asrı şerifler, salatü selamlar
getirdikten sonra Peygamber
Efendimizin (SAV) doğumu

hayatımızda neler değiştirdi,
bize nasıl bir yenilik getirdi,
Efendimiz hangi ilkelerle geldi
ve bizlere neleri öğretti özene
binayen ehemmiyetiyle, bunları
cemaatimize arz etmeyi çalışacağız. Yüce Allah, Efendimizin
alemlere rahmet olarak gönderildiğini ifade ediyor. Onun ahlakının en yüce, en güzel ahlak
olarak övüyor. Dolayısıyla sadece inananlara değil, inanmayanlara da rahmet olduğunu
bildiriyor. Bu doğrultuda Mevlit
Kandili’nin buradan dünya barışına, insanlığın huzuruna, istik-

rar ve barışına vesile olmasını
temenni ediyorum”.
Bölge Müftüsü, Mevlit Kandili

münasebetiyle Kırcaali bölgesinde bulunan diğer merkez
camilerde de programlar dü-

zenlendiğini belirtti.
Ayrıca Mevlit Kandili münasebetiyle Kırcaali Bölge Müftülüğü
Vaizesi Sibel Mehmet’in yürüttüğü Kız Kuran Kursu öğrencileri geçen hafta sonu "Gül Rayihali (kokulu) Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (SAV)"
adlı bir pano hazırladılar.
Sibel Hoca, müftülükte bayanların da katılımıyla gerçekleştirdiği sohbette ilk Peygamber Hz.
Adem’den (AS) başlayarak Hz.
Muhammed’e (SAV) kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlere
değinerek Efendimizin yeryüzüne gönderilen son peygamber
olarak önemini vurguladı.
Öte yandan Türkiye’den konuk imam Recai Yıldız Hoca
da Merkez Camii’nde yürüttüğü
Erkek Kuran Kursu’nda öğrencilerine Mevlit Kandili’ne özel
sohbette bulundu.
Programın sonunda Yüksek
Şura Başkanı Sn. Şabanali
Ahmet vaaz etti.
Resmiye MÜMÜN
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