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tipi, Rus yapımı savaş uçaklarını
teknolojik ömrünün sona ermek
üzere olması gerekçesiyle müttefik ülkelerin NATO uçaklarının
bu görevi "air-policing" kapsamında devralmasına karşı çıkan
Radev, silahlı kuvvetlerden istifa
ederek siyasete atıldı.
Hava Kuvvetleri komutanı ola-

rak çok sayıda ödül alan Radev,
askeri görevi sırasında Hava
Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Müdiresi Desislava
Gençeva ile evli.
Radev' in yardımcılığını
BSP'den Avrupa Parlamentosu
Milletvekili olan İliyana Yotova
yapacak. AA

Bulgaristan’da geçen Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklediği adayın kaybetme-

gösterdiği Parlamento Başkanı Tsetska Tsaçeva’nın
seçimini kaybetmesi üzerine parlamentonun ilk otu-

si sonrası Başbakan Boyko
Borisov, parlamentoya istifasını sundu.
Başbakan Boyko Borisov
lideri olduğu Bulgaristan’ın
Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin
cumhurbaşkanlığına aday

rumunda istifa edeceğini
açıklamıştı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin geçen Pazar günü
yapılan ikinci turunda ana
muhalefetteki Bulgaristan
Sosyalist Partisi’nin (BSP)

Başbakan Boyko Borisov istifa etti

Kayıtlı 8,35 milyon seçmenin
bulunduğu Bulgaristan'da yurt
dışındaki seçmenler de dahil
toplam 3 milyon 200 bin seçmenin sandık başına gittiği seçime katılım oranı, yüzde 48,7
dolaylarında oldu.
Eski Hava Kuvvetleri komutanı emekli General Rumen Radev, ikinci turda oyların yüzde
59,35'ini alırken, rakibi olan
Parlamento Başkanı Tsetska
Tsaçeva ise oyların 36,17'sini
alabildi.
Radev, Bulgaristan'ın 1989 yılında girdiği 27 yıllık demokratik sistemin 5. Cumhurbaşkanı
olacak.
Türkiye’deki Bulgaristan vatandaşları oylarının çoğunu
Tsetska Tsaçeva’ya verdi. Oy
kullanan 35 689 kişiden 21

658’i oyunu Tsetska Tsaçevaya
verirken, 14031 kişi oyunu Rumen Radev’e verdi.
Bu arada, Başbakan Boyko
Borisov, GERB'in adayı olan
Parlamento Başkanı Tsetzka
Tsaçeva'nın seçimi kaybetmesi durumunda hükümetinin istifasını sunacağını bildirmişti.
Borisov, partisinin cumhurbaşkanlığı yetkisinin dışında kalması durumunda GERB partisinin
de yönetimden çekilmesinin son
derece doğal bir karar olduğunu
açıklamıştı. Bulgaristan'da Başbakan Borisov'un kararı merakla bekleniyor.
Rumen Radev kimdir?
Bulgaristan'ın 53 yaşındaki
yeni Cumhurbaşkanı Rumen
Radev 1982 yılında memleketi olan Dimitrovgrad'daki Ma-

tematik Lisesi'ni ve ardından
Dolna Mitropoliya Hava Kuvvetleri Yüksek Okulu'nu, 1987
yılında “dönem birincisi olarak”
tamamladı. Sofya'daki Gergi
Rakovsi Yüksek harp Okulu'nda
eğitimini sürdüren Radev, doktorasının aldıktan sonra 2003
yılında ABD'deki Maxwell Hava
Üssü'nde Stratejik Araştırma
dalında eğitim gördü.
Bulgaristan'ın en tecrübeli jet
pilotu olarak nitelenen Radev
korgeneral rütbesine kadar yükselerek Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.
Radev, özellikle hava sahasının korunması konusunda Boyko Borisov Hükümetinin Savunma Bakanı Nikolay Nençev ile
ciddi görüş ayrılıkları yaşadı.
Bulgaristan'ın elindeki MİG
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Prof.Dr. İlber Ortaylı, son Bulgar Kralı
II. Simeon ile bir söyleşi gerçekleştirdi
Prof. Dr. İlber Ortaylı
2. Dünya Savaşı’ndan
eski İran Kraliçesi Farah
Diba’ya, Demirperde yıllarından Osmanlı ailesinin sürgün günlerine birçok konuda soruyu Bulgar
Kralı II. Simeon'a yöneltti.

tim almış olursanız olun,
her şeyi çocuk kafasıyla
görürsünüz. Hissettiğim
tek şey, o andan itibaren
çocukluğumun bitmiş olduğuydu. Anladım ki artık
farklı davranmak zorundayım. Etrafım farklı in-

zamanlar çok güzeldi...
- Ben Bulgaristan’dan
o güne dek hiç ayrılmadığımdan dolayı benim
için gördüğüm her şey
olağanüstüydü. Biz limana gider gitmez gemi
hemen limandan ayrıldı

ve önce İzmir’e, sonra
İskender un’a, oradan
da asıl hedefimiz olan
Mısır’ın İskenderiye şehrine gittik. Türkiye’de uğradığımız limanlarda bize
şahane meyveler getir-

geri dönemedi. İkinci
ünlü göçmen de tabii ki
sizdiniz, meşhur Bulgar
Kralı. Tabii bir de eski
Arnavutluk Kralı Ahmet
Zog vardı.
- O da 1946’da Mısır’a
gitmişti.
Evet ama Mısır’a gitmeden önce birkaç gün
İstanbul’da Pera Palace Oteli’nde kalmıştı.
Peki siz Mısır’da eski
Osmanlı hanedanının
mensuplarıyla ne zamantanıştınız?
- Evet, o dönem Osmanlı hanedanının bazı mensupları da İskenderiye’de
yaşıyordu. Annem onlarla tanışıyordu. Biriyle,
Osman Osmanoğlu’yla
biz aynı okula gittik. Hanedandan Prenses Neslişah, Prenses Necla ve
Prenses Hanzade kardeşler de İskenderiye’deydi.
Düşman hanedan çocuklarının arkadaşlığı
Neslişah, sizin Otto
von Habsburg ile yakın arkadaştı. (Avusturya-Macaristan
Monarşisi’nin son veliaht prensi) Otto, dayınızdı değil mi?
- Evet dayım sayılırdı,
çünkü onun annesi, be-

bir bir ine düşmandı.
Ama Otto ve Osmanlı Hanedan Defteri’ne
kaydı yapılan son kişi
olan Neslişah çok iyi
arkadaştılar!
Otto
1976 ’d a
Almanya’da Avrupa Parlamentosu üyeliğine seçildiğinde ona bir tebrik
mesajı gönderdim. Bana
cevabında, “Simeon, mesajın için teşekkür ederim.
Şu andan itibaren, Avrupa
Parlamentosu’nda senin
temsil ettiğin Bulgaristan’ı
savunan en azından bir
kişi olacak.” Yani parl a m e n t o d a ko m ü n i s t
Bulgaristan’ı savunmayacaktı.
"Bulgar Türklerinin
trajedisini anlattım"
Bulgaristan’daki o korkunç olaylar, Türklerin
isimlerinin zorla değiştirilmesi kampanyası da
komünizm döneminde
yaşandı.
- Evet, o olaylar korkunçtu. 1984’te sadece Türkler
değil, aynı zamanda etnik
olarak Bulgar olan Müslümanlar da komünist rejim
tarafından baskı görmeye başladı. Zorla isimleri değiştirildi. O dönem
bir sürü insanı sürgüne

Bulgar Kral, İstanbul'da
pasapor t kontrollünde
polisle yaşadığı bir anısını
anlattı. Bulgar Kralı, "Birkaç sene önce İstanbul’a
geldiğimde herkes gibi
havaalanında polise pasapor tumu gösterdim.
Son derece uluslararası
bir tavırla, Türkçe 'Eski
Bulgaristan Başbakanıyım' dedim. Adam, pasaportuma bakıp 'Majesteleri, sizi görmek büyük
zevk' dedi. Ve bunu Bulgarca söyledi! Meğer Bulgaristan Türküymüş!" diye
konuştu.
Bulgar Kralı'nın Hürriyette yayımlanan söyleşisi
şöyle:
Çocuk yaşta ‘Balkanların Prusyasının kralı
olmak nasıl bir şeydi?
- ‘Balkanlar’ın Prusyası
lafı, Bulgaristan’a sonradan yapıştırılmış bir yafta.
Evet, belki Bulgar ordusu
iyi bir orduydu ama bu
bizi Prusya yapmaz. Altı
yaşında kral olmakla ilgili en net hatırladığım şey
şu: Babamın çok hasta
olduğu bize zaten söylenmişti. Ama bir çocuğun
ölümü anlaması çok zor.
Babamın öldüğünü şöyle
anladım: Altı yaşındaydım
ve normalde bana ‘ekselansları’ derlerdi. Ama bir
gün aniden ‘majesteleri’
diye hitap etmeye başladılar. Anladım ki, o gün
babam öldü.
Altı yaşında kral olmak
nasıl bir histi?
- Çocuk zihniyeti, çocuk
zihniyetidir. Ne kadar eği-

sanlarla çevrildi. Ve tabii
ki çok zor bir dönemdi,
İkinci Dünya Savaşı yıllarıydı, Bulgaristan’da
bombalamalar yaşandı.
Hemen sonra Sovyet işgali gerçekleşti. Bu da
başka bir şoktu. Ondan
sonra bir şok daha, yeni
komünist rejim geldi.
Siz ne durumdaydınız
bu arada?
- Biz esir gibiydik. İşgalden sonra iki sene
daha orada kaldık, sonra
Bulgaristan’da ‘Monarşi
gitsin mi kalsın mı?’ diye
referandum yapıldı. İnsanların yüzde 94’ü cumhuriyet istedi. Aslında o
dönemdeki Sovyet işgali, bize bu referandumun
ne kadar gerçek olduğunu gösterdi. Sonuçlar
açıklandıktan sonra bize
ülkeyi terk etmemiz için
sadece bir hafta süre
tanındı. Annemin ailesi
İskenderiye’de yaşıyordu.
O yüzden Mısır’a gitmeye
karar verdik. 48 saat içinde Şark Ekspresi’ne binip
İstanbul’a doğru yola çıktık.
Ne kadar kaldınız
İstanbul’da?
- 17 Eylül 1946 sabahıydı, Bulgaristan’dan
trenle İstanbul’a geldik,
istasyondan doğruca limana gittik. Dolayısıyla
İstanbul’u sadece birkaç
saat görebilmiştim.
"Muzu ilk defa Türkiyede gördüm"
Yani İstanbul’un siluetine dair bir fikir yok
kafanızda? Eminim ki o

diler, kavun, karpuz, vs.
Muzu hayatımda ilk defa
Türkiye’de gördüm. Bu,
benim gibi hayatında muz
görmemiş bir çocuk için
büyük bir lükstü.
Ant alya’da yet i şen
muzu yemişsinizdir siz.
Şimdi gitseniz öyle bir
şansınız olmaz çünkü
bütün şehir otel doldu
ve o harika muz bahçeleri yok oldu. O yıllarda
Türkiye’de iki önemli
göçmen ağırladık, biri
Polonya büyükelçisiydi, Almanlar Polonya’yı
işgal ettiğinde ülkesine

nim büyükannemin kız
kardeşiydi. Otto’ya siyasi kariyeri nedeniyle çok
saygı duyardım. Çünkü
daha sonraki yıllarda Avrupa Parlamentosu’na
girdi.
Av r u p a P a r l a m e n tosunun tek Türkofil
(Türkleri seven) üyesiydi. Otto her zaman açık
açık Türkiye’yi desteklemiştir. Avusturya’nın
s o n i m p a r a t o r u ve
Macaristan’ın son kralı
olan I. Karl’ın oğluydu.
Ve çok şaşırtıcı bir şekilde bu iki hanedan

gönderdiler. Bu trajediyle ilgili Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nde ve
Arap Ligi’nde konuşmalar
yaptım. O dönem yaklaşık
300 bin Bulgaristan Türkü
Türkiye’ye geldi.
Aslında bir yerde
Jivkov’a (1971-1989 yılları
arasında Bulgaristan Başbakanı olan Todor Jivkov)
teşekkür etmeliyiz çünkü
bize 300 bin kişi gönderdi, önce şoke olduk,
ancak daha sonra hastanelerimiz Bulgaristan’dan
gelen en üst seviyede
hemşirelerle doldu. Ayrı-

ca marangozlar, elektrik
teknisyenleri vb. bir sürü
diğer meslekten de çok
iyi yetişmiş elemana sahip olduk.
"Krallarla arkadaş"
Mısır’a dönelim, orada
istediğiniz kadar kalma
şansınız var mıydı, yoksa belli bir zaman dilimi
için mi kalmanıza izin
verildi?
- Ben orada okula gittim, kız kardeşim de öyle.
O dönemin en iyi okullarından biri olan İskenderiye’deki Victoria College’a
yazıldık. Kralların gittiği
okul olarak bilinirdi. Biz
Mısır’da kaldık, orada
yaşamayı da çok sevdik.
Ama annem biraz büyüdükten sonra Avrupa’da
eğitim almamızı istiyordu. O sırada Kahire’deki
İspanyol Büyükelçisi gelip “Bir sürgün yeri olarak İspanya’yı hiç düşündünüz mü?” diye sordu.
Böylece Mısır’dan 1951’de
ayrıldık. Bu şekilde siyasi
mülteci olarak İspanya’ya
gittik ve hayatımın 50 senesini orada geçirdim.
Fas Kralı II. Hasan da
arkadaşınızdı galiba?
- Evet, Fas Kralı II.
Hasan sınıf arkadaşımdı. Ayrıca Ürdün Kralı
Hüseyin’le de İskenderiye’deyken aynı sınıftaydık. İspanya Kralı Juan
Carlos’la da İspanya’ya
gittikten sonra çok yakın
arkadaş olduk.
İran Şahı Rıza Pehleviyle tanışıklığınız?..
- Kendisiyle yurtdışı
seyahatlerinde tanıştım,
birkaç defa da İran’da
ziyaret ettim. O zaman
İran’la Bulgaristan arasındaki kültürel benzerlikler beni çok şaşırtmıştı. Şah ve ailesini çok iyi
tanıyordum. Özellikle de
kardeşi Prens Abdülreza
çok iyi arkadaşımdı. Aynı
zamanda Dünya Yaban
Hayatı Koruma Fonu’nun
da başkanıydı.
"Pehlevi utangaçtı"
Şahın ikizi olan kız kardeşi Prenses Eşref’le de
tanıştınız mı? Çok zeki
bir kızdı...
- Evet, inanılmaz derecede zeki, çok etkileyici
bir hanımefendiydi. Şah
ise çok utangaç, çekingen bir insandı. O gösterişli imparator tavırları da
bir savunma mekanizmasıydı bence. Elbette vizyonu olan ve uluslararası
alanda saygı duyulan bir
şahsiyetti. Ancak ne ya-
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Kızılhaç, ihtiyaçlara gıda yardım paketleri dağıtıyor
B ul g ar i st an K ızıl haç (BÇK) örgütü 21
Ekim’de programa ek
olarak dahil edilen ihtiyaç sahibi 41 020 vatandaşa gıda dağıtımına başladı. Bu yardım
Gıda ve/veya Temel
Maddi Yardım Operasyonel Programı kapsamında 2014 -2020
AB Yoksullara Yardım
Fonu’ndan sağlanan finansmanla gerçekleştirilen bir proje sayesinde
yapılıyor.
Gıda dağıtımı Kasım
ayının ortasına kadar
sürecek ve bu süre içinde Sosyal Yardım Ajansı tarafından hazırlanan
ek listelere dahil edilen
yardım hakkı olan kişilere toplam 13,360 kg
gıda ürünü verilecek.
Gıda paketleri, 0,800 kg
bezelye, 0,800 kg güveç, 4 kg pirinç, 0,500
kg bulgur, 3 kg kuru fasulye, 0,500 kg arı balı,
0,480 kg et konservesi,
0,480 kg balık konservesi, 1 kg salça, 400 kg
domates püresi, 0, 400
kg bisküvi ve 1 kg gofret
içerir.
Sosyal Yardım Ajansı
tarafından hazırlanan
ek listelerde bir kere-

300 leva altında geliri olanlara ücretsiz avukat hizmeti

liğine mahsus yardım
parası almış sosyal
yönden zor durumda
olan ve geliri düşük
olan kişi ve aileler dahi
geliri düşük veya geliri
olmadığından dolayı temel yaşam ihtiyaçlarını
karşılayamama durumda olan kişi ve aileler ve
gerek sosyal kurumlarda, gerekse evlerde sunulan sosyal hizmetlerden yararlanan kişiler
ve/veya grup halindeki
kişiler yer alıyor.
Gıda dağıtımı BÇK
örgütü çalışanları ve
gönüllüleri tarafından

ülke genelinde açılan
285 dağıtım noktasında
yapılıyor. Sosyal Yardım
Ajansı tarafından hazırlanan ek listelere dahil
edilen vatandaşlara
gıda paketleri kimlik
kartı ile kimlikleri doğrulandıktan sonra imza
karşılığında veriliyor.
Gıda ve/veya Temel
Maddi Yardım Operasyonel Programı, Sosyal
Yardım Ajansı tarafından yönetilip, yerel yönetimlerin desteği ile
gerçekleştiriliyor.
Tam olarak ne zaman
ve hangi dağıtım nok-

tasında gıda dağıtılacağına dair bilgi içeren
dağıtım takvimi BÇK ve
Sosyal Yardım Ajansının internet sitelerinde
(www.redcross.bg ve
www.asp.government.
bg) bulunabilir ve örgütün bölge ofislerinden
alınabilir.
Başkent Sofya’da 26
Ekim’de başlayan gıda
dağıtımı 15 Kasım 2016
tarihinde sona erdi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı
bilgi vatandaşlar BÇK il
teşkilatlarında görevlilerden alabilirler.
Kırcaali Haber

Prof.Dr. İlber Ortaylı, son Bulgar Kralı
II. Simeon ile bir söyleşi gerçekleştirdi
2. sayfadan devamı
zık ki siyaset çok berbat
bir şey. Bazı müttefikleri
tarafından bir anda öyle
bir yüzüstü bırakıldı ki...
Evet, ne yazık ki öyle
oldu.
- Büyük muktedirler, büyük güçler lafa gelince
çoğu zaman küçük ülkelerden güzel sözlerle bahsediyorlar. Ama tarihe ve
gerçeklere bakacak olursanız, o ülkelerdeki siyasi
krizlere de çoğu zaman o
büyük ülkeler sebep oluyor.
İmparatoriçe Farah
Diba’nın yaptığı şeyler,
mesela Halı Müzesi,
Sadabad koleksiyonu,
bunlar unutulmaz...
- Farah asla hiç kimse
hakkında en ufak bir kötü
söz bile söylemezdi. Ayrıca Farah’ın yetiştiriliş tarzı, normal bir ailenin kızınınki gibiydi. Herkes gibi
üniversiteye gitti. Bütün
bunlar, onun olaylara farklı bir açıdan bakabilmesi-

ne büyük katkı sağladı.
Birkaç sene önce kendisi
son derece nazik bir şekilde gelip Bulgaristan’da
bizi ziyaret etti.
"Analizleriniz hayranlık uyandırıcı!"
İzninizle Majesteleri;
sizin psikolojik analizlerinizin çok hayranlık
uyandırıcı olduğunu
söylemek isterim!
- Sayın Profesör; yaşımdan ileri geliyor. Size
bir anımı anlatmak istiyorum. Birkaç sene önce
İstanbul’a geldiğimde
herkes gibi havaalanında polise pasaportumu
gösterdim. Son derece
uluslararası bir tavırla,
Türkçe “Eski Bulgaristan
Başbakanı’yım” dedim.
Adam, pasaportuma bakıp “Majesteleri, sizi görmek büyük zevk” dedi. Ve
bunu Bulgarca söyledi!
Meğer Bulgaristan Türküymüş!
"Terk etmek zorunda
kaldığı ülkesine 50 yıl
sonra başbakan oldu"
50
yıl
sonra

Bulgaristan’a dönmeye
nasıl karar verdiniz?
- Ben zaten her zaman
dönmeyi hayal ediyordum.
Ama bu hayalin hiçbir zaman gerçekleşeceğini
düşünmüyordum. 1989
yılı geldiğinde birdenbire
büyük bir değişim yaşandı
ve komünizm çöktü. Ondan sonra Bulgaristan’dan
birçok kişi Madrid’de ziyaretime gelmeye başladı ve bana ülkeye geri
dönmem yönünde telkinde bulundular. Ailemden
Bulgaristan’a ilk ziyaret,
1991’de kız kardeşim tarafından yapıldı. Sofya’ya
gitti ve son derece güzel
karşılandı. Daha sonra
1993’te annem, babamın
ölümünün 50. yılı vesilesiyle Bulgaristan’a gitti ve
o da sevinçle karşılandı.
Mayıs 1996’da, yani 50
sene sonra da ben döndüm. Olağanüstü bir şekilde karşılandım.
Başbakan seçilmeniz
nasıl oldu?
- 2000 yılında fark ettim ki o dönemde Avrupa

Birliği ve NATO’ya yönelmemiz önemliydi, bunun
vakti gelmişti. Bir grup
arkadaşla bir siyasi parti
kurduk ve Bulgaristan’da
seçimlere katıldık. Ama
kazanmayı beklemiyordum!
Hiç mi beklemiyordunuz?
- Hiç. Normal değil ki!
50 sene sürgünden sonra, hakkımda söylenen
onca olumsuz şeyden
sonra seçilmeyi beklemek zor. Ama Bulgar
halkı hoşgörülü bir halk.
Seçimleri kazandığımızda parlamentonun
yarısını oluşturuyorduk.
Halkın yarısı destekledi,
ama öbür yarısı da karşı
çıkmadı. Biz de onlara
saygı duyduk. Bu şekilde
başbakan oldum.
Diğer yüzde 50’yi
hiç görmeyen, onlara
saygı duymayanlar da
var...
- Benim için bu entelektüel anlamda siyasi
bir dersti.

Hükümet tarafından onaylanarak, Bulgaristan
Halk Meclisine sunulan Hukuki Yardım Yasası’nda
değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısında ülkede yoksulluk sınırı altında gelire sahip vatandaşların avukatlık hizmetlerinden ücretsiz olarak
yararlanma hakkı olması öngörülüyor.
Şu anda asgari gelir güvencesi çerçevesinde verilen 65 leva miktarında aylık asgari sosyal yardım
eşit değerin altında geliri olan kişilerin avukatlık
hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı
var. 2016 yılı için yoksulluk sınırı 300 leva olarak
belirlendi. Bu değişiklik kabul edilirse, çeşitli davalarda avukatlık hizmetlerinden ücretsiz olarak
yararlanan kişilerin sayısı oldukça artacak. Bu
değişiklikle mahkemeye eşit erişimin garanti edilmesi amaçlanıyor.
Yasa tasarısının kabul edilmesi halinde belirli bir
yargı bölgesi kapsamındaki il çapındaki yerleşim
yerlerinde veya sosyal evlerde yaşayan vatandaşlara yerinde avukatlık ve hukuki danışmanlık
hizmeti verilmesine imkan sunulacak.
Bu tasarıyla 2013 yılında pilot uygulaması başlatılan 18 250 numaralı ulusal telefon hattı aracılığıyla hukuki danışmanlık hizmeti verilmesine
düzenleme getirilmesi öngörülüyor.

Kristalina Georgieva, AB
Komisyonundan istifa etti
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yapılan
açıklamada, AB İnsani Yardım ve Kriz Müdahale
Komiseri Kristalina Georgieva’nın AB Komisyonu
Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiği bildirildi.
Açıklamada Georgieva’nın 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren Dünya Bankası İcra Müdürü görevine
geri döneceği kaydedildi.
Georgieva, sosyal paylaşım sitesi Twitter üze-

rinden paylaştığı mesajda şunları söyledi: “Avrupa
Birliğine ve Bulgaristan’a hizmet etmek benim için
şerefti”.
Kristalina Georgieva, Dünya Bankası Başkan
Yardımcılığı görevini yürüttüğü sırada 2010 yılında
Bulgaristan tarafından AB Komiserliğine aday gösterildi. O zaman Georgieva, adaylığı kabul etmesi
üzerine görevinden istifa etti.
Avrupa Komisyonunda ikinci döneminde Georgieva, AB Komisyonu Yardımcılığı görevine yükseldi.
Küresel Gelişim Merkezi tarafından bu yıl ağustos
ayı sonunda yayınlanan bir yazıda Georgieva’nın
Dünya Bankası Başkanlığını başarılı bir şekilde
yürütebileceği ihtimali olduğu belirtildi.
Aynı yazıda Dünya Bankası’nın başkanlığa aday
olanların adaylıklarını kabul ettiği belirtildi.
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Dünyaca ünlü heykeltıraş Ziyatin Nuriev’in
Retrospektif Sergisine yoğun ilgi
Kırcaali’de dünyaca
ünlü Kırcaalili heykeltıraş Ziyatin Nuriev’in retrospektif sergisi açıldı.
Stanka Dimitrova Sanat
Galerisinde açılışı yapılan sergi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.
Sergi Kırcaali Belediyesi
ve Stanka Dimitrova Sanat Galerisi’nin bağlı olduğu Bölge Tarih Müzesi tarafından düzenlendi.
Heykeltıraşın 60. doğum
yıldönümü ve 35.sanat
yılı münasebetiyle Kırcaali Kiyara Klasik Müzik
Dörtlüsü’nün sunduğu
canlı müzik eşliğinde
yapılan sergide 22 eseri
yer alıyor. Bu Kırcaali’nin
Most (Köprülü) köyü
doğumlu heykeltıraşın
Kırcaali’de açtığı ilk retrospektif sergisidir.
Açılışta resmi konuklar
arasında Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis, serginin küratörü
Krasimir İliev, ev sahibi
konumundaki Bölge Tarih
Müzesi Müdürü Daniela
Kocamanova, bölgede
kültür sanat camiasının
ünlü isimleri, toplumun
önde gelen isimleri, çok
sayıda Kırcaaliler hazır
bulundu.
Ev sahibi konumundaki Bölge Tarih Müzesi
Müdürü Daniela Ko camanova selamlama
konuşmasında eserleri-

nin küçük bir bölümünü
yurttaşlarına onurlu bir
şekilde tanıtan kimsenin
imrenilecek bir hayata
sahip olduğunu belirtti. Sergiye ev sahipliği
yapmaktan ve güzelliğe,
maneviyata değer verenleri sevindirmekten
mutluluk duyduğunu ifade eden Kocamanova,
organizasyona destekte
bulunan Kırcaali Belediyesine teşekkür ederek,
heykeltıraşı tebrik etti.
Açılışta konuşan serginin küratörü Krasimir
İliev, Ziyatin Nuriev’in
ulusal sergilere daha ilk
katılımlarında eserleriyle
sanat eleştirmenlerini ve

Ulusal Sanat Galerisi ve
gerekse ülke çapındaki önde gelen galerilere
eser satın alan kişileri
hayran bıraktığını dikkat
çekti. Katıldığı tüm karma sergilerde yer alan
eserlerinin tümümün satın alındığının altını çizdi.
Daha üniversite yıllarında
yaptığı ilk çalışmalarının
sanat galerileri tarafından
satın alındığını belirten
küratör, onlardan birinin
Sofya Şehir Galerisi tarafından alınan “Nergis”
ismiyle bilinen eserinin
olduğunu ifade etti. İlk
çalışmalarında malzeme
olarak bazalt taşı kullanan heykeltıraşın şekilleri

ve kırıkları inanılmaz bir
şekilde yapılandırmasıyla dikkat çektiğini vurgulayan İliev, “Taş üzerinde
öyle çalışıyor ki, eserleri
anıtsal olmakla beraber
bedii esere de benziyor.
Geçen asrın 80’lı yıllarında yarattığı eserleri
resmen titriyordu ve bir
güç, bir zarafet, bir hassasiyet hissi veriyordu.
Bu yüzden de o yıllarda
eşi benzeri olmayan bir
heykeltıraştı. Sofya Şehir Galerisinde büyük
bir retrospektif sergisini
yaptık. Bu sergide onun
gerek Bulgaristan’da gerekse İstanbul’da yaptığı
çalışmalarına yer ver-

Bulgaristan’da Kamu İhaleleri
GSYİH’nın % 9’u Kadardır

Demokrasiyi Araştırma
Merkezi’nin devlet ve belediyelerin açtığı ihalelerde yolsuzlukları konu
alan bir raporuna göre
Bulgaristan’da kamu ihaleleri, kamu yönetiminde yolsuzluk riskinin en
yüksek olduğu alandır.
Rapor, inşaat sektörünün
kamu ihalelerine bağımlılığı, belli müşteriler için
veya belli coğrafi bölgelerde firmaların rekabete
girmemeyi anlaşmaya
bağlayarak gizlice piyasa
paylaşımı yapmaları gibi
kilit konulara değinmektedir.
Başbakan Yardımcısı
Tomislav Donçev’e göre,
kamu ihaleleri uygulamalarında en büyük sorun kaynakların verimsiz
kullanımı değil pazarın

bozulmasıdır. Donçev, bu
durumdan en çok sağlıklı
rekabet ve piyasa teşvikleri olumsuz etkilendiğini
açıklamıştır.
Yeni yüzyılın başından
bu yana kamu ihalelerin
hacmi gittikçe artmaktadır. 2000 yılında yaklaşık
1 milyar EURO değerinde kamu ihalesi gerçekleşmiştir. 2009 yılında
kamu ihalelerin hacmi 5
milyar EURO’ya çıkmıştır. 2010 yılında ekonomik kriz nedeniyle söz
konusu değer 3 milyar
EURO’ya gerilemiştir.
2007-2015 yılları arasında kamu ihale sözleşmeleri çerçevesinde
kullanılan para, yıllar itibariyle % 6 ila % 15 arasında değişse de ortalama olarak GSYİH’nın %

9’una tekabül etmektedir.
AB’de bu ortalama % 16
düzeyindedir.
Rapor, en çok kaynak
kullanılan yıllar 2009
ve 2013 olduğuna ve
bu yıllarda parlamento
seçimleri olduğuna işaret etmektedir. Kaynak
kullanımında, zir veye
seçimlerden bir kaç ay
önce ulaşıldığı, bunun
ise iktidarda olanların,
kamu ihaleleri aracılığıyla sağladıkları kaynak
paylaşımı sayesinde oy
kazanma niyetine açık
bir işaret olduğu raporda
vurgulanmaktadır. Raporda altı çizilen bir diğer konu, Bulgaristan’da
inşaat sektörünün artık
kamu ihalelerine bağımlı
olduğu, 2013 yılında sektördeki firma cirolarının

yarısı kamu ihalelerinden sağlandığıdır.
Finansmanı tamamen
ulusal bütçeden sağlanan kamu ihalelerinde yolsuzluk riski, AB
fonlarından finansmanı
sağlanan kamu ihalelerindeki yolsuzluk riskinin
dört katıdır. Bulgaristan
kamu ihaleleri denetim
organları da yüksek
yolsuzluk riskini teyit
etmektedir. Zira 2014
yılında teftişe tabi tutulan 2440 sözleşmeden
924’ünde kanuna aykırı
durumlar ortaya çıkmıştır. En sık rastlanan sıkıntılar şeffaflık, haksız
rekabet, değerin belirlenmesi konularında
yaşanmaktadır.
Kırcaali Haber

dik. Böylece bu 35 yıl
içinde onun kaydettiği
gelişmeleri gördük ve
kendisi dahi, hepimiz bu
başarılara çok şaşırdık.
Onun mükemmel sanatıyla Bulgaristan’da heykeltıraş sanatında eşsiz
benzersiz bir yer edindiğini söyleyebilirim. Tek
eksiklik şu ki, onun eserlerinin çok küçük bir bölümü kentsel alanda yer
alıyor. Eserleri, müzelerde, galerilerde, onun İstanbul’daki evinde bulunuyor. Ziyatin, çok yavaş
ve inanılmaz bir titizlikle
çalışıyor ve onun eserleri temaşa etmek ve derin
düşünmek içindir” dedi.
Kırcaali Ressamlar Derneği Başkanı Vladimir
Çukiç, “O benim ağabeyim. O, Kazanlık şehrinde Güzel Sanatlar Lisesini bitirirken biz henüz
yeni başlıyorduk. Sonra
Kırcaali’ye döndüğümde
artık burada büyük yaratıcılar arasında yer alıyordu. Biz onların izinden
gidiyorduk” diye anlattı.
Heykeltıraşın Kırcaali’de
eski bir binada bulunan
atölyesini anımsadığını belirtti. 1990 yılında
İstanbul’da görüştüklerinde Ziyatin Nuriev ve
dünyaca ünlü karikatürcü
Burhaneddin Ardagil’in
kendisinin Kanada’nın
Vanc ouver ş ehr i nde
sergi yapmasına destek
olduklarını anlattı. Böyle
güçlü sanatçılar olunca,
genç yaratıcıların onların seviyesine ulaşmaya
çalıştıklarını belirten ünlü
ressam, Ziyatin Nuriev
hakkında “Bu bağlamda
o bir nevi taşıyıcı rokettir”
ifadesini kullandı. Heykeltıraşa sağlıklı bir ömür
ve başarılı çalışmalarının
devamını dileyen Çukiç,
Kırcaali şehrinde anıtsal
eserlerinin yer almasını
arzu ettiğini ifade etti.
Bir sepet çiçekle heykeltıraşı tebrik eden Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, bu
sergiden dolayı son derece büyük memnuniyet
duyduğunu ifade etti. Bunun sebeplerinin heykeltıraşın Kırcaalili olması
ve uzun zamandan beri
Kırcaali’de sergi yapmaması olduğunu belirtti.
Müh. Azis, “Geçen yıllarda ondan birçok sergi daveti aldım. Filibe,
Varna, Burgaz, Sofya’da
açtığı sergilere davet etti.
Bundan önce Sofya’da

düzenlenen retrospektif
sergisinde kendisiyle görüştüğümüzde Kırcaali’de
de buna benzer bir sergi
yapmanın zamanı geldiğini konuştuk. Bunun
Kırcaali Günü kutlama
programı çerçevesinde
yapıldığına seviniyorum.
35. sanat yılı insanın ömrünün bir kısmının bilançosunu yapması için yeterli derece ciddi bir şeydir. Belki bundan sonra
hayatının olgun dönemi
gelecek. Çok sayıda sergi yapmasını ve onların
bir kısmının Kırcaali’de
olmasını temenni ederim”
dedi. Sanatçıyla kentsel
alanda gerçekleştirilebilen birçok proje hakkında
görüştüklerini belirten
Belediye Başkanı, bundan yaklaşık 7 yıl önce
birlikte otogar karşısındaki Orfeyus’un Liri projesini gerçekleştirdiklerini
anımsattı. Hasan Azis,
Kırcaaliler ve Kırcaali Belediyesi adına heykeltıraşa 60. doğum yıldönümü
ve 35.sanat yılı münasebetiyle Kırcaali’de sergi
yapmasından dolayı teşekkürlerini ifade etti.
25 yıldır İstanbul’da
yaşayan Ziyatin Nuriev,
Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Heykel Bölümü Öğretim
Üyesidir.
Ünlü heykeltıraş, sergiyle ilgili Kırcaali Haber
gazetesine şunları söyledi: “Benim geçen ay
Sofya’da bir sergim vardı,
o daha büyüktü. Çünkü
orada bütün galerilerden
de, koleksiyonlardan da
toplanmış işler vardı. O
serginin bir devamı gibi
bu sergi. Kırcaali, her
zaman benim gündemimin bir parçasıdır. Şu
anda belirlediğimiz net
bir proje yok ama her an
burayla ilgili bir projemiz
olabilir”.
Ziyatin Nuriev, “Sergi
ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşır mısınız?” sorusuna şöyle
cevap verdi: “Çok geniş
bir soru, saatler yetmez
o duyguları anlatmak
için. Ben gerçi Köprülü
(Most) köyündenim. Kendi memleketimde, kendi
şehrimde sergi açmak
benim için ayrı bir mutluluktur. Biz ressamlar ve
heykeltıraşlar söylemek
istediklerimizi işte boyayla, fırçayla, taşla, murçla
ifade ediyoruz”.
Kırcaali Haber
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Başbakan Boyko Borisov Alcomet Şirketini Ziyaret Etti
Başbakan Boyko Borisov, Şumnu ziyareti esnasında ülke GSYİH’sının %
27’sinin metalürji sektörü
tarafından sağlandığına
dikkat çekmiştir. Kutlamalara katılanlar arasında
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe,
Sofya Ticaret Başmüşaviri Emrah Sazak, Metalürji
Sanayi Derneği Başkanı
Anton Petrov, Bulgaristan
Sanayi Derneği Başkanı
Bojidar Danev, Şumnu
Valisi Donka İvanova ve
Şumnu Belediye Başkanı
Lübomir Hristov yer aldı.
Alcomet Denetim Kurulu Başkanı Fikret İnce, 17
yıl önce şirketi aldıklarında Alcomet’in aylık 400
ton üretim kapasitesine
sahip olduğunu açıkladı.
Şirket yetkilisi, hayallerinin peşinde koştuklarını,
80 milyon EURO değerin-

artması beklenmektedir.
Şumnu Üniversite si ‘Episkop Konstantin
Preslavski’, işadamı Fikret İnce’yi Fahri Doktora
ödülüne laik gördüğünü
açıklamıştır. Üniversitenin
Akademik Konseyi, kararı 28 Ekim 2016 tarihinde
oybirliği ile aldı.
Karar, Şumnu Üniversitesi Rektörü Profesör
Georgi Kolev tarafından,
metalürji uzmanları bayramı ve Alcomet AD’nin 35.

de yatırım yaptıklarını ve
bugün şirketin aylık 6000
tonluk üretim kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Fikret İnce, daha
36 milyon EURO yatırım

yapacaklarını ve yıllık 100
bin ton üretim kapasitesini
aşarak, 500 milyon Bulgar
Levası ciroya ulaşmayı
hedeflediklerini açıkladı.
Alcomet şirketi yaklaşık

1000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Yeni yatırım
neticesinde 100 kişiye
daha istihdam imkanı yaratılması ve şirketin üretim
kapasitesinin en az % 35

Silistre Bölge Mahkemesi, şehirde bulunan
Kurşunlu Camii’ni yasadışı olarak onarım yapan
bir şahıs hakkında 5 yıl
denetim süresine tabi
tutularak, 2 yıl denetimli
serbestlik tedbiri uygulanmasına ve mahkumun
5 bin leva ceza ödemesine karar verdi. Savcılıktan yapılan açıklamada
caminin milli önem arz
eden kültür anıtı olduğu
hatırlatıldı.
39 yaşındaki Bürhan
S., caminin iç kısmı ve
döşeme kaplamasında
onarım yapmaktan suçlu
bulundu.
Bürhan. S hakkında soruşturma Devlet Milli Güvenlik Ajansının (DANS)
ihbarı üzerine başladı.
Savcılığa göre Dulovo
(Akkadınlar) şehrinden
olan şahıs, gerekli onarım
izni olmaksızın zeminden
2 metre yüksekliğindeki
cami duvarlarını sıvatarak, 500 yıl önce yapılan
duvar yazılarının tama-

men silinmesine sebep
oldu. Suç niteliğindeki bu
çalışmalar 2015 yılında
mart-nisan aylarında yapıldı.
Sonuçta camide ahşap
zemin kaplama yapıldı
ve özgün seramik döşeme altında kaldı. Bina

cephesinde geri
döndür ülemez
şekilde özgün
taş yapı harap
oldu ve onun
restore edilmesi
gelecekte yapılacak restorasyon
ç alışmalarının
maliyetini artıracak.
Soruşturma
kapsamında ifadesi alınan Silistre’deki yeni
caminin imamı,
2 0 15 y ı l ı n d a
baharda mahkumun b i z z at
kendisine onarım izin belgesi
olmaksızın Kurşunlu Camii’nin
iç kısmında onarım yapacağını söylediğini belirtti.
Bu şahsın tuttuğu işçiler
pencerelerden büyük taş
levhaları dışarıya atmak
istediklerini, fakat imam
bu taş levhaların ömrünün 500 yıldan fazla
olduğu argümanını öne

sürerek, onları bunu yapmaktan vazgeçtirmeyi
başardı.
Kurşunlu Camii’ni yasadışı olarak onarım yapan başka bir şahıs da
davalı. Bina cephesinde
onarım çalışmaları yapmakla suçlanan Türkiye
vatandaşı A. Yalçındağ
hakkında başka bir dava
açıldı. İddia makamlarına
göre davalının 28 Ekim9 Kasım 2015 tarihleri
arasında tuttuğu uzman
olmayan işçiler, caminin duvarlarında oluşan
oyukları mermer tozu,
taş unu ve beyaz çimento ile doldurdular. DANS,
Yalçındağ’ın caminin ibadete açılmasını istediği
iddiasını araştırıyor. Hala
bu dava hakkında mahkeme kararı yok.
Silistre Bölge Müftüsü
Müddesir Mehmet, caminin yasa dışı olarak yapılan onarımlarını anarşi
olarak niteledi. Müftü,
“Herkes kendini oyuncu
sanıyor” diye yorum yaptı.

Kırcaali Rotary Kulübü girişimi sonucunda
21 Kasım 2016 Pazartesi günü şehrin merkezinde ücretsiz olarak
kan şekeri testleri yapılacak. Mobil kan ölçüm cihazları, Kırcaali
sakinlerinin kan şekeri
seviyelerinin isim yapmış uzman hekimler

tarafından ölçülmesine
imkan verecek. Kırcaali Rotary Kulübü daveti
ve desteğiyle Stara
Zagora (Eski Zağra)
şehrinden Liveda Med
2000 Şirketine ait bir
mobil laboratuvar cihazları Kırcaali’ye getirilecek. Taşınabilir
bu laboratuvarda kan

şekeri ölçüm cihazından başka kolesterol
ölçüm cihazı da bulunuyor. Testlerle birlikte
ayrıca tansiyon ölçümü
de yapılıyor. Hekimler,
testlerin aç karınla yapıldığına dair uyardılar.
Liveda Med 2000 Şirketi, saygınlık kazanan
"Velion” şirketinin ülke-

de tek temsilcisidir ve
onun uyguladığı testleri uyguluyor.
Taşınabilir laboratuvar, 21 Kasım’da saat
9.00-16.00 arasında
Bulgaria Bulvarında
bulunan Vasil Levski
Anıtı önünde vatandaşlara hizmet verecek.

Kurşunlu Cami’yi onaran şahıs mahkum edildi

kuruluş yıldönümü kutlamalarında açıkladı.
Alcomet Denetim Kurulu Başkanı Fikret İnce,
akademik topluma uzun
yıllardır verdiği destekten
ve iş dünyası ve eğitim
arasında sağladı bağlantılardan dolayı ödüle laik
görüldü.
2011 yılından beri Fikret
İnce, Şumnu Üniversitesi
Akademik Toplumunun
onursal üyesidir.
Kırcaali Haber

Pırvomay Belediyesi’nden
Tekirdağ gezisi

Bulgaristan Pırvomay Belediye Başkan Yardımcısı Rujdi Fahri Salim, Pırvomay Belediyesi temsilcileri ve Bulgaristan Badminton Turnuvası’nda dereceye giren öğrenciler ve aileleri, Tekirdağ gezisi
kapsamında TESKİ’yi ziyaret etti.
TESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan
Su Çocuk Meclisi üyeleri tarafından karşılanan
Bulgaristan heyeti, Tekirdağ’da bir dizi ziyarette
bulundu. Bulgar heyet programları çerçevesinde
Süleymanpaşa’da Rakoczi ve Etnoğrafya müzelerini gezerken İstanbul ve Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi

ilçesinde de görülecek yerleri gezdi. Ayrıca 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Süleymanpaşa’da
düzenlenen kutlama törenlerine katıldı.
Daha sonra Bulgar misafirlerini kabul eden TESKİ
Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu buluşma güzel
bir dostluğun başlangıcı. Bu sayede, TESKİ Su
Çocuk Meclisi üyeleri ve Bulgaristan Badminton
Turnuvası’nda dereceye giren öğrencilerin aralarında sosyal, kültürel ve ulusal bağlar oluşacak. Ayrıca
TESKİ olarak da Pırvomay Belediyesi ile her zaman
bilgi paylaşımında bulunabiliriz” dedi.
Pırvomay Belediyesi Başkan Yardımcısı Rujdi
Fahri Salim, gösterilen bu misafirperverlikten dolayı
teşekkürlerini ileterek, aynı duyguları paylaştığını
belirtti ve karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Barajda
12
milyon
Ücretsiz kan şekeri testleri yapılacak
sahte Avro bulundu
Plovdiv (Filibe) ilinde ‘Meçka’ barajında yaklaşık
12 milyon sahte Avro bulundu.500 Avroluk sahte
banknotlar çok profesyonelce üretilmiş, ancak tüm
semboller tamamlanmamış.
Başsavcı Sotir Tsatsarov, bu bizde en büyük
miktarda sahte Avro’nun ele geçirilmesi olduğunu
yorumladı.
Paralar Devlet Milli Güvenlik Ajansının 14 milyon
sahte Avro’nun satılacağına dair sinyali üzerine
savcılığın ve polisin operasyonu sonucunda bulundu. Üç kişi gözaltına alındı.
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DOST Partisi yöneticileri, Kırım Tatarları
lideri Mustafa Cemilev Kırımoğlu ile görüştü
Üye l e r i n i n ç o ğ unun
Türklerden oluşan Sorumluluk, Özgürlük ve
Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi Genel
Başkanı Lütfi Mestan,
Yardımcıları Hüseyin Hafızov ve Prof. Dr. Mariyana Georgieva, dünyaca
tanınan muhalif ve Kırım
Tatarlarının lideri Mustafa Cemilev Kırımoğlu ile
görüştüler. Lütfi Mestan,
Kırım’ın Rusya tarafından
işgaline karşı olduğu yönündeki kesin görüşünü
paylaştı. Ebeveynleriyle
birlikte Kırım’dan kovularak, Özbekistan’a sürgün
edildiğinde henüz bir buçuk yaşında bebekken
Sovyetler Birliği düşmanları listesine dahil edilen
Kırımoğlu da aynı görüşe
sahip. Kırım Tatarlarının lideri, bozkırlarda ve
Yakutistan’da bulunan
Sovyet kamplarında 15
yıl insanlık dışı koşullarda
yaşadı. Çok kez mahkum

geçmeye çalışırken bir
polis kordonu tarafından
engellendi.
Şimdi Kırımoğlu, Kiev
şehrinde yaşıyor. Yeni
seçilen Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko
Kırım Konuları Bakanlığı
oluşturacağını duyurdu
ve Mustafa Cemilev Kırımoğlu bu bakanlığın başına geçebilir. 3 Temmuz
2016 tarihinde Kırımoğlu,

Bin Afgan sığınmacı Afganistan’a
geri gönderilecek
edildi, hatta öldüğü duyuruldu. 1989 yılında ailesiyle birlikte Kırım’a dönen
Kırımoğlu, o zamandan
beri Kırım Tatarlarının
dava adamı olarak bilinir.
Daima Avrupa’nın ortak

değerleri ve yerli hakların
kendi kaderini tayin hakkı
uğruna mücadele etti.
2 2 N i s an’da Rusya
Kırımoğlu’nun 2019 yılına kadar Kırım’a dönüşünü ve Rusya’ya girişini

yasakladı. En son bir ay
önce tekrar vatanına gitmeyi deneyen Kırımoğlu,
Ukrayna ile Ruslar tarafından ilhak edilen Kırım
yarımadası arasındaki
yeni oluşturulan sınırı

AB Fonları Sayesinde Çalışma Ücretlerinde % 15 Artış

Maliye Bakanlığı’nın
AB fonlarının Bulgaristan ekonomisi üzerindeki
etkilerine ilişkin bir raporunda söz konusu fonların
2007-2016 döneminde
çalışma ücretlerini % 15,
GSYİH’yı % 12 oranında
artırdığı anlaşılmaktadır.
İlk program döneminde, 2007-2013 arasında,
Bulgaristan’a AB fonlarından tahsis edilen 9,4 milyar EURO’nun % 96,6’sı
kullanılmıştır. AB’den gelen paranın % 60’ı 20132015 yıllarında kullanılmıştır. Söz konusu desteğin ekonomi üzerindeki
kümülatif etkisi GSYİH’nın
% 11,5 oranında artması
ile somutlaşmıştır. 20142020 program dönemin-

de AB’den 9,9 milyar
EURO’luk destek beklenmektedir. 30 Haziran
2016 itibariyle 241 milyon EURO kullanılmıştır. Bu paranın kullanımı
GSYİH’yı % 0,4 oranında
artırdığı değerlendirilmektedir. 2007-2013 dönemi

destekleri ekonomideki
özel yatırımları % 22,3,
2014-2020 dönemi destekleri ise söz konusu yatırımları % 1,9 oranında
artırmıştır. AB fonlarının
diğer önemli bir etkisi, işsizlik oranında yüzde olarak 6,9 puanlık düşüştür.

Aynı zamanda 2016 sonu
itibariyle istihdamın %
15,2 oranında artış kaydetmesi beklenmektedir.
2007-2013 program dönemi destekleri çalışma
ücretlerin % 14,9 oranında artmasını sağlamıştır.
2014-2020 dönemi desteklerin kullanılan kısmı
ise ücretlerde % 0,2 ek
artışa sebep olacaktır.
Ücretlerdeki artış, üretim
ve istihdamdaki artış ile
birleşince özel tüketimde
% 14,4 oranında bir artışı
beraberinde getirmiştir.
2016 sonu itibariyle AB
fonlarının bütçe üzerindeki etkisi pozitif olup
GSYİH’nın % 2,14’ü kadar
olacaktır.
Kırcaali Haber

nemde Bulgaristan bankalarında günde ortalama

Vergi kaçıranların sert
cezalarla karşı karşıya
kalacağına
dair Yunanistan Maliye
Bakanlığının uyarılarına rağmen,
son yıllarda
Yunanistan’da
vergilerin artmasından
dolayı birkaç tane küçük ve orta ölçekli Yu-

nan işletmesi merkezini
komşu ülkeye taşıdı.
Yunanistan’ın Sofya Büyükelçiliğinin verilerine
göre Bulgaristan’da kayıtlı Yunan şirketlerinin sayısı 2013 yılında ancak 9
bin iken, 2015 yılında 13
bini aştı. Kurumlar vergisi Yunanistan’da yüzde
29 oranına ulaşırken,
Bulgaristan’da ancak
yüzde 10 oranındadır.
Kırcaali Haber

Yüzlerce Yunan şirketi Bulgaristan’a taşındı
Bulgaristan’da kayıtlı
Yunan şirketlerinin sayısı
2013 yılında ancak 9 bin
iken, şimdi 13 bin üzerinde.
Yunanistan’ın Sofya Büyükelçiliğinin verilerine
atıfta bulunan Çin Global
Times günlük gazetesine
göre 2016 yılının ilk çeyreğinde 15 bin Yunanlı,
Bulgaristan’ın vergi dairelerine yeni şirket kayıt
ettirdi. Söz konusu dö-

demokrasiye ve Ukrayna’daki Kırım Tatarlarının
hakları ve sivil özgürlüklerinin tanınmasına katkıdan dolayı Polonya tarafından Dayanışma Ödülü
ile onurlandırıldı.
Görüşmenin sonunda
Mestan, konuğuna Trakya
hazinesine ait altın maskenin bir kopyasını armağan etti.
Kırcaali Haber

yüzlerce şirket hesabı
açıldı.

İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova, Parlamento İçişleri Komisyonu oturumunda şu açıklamada bulundu:
“Avrupa Birliği tarafından yapılan mali desteğin yüzde 20’si sığınmacı kamplarına yöneliktir. Bu kaynakların bir kısmı yaklaşık 1000 kişinin Afganistan’a geri
gönderilmesi için ayrılacak. Diğer kaynakların teknik
donanım için harcanması öngörülüyor. 400’den fazla
jeep alınacak ve Türkiye, Sırbistan ve Yunanistan ile
sınırlara yakın bölgelere dağıtılacak. Ayrıca İçişleri
Bakanlığının radyo iletişim sistemi TETRA için 4 500
civarında araç satın alınacak. Video gözetim sistemleri için de para harcanması öngörülüyor. Olağanüstü
hal durumlarında kullanılacak furgonlar ve platformlar
da alınacak. Memur maaşları ve memurların görevle
bir başka yere gönderilmelerine ilişkin ücretler de bu
paralarla ödenecek”.
Bakan, açıklamasının devamında, “Şu ana kadar
mali desteğin yaklaşık 90 milyon levalık kısmı artık
bize ulaştı. Şu anda 130 Frontex görevlisi burada görevde bulunuyor. Bundan önce ise 40 civarındaydı.
Bulgar polisleri ile yabancı polisler arasında bir gerginlik yok. En çok Frontex görevlisi Romanya tarafından
gönderildi” dedi.

kamu mutfağında 140
kişiye yemek veriliyor
Momçilgrad (Mestanlı) İlçesi’nde hizmete açılan iki
kamu mutfağında muhtaç kişilere ücretsiz olarak sıcak
öğle yemeği veriliyor. Toplam 140 kişiye her gün çorba, ana yemek ve ekmek veriliyor. Yemeklerden birisi
mutlaka etli oluyor. Kamu mutfağının birisi Gıda ve
/ veya Temel Maddi Yardım
Operasy o n e l
Programı
kapsam ı n d a
2 0 1 4 2020 AB
Yoksullara Yardım
Fonu’ndan sağlanan finansmanla gerçekleştirilen bir
proje sayesinde 17 Ağustos 2016 tarihinde hizmete
açıldı. İkinci kamu mutfağı projesi ise Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı Sosyal Koruma Fonu tarafından
finanse ediliyor. Proje sayesinde 1 Ekim’den itibaren
ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlara ücretsiz sıcak öğle
yemeği verilmeye başlandı. İki kamu mutfağı projesinin
toplam maliyeti 70 bin leva civarında.
Ücretsiz öğle yemeği verilmesine ilişkin sosyal
hizmetten aylık sosyal yardım parası alan, en düşük
emekli maaşı alan ve evsiz barksız kişiler yararlanıyor.
Yemeklerin bir kısmı ilçe merkezinde yaşayan muhtaçlara, diğer kısmı ise etraf köylerde yaşayan muhtaçlara
dağıtılıyor. Yemeklerin evlere götürülmesi için Momçilgrad Belediyesi ulaşım aracı tahsis ediyor.

16 Kasım 2016

HABERLER

Kırcaali Haber 7

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
öğrencisi Bulgaristan’dan birincilikle döndü
Anadolu Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı
Piyano Anasanat Dalı 5.
sınıf öğrencisi Mert Hakan Şeker, Bulgaristan’ın
Albena şehrinde düzenlenen ‘’Heirs of Orpheus’’
adlı uluslararası müzik
yarışmasının solo piyano
/10 yaş kategorisinde birinci oldu.
Solo ve düo enstrümanlar, oda müziği, kompozisyon ve şan gibi farklı kategorileri bulunan yarışmanın piyano kategorisinde
jüri üyeleri; Prof. Tomislav
Nedelkovic-Baynov, Prof.
Tamara Poddubnaya,
Prof. Georgi Spasov ve
aynı zamanda yarışmanın sanat direktörü olan
Bogomil Bonev yaptı.
Piyanoya, bir şan hocasının vesilesiyle başlayan Mert Hakan Şeker,
A nadolu Üniver sitesi

lar elde ettik. Piyanoyu bu
kadar çok sevmesi ve ona
gönülden bağlı olması da
başarılarıyla gurur duymamızı sağlıyor’’ diyen
Prof. Balkarlı, Mert Hakan
Şeker’in geleceğinden
çok ümitli olduğunu belirterek Şeker’i, Türkiye ve
sanat adına çok değerli
işler yapacak bir sanatçı
adayı ve öğrenci olarak
gördüğünü vurguladı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında
İstanbul’da düzenlenen
11. Uluslararası Pera Piyano Yarışması 8-10 yaş
kategorisinde de ikincilik

Devlet Konservatuvarını
kazanarak Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Serla

Balkarlı’nın sınıfında profesyonel müzik hayatına
başladı.
“Sanat eğitiminden iyi bir
ürün çıkmasının en önem-

li unsuru, usta ve çırağın
iyi bir ekip oluşturabilmesidir. Bu bağlamda Hakan
ile iki yıl önce birlikte çıktığımız yolda güzel başarı-

Başbakan Boyko
Borisov istifa etti

içinde bir arada yaşanılan hoşgörü başkenti olduğunu ve sadece ülkeye
değil, tüm komşu ülkelere
de barış mesajı verdiğini
belirtti. Kırcaali’nin güvenliğinin ve etnik gruplar
arasındaki hoşgörünün
bedavaya verilmediğini
ve gerginlik yaratmaya
çalışan insanlar olduğu
için her gün bu hoşgörünün korunmasına yönelik
bölge halkının çaba göstermek zorunda olduğunu
ifade etti.
Belediye Başkanı, geleneksel olarak cumartesi
günü yapılan Aşure etkinliğini Cumhurbaşkanlığı
seçimleri ve ulusal referandumdan dolayı bu yıl
Cuma günü düzenlemeye
karar verdiklerini söyledi.

adayı Rumen Radev’in
verilen oyların yüzde
59’unu alması üzerine Başbakan Borisov
daha önce verdiği istifa sözünü yerine getireceğini belirterek,
‘’Halkın rızası ve iradesi ile artık muhalefetiz.”
dedi.
GERB
Genel
Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Borisov,
halkın bu seçimde verdiği cezayı kabul etmeye hazır olduğunu ve
halkın tercihine saygı
duyacaklarını dile getirerek, ‘’Yaptığım hiç
bir şey için pişman değilim. Her zaman halkın bir parçası oldum.
Halkın verdiği her bir
sinyali cildimle bile hissetmiş bulunuyorum.”
diye konuştu.
Borisov, parlamentoda artık yeni bir çoğunluğun hakim olduğunu,
ancak GERB partisinin
erken seçime giderek
tekrar güven kazanıp
tekrar iktidarı hedeflediğini belirtti.
“Ülkemizde demokrasi statükoyu yendi”
Bulgaristan’da Cumhurbaşkanı seçilen
Rumen Radev, düzenlediği ilk basın toplantısında, “Ülkemizde
demokrasi statükoyu
yendi.” dedi.
Seçim sonuçlarının

Kırcaali’de 3 bin kişiye aşure dağıtıldı
Kırcaali’nin yeni pazarında geleneksel Aşure
etkinliği düzenlendi. Şimdiye kadar Bursa Osmangazi ve Kırcaali Belediyelerinin ortak organizasyonuyla yapılan etkinlik
Osmangazi Belediyesinin Kırcaali ile kardeşlik
anlaşmasını dondurması
sonucunda bu yıl sadece
Kırcaali Belediyesi tarafından düzenlendi. Tatlı
yiyecek için sıraya dizilen
3 bin vatandaşa Aşureyi
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
Eski Başmüftü Fikri Sali
ve Kırcaali Hıristiyanlar
Cemaati Başkanı Peder
Petır Garena dağıttılar.
Aşure dağıtımı töreninde konuklar arasında Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Kırcaali Milletvekili
Mustafa Ahmet, Kırcaali
Belediye Meclis Başkanı Raif Mustafa, HÖH
Kırcaali İl Başkanı İzzet
Şaban, çok sayıda Belediye Meclis Üyesi ve köy
muhtarı hazır bulundu.
Programın açılışında
etkinliğe katılan konuklara ve organizatörlere
teşekkür eden Eski Başmüftü Fikri Sali, Bulgarca
olarak kısaca aşurenin
tarihçesine ve günümüzdeki önemine değindi ve
sonunda tüm Bulgaristan
halkı için dua etti.
Ardından konuşan Peder Petır Garena, “Sembolik olarak son kalan
buğday tanelerinden ya-

pılan yemeğin bulunduğu
ortak sofranın bizi bugün
buluşturmasında hem hüzün, hem de üzücü, hem
muhteşem olan bir şey
var. Bunlar insanlığın ve
iyiliğin son tohumları ve
biz onları hala ülkenin bu
fakir kesiminde koruyoruz. Bu yüzden hüzünlü
diyorum. Aynı zamanda
bunun örnek olarak gösterilebileceği için muhteşem diyorum. Ekonomik
sıkıntılara rağmen halkımız etnik köken ve dini
mensubiyet farkı yapılmadan birbirine arkasını
dayadığı için biz bugüne
kadar varlığımızı koruyabilmişiz” diye ifade etti.
Milletvekili Mustafa Ahmet, yaptığı selamlama
konuşmasında herkesin

Aşure Gününü tebrik
ederek, Hıristiyanların ve
Müslümanların hep birlik
ve beraberlik içinde olmalarını diledi. Belediye
Başkanı Hasan Azis’e 10
yıl önce Aşure etkinliği
geleneğini başlatarak,
herkese hoşgörü örneği
olduğu için teşekkür etti.
Belediye Başkanı Hasan Azis, artık onuncu yıl
Kırcaali’de yapılan Aşure
etkinliğinin Kırcaalileri bir
araya getirdiğini ve camide veya kilisede olsun
olmasın burada kutlanan
her bir bayramın böyle
bir arada kutlanmasına
devam edileceğinden
emin olduğunu kaydetti.
Dünyanın çeşitli yerlerinde etnik çatışmalar yaşanırken Kırcaali’nin barış

ödülü alan Şeker, bu yarışma sonrası New York
Long Island Üniversitesi
Piyano Bölüm Başkanı
ve aynı zamanda Bulgaristan’daki yarışmanın jüri
üyelerinden biri olan Prof.
Tamara Poddubnaya’nın
çalıştayında pek çok övgü
aldı.
Bulgaristan’daki yarışma jürisi Hakan Şeker’e
Tenerife/İspanya, Bursa/
Türkiye, Baden Württenberg/Almanya’da yapılacak olan uluslararası piyano yarışmalarına özel
katılım davetiyesi verdi.

1. sayfadan devam

iktidara hakkettiği notu
verdiğini ve ülkedeki
siyasi ortamda dramatik hiç bir şey görmediğinin altını çizen
Radev, “Ülkemizde
herkesi sorumlu davranmaya çağırıyorum.
Verdiğim hiç bir sözü
unutmadan, her birini
yerine getireceğim.”
ifadesini kullandı.
Bulgaristan’da neler olacak?
Anayasaya göre görev süresi 22 Ocak’ta
sona erecek Cumhur başkanı Rosen
Plevneliev’in çalışma
süresinin son üç ayında parlamentoyu feshetme yetkisi bulunmuyor.
Plevneliev, siyasi krizin parlamenter kriz
anlamına gelmediğini,
mevcut parlamento
ortamında yeni bir hükümet kurdurmaya çalışacağını daha önce
duyurmuştu.
Hükümet kurulamaması durumunda yeni
seçilen Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in 22
Ocak’ta göreve başlar
başlamaz, parlamentoyu feshederek, erken
seçim için tarih bildirmesi bekleniyor.
Erken seçimin 2017
yılının mart veya nisan
ayında yapılacağı belirtiliyor.
Bulgaristan parlamentosunun 16 Kasım Çarşamba günü
toplanması bekleniyor.
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Başbakan Borisov, Novi Pazar şehrinde Türk şirketi
tarafından yapılan fabrikanın açılışını gerçekleştirdi
Başbakan Boyko Borisov ve
T. C. Burgas Başkonsolosu
Niyazi Evren Akyol ülkenin
kuzeydoğusundaki Şumnu
bölgesinde Türklerin yoğun
olarak yaşadığı Novi Pazar
şehrinde Türk şirket tarafından yapılan fabrikayı hizmete
açtılar.
Borisov, seramik sektöründe faaliyet gösteren Akgün
Şirketler Grubu'nun kurduğu
Dura-Tiles tesisinin açılışında
yaptığı konuşmada, “Şumnu
bölgesine 20 milyon avroluk
yatırım yapan komşu Türkler
300 iş yeri açacak, vatandaşımıza istihdam yaratacak.”
dedi.
İşletmenin bölgenin genel
kalkınmasına destek vereceğini, bunun son dönemde
ülkeye yapılan en belirgin
yatırımlarından biri olduğunu
vurgulayan Borisov, “Aslında
ülkemizdeki işsizlik oranı yüzde 7 iken, ‘İş bulamıyorum’ diyenin ‘Çalışmak istemiyorum’
diyenle arasında ciddi tezat
yaşandığını görüyoruz." şeklinde konuştu.
Bulgaristan’ın düşük vergile-

ri ile Avrupa Birliği’nin en elverişli yatırım yerlerinden biri
olduğunu ifade eden Borisov,
Akgün Şirketler Grubu'nun ülkede karşılaştığı bazı bürokratik sorunları aşmasını sağladığını, böylece bölgedeki halkın
refahına yardım etmeye çalış-

tığını anlattı.
“Dura-Tiles”in tesisini gezen
Borisov, çalışmalar, kullanılan
teknolojiler ve üretim konusunda bilgi aldı.
Akgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan
Akgün, fabrikanın açılışının 29

Cebel (Şeyhcuma) Belediye
Başkanı Bahri Ömer, “Cebel,
güvenli adımlarla kaplıca turizmine doğru yürüyor. İlçe
merkezinde termal su akacak. Yerel yönetim, Cebel
kasabasının çevresinde bulunan maden suyu kaynağından kasabaya su getirecek
boru hattı projesine devletten
finansal destek sağlamayı
başardı. Bakanlar Kurulu’nun
192 sayılı kararıyla “Cebel
Kaplıca Alanında 3 Sayılı
Sondaj Kuyusundan Su Getirecek Boru Hattı Projesi”nin
uygulanması üzere ulusal
bütçeden 350 bin leva tahsis
edildi” diye bildirdi.
Bahri Ömer, “Şu anda projeyi üstlenecek müteahhit
firmanın seçimi üzere ihale
prosedürü gerçekleştiriliyor.
İhaleye iki firma başvurdu. Fiyat teklifleri değerlendiriliyor”
diye sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı, hava
şartları müsait olduğunda
proje uygulama süresinin 3
ay olduğunu belirtti.
Bahri Ömer, “Projede termal suyun kasabada bulunan pompa istasyonuna getirilmesi öngörülüyor. Termal
suyun debisi saniyede 6,58
litre olacak. İşletme ruhsatı

alındıktan sonra SPA kompleksleri ve otellere termal su
aktarımı yapılması mümkün
olacak.
Bu ilçede yeni bir uygulama
olacak ve ilgili prosedürlerin
Belediye Meclisi tarafından
onaylanması gerekecek”
dedi.
Kırcaali Haber

Ekim Cumhuriyet Bayramı'na
denk gelmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu
söyledi.
Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan’a

yaptıkları yatırımla Avrupa’ya
çıkış yaptıklarını söyledi. Başbakan Borisov’un bürokratik
konularda kendilerine yardımcı olduğunu ve engelleri kaldırarak çalışmalarının önünü
açtığını anlatan Akgün, Bulgaristan'daki çalışma stratejisini
geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.
- Bulgaristan’daki Türk yatırımlar
Türkiye’nin Sofya Ticaret
Başmüşaviri Mehmet Emrah
Sazak da Akgün Grubu’nun
Bulgaristan’a yaptığı yatırımın
ikili ekonomik ilişkilere ivme
kazandıracağını ifade etti. Sazak, “Bulgaristan, Türkiye’nin
komşu ülkesi olması sebebiyle
Türkiye’nin AB’ye ihracat noktasında da önemli bir lojistik
üs konumunda. Halihazırda
Türkiye-Bulgaristan arasında
yaklaşık 3,5 milyar avroluk bir
yatırımımız var." diye konuştu.
Bulgaristan’ın Kuzeydoğu
bölgesinden folklor ekipleri
gösteri sunduğu açılışta konser verildi. AA

Cebel, SPA Merkezi Olma Yolunda
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