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Yedikızlar Camii’nde Mevlidi Şerif Okutuldu

Her yıl 6 Mayıs günü Kırcaali
ilinin Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesinin Podkova (Nalbantlar)
köyünde bulunan ve yapılışı
1438 yılına dayanan Yedikızlar

Camii’nde mevlit düzenlenmektedir. Rivayetlere göre cami 6
Mayıs’ta yapılmıştır.
Yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı mevlit-

te konuklar arasında Türkiye’nin
Sofya Büyükelçisi Süleyman
Gökçe, Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani, Sivil Toplum
Kuruluşları temsilcileri ve siyasi

Filibe Cuma Camii Bir Kez Daha
Vandal Saldırıya Maruz Kaldı
Bir kaç gün önce Filibe şehrinin merkezinde bulunan Murat
Hüdavendigar Cami veya toplum tarafından daha çok “Cumaya” olarak bilinen cami bir kez
daha sandılırıya maruz kaldı.
3 Mayıs 2017 tarihinde (Çarşmaba) akşam namazı akabinde,
takriben saat 20:50 civarında
kimliği belirsiz bir kişi tarafından camiye büyük ve hacimli
bir taş atılmıştır. Yapılan saldırı sonucunda, Filibe Bölge
Müftlüğü’nün bulunduğu odanın camı kırılmıştır. Saldırıdan
sonra durum, görevliler tarafından polise ihbar edilmiştir. Aynı
akşam olay yerine gelerek, inceleme yapan polisler, görgü
tanıklarının ifadelerine de başvurmuştur.
04 Mayıs 2017 tarihinde Filibe
Bölge Müftüsü Taner Veli, Bölge
Müftülüğü adından Filibe Emniyet Müdürüne şikayet dilekçesi
verdi. Bölge Müftüsü şikyayet
dilekçesinde: “Gerçekleşen bu

üzücü olay, Bulgar demokrasisi
için ciddi bir tehlikedir ve ülkedeki farklı toplumların hep bir-

tekrarlamalarını engellemez”
dedi.
Filibe Bölge Müftülüğü, mağ-

parti temsilcileri yer aldı.
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ve Müftü Vekili
Nasuf Nasuf tarafından okunan
Kur'an tilaveti ve Mevlit terennümü sonrasında güncel konular

ortadan kaybolurlar.
15. yüzyılda yapıldığına dair
Osmanlıca kitabesi bulunan
Yedikızlar Camii’nin eskiden
günümüze ulaşan bir de hikayesi vardır. Kendini ibadete ve

ile vaaz edildi.
Daha sonra tüm katılımcılara
etli pilav ikram edildi.
Yedikızlar Camii ulusal öneme
sahip kültürel anıt ilan edilmiştir.
1438 yılında kurulmuş. Efsanelere göre nişanlıları savaşta
ölen yedi kız tarafından yapıldığı rivayet edilir. Kızlar çeyizlerini satarak, dev ahşap tahtalarla
ve camiyi bir gecede tek çivi
kullanmadan inşa etmişlerdir.
Bundan sonra kızlar ebediyen

dine adayan 7 genç kız şimdilerde yok olan bir köyden gelerek
buraya cami inşa etmek isterler.
Bunun için kendi çeyizlerini satar ve dağlardan büyük ağaçlar
getirirler. 15 metrenin üzerindeki
bu kirişleri günümüzde bulmak
bile zor. Camiyi bir gecede hiç
çivi kullanmadan yaptıktan sonra kızlar aniden kaybolurlar ve
kimse onların izlerini bulamaz.
Yerel önemi olan kültür anıtı ilan
edilmiştir.
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likte barış içinde yaşamalarını
tehlike içine sokmaktadır. Bu
tarz suçların “küçük suç” olarak
nitelendirilmeleri faillerinin nefret karşıtı hareketleri yeniden

dur taraf olarak emniyet brimlerini, müslüman mabede yapılan
saldırıyı faillerinin bulunması
için gereken soruşturmayı yürütmeleri talebinde bulundu.
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Borisov, Balkanlarda terör örgütlerin uyuyan
hücrelerinin aktifleşmesinden endişeli
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Genel
Başkanı Boyko Borisov,
Makedonya’da yaşanan
olaylardan dolayı bölgede
terör grupların aktifleşmesinden endişe duymakta.
Bölgedeki durumdan dolayı terör örgütlerinin uyuyan hücrelerinin aktifleşip
aktifleşmeyeceğine ilişkin
bir soru üzerine Borisov,
“Bu durum tüm Balkanlar
için alevlenen bir tehdit ve
bölgede istikrar bozulabilir ”diye kaydetti.
Borisov, etnik hoşgörüsüzlükten dolayı da
endişe duymakta. Yine
Bulgaristan’da başarılı bir
hoşgörü modeli olduğunu
belirtti.
Borisov, dış güçlerin
Makedonya’nın iç işlerine karışmasını eleştirdi.
Makedonya’da yaşanan
gerginliğin dış güçlerden
kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusu üzerine
Borisov, “Makedonya’nın
toprak bütünlüğü ve Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya

di ve, “Böyle bir gerginlik
çıktığında insanlar görevden istifa etmelidir. AB ve
NATO üyeliği yolunda her
türlü desteklediğimiz bir
ülkenin parlamentosunda
bu tür süreçler yaşandığında, kan aktığında, vicdansız tavırlar sergilendiğinde duyarsız kalamayız”
diye kesin konuştu.

Borisov, “Makedonya’da
olup bitenler kabul edilemez bir şeydir. Bulgaristan, siyasi istikrar örneği
olmalıdır” dedi. Bu yüzden
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev ile birlikte halkın
yararına nasıl çalışılması
gerektiğine dair örnek olduklarını söyledi.
Kırcaali Haber

KNSB, asgari işçi ücretinin 520
levaya yükseltilmesini istiyor

üye olması Bulgaristan
için hayati önem arz ediyor” dedi.
GERB lideri, “Herkesin olduğu gibi ben de
M ake d o nya’da ya ş a nan olaylardan dolayı endişeliyim. Ancak
Makedonya’nın iç işlerine
karışmamalıyız” dedi.
Makedonya’da bir sürü

siyasetçi ile temaslarda
bulunduğunu aktaran Borisov, onlara yıllarca alevlenen bu krizden siyasi bir
çıkış bulmaları çağrısında
bulunduğunun altını çizdi.
Borisov,”Burada parti liderlerinin duyguları
arka planda kalmalıdır.
Büyük ölçüde nefret var.
Makedonya’nın toprak

bütünlüğünü korunması
ve Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda devam
etmesi bizim için hayati önem arz etmektedir.
Sınırlarımızda böyle bir
istikrarsızlık olması bizim için iyi bir şey değil”
dedi. Borisov, ülkemizin
etnik hoşgörü örneği bir
ülke olduğunun altını çiz-

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu
(KNSB) 8. Olağan Kongresi’nin açılışında konuşan
KNSB Başkanı Plamen Dimitrov, konfederasyonun
önümüzdeki yıl içinde asgari işçi ücretinin en az 520
levaya yükseltilmesini ısrar ettiğini kaydetti. KNSB, asgari işçi ücretinin ortalama işçi ücretinin yüzde 50’sine
çıkıncaya kadar hızla artması için Parlamentodaki partilerden ve hükümetten siyasi destek beklemektedir.
Dimitrov, “KNSB, beş yıl sonra asgari işçi ücretin
800 levaya, ortalama işçi ücretin ise 1700 levaya yükseltilmesinin mümkün olduğunu düşünüyor” diye konfederasyonun görüşünü anımsattı. Onun ifadelerine

Tuk-Tam Derneği, yurt dışında lisans
eğitimi görecek üç kişiye burs verecek
Tuk-Tam Derneğinin
“Git, Oku Ve Dön” Fonundan üç kişiye 10 bin
leva eğitim bursu verilecek. Kampanyanın birinci aşaması olarak bağış
toplama kampanyasının
başarıyla tamamlanmasından sonra, şimdi dernek yurt dışında yüksek
lisans eğitimi görmek
için burs desteği verilecek üç kişi arıyor.
Başvuru koşulu olarak
bursluların yurt dışında
eğitim gördükten sonra edindikleri bilgileri
ile ülkenin gelişmesine
katkı sağlamak üzere
Bulgaristan’a geri dönmeleri gerekir. Başvurular, tüm gerekliliklerin
ve başvuru aşamalarının da belirtildiği fonun
web sitesi üzerinden 24
Mayıs 2017 tarihine kadar kabul edilecek. Burs
adaylarının şu kriterlere
uyması gerekir:
-Bulgaristan vatandaşı
olmaları;
-1 Ocak 2012-31 Haziran 2017 döneminde
elde edilen lisans diploması sahibi olmaları;
-2017 yılında yaban-

cı devlette bulunan bir
üniversitede okumaya
başlamış olmaları;
-yurt dışında eğitim görecekleri dili yeterli dere-

veya proje kapsamında çalışmak için 6 aya
kadar kalabilirler, fakat
ondan sonra ülkeye geri
dönüp Bulgaristan’da iş

nan başvuru sahipleri,
bir sonraki aşamada 2
dakika süren bir videoda Bulgaristan’ın geleceğini nasıl gördüklerini

göre reel sektörde işçi maaşlarının her yıl 100-120 leva
yükseltilmesi gerçekleştirilebilir bir hedeftir.
Plamen Dimitrov, beş yıl sonra Bulgaristan vatandaşlarının yaşam standardının orta sınıf Avrupa Birliği
vatandaşlarının yaşam standardının en az yüzde 60
seviyesinde olması gerektiğini ve bunun da tamamen
gerçekleştirilebilir bir hedef olduğunu söyledi. KNSB
Başkanı, “Bulgaristan, AB’nin en fakir ülkesi olmaya
devam ediyor ve hükümetin eşitsizliğin üstesinden gelinmesini ve insanların adalete olan güvenini yeniden
kazanılmasını sağlayacak politikalarını merkezine koymalıdır” diye kaydetti.

Kırcaali İlçesinin altyapısına
1,5 milyon leva yatırım
cede bilmeleri.
Şimdiye kadar yurt dışında okumamış olan ve
burs alması çok önemli
olan adaylara öncelik tanınacaktır.
Yurt dışında üniversite
eğitimi programı sırasında bursluların organizatörlere kaydettikleri
gelişmeler hakkında bilgi vermeleri gerekecek.
Mezun olduklarında yurt
dışında staj yapmak

bulmak zorundalar. Git,
Oku Ve Dön Fonu, bu
konuda üniversite mezunlarına Tuk-Tam Derneğinin bir çatı altında
birleştirdiği yurt dışında deneyim sahibi olan
Bulgaristan vatandaşları
topluluğuna katarak onlara yardımcı olacaktır.
10 bin leva burs verilecek kişilerin seçimi üç
aşamada gerçekleştirilecek. İlk önce onayla-

anlatacaklar. Burs verilecek kişileri seçecek
komisyon, üçüncü aşamaya katılacak adaylarla mülakat yapacak.
Finalistlerin isimleri 29
Haziran 2017 tarihinde
açıklanacak.
Kampanya ile ilgili
daha detaylı bilgi TukTam Derneğin web sitesinde bulunabilir.
Kırcaali Haber

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanan “Sen ve
Belediye Başkanı” programında, “Bugünden itibaren
Kırcaali şehrinin sokaklarında asfalt yama çalışmaları
yapılacak. Bu çalışmalara en kötü durumda olduğuna
dair ihbar alınan Acil Yardım Servisi binası önündeki
sokaktan başlanacak” diye bildirdi.
Kırcaali’de sokakların onarımı ve yeniden yapılandırma çalışmalarına ilişkin proje ihalesini Pıtstroyengineering Şirketinin kazandığını aktaran Belediye Başkanı,
sokakların onarımı için 200 bin leva harcanmasının öngörüldüğünü ve belediyenin daha 280 bin leva kaynak
sağlamaya çalışacağını söyledi.
Bütçeden ilçede yolların onarımı ve yeniden yapılandırılması için 635 bin leva, anaokulları ve okullarda
onarım için ise 609 500 leva kaynak ayrıldı. Kırcaali
Belediyesinin 2017 Yılı Yatırım Programında Kırcaali ve
köylerin altyapısına 1, 5 milyon leva yatırım yapılması
öngörülüyor.
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Emine abla ile Fatma
abla İzmir’de evleri karşı karşıya, aynı sokakta
oturuyorlardı. Yollarda,
iş yerinde, evde, akşam
sabah beraber olmaları onları birbirine iyice
kaynaştırmıştı. Hat ta
aralarında anlaşıp memlekette birbirini sevip sayanlar erkekler Ahiretlik,

Hasan VARADLI
(Aretlik), kadınlar Kardeş
(Garaş) olurlardı ya, işte
onlar da bu töreye uyup
Garaş oldular ve birbirlerine Garaş diye hitap
etmeye başladılar. Yıllarca aynı konfeksiyonda
beraber çalışıp emekli oldular. Emekli olunca hala
burunlarında tütüyen,
hem fabrikada çalışıp, iş
saatinden sonra da birkaç dönüm tütün ekerek,
ne zorluklara katlanarak
yaptırdıkları evlerini, bağ,
bahçelerinde emekliliklerinin zevkini çıkarmak
için memleket yollarına
çıktılar. Zaten eşleri geçen yaz gidip evlerini
tamir ettirmişlerdi. Kırk
yaşlarına kadar oralarda
geçirdikleri o unutulmaz
anıları birbirlerine anlatırken, o hatıralar bir
sinema belgeseli gibi
önlerine seriliyordu. Son

EDEBİYAT
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SON PİŞMANLIK

yıllarda Türkiye’de emekli
olan bir çok kişiler, babalar diyarı memleketlerine,
köylerine gelip evlerini
tamir ediyor, yanlarına
torunlarını alıp yaz aylarını memleketlerinde
geçirmeye başladılar.
Emine abla Koşukavak
köylerine, Fatma abla da
Kırcaali köylerine gitmek
için yollara çıkmışlardı.
İzmir-Kırcaali otobüsünde yan yana oturmuşlar,
güncel olaylardan dem
vurup, kendi anladıkları
şekilde olayları yorumlayarak, yolculuk yapıyorlardı. Muavin işlem için
topladığı pasapor tları
adlarını okuyarak bir bir
dağıtmaya başladı. Emiliya Georgieva diye okununca Emine abla “ben”,
diyerek pasaportunu aldı.
Fatma abla arkadaşının
omzuna oldukça sert bir
yumruk atarak :
“Ayıp be Emine Garaş,
sen hala adını almadın
mı ? Eğer bunu bilseydim, seninle değil Garaş
olmak, yanına bile sokulmazdım. . .” Deyince Emine abla cevabı yapıştırdı :
“Adını alsan ne olur,
almasan ne olur, be Garaş…”
“Ayol, sen, Türkiye’ye
Türküm diye gelmedin mi
? O zaman ben Türküm,
müslümanım, diye ibadet
yapıp namaz niye kılıyorsun ?...”
“Şimdi ben adımı almamışım diye Türk değilmiyim, bana ne, vara
- yoka, paramı atamam
valla, uğraşmaya da hiç

niyetim yok…”
“Kaç kere pasaportunu
değiştirdin? Madem adını almamışsın sende bir
şüphe var demek. Şimdiye kadar adını almadığını
da herkesten bir sır gibi

iki Garaş yol boyunca
birbirleriyle pek fazla konuşmadılar. Fatma abla
Kırcaali de indi, Emine
abla da Koşukavak’a doğru yoluna devam etti.
Yaz ayları esnasında

şuya koştu. İçeri girince
eşi altmış beşlik Rasim
amca Fatma ablayı görünce, ağlamaya başladı,
gözlerinden boncuk boncuk yaşlar akıtarak:
“Ya Fatma, Garaşını dönülmez yere gönderdik…
“
“Hadi başınız sağ olsun

sakladın ama, değil mi,
hatta benden bile. Bunca
yıldır ben seni hiç de tanıyamamışım, ama, işte
böyle bir gün geliyor, her
şey gün yüzüne çıkıveriyor. Bu dünya fani dünya
Garaş, geçici dünya, yarın ne olacağımız hiç belli
olmaz. . .İnsan gururu ve
onuru para ile pulla, satın alınmaz. Aklını başına
topla, iyice bir düşün, bir
an evvel hatanı düzelt,
benden söylemesi…”
Bu tartışmadan sonra,

Emine abla ile Fatma
abla hiçbir irtibat kurup
görüşemediler. Zaten
Fatma abla Garaşının
kimlik gururunu beş para
için ayaklar altına alması,
aralarındaki yakınlığı oldukca soğutmuştu. Ekim
ayı başlarında Fatma abla
İzmir ‘e döndü. Daha içeri girer girmez gelininden
Emine ablanın geçen hafta vefat ettiğini duyunca,
yıldırım çarpılmışa döndü.
Her şeyi bırakıp hemen
başsağlığı dilemeye kom-

Rasim, ne görmesek onu
ille göreceğiz. Ölümden
kaçış yok, vade doldu mu
kurtuluş yok, vesselam.
Eee, nasıl oldu, kaza filan mı oldu yoksa ?”
“Kalp krizi geçirdi. Hemen Koşukavak hastanesine götürdük, onlar
Kırcaali hastanesine sevk
ettiler, doktorların bütün
müdahalelerine rağmen
kurtarılamadı. Defnetme
merasiminde başımıza
neler geldi, neler geldi,
bir bilsen. İmam gelin-

Öykü

RODOPLAR

KALBİMİN SESİ RODOPLAR

BULGARİSTAN TÜRKLERİ

Benim yurdum Rodop dağları
Bülbül ötüşen bağları
Heybetli sivri tepeleri
Çimenli etekleri vardır.

Bir ses geliyor
Derinden
Gönlümden
Kalbimden
Sevgi dolu
Iman dolu
Şu eşsiz, güzel Rodaoplara
Uzaklara gitsem de
Nerelere gitsem
Sana, küsemiyorum
Sana, darılamıyorum
Sana bayılıyorum
Seni özlüyorum çok...
Sen aklımdasın
Her saniye
Her dakika
O güler yüzlü
Al yanaklı kızları ile
Çalışkan mert insanları ile
Bir ses geliyor,
Dambalı Dağının bağrından
Bizi işitiyor
Bizi görüyor
Bize seviniyor
Yanar dağ gibi güçlü ses çıkarıyor
Güven bağlamış
Güzel Rodop insanına
Kalbimin sesi Rodoplar.

Yüce dağların bağrındadır evlerimiz
Tozlu yolların dumanında izlerimiz
Osmanlı’nın yadiğarı isimlerimiz
Biz asil kanlı Bulgaristan Türkleriyiz

Derelerin şırıltı sesi
Kırların yanık kaval sesi
Kuşların bitmeyen nefesi
Öyle bir güzelliği vardır.
Tütün desteleri elinde
Yanık türküleri dilinde
O güzel kızların gönlünde
Ne yakışıklı gençler vardır.
Madan, Dardere, Rudozem’de
Kula dağı eteklerinde
Arıların peteklerinde
Ne tükenmez zenginlik vardır.
Arda nehri barajlarında
Zümrüt yeşil ormanlarında
Mis kokulu çayırlarında
Dile destan güzellik vardır.
Bir gün yazar kalemi alsa
Engin Rodopları anlatsa
Tomlar dolu kitaplar yazsa
Öyle bir güzelliği vardır.
Hasan Varadlı

Hilmi Feyzullah

Jivkov gerçekleştiremedi niyetini
Sızlatsa da ecdatların kemiklerini
Zorla Bulgara döndüremedi Türkleri
Yasaklasa da dil, din, örf ve adetleri
Meydanlara yürüdü yiğitlerimiz
En büyük gururumuz şehitlerimiz
Mücahitler savundu Türklüğümüzü
Ölüm pahasına korudu özümüzü
Zindanlarda çürüdü aydınlarımız
Sürgüne gönderildi yazarlarımız
Belene’de yattı kahramanlarımız
Anavatan’a kaçtı akrabalarımız
Turgut Özal soydaşlara sınırı açtı
Göçmenlerin sayısı üç yüz bini aştı
Memleket özlemi yürekleri kavurdu
Ailelerimiz iki arada yoruldu
Nuri Turgut’un meşalesi sönmeyecek
Ömer Osman’ın kalemi tükenmeyecek
Osman Kılıç’ın mücadelesi bitmeyecek
Türkan bebeğin katili affedilmeyecek
Resmiye Mümün

ce ölüm raporunu istedi,
gözden geçirince bana
dönerek:
“Bu mevta Hristiyan
mı, Hristiyan olsa gerek,
onu tımarlamaya papazı
çağırmanız gerek, beni
niye çağırdınız… “ Dedi
aldı başını gitti. Peşinden
aman, yapma, etme, dedikse de, arkasına bile
bakmadan çekti gitti.
Sonradan bende kendi
kendime bir düşündüm,
imam yerden göğe kadar
haklı dedim. Ben Garaşına, adını almasını defalarca söyledim. O sırf
para harcamaktan kaçındığına “pasaportun vadesi dolunca, hem adımı
alacağım hem pasaportumu değiştireceğim, yok
yere para vermem dedi,
Nuh dedi, Peygamber demedi. Adlarımız verilmeye başlayalı çeyrek asır
falan oldu, kaç kere pasaport değiştirdik, alsana
sen adını, tutturdu yok
bir daha ki sefere,hala
benim hanım gibi erteleyenler var ama, ölümün
ne zaman geleceği belli
olmuyor. O aldı başını
gitti, olan bana oldu. Beş
kuruş para için başıma
gelmedik kalmadı. İnsan
arasında bunu anlatmaya
bile utanıyorum. Bu benim başıma gelenler, herkese ibret olsun, bu günkü işini, yarına bırakma,
diye atalarımız rasgele
söylememiş. En sonunda
zar, zor bir çakma imam
bulduk da, tımarlaya bildik…”
“Allah rahmet eylesin
komşu, artık yapılacak
bir şey yok, ama bu olay
inşallah böylelerine ders
olur…”

HÜSRAN
Yıkıldım arkadaş yıkıldım
Koca bir çınar gibi
Yarı yeşil yarı kuru
Yıkıldım ben gümbür gümbür
Biri anlatsaydı yıkılışı
İnanmazdım hayal ederdim
İyi değilsin sen hastasın derdim
Yıkıldım ben gümbür gümbür
Hayatta hiç bir şey gerçek değil
Her şey kurgu tiyatro
Biri söylese de inanma
Yıkıldım ben arkadaş yıkıldım
Fırtınadan arkada kalan
Kırık dallar umut hayaller
Aşılasam aşı tutmaz,kurumuştur
Yıkıldıydım ben arkadaş yıkıldım
Sahte saygı sahte sevgi
Seni herkes paran kadar sever
Gerisi hikaye,inanma yalan
Kin ve nefret......
Osman Akın
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Cumhurbaşkanı Radev, teknokratlar hükümetini övdü
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, son iş gününde
görevlendirdiği teknokratlar hükümetine övgüde
bulundu.
Teknokratlar hükümetinin Başbakanı Ognyan
Gercikov ve bakanlar,
Cumhurbaşkanlığı konutunda Cumhurbaşkanı
Radev ile bir araya gelerek, çalışmalarına ilişkin
raporlarını sundu.
Cumhurbaşkanı görüşme esnasında hükümete
hitaben, “Bulgaristan’a
hizmet için çalıştınız ve
bu yüzden bu sonuçları
elde ettiniz ve şüphesiz
onlara yüksek not verilecektir” dedi.
Radev’in ifadeler ine
göre teknokratlar hükümeti seçim manipülasyonları ve oy ticareti uygulamalarının minimum
d ü zeye d ü ş ü r ü l d ü ğ ü
Bulgaristan’da dürüst
seçimler yapılmasının
mümkün olduğunu ispatlamıştır. Cumhurbaşkanı,
“Bulgaristan’ın 2018 yı-

G e r c i kov,
Radi
Naydenov’un Dışişleri
Bakanı görevine devam
etmeyeceğinden dolayı
üzgün olduğunu dile getirerek, onun büyük bir
profesyonel olduğunu ve
bu görevi çok başarılı ir
şekilde yerine getirme

Öğretmenler, maaşların artış
tutarını geriye dönük olarak aldı

lında AB Konseyi Dönem
Başkanlığı için hazırlıklar
konusunda yaşanan gecikmeler telafi edildi” diye
anımsatarak, geçici hükümet görevini gelecek 44.
Halk Meclisi hükümetine
devredilmesinin süreklilik ilkesi doğrultusunda

gerçekleştirileceğine dair
ümidini ifade etti.
Ognyan Gercikov, görüşmeden sonra basına
yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanın teknokratlar
hükümetinin çalışmalarına yüksek not verdiğini
söyledi. Hükümetin bu

kadar yüksek notu hak
edip etmediğini bilmediğini ifade etti.
Yeni hükümette yer alacak isimlerden memnun
olduğunu kaydeden Gercikov, henüz tüm hükümet
üyeleri hakkında fikir sahibi olmadığını dile getirdi.

Kırcaali ilinde 236 genç istihdam edilecek
Kırcaali Bölgesel Kalkınma Konseyine bağlı Vali Naço Kovaçev’in
yönetimindeki İstihdam
Komisyonu, 2014-2020
İ n s a n K ay n a k l a r ı n ı n
Gelişimi Operasyonel
Programı’nın “Gençlerin
Öğrenimi ve İstihdamı”
tedbiri kapsamında Kırcaali ilinde 236 iş pozisyonu
açılması için verilen 1 023
398 levalık hibenin dağılımına ilişkin karar aldı.
Hibe tutarının illere göre
dağılımı kota ilkesi uygulanarak, aylık ortalama işsizlik oranı, aylık ortalama
29 yaş altında işsiz genç
sayısı ve iş talep edenlerin sayısı olmak üzere
üç temel kritere göre yapılmıştır. Kırcaali ilinde
aylık ortalama işsizlik
oranı yüzde 13,1, ortalama 29 yaş altında işsiz

genç sayısı 770, iş talep
edenlerin sayısı ise 3017.
“Gençlerin Öğrenimi ve
İstihdamı” tedbiri kapsamında destek için ilden
121 işveren başvuru yaptı. Başvuruları önceden
açıklanan bir yöntemle
değerlendiren komisyon,
88 iş pozisyonu açılmasına ilişkin başvuruları

onayladı. Başvurular belediye, belediye kuruluşları ve reel sektör firmaları
tarafından yapıldı.
Program tedbiri 29 yaş
altı temel veya daha düşük öğrenim görmüş kişiler ve uzun süre işsiz
kalmış kişilere yöneliktir.
Gençlere rehberlik yapacak 90 kişi de görevlendi-

rilecek. Gençlere 6 aylığına istihdam sağlanacak.
Komisyon yaptığı oturumda Kırcaali İli Bölgesel İstihdam Programı’nın
2016 yılında uygulanmasına ilişkin rapor kabul
etti. 17 Ekim 2016 -31
Mart 2017 döneminde
gerçekleştirilen program
çerçevesinde 12 işveren
ile 85 iş pozisyonu açılmasına ilişkin 20 sözleşme imzalandı. Program
çerçevesinde 58 kişiye 5
ay süreliğine ve 27 kişiye
5,5 ay süreliğine sübvansiyonlu istihdam sağlandı.
Programda öngörülen faaliyetlere toplam 86 işsiz
katıldı ve böylece program çerçevesinde açılan
tüm pozisyonlar dolduruldu. Bunun için 223 118,85
leva harcandı.
Kırcaali Haber

Kamu kurumlarında yolsuzluk ihbarlarında artış

Başbakanlık Başmüfettişliğinin raporuna göre,
devlet kurumlarında yolsuzluk yapıldığına dair
ihbarlar iki kat arttı. Raporda, Kurumlar Kanunu
doğrultusunda 2016 yılında bakanlıklar ve başka kurumlarda yapılan
denetim çalışmalarından
elde edilen sonuçlar özetlenmiştir.
Rapora göre toplam
1312 denetimden sonra
müfettişler yetkili makamlara 23 ihbarda bu-

potansiyeline sahip olduğunu sözlerine ekledi.
Teknokratlar hükümetinin son oturumunun ertesi günü Boyko Borisov’un
kurduğu yeni hükümet 44.
Halk Meclisi Genel Kurulunda güven oyu aldı.
Kırcaali Haber

lundu. Çoğu denetlenen
kurumlarda yolsuzluk
riski düşük olarak değer-

lendirilmektedir. 2015 yılına kıyasla yolsuzluk riski
yüksek olan bakanlıkların
sayısında iki kat artış göz-

leniyor.
Bu statü için önem arz
eden tam ve ayrıntılı düzenlemelerin eksik olması
ve kamu siparişleri verilmesinde başka eksikliklerin olmasıdır.
Müfettişler, Avrupa Birliği fonlarından hibe desteği alan projeleri değerlendiren ekiplerde aynı
görevlilerin yer alıp almamasını da araştırıyor.
Kuruma bağlı birimlerin
bütçe kontrolü ve sundukları idari hizmetlerin kont-

rolü de önemlidir.
Denetimin sonunda Çıkar Çatışmasının Önlenmesi ve Tespiti Hakkında
Kanunu’na uyup uyulmadığı da kontrol edilmektedir.
Müfettişliklerde devlet
memurlarına karşı 152
disiplin sor uştur ması
açıldı. Memurlara yönelik
110 disiplin cezası uygulandı, Çıkar Çatışmasının Önlenmesi ve Tespiti
Komisyonuna 16 ihbarda
bulunuldu.

Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan açıklamada 110 binden fazla öğretmen ve yardımcı personel
zamlı maaşlarını aldıkları bildirildi. 2500 okul ve Kişisel Gelişim Destek Merkezinin yanı sıra 1500 anaokulu çalışanları zamlı maaş aldı. Öğretmenlerin üçte
birinin maaşları Toplu İş Sözleşmesinde öngörülen
pedagog maaşı miktarına yakın bir miktarda artırıldı.
Asgari öğretmen maaşlarına yapılan zamdan öğretmenlerin yüzde 63 oranı veya 41 bini yararlandı.
2016 yılında imzalanan ek toplu iş sözleşmesine
göre asgari öğretmen maaşı 660 leva, okul, anaokulu ve hizmet birimi müdürlerinin asgari maaşı ise
824 levadır.
Ülkede ancak 23 okul çalışanının maaşına zam
yapılmadı. Böylece yüzde 1’in biraz altında eğitim
kurumlarında görevli 355 öğretmen, maaşlara yapılan zamdan yararlanamadı.
Eğitim ve Bilim Bakanlığı Eğitim Branşları Konseyi
oturumunda bazı okullarda yönetici kadroların maaşlarına öğretmen kadrolarından daha yüksek zam
yapıldığı anlaşıldı.
Bakan Yardımcısı Mariya Gaydarova, bakanlığa
verilen tüm ihbarlar üzerine denetim yapılması sözünü verdi. Öğretmen maaşlarına artış yapılmayan
okullar da denetlenecek.
Öğretmen maaşlarına zam kararının 1 Ocak 2017
tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi gerekirdi, ancak
Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından hazırlanması
gereken mevzuattan dolayı geciktirildi.
Bu yüzden öğretmenler, maaşların artış tutarını
geriye dönük olarak aldı. Muhtemelen önümüzdeki
yıl da öğretmen maaşlarına zam yapılacak.

Roaming ücreti kalkıyor
Avrupa Birliği (AB), 28 üye ülkede cep telefonu
operatörlerinin uyguladığı dolaşım ücretini (roaming) 15 Haziran 2017’den itibaren kaldıracak
yasal düzenlemede son aşamaya geldi.
AB Konseyi, Avrupa Birliği ülkelerindeki telekomünikasyon şirketlerinin dolaşım ücretlerinin
kalkması için birbirlerine uygulayacağı minimum
fiyatları belirleyen yasal düzenlemeyi onayladı.
Toptan fiyatların onaylanması telekomünikasyon
şirketlerinin müşterilerine kendi ülkelerine kıyasla
her hangi bir pahalılaşma olmaksızın dolaşım ücretleri teklifinde bulunabileceğinin garanti edilmesi
için gereklidir.
6 Nisan 2017 tarihinde Avrupa Parlamentosu,
Avrupa Birliği ülkelerindeki telekomünikasyon
şirketlerinin dolaşım ücretlerinin kalkması için bu
kapsamda birbirlerine uygulayacağı toptan fiyatlara ilişkin sözleşmeyi onayladı, fakat o zaman
bu sözleşme AB Konseyi ile gayri resmi olarak
koordine edilmişti.
AB Konseyi’nin kararından sonra sözleşmenin
her iki yapı tarafından önümüzdeki ayın ortasında imzalanması ve Mayıs ayı içinde AB Resmi
Gazetesi’nde yayınlanarak, duyurulması gerekir.
Sözleşme resmi gazetede yayınlanmasından üç
gün sonra yürürlüğe girecek ve bu da önceden
belirlenen son süreye uyulacağı anlamına gelir.
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Cumhurbaşkanı Radev, Uluslararası Sendikalar
Konfederasyonu Genel Sekreteri ile görüştü
Cumhurbaşkanlık konutunda Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
(ITUC) Genel Sekreteri
Şaran Burrow ile görüşen
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, “Bulgaristan’ın,
ekonominin dijitalleştirilmesi sürecine uyum
sağlaması ve tam bu
sektörlerde gençlerin
istihdamının artmasına
yönelik çaba göstermesi gerekir” dedi. Yapılan
görüşmede Bulgaristan
Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonu (KNSB)
Başkanı Plamen Dimitrov
da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Radev,
“Ülkede işçi ücretlerinin
düşük olmasından başka
yatırımcıları celbedecek
ekonomik teşviklere ihtiyacımız var” diye vurguladı. Devlet Başkanı, şu
anda uygulanan modelin

Demografi Enstitüsü
Müdürü Akademisyen
Petır İvanov, demografik
krizle ilgili basın toplantısında, ”Resmi istatistiklere göre Bulgaristan
nüfusu her yıl 80 bin kişi
azalıyor. Doğanların ve
ölenlerin sayısındaki fark
50 bin kişi civarındadır”
diye açıkladı. İvanov’un
ifadelerine göre her gün
4 kişi kanserden ölürken
başka 4 kişi de kalp hastalıklarından ölüyor.
Demografi Enstitüsü
Müdürü, “Bulgaristan
nüfusu 50 binden çok
daha fazla kişi azalıyor.
Ölüm sayısının doğum
sayısından daha fazla
olmasından başka ülkeden göç eden vatandaşların da olduğu dikkate alınmıyor. Oysa göç
eden vatandaşlardan
dolayı da nüfus değişiyor” diye izah etti.
İvanov ’un yaptı ğı hesaplara göre
Bulgaristan’ın 6,8 milyon
nüfusundan 1,5 milyonu
Roman, 800 bini Türk,
4,5 milyonu ise Bulgardır, ama Bulgarlar kaybolmaya yüz tutmuşlardır. Demografi Enstitüsü
Müdürü, “Bulgarlarda
ortalama doğum oranı
ülkenin önde gelen diğer
etnik gruplara göre çok
daha düşüktür. İstatistiklere göre 1956-2016
yılları arasında 6 milyon
çocuk düşürme vakası
tespit edildi. 2016 yılında ise 27 bin çocuk düşürüldü. Bu istatistiklere
göre böyle, fakat çocuk

kesinlikle sürdürülebilir olmadığını ve uzun
vadede başka ülkelere
göçlerin devam etmesine katkı vermeye de-

vam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı’nın ifadelerine göre diğer Avrupa
Birliği (AB) üyesi ülkelere
kıyasla ülkemizde işçile-

re düşük ücret ödenmesi
bazı sektörlerde kalifiye
eleman sıkıntısı yaşanmasına neden olmaktadır. Bulgaristan’ın AB’ne

gerçek entegrasyonu
ancak nüfusun gelirinin
ve yaşam standardının
diğer AB üyesi ülkelerde
nüfusun geliri ve yaşam
standardı ile karşılaştırılabilir seviyeye ulaştığı
durumda gerçekleşmiş
olacak”.
Şaran Burrow, “Toplumsal bölünme sürecinin
ilerleyişi ve sonraki sosyal dışlama bir ülkede demokrasi için dahi büyük
sorunlar yaratmaktadır”
diye kaydetti. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Bulgaristan ile iyi bir
işbirliği içinde olduğunu
ve bunun işçi ve işverenler arasında dahi ülkede
sosyal diyalogu iyileştirebileceğini söyledi. Şaran
Burrow, Konfederasyonun emeğin karşılığında
adil bir ücret ödenmesi ve
sürdürülebilir iş modelleri

Bulgaristan nüfusu yılda 80 bin kişi azalıyor
düşürme vakalarının
gerçek sayısı belli değil”
dedi.
Diriliş Partisi Genel
Başkanı Kostadin Kostadinov, 8 yıla kadar
Bulgaristan’ın etnik yapısında değişiklikler
olacağını söyledi. 2007
yılından bu yana yeni
doğan çocukların Bulgar
asıllı olanların yüzde 50
altında olduğunu belirten
Kostadinov, “2007 yılında doğan çocuklar artık
2025 yılında 18 yaşında olacaklar ve aktif ve
pasif seçme ve seçilme
hakkına sahip olacaklar.
Etnik yapıdaki değişim
süreci mülteci sorunundan dolayı hızlandırılıyor” diye izah etti.
A kademisyen Petır
İvanov, “Bulgaristan,
dünyada nüfusu en hızla azalan ve kaybolan ülkedir. Her bir 7 dakikada
nüfusu 1 kişi azalmakta
ve bu 25 yıldır süregelen
bir şeydir. Bulgaristan
kayboluyor” diye belirtti.
Bu demografik eğilimden dolayı Dünya Bankası, Evrostat ve ABD
Dışişleri Bakanlığının
endişelerini dile getirildiğini aktaran İvanov,
“Hatta bana bir Avrupa
ülkesinin neden böyle
hızlı bir şekilde kaybolduğunu sormak için Güney Kore’den Rusçuk’a
gelenler bile oldu” diye
ifade etti.
Akademisyenin ifadele-

rine göre Bulgaristan’ın
ölüm oranı bakımından
ikinci sırada olduğu iddiası doğru değildir. O,
“Bu sıralamada birinci
yerdeyiz” dedi ve 2016

fi Enstitüsü Müdürü, her
bir 15.vatandaş kanser
hastasıdır” diye belirtti.
Akademisyen İvanov,
Bulgaristan nüfusunun
7,2 milyon kişi değil de

mıyor” diye yorum yaptı.
Bulgaristan’da nüfus
değişiminin devam ettiğini aktaran İvanov,
NSİ ver iler ine göre
Bulgar istan’dan göç

yılında ölüm hızının binde 15,1 kişi ile en yüksek
olmasını örnek verdi.
“Lesotho, bizim önümüzdeydi, şimdi ölüm oranına göre birinci sıradayız
ve doğum oranına göre
de sonuncu sıradayız”
dedi.
İvanov’un ifadelerine
göre Bulgaristan, sadece Avrupa’da değil, tüm
dünyada hasta sayısı
en yüksek olan ülkedir.
Bulgaristan’ın kanser
hastalığı vakalarına
göre birinci sırada olduğunu belirten Demogra-

6,8 milyon kişi olduğunu
söyledi.
Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine
göre 2016 yılında doğan bebeklerin sayısı
64 900, Ulusal Doğum
Servisi kayıtlarına göre
ise 61 014 olduğuna dikkat çeken akademisyen,
“Aradaki bu 4 bin çocuk
nerede sorusu ortaya
çıkıyor-ya çocuk kaçakçılığı söz konusu ve bu
çocukların nerede olduğu bilinmiyor, ya da NSD
çalışanlarından birisi
işini gerektiği gibi yap-

eden 30 bin kişi yerine
2016 yılında ülkeye 21
241 mülteci geldiğini
açıkladı.
Demografi Enstitüsü
Müdürü, “Bu mültecilerin
hangi uyruklardan oldukları bildirilmiyor. Onlar ya
Arap veya başka uyruklu
mültecilerdir. Genel olarak Bulgar ırkının antropolojik özelliklerini taşımıyorlar” dedi.
Kostadin Kostadinov’un
ifadelerine göre ise ülkede şehir ve köy olmak
üzere toplam 5250 yerleşim yeri bulunuyor ve

oluşturulması için iş dünyası ve dünya ülkeleri hükümetlerinin temsilcileriyle aktif bir diyalog içinde
bulunmasına yönelik çabaladığının altını çizdi.
Radev ve Burrow, kaliteli
bir eğitime erişimin bir insanın işgücü piyasasında
kendini gerçekleştirmesi
ve tam olarak toplumla
bütünleşmesi açısın dan kilit önem arz ettiği
görüşünde birleştiler.
Bulgaristan’da sendikal
örgütlerin ülkede ikili eğitimin uygulamaya girmesine olan katkısına vurgu
yapan Cumhurbaşkanı,
reel sektörde faaliyet
gösteren şirketlerle ortaklaşa yapılan ikili eğitimin
istihdamın artırılmasına
yönelik etkenlerden biri
olduğunu söyledi.
Kırcaali Haber

onlardan 600 köyde kimse yaşamıyor.
Kaliforniya Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Prof.
Dr. Nikola Altınkov, demografik krizini başka
yönden ele aldı. Ekonomiden bahsetmeden
demograf i konusunu
konuşmanın mümkün
olmadığını, siyasetten
bahsetmeden demografi konusunu konuşmanın
ise anlamsız olduğunu
söyledi. Prof. Altınkov,
Bulgaristan nüfusunun
7 milyondan fazla olması için 17.yüzyıldan beri
bu topraklarda yaşayan
Roman asıllı vatandaşların topluma entegre
edilmesinin arzu edildiği
takdirde gelecek üç nesilde mümkün olduğunu
kaydetti.
27 yılda nüfusun 2 milyon azaldığını kaydeden
Kostadinov, “Savaş ve
hiçbir kargaşa yaşamadan nüfusunun üçte birini kaybeden başka bir
devlet yok” dedi. Kostadinov, nüfusun artmasına yönelik iki tedbir
alınmasını önerdi. Birinci olarak Yunanistan’da
yapıldığı gibi vergi ve
ekonomik teşvikler uygulanmasını ve ikinci
olarak da dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış
olan Bulgarların ülkeye
geri dönmelerinin sağlanmasını önerdi.
Prof. Dr. Altınkov, demografik sorunun ancak siyasetçiler tarafından çözüleceğinin altını
çizdi.
Kırcaali Haber
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Kırcaali’de paramedik eğitimi
gören 13 genç, sertifikalarını aldı
Bulgaristan’da ücretsiz olarak paramedik
eğitimi gören ilk gençler
Kırcaali’de düzenlenen
törenle sertifikalarını aldı.
29 yaş altında toplam 13
genç teorik ve uygulamalı
sınavları kazanarak, paramedik eğitimi sertifikası
aldı. Bulgaristan Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonuna (KNSB) bağlı bir şirket tarafından 7 ay boyunca eğitilen gençler, son 2
ay Kırcaali Acil Tıp Yardımı Merkezinin ekiplerine
katılarak, uygulamalı eğitim gördü. Gençlere verilen sertifikalar üçüncü
dereceli paramedik eğitimine ilişkindir. En yüksek
olan dördüncü dereceli
paramedik eğitimini gençler, Stara Zagora (Eski
Zağra) Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde elde
edebilirler. 1 Mayıs’tan
itibaren paramedik eğitim
sertifikasına sahip olan
13 genç, Kırcaali Acil Tıp
Yardımı Merkezinde çalışmaya başladı. İş imkanı
“İşgücü Piyasasında Aktif Olmak” isimli projenin
son olan üçüncü aşaması
kapsamında sağlanıyor.
Daha önce bildirdiğimiz
gibi paramedik kursunu
başarıyla tamamlayan
gençlerden 7’si Kırcaali

tifika töreninde projenin
koordinatörü Gergana
Georgieva ve gençleri eğiten İliya Şişkov da
hazır bulundu.
Törende konuşan Dr.
Mitkov, gençlerin hevesinden etkilendiğini kaydetti. Acil yardım merkezleri ve hastanelerdeki acil
yardım bölümlerinden
başka paramediklerin
okullarda da görevlendirilmesi üzerinde düşünüldüğünü belirten Dr. Mitkov, okullarda meydana
gelen çeşitli olaylardan
dolayı bunun gerekli olduğunu söyledi.
Dr. Abedin, gençlerin

Acil Yardım Merkezi’nde,
6’sı il çapında bulunan
şubelerinde 6 aylığına
görevlendirilecekler. Altı
gençten 3’ü Krumovgrad
(Koşukavak) kasabası, 1’i
Momçilgrad (Mestanlı) kasabası, 1’i Benkovski (Killi) köyü ve 1’i de Fotinovo
(Hatipoğulları) köyündeki
Acil Yardım Servisi şubelerinde görevlendirilecek.
Gençlerin ileride kendilerini gerçekleştirmelerine
karşı Sağlık Bakanlığı tarafından büyük ilgi gösteriliyor ve onların süresiz iş
sözleşmesi kapsamında

çalışmaları imkanı üzerinde düşünülüyor.
Kırcaali ilinden gençler,
Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığının gerçekleştirdiği “İşgücü Piyasasında Aktif Olmak”
isimli proje kapsamında
paramedik eğitimi gördü.
Projenin yararlanıcılarından biri Kırcaali Acil Tıp
Yardımı Merkezi olmayı
başardı. Ülke çapındaki
ancak 4 Acil yardım Servisi projeye katılma hakkı
kazandı. Diğer yararlanıcılar, Smolyan (Paşmaklı), Filibe ve Razgrad

(Hazargrat) şehirlerinde
bulunan servislerdir, ancak onlar projelerini bir
sonraki aşamada uygulayacak.
D üzenlenen törenle
gençlere paramedik eğitimi sertifikaları Kırcaali
Acil Tıp Yardımı Merkezi
Müdürü Dr. Atanas Mitkov, Sınav Komisyonu
Başkanı ve Kırcaali Dr.
Atanas Dafovski Hastanesi Acil Yardım Bölümü
Başkanı Dr. Filiz Abedin
ve KNSB Kırcaali İl Başkanı İvanka Karakoleva
tarafından sunuldu. Ser-

Üniversitelere kabul edilecek öğrenci
kontenjanı yüzde 8 azaltıldı
Bakanlar Kurulu, 20172018 eğitim öğretim
yılında yüksek eğitim
kurumlarına kabul edilecek öğrenci kontenjanları ve devlet üniversitelerine ödenen öğrenci
harçlarına ilişkin planları
tasdik etti. Devlet, kendisine ait 37 yüksek eğitim kurumunda okuyan
toplam 45 584 üniversitelinin eğitimini karşılayacak. Üniversitelerde
ücretsiz eğitim görecek
olanlardan 38 bin 555’i
lisans öğrencisi olacak.
Önceki eğitim öğretim
yılına kıyasla yüksek
eğitim kurumlarına kabul edilecek toplam öğrenci kontenjanı yüzde
8 azaltıldı, lisans programlarına kabul edilecek öğrenci kontenjanı
ise yüzde 8,4 oranında
düşürüldü.

Ancak Matematik, Enformatik ve Bilgisayar
Bilimleri ve İletişim ve

Bilgisayar Donanımları bölümlerine öğrenci
kontenjanı 69 yükseltildi.
2017-2018 eğitim öğretim yılında ücretli eğitim
görmek üzere yükseko-

kullara 12 104 öğrencinin kabul edilmesi öngörülüyor. Onlardan 7079

üniversite adayı, lisans
programlarına kabul
edilecek.
Özel üniversitelere
kabul edilecek toplam
16 159 öğrenciden 10
343’ü lisans programına

kabul edilecek.
Geçen yılki plana göre
yeni eğitim öğretim yılında doktora programlarına 169 fazla olarak
toplam 2763 öğrenci
kabul edilecek. Devlete
ait yüksek
eğitim ku rumlarına
2321, özel
üniversitelere 137, bilim
örgütlerine
ait okullara
ise 305 doktora öğrencisi kabul
edilecek.
19 yüksekokulda
bazı meslek
alanlarına
yönelik öğrenci harçları ortalama yüzde 13,6
oranında artacak, 4 yüksekokulda ise düşürülecek. 14 yüksekokulda
ise harç miktarı değişmeyecek.

hevesleri sayesinde eğitim sırasında karşılaştıkları zorlukları aştığını ve
teorik ve pratik sınavları
aldıklarını ifade etti.
İvanka Karakoleva,
bazı sorunlara değindi.
Bakanlığın projeye katılacak gençlerin iş bürolarına kayıtlı olmaması
şartından dolayı paramedik eğitimi almak isteyen
gençlerin bulunmasında
zorluk çekildiğini dile getirdi. Karakoleva, başvurular olmasına rağmen
proje süresinin dolmasından dolayı yeni bir öğrenci grubu oluşturulması
imkanı olmadığını belirtti.

Bulgaristan, Gazprom'dan
daha fazla taviz istiyor

Enerji Günlüğü - Bulgaristan, Gazprom'un anti-tekel
davası çerçevesinde AB'ye sunduğu tavizleri olumlu
bulduğunu ancak genişletilmesi gerektiğini açıkladı.
Bulgaristan Enerji Bakanı Nikolay Pavlov, Rus
kamu doğal gaz şirketi Gazprom'un Avrupa Birliği'nde
2012 yılından bu yana devam eden anti-tekel soruşturmasını sona erdirmeye yönelik önerilerini pozitif
gördüğünü, ancak genişletilmelerini arzu ettiğini söyledi.
Bakan Pavlov, Gazprom'un AB'nin anti-tekel soruşturmasının sona erdirilmesi için sunduğu tavizleri
değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaçları
olduğunu da söyledi.
Gazprom, Rus gazını Bulgargaz'ın Bulgaristan sınırları dışına transfer etme yasağını kaldırmayı önermişti. Böylece Bulgaristan, Yunanistan ile bağlantısını gerçekleştirebilecek ve Avrupa gaz piyasasında
oyuncu olabilecek.
Gazprom ile AB arasında bir uzlaşma için üye ülkelerin görüşlerini AB Komisyonuna göndermeleri
gerekiyor.
Mart ayı sonlarında Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, Moskova ve Brüksel'in eski Sovyet Cumhuriyetleri ile ilgili
doğal gaz sevkiyat politikasında esaslı değişiklikler
içeren anlaşma konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

Kırcaali’de emlak ve motorlu taşıt
vergisi zamlarla birlikte ödenecek
Kırcaali Belediyesi, zam kararına Yüksek İdare
Mahkemesi’ne itiraz edilmesine rağmen vatandaşları emlak vergisi ve motorlu taşıt vergisini zamlarla
birlikte ödemeye davet etti. Mükelleflere gönderilen
davet mektubunda evsel katı atık vergisini geçen
yılki miktarda ödemeye davet edildiler.
Bilindiği gibi, eski Kırcaali Valisi İliya İliev, yerel
vergilere zam kararını Kırcaali İdare Mahkemesine
verdi. Mahkeme, zam yapılan emlak vergisi ve büyük
motorlu araçlar için motorlu taşıt aracı vergisinin peşin toplanmasına izin verdi. İliev, bu karara da itiraz
etti.
Yüksek İdare Mahkemesi, emlak vergisi ve büyük
motorlu araçlar için motorlu taşıt aracı vergisi oranının yükseltilmesine ilişkin kararın kanunsuz olduğuna karar vermesi halinde aradaki fark tutarı 2018
yılında ödenecek yerel vergilerden düşürülecek.
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Mecliste Başbakanın çalışmalarını
kontrol uygulaması kaldırıldı
M i l l et ve k i l l e r i, H a l k
Meclisi Çalışma Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde değişiklikler
yaparak, her ayın birinci
Çarşamba gününde Başbakan ve yardımcılarının
Mecliste hükümetin genel
politikasına ilişkin güncel
sorulara sözlü cevap vermesi uygulamasını kaldırdı. Buna ilişkin teklifin oylamasında 113 milletvekili
kabul oyu kullanırken 83
milletvekili ret oyu kullandı, çekimser kalan olmadı.
Teklifle ilgili tartışmalar sırasında Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP)
koalisyonu milletvekili
Jelü Boyçev,”Önünüze
4 yıllık hükümet dönemini tamamlama hedefi
koymuşsunuz, ama sizin
seçtiğiniz yol hükümete

bu uygulamanın siyasi
kazanç sağlamak için bir
araç olarak kullanıldığının
herkesçe malum olan bir
şey olduğunu söyledi.
Ülkede ırkçı ve aşırı milliyetçi görüşleriyle tanınan
Birleşik Vatanseverler Koalisyonu milletvekili Pavel
Şopov, her ayın birinci
Çarşamba gününde Başbakan ve yardımcılarının

Kırcaali Meclisinde
Kamu Konseyi kuruldu
erken son verilmesine
yönelik en hızlı olanıdır”
diye konuştu.
Bulgaristan’ın Avrupalı

Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Milletvekili
Danail Kirilov, bakanların
Meclisteki komisyon üye-

lerinin sorularını yanıtlamaya devam edeceklerini
belirtti. GERB Milletvekili
Aleksandır Nenkov ise

Lidl Bulgaria Şirketi, STK’ların 10 bin
levalık projelerini finanse edecek
Dernekler ve sivil toplum kuruluşları (STK),
Sivil Girişimcilik Atölyesi ve Bulgar Bağış
Forumu ile ortaklaşa
başlattıkları girişim kapsamında sosyal açıdan
önem arz eden projelerine 10 bin levaya kadar
mali destek sağlanması
için başvuruda bulunabilecek. Projeler, eğitim,
çevre, tarihi ve kültürel
miras ve sağlıklı yaşam
tarzı olmak üzere dört
alanda olabilir.
Nasıl bir kampanya
gerçekleştirilecek?
Girişim kapsamında
sağlanacak finansman,
Li dl mağa z asından
alınan her bir ürünün
fiyatının belirli bir miktarının ayrılması ile
toplanacak. Onaylanan
projeler Ekim ayında
açıklanacak. Hibe miktarı toplanması için 1
Mayıs-25 Haziran 2017
döneminde satılan her
bir ürünün fiyatından
3’er stotinka ayrılacak.
Lidl Bulgaria Şirketi
Yöneticisi Milena Dragiyska, girişimin uzun
vadeli olmasının amaçlandığını bildirdi.
Başvurular nasıl yapılacak?
3 Mayis-25 Haziran

Mecliste hükümetin genel
politikasına ilişkin güncel
sorulara sözlü cevap vermesi uygulamasının işe
yaramadığı için meclisin
eski uygulamaya geri
dönmesi çağrısında bulundu. Şopov, söz konusu uygulamayı güçlü bir
propaganda aracı olarak
nitelendirdi.
Kırcaali Haber

2017 döneminde ülke
çapındaki okul dernekleri, halk toplum merkezleri ve başka kuruluşlar dahi dernekler ve

nan parayla maksimum
miktarda en az 20 projeye destek sağlanması
bekleniyor.
Girişim kapsamında

Kırcaali Meclisine bağlı Kamu Konseyi kuruldu. Konsey, 17 kişilik bir Organizasyon Komisyonu tarafından
yönetilecek. Milan Milanov, komisyona başkan seçilirken Rasim Musa ve Angel Bakalov başkan yardımcıları, Kirilka Petkova ise sekreter seçildi.
Girişimciler İçin Kuluçka Merkezi salonunda düzenlenen Belediye Meclisi Kamu Konseyi kuruluş toplantısında çok sayıda toplumun önde gelen isimleri ve vatandaşlar hazır bulundu. Onların her biri Kamu Konseyi

Proje başvuruları birkaç aşamada değerlendirilecek. Yazın onlar
uzman bir jüri tarafından değerlendirilecek.

üyesi olma, Organizasyon Komisyonu üyeliğine aday
gösterme ve aday gösterilme imkanına sahipti. Vasil
Baydanov tarafından yönetilen toplantının tutanağını
Kirilka Petkova yazdı. Toplam 20 kişi Organizasyon
Komisyonu üyeliğine aday gösterildi. Onlardan üçü
-Dr. Todor Çerkezov, Sebahattin Gökçe ve Vasil Baydanov adaylıktan çekildi.
Kamu Konseyi, Kırcaali Belediye Meclisine bağlı bir

STK’lar bu girişime katılmak için proje başvurusunda bulunabilir. Başvuru internet üzerinden
online olarak yapılacak.
Bunun için projenin tasviri, bütçe planlaması ve
kampanyaya başvuru
beyan formu olarak üç
belge doldurulacak. Bir
proje 10 bin levaya kadar hibe desteği alabilir, başvuru sahiplerinin
proje katkı payı ödemesi
şartı yoktur.
Tahminlere göre topla-

bu dört alandaki projelere ne kadar kaynak
ayrılac ağı önc eden
belirlenmemiştir. Fakat
en çok eğitimle ilgili
projeler olması bekleniyor. Bulgar Bağış
Forumu’ndan Krasimira
Veliçkova,”Son yıllarda
en çok eğitim alanında
projeler gerçekleştirildi.
En çok fikirler bu alanda
üretildi, fakat en büyük
eksiklikler de bu sistemde bulunuyor” diye
yorum yaptı.

Eylül ayında ise ülke
çapındaki Lidl marketler zinciri görevlileri
de projeler hakkında
fikrini paylaşacaklar.
Plana göre onaylanan
projelerin Ekim ayında
açıklanması ve ardından da uygulanmasına
başlanması bekleniyor.
Bir yıl boyunca projenin
uygulanması izlenecek
ve ardından elde edilen
sonuçlar duyurulacak.
Kırcaali Haber

danışma organıdır. Konsey vatandaşlardan gelen önerileri Belediye Meclisinin dikkatine arz edecek, çeşitli
girişimlerde bulunacak ve sivil toplum kuruluşlarıyla
yapılan ortaklığı koordine edecek. Kamu Konseyi, önceden yapılan dört oturumda hazırlanan ve Belediye
Meclisi tarafından onaylanan Kamu Konseyi Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda
faaliyet yürütecek.
Kamu Konseyi kurulması girişiminde bulunan Kırcaali Belediye Meclisi Başkanı Raif Mustafa, “Kamu
Konseyi, vatandaşların yararına çalışmalar yürütecek,
iktidarın buyruklarına uymayacak” diye kesin konuştu.
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Başkonsolos Hüseyin Ergani, Haskovo Valisi ile görüştü
2016 yılının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu görevine atanan Hüseyin Ergani Haskovo
(Hasköy) bölgesine ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Haskovo
Valisi Minko Angelov ile görüşen Başkonsolos Ergani,
“Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa
Birliği’ne (AB) karşı üstlendiği
yükümlülükleri titiz bir şekilde
yerine getirerek, Bulgaristan
ve Avrupa’ya mülteci akınına
izin vermemektedir. Şu anda
Türkiye’de 3,5 milyon sığınmacı bulunuyor, onların 3 milyonu
Suriyelidir” diye bildirdi.
Şimdiye kadar Türkiye’nin
Suriye, Irak ve başka ülkelerden gelen sığınmacılar için
yaklaşık 25 milyar Dolar harcadığını aktaran Sayın Ergani,
“Milyonlarca insanın savaşlardan kaçmasıyla oluşan insani krizin üstesinden gelmeye
dair bu yükümlülüğü yerine
getirmek Türkiye için yorucu

ve zordur, ancak bizler bunu
titizlikle yerine getirmekteyiz”
dedi.

Diplomatın Vali ile görüşmesi, kendi deyişiyle çok faydalı
bir görüşmeydi. Vali Angelov,

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

T.C. Filibe Başkonsolosluğunda münhal bulunan bir Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylanmış yabancı okullardan
mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun
bulunmamak,
5. Ağır hapis veya altı aydan
fazla hapis veya affa uğramış
olsalar dahi zimmet, ihtilas,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı bir fiilden dolayı hapis
cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini
yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7. Her türlü iklim koşullarında
görev yapmaya engel durumu
bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek
adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede Bulgarca
ve Türkçe bilmek,
9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası,
e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
2. Özgeçmiş (CV),
3. Türk pasaportunun aslı veya
onaylı sureti ile işlem görmüş
sayfaların fotokopileri,
4. Nüfus cüzdanının aslı veya
onaylı sureti,
5. Son mezun olunan okuldan
alınan diplomanın aslı veya
onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için
Eğitim Ataşeliklerinden alınacak
“denklik belgesi”.)
6. Erkekler için askerlik kesin
terhis belgesi veya askerlikle
ilişiği olmadığına dair belge
7. Son altı ay içinde çekilmiş
iki adet renkli vesikalık fotoğraf,
Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz
edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6.
sıradaki belgelerin fotokopileri
gönderilebilir.
III) SINAV:
Sınava girerken pasaport veya
nüfus cüzdanının aslının ibraz
edilmesi gerekmektedir.
a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:
Yazılı eleme sınavı 6 Haziran
2017 Salı günü saat 14.00’de
T.C. Filibe Başkonsolosluğunda
yapılacaktır.
Sınav konuları:
Türkçe’den Bulgarca’ya çeviri
(1 saat)
Bulgarca’dan Türkçe’ye çeviri
(1 saat)
Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik ( 1 Saat)
b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 13 Haziran 2017
Salı günü saat 14.30’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak
sözlü ve uygulamalı yarışma
sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları : Genel
Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk
İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları :
(Bilgisayarda) Daktilo sınavı
IV) BAŞVURU TARİHİ:
Başvurular en geç 19 Mayıs
2017 Cuma günü mesai bitimine
kadar Başkonsolosluğumuz Filip Makedonski 10, 4000-Plovdiv / Bulgaria adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri
içinde (hafta içi her gün 09:00
- 12:30 / 14:00 - 18:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir.
Postayla yapılan başvurularda
meydana gelebilecek gecikme
ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.
V) SINAV YERİ:
Yazılı Sınav: T.C. Filibe Başkonsolosluğu,
Sözlü ve Uygulamalı Sınav:
T.C. Filibe Başkonsolosluğu,
Filip M akedonsk i 10,
4000-Plovdiv
Tel : + 359 32 275160 - 61- 62
- 63
Fax : + 359 32 624839
E-mail: consulate.plovdiv@
mfa.gov.tr

Haskovo ilinin ekonomik, kültürel ve turizm potansiyelini,
üniversitelerin öğrenci değişimi yapması imkanlarını, ulusal
bir SPA merkezi olan Mineralni

işbirliği yapılacağına ve kısa
bir sürede ortak projeler gerçekleştirileceğine inanıyorum.
Haskovo, en güzel Bulgar şehirlerinden biridir” dedi.
Görüşmeden sonra Hüseyin
Ergani ve Minko Angelov, Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası
ve Türkiye Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası yönetim kurumlarının temsilcileriyle görüştüler.
İki ticaret ve sanayi odası
arasında ekonomi, eğitim ve
kültür gibi bir sürü alanlarda
gelecekte işbirliği yapılması
üzere ilk resmi sözleşme imzalandı. Sözleşme Haskovo
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yanço Yanev ve Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva tarafından imzalandı.
Çerkezköy İlçesi hızlı ekonomik büyüme kaydeden bölge
olarak bilinir. Sadece son yıl
içerisinde Çerkezköy İlçesi’nin
nüfusu işgücü ve uzman ge-

Bani’nin (Meriçler) maden suyunun eşsiz benzersiz özelliklerinden dolayı yüksek düzeyde kaplıca turizmi yapılmasına
ilişkin önkoşulları tanıttı. Duyduklarından etkilenen Sayın
Ergani, “Yerel düzeyde iyi bir

reksiniminden dolayı 20 bin
kişi arttı. Oradaki Ticaret ve
Sanayi Odası, sosyal hizmetlerini geliştirilmesine yardımcı olmaktadır ve üyelerinden
sağlanan kaynaklarla birkaç
okul inşa etti.

“ЕМС-БГ” ЕООД
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