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Bakan Porojanov, Türk mevkidaşı Fakıbaba ile görüştü

Türkiye Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Eşref Fakıba-
ba, Bulgaristan Tarım, Gıda 
ve Ormancılık Bakanı Rumen 
Porojanov ve beraberindeki 
heyetle Bakanlıkta bir araya 
geldi.
Göreve dün geldiğini söy-

leyerek başlayan Fakıbaba, 
Türkiye ile Bulgaristan ara-
sındaki iş birliği ve dostluğun 
tarihin köklerine kadar gittiği-
ni dile getirdi.
İki ülke arasındaki dış ticaret 

hacmine işaret eden Fakıba-
ba, bunu yeterli görmedikle-
rini belirtti. Fakıbaba, tarım 
sektöründeki bazı problem-
leri dost ve müttefik ülkeler 
olarak aşabileceklerini belir-
terek, şöyle devam etti: "Taze 
sebze ve meyve ihracatımızın 
yüzde 90'ı Bulgaristan kapı-
sından geçmektedir. Buradaki 
kontrollerden dolayı bazı sı-
kıntılar yaşanıyor. Öte yandan 
AB'den ithal ettiğimiz canlı 

hayvanların Türkiye'ye girişi 
de Bulgaristan'dan yapılmak-
tadır. Burada beklemeden 
dolayı bazı sıkıntılarımız var 

ama doktor ve finansçı olan 
iki tarım bakanının bu sorun-
ları çözeceğine ve ilişkileri 
çok daha iyi yerlere getirece-

ğine yürekten inanıyorum."
"Biraz zaman istiyoruz an-

cak bu çok uzun bir süreyi 
kapsamıyor"
İlk gün saat 02.00'ye kadar 

Bakanlıktaki yetkililerle görüş 
alışverişinde bulunduklarını 
anlatan Fakıbaba, şöyle ko-
nuştu: "Mutlaka ve mutlaka 
(et fiyatları konusunda) önlem 
almamız gerektiğini biliyoruz. 
Hem üreticiyi hem tüketiciyi 
mutlu etmek devlet, bakan-
lık ve hükümet olarak bizle-
rin görevi ama benim bugün 
Ahmet Fakıbaba olarak ilk 
günden peşinen bir şey söy-
lemem doğru olmaz. Halkı-
mız her şeyin en güzelini hak 
ediyor. Biraz zaman istiyoruz 
ancak bu çok uzun bir süreyi 
kapsamıyor. Bu konuda mut-
laka tedbirlerimizi alacağız 
ve kısa zamanda halkımıza 

açıklayacağız. Onun için 'bi-
raz sabır' diyorum. Kurban 
Bayramı'nda bütün vatandaş-
larımızın bütçelerine uygun 
kurban kesimi yapmaları da 
hepimizin arzusu."
"Tarım ve hayvancılık 

dünyanın en önemli sek-
törlerinden biri"
Konuk bakan Porojanov da 

Bakanlık görevini devralması 
nedeniyle Fakıbaba'yı tebrik 
etti.
Tarım ve hayvancılığın dün-

yanın en önemli sektörlerin-
den biri olduğuna dikkati 
çeken Porodzanov, bu alan-
larda büyük tecrübe sahibi 
olan iki ülke için ziyaretin çok 
önemli olduğunu söyledi.
Porojanov, Fakıbaba'nın ilk 

dış kabulü olması nedeniyle 
bu görüşmenin kendileri için 
de güzel bir tesadüf olduğu-
nu belirterek, şunları kaydetti: 
"Bizim gayemiz bugüne ka-
dar iyi gelişen ikili ilişkilerin 
bundan sonra daha üst sevi-
yelere taşınmasıdır. İki ülke-
nin buna ortak çaba göstere-
ceğine inancımız tam. Bulgar 
ve Türk hükümetlerinin çok 
sağlam zemine oturmuş iliş-
kileri var. Bundan sonra da 
daha iyi bir iş birliğine imza 
atacağımıza eminim. Size 
ve ekibinize yeni görevinizde 
başarılar dilerim."
Bakan Fakıbaba, konuşma-

ların ardından göreve baş-
laması nedeniyle konuklara 
ve basın mensuplarına gül 
takdim etti.
Toplantı daha sonra basına 

kapalı sürdü. AA

Boyko Borisov’dan Türk Akımı Açıklaması
Başbakan Boyko Borisov, 

"Türk Akımı projesi tamamlanıp 
oradan gaz aktarımına başlan-
dığında Bulgaristan üzerinde 
aktarım durmuş olacak. Bunu 
anlamak istemiyorsanız başınız 
kuma gömülmüş olsa gerek." 
dedi.

Bulgaristan’ın büyükelçileri ile 
olağan yıllık toplantısında ko-
nuşan Borisov, ülkenin özellikle 
doğalgaz aktarımı alanında da-
ğıtım merkezi olma konusunda-
ki isteklerini dile getirdi.

Borisov, Avrupa Komisyonun-
dan, Türk Akımı projesi kapsa-
mında Bulgaristan’a direkt boru 
hattı kurulmasına ilişkin görüş-
melere başlamak üzere onay 
mektubu beklediğine işaret 
ederek "Türkiye’deki süreçler 
aslında tahmin edemeyeceği-
miz kadar hızlı gelişiyor. 

Doğalgaz aktarımı konusunda 
sahip olduğumuz stratejik ko-
numumuzu korumamızı kabul 
eden Avrupa Birliği’ne (AB) te-
şekkür borçluyuz. Enerji akım-
larının yeniden düzenlenmesi 
büyük değişiklikler getiriyor. Bu 

değişiklikler büyük bir hızla ve 
dönüşümsüz olarak ilerliyor." 
diye konuştu.

Bulgaristan’ın doğalgaz ak-
tarım sistemine büyük yatırım-

lar yaptığını belirten Borisov, 
Romanya ile ara bağlantıları-
nın hazır olduğunu ve Türkiye, 
Sırbistan ve Yunanistan ile ara 
bağlantıları da inşa ettiklerini 
dile getirdi.

Kimse açıklama yapmadan 
Nabucco projesinin çöpe atıldı-
ğını kaydeden Borisov, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Nabucco olmadan var olan 
kaynakların Azeri gazıyla çeşit-

lendirilmesi mümkün olamaz. 
Bizim ise sözleşmemiz var. 
Azerbaycanlılar bize doğalgaz 
temin etmek istiyor, ancak gü-
zergah Türkiye üzerinden geçi-

yor. Ve bizler, birden 
bire Türk Akımına 
bağımlı kalıyoruz. 
Türk Akımı projesi 
tamamlanıp ora-
dan gaz aktarımına 
başlandığında Bul-
garistan üzerinde 
aktarım durmuş ola-
cak. Bunu anlamak 
istemiyorsanız başı-
nız kuma gömülmüş 
olsa gerek.” 

Avrupa doğalgaz 
aktarım kurallarına en uygun 
olan Balkan Dağıtım Merkezi’nin 
olduğunu öne süren Borisov, 
Bulgaristan’ın sadece müşteri 
olma konumunda kalmama-
sı için Türk Akımından 18,7 
milyar metreküp doğalgazın 
Türkiye’den Bulgaristan’a direkt 
gelmesi için imza atmaya hazır 
olduğunu ve gerekli onayın bek-
lendiğini kaydetti. 
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Borisov, Berlin Süreci Dördüncü Batı 
Balkanlar Zirvesi'nin özel konuğu oldu
İtalya'nın Trieste şeh-

rinde gerçekleşen Berlin 
Süreci Dördüncü Batı 
Balkanlar Zirvesi'nde ko-
nuşan Başbakan Boyko 
Borisov,”Batı Balkan ül-
kelerinin Avrupa Birliği 
(AB) katılım sürecine ha-
zırlanması önümüzdeki 
yılın başında AB Dönem 
Başkanlığı görevine baş-
ladığında Bulgaristan’ın 
önceliklerinden biri ola-
caktır” diye açıkladı. 

Başbakanlık Basın Mer-
kezinden yapılan açıkla-
mada Bulgaristan Baş-
bakanının, zirveye ev 
sahipliği yapan İtalyan 
mevkidaşı Paolo Gentilo-
ni tarafından tartışmaların 
özetlendiği gala yemeğine 
davet edildiği bildirildi. 

Borisov, “Biz şimdi de bu 
sürece güçlü bir şekilde 
angaje olmuş durumda-
yız, çünkü Avrupa’da boş 
alanlar kalamaz, fakat 
aday ülkeleri daha bü-

yük ölçüde desteklemek 
için AB Konseyi Dönem 
Başkanlığının verdiği im-
kanları kullanacağız. AB 
ülkelerine ve AB kurumla-
rına Balkanlarda yaşanan 
süreçlere ilişkin bilgimizle 

yardımcı olmayı umuyo-
rum” dedi. 

Bulgaristan’ın AB Kon-
seyi Dönem Başkanlığı 
sırasında desteğine bel 
bağlanacağı Bor isov, 
İtalyan Başbakanı Paolo 

Gentiloni tarafından özel 
konuk olarak samimi bir 
şekilde karşılandı. 

Batı Balkan ve AB lider-
lerine hitaben konuşan 
Borisov, AB üyeliği için 
çabalayan Batı Balkan 

ülkeleri ve diğer Avrupa 
ülkeleri arasındaki bağ-
lantının üzerinde durdu. 

Borisov’un ifadelerine 
göre bu durum ekonomik 
ilişkilerin gelişiminden 
başka devletler ve halkları 
arasında güven oluşması-
na da yardımcı olacaktır. 

Borisov, Batı Balkan ül-
kelerinin Kuzey-Güney 
ekseninde en büyük ölçü-
de desteklenmesi gerekti-
ğini düşünüyor. Sofya ve 

Üsküp arasında karayol 
ve demiryolu bağlantısı 
kurulan 8 Nolu Pan Av-
rupa Ulaşım Koridorunun 
Berlin Sürecine katılma-
sının son derece büyük 
önem arz ettiğini belirtti. 

Boyko Borisov, “Bağ-
lantı altyapısı gerçekten 
Balkan ülkelerinin geliş-
tirilmesine ilişkin yeni bir 
perspektif getirecektir” 
dedi. 

              Kırcaali Haber

Vali Çanev, EVN Bulgaria 
Şirketi yöneticileriyle görüştü

Kırcaali Valisi Nikola 
Çanev, makamında EVN 
Bulgaria Şirketi Bölge 
Yöneticisi Robert Dick 
ve EVN Yönetim Kurulu 
Üyeleri Kalina Trifonova 
ve Kostadin Veliçkov ile 
görüştü. EVN temsilcileri, 
Kırcaali Valisi’ne şirketin 
yatırım projeleri ve ürün 
portföyünün genişlemesi 
ve hizmetlerin kalitesinin 
iyileştirilmesine yönelik 
şirketin politikası hakkın-
da bilgi verdi. 

Avusturya şirketi, 2005 
yılında Bulgaristan pa-
zarına girdi ve elektrik 
üretiminden dağıtımına 
kadar geniş bir faaliyet 
gerçekleştiriyor. Şirket 
Güney Bulgaristan’da 
2200 yardımcıya ve 1,5 
milyon aboneye sahiptir. 
Son 12 yıl içinde EVN 
Bulgaria Şirketi, 1,5 mil-
yardan fazla yatırım ger-
çekleştirdi. Şirket yöneti-
cileri, “Kısa bir süre önce 
EVN Dağıtım Şirketi, sa-
tış ve elektrik tedariki ya-
pan kuruluşlardan ayırt 
edilmesi için „ER YUG“ 
olarak yeni bir logoya 
sahip oldu” diye izah et-
tiler. Temaslar sırasında 
şirketin Kırcaali’de elekt-
rik şebekesini modernize 

etmeye ve tüketicilerle 
bağlantıyı kolaylaştırma-
ya yönelik çabaları ele 
alındı. 2017 yılında yeni 
elektrik hatları ve trafo-
lar inşaatı, elektrik iletimi 

güvenliğinin artırılması, 
teknik kayıpların azaltıl-
ması ve sayaçların uzak-
tan okunmasına ilişkin 
sistemin tamamlanması 
için 6,4 milyon leva de-
ğerinde yatırım yapılması 
planlanıyor. Kırcaali ilinde 
abonelerin sayaçlarının 
yüzde 30’u artık uzaktan 
okunuyor. Küçük yerleşim 

yerlerinde bulunan sayaç-
ların okunmasına yönelik 
daha etkili bir organizas-
yon yapıldı. 

Kırcaali Valisi, şebeke-
nin gelişimi ve hizmetlerin 

iyileştirilmesi için yapılan-
lardan duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Şirketin 
iş dünyası ile diyaloguna 
ve şirketin müşteri kabul 
etme sürelerine dikkat 
çekti. Enerji piyasasının 
liberalleşmesinin abone-
lere yönelik koşulların ko-
laylaştırılması ve fiyatların 
düzenlenmesi yönünde 

atılan bir adım olduğunun 
altını çizen Çanev, bizde 
elektrik enerjisinin yüzde 
50’sinden fazlasının ser-
best piyasada satıldığını 
ve EVN Şirketinin faa-

liyet gösterdiği bölgede 
bu oranın yüzde 75 ol-
duğunu ve 100 bin abo-
neyi kapsadığını belirtti. 
Vali ve EVN yöneticileri, 
toplum açısından önemli 
projelere destek için or-
taklık yapma konusunda 
anlaştılar.

            Kırcaali Haber

Jeleznik köyü halkı 
verdiği sözü tutuyor

Çernooçene (Yenipazar) İlçesi’nin Jeleznik (Kara-
demir) köyü muhtarı Sebahattin Mustafa, mezarlık 
parkına dikilen 140’ın üzerinde fidanın bakımını biz-
zat kendisi yapıyor. Muhtar, her gün fidanları sulayıp, 
etrafında bulunan mızır otları temizliyor. Köy sakinleri 
de sık sık kendisine bu işte yardım ediyor. 

Nisan ayında Jeleznik köyü sakinleri, Orman Haftası 
dolayısıyla düzenlenen etkinliklere aktif olarak katıla-
rak, mezarlık parkına 140’tan fazla adet doğu mazısı 

fidanı diktiler. 
Daha o zaman köy muhtarı Sebahattin Mustafa, köy 

halkı adına fidanların bakımı için büyük gayret göste-
receklerini vaat etti ve vaadini yerine getirdiler. Özel-
likle yaz sıcaklarında fidanların kurumaması için belirli 
aralıklarla onları suluyorlar. 

Muhtar, bir kez daha merak ve hevesle her iyi bir 
fikrin gerçekleştirilmesine katılarak onu girişime dö-
nüştürebileceklerinin altını çizdi. 

He yıl ilkbaharın başında köy sakinleri, Kırcaali-Has-
kovo (Hasköy) istikametindeki ana yolun hemen yanın-
da bulunan mezarlık parkını temizliyor. 

Fidanlar, Kırcaali Jenda (Yaşlıkköy) Av İşletme Mü-
dürlüğü tarafından sağlandı. 

Doğrudan yabancı 
yatırımlarda düşüş 
Bulgaristan Merkez Bankasının (BNB) ön verileri yılın 

ilk beş ayında Bulgaristan’a doğrudan yabancı yatırım-
ların geçen yılın aynı dönemine göre 406 milyon avro 
daha az olduğunu gösteriyor. Bu da 2016 yılının aynı 
dönemine kıyasla yaklaşık dört misli daha az yatırım 
demektir. Mayıs ayının sonunda yabancı yatırımların 
toplam miktarı ancak 119,8 milyon avro ’dur. Bir yıl 
önce ise doğrudan yabancı yatırımların toplam miktarı 
526 milyon avro idi. 

Yılın ilk beş ayında Bulgaristan ekonomisine en bü-
yük yatırım yapan ülke Hollanda’dır. Liberal vergi rejimi 
uygulanan Hollanda tarafından yapılan yatırımların ar-
kasında sık sık Bulgar sermayeleri veya AB dışındaki 
devletlerden gelen sermaye duruyor. Ocak-Mayıs 2017 
döneminde Hollanda’dan ülkemize net olarak 147,3 mil-
yon avro yatırım sermayesi gelmiştir. Ardından 101,3 
milyon avro yatırım ile İsviçre geliyor. 
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Razgrad’da yapılan seminerde 
kültürlerarası diyalog konuşuldu 

Razgrad (Hazargrat) Va-
liliğinden yapılan açıkla-
mada şehrin “Kültürlerara-
sı Diyalog- Bulgaristan’da 
Etnik Gruplar Arası İlişki-
lerin Önündeki Zorlukla-
rın Cevabı. Sağda Siya-
sal Bütünleşme” konulu 
bir seminere ev sahipliği 
yaptığı bildirildi. Kuzey 
Bulgaristan’da yerel yö-
netim ve sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcilerinin 
katıldığı iki günlük semi-
ner Ostrovçe SPA Komp-
leksinde gerçekleştirildi. 

Etnik Hoşgörüye Dair 
Avrupa Vizyonu (EVET) 
Derneği ve Konrad Ade-
nauer Vakfı tarafından 
düzenlenen seminerde 
konuşmacı olarak Bulga-
ristan Bilimler Akademi-
sine bağlı Nüfus ve İnsan 
Araştırmaları Enstitüsün-
den Prof. Dr. Antoaneta 
Hristova ve Yeni Bulgar 
Üniversitesinden Doç. Dr. 
Antoniy Gılıbov yer aldı. 

EVET Derneği Başkanı 

Ergin Emin, “Seminerin 
amacı, Bulgar siyaset sı-
nıfı için Bulgaristan’da et-
nik grupların nasıl entegre 
edileceğine dair el kitabı 
oluşturulmasıdır. Bu en-
tegrasyon etnik grupların 
bir parti ile özdeşleştiril-

mesine son verilmesi ve 
tam bir siyasal entegras-
yon sağlanması için yapı-
lacak. Entegrasyona sağ 
siyasi alanda başlanması 
hedefleniyor” diye izah 
etti. Ergin Emin, demok-
ratik değişimlerden sonra 

kurulan Birleşik Demok-
ratik Güçleri (SDS) gibi 
daha ilk partilerin ve son 
10 yıl ülkede en büyük 
parti olan Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin Va-
tandaşlar (GERB) partisi-
nin de ilk önce sivil toplum 

kuruluşu olarak faaliyete 
başladıkları için bu süre-
cin sağda başlaması ge-
rektiğini belirtti. 

Seminerin açılış konuş-
masını yapan Razgrad 
Valisi Günay Hüsmen, 
“Bir partinin seçmenleri 
veya etnik grupları benim-
semesine son verilmesi 
çok önemli” dedi. Selam-
lama konuşmasında Hüs-
men, Razgrad ilinde farklı 
etnik grupların birbiriyle 
iyi geçinmesinin hayatın 
getirdiği zorlukların nasıl 
üstesinden gelineceğine 
dair tüm ülke için bir ör-
nek olduğunu anımsattı. 
Hüsmen, “Bu çeşitliliğin 
potansiyelinin kullanılma-

sı ve kültürlerarası diya-
logun iyileştirilmesi vali 
olarak faaliyetlerimin ön-
celikleri arasındadır” diye 
kesin bir tonla konuştu.

Vali, Razgrad i l inde 
2012-2020 Razgrad İlinde 
Romanların Entegrasyonu 
İl Stratejisi uygulandığını 
ve bu uygulamada temel 
prensibin kültürlerara-
sı yaklaşım olduğunu 
sözlerine ekledi. Günay 
Hüsmen, “Bu stratejinin 
izlenmesi Asenovgrad 
(Stanimaka) kasabasında 
meydana gelen olaylara 
benzer olayların yaşan-
mayacağını garanti eder” 
dedi.

             Kırcaali Haber

Milletvekilleri, yabancılara tarım arazisi 
satışına kısıtlamaları kaldırmayı erteledi

Mecliste basın açıkla-
ması yapan Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 
Genel Başkanı Korneli-
ya Ninova, “Yabancılara 
arazi satışı ile ilgili olan 
kanun tasarısı şimdilik 
Meclise sunulmayacak. 
BSP koalisyonu girişi-
miyle düzenlenen, Hak 
ve Özgürlükleri Hareketi 
(HÖH) dışındaki Meclis 
grupları görüşmesinde 
bu konuda anlaştık” diye 
bildirdi. 
Yasa tasarısı, Avrupa 

Birliği (AB) Komisyonu 
tarafından AB’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma’nın 
i h l a l i n d e n  d o l a y ı 
Bulgaristan’a karşı baş-
latılan cezai işlemden 
dolayı Tarım, Gıda ve 
Orman Bakanı Rumen 
Porojanov tarafından 
sunuldu. 
Ninova, “HÖH dışında 

diğer Meclis gruplarıyla 
bu dönemin sonuna ka-
dar kanun tasarısının su-
nulmaması ve 2 ay içinde 
tüm siyasi partilerden se-
çilen AB Parlamentosu 
milletvekillerini de angaje 
ederek, AB Komisyonu 
ve Brüksel’de argüman-
larımızı ileri süreceğimiz 
ve Bulgaristan’da arazi-
lerin serbestçe satışına 

yönelik kısıtlamaların 
mümkün olduğu kadar 
korunmasını talep ede-
ceğimiz temaslarda bu-
lunulması kararında bir-

leştik” dedi. 
Milletvekilleri ve uz-

manlar, Bakan’ın da ka-
tılımıyla Meclis Tarım 
Komisyonu toplantısında 
serbest tarım arazisi sa-
tışına yönelik olası yasal 
kısıtlamaları görüşecek-
ler. 
Basına konuşan HÖH 

Milletvekili Bürhan Aba-
zov, milletvekillerin endi-
şelerinde haklı oldukları-
nı, ancak tarım arazileri-
nin serbest satışına her 
hangi bir AB ülkesi tara-
fından kısıtlama getirile-
meyeceğini belirtti. Aba-

zov, “Bizim partimizin bu 
konuda daima tutarlı ve 
ilkeli pozisyonu olmuştur” 
dedi. 
Abazov, “AB’ye katıl-

makla ülkemiz malların 
ve sermayenin AB'ye üye 
ülkeler arasında serbest 
dolaşımının sağlanması 
taahhüdünü kabul etti. 
Bu temel bir kuraldır ve 
biz onu bozamayız” diye 
belirtti ve tarım arazile-
rinin serbest bir şekilde 
alımı-satımı yapılması 
gerektiğini sözlerine ek-
ledi. 
HÖH Milletvekili, AB 

Komisyonu tarafından ta-
rım arazisi satışına çeşit-
li şekillerde kısıtlamalar 
getiren beş devlete karşı 
cezai işlem başlatıldığını 

kaydetti. Abazov, “Bizde 
kısıtlama şekli olarak (5 
yıl) ikametgah süresi uy-
gulanırken diğer ülkeler-
de meslek yeterlilik bel-
gesi, tarım çiftliği sahibi 
olunması zorunluluğu 
getirilmiştir, fakat onlara 
karşı da cezai işlemler 
başlatıldı ve Ağustos-
Eylül’e kadar bu kısıtla-
maları kaldırmak zorun-
dadırlar” diye konuştu. 
Kanun tasarısının ge-

rekçe bölümünden Av-
rupa Komisyonunun 
Bulgaristan’a karşı baş-
lattığı işlemin şu anda 
gerekçeli görüş aşama-
sında, yani cezai işlemin 
ikinci aşamasında oldu-
ğu anlaşıldı. İki ay içinde 
Bulgaristan taahhüdünü 
yerine getirmezse, AB 
Bulgaristan’a dava aç-
mak üzere AB Adalet 
Divanı’na başvurma ka-
rarı alabilir. 
AB tarafından öngörü-

len yaptırımlar bir kereye 
mahsus olarak minimum 
839 bin avro miktarında 
ve mahkum edilen dev-
letin tepkisiz kaldığı her 
gün için tahsil edilen pe-
riyodik olarak 2 bin 660 
avro para cezası ödeme-
sidir.
            Kırcaali Haber

KTB’nın İflası Hakkında Savcılık 
İddianamesi Tamamlandı
Bulgaristan'ın en büyük bankası Korporatif Ticaret 

Bankasının (KTB) iflasına ilişkin Başsavcılık, 12 bin 
sayfalık iddianameyi tamamladı.

Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcılığınca hazırla-
nan, 2014'te iflas eden KTB'ye ilişkin 12 bin sayfalık 
iddianame, Özel Ceza Mahkemesine gönderildi.

Savcılığın, 3 yıllık çalışma sonucu hazırladığı iddi-
anameyle ilgili yayımladığı 155 sayfalık basın bildiri-
sinde, bankanın iflasının hemen ardından Sırbistan'a 
kaçıp iadesi sağlanamayan KTB'nin sahibi Tsvetan 
Vasilev'in yanı sıra bankada farklı pozisyonlarda 
çalışan 17 kişinin şüpheli olarak yer aldığı bildirildi.

Açılması beklenen davayla ilgili 400 tanığın ifade-
sinin alındığı, 90 inceleme yapıldığı, 27 bilirkişinin 

danışmanlığına başvurulduğu kaydedilen açıklama-
da, bir numaralı şüpheli Vasilev'in eski iktidara yakın 
çevrelere teminatsız kredi vererek ve yapay büyüme 
portföyü oluşturarak bankayı hortumladığı ve iflasa 
sürüklediği öne sürüldü.

Bankanın iflasa doğru sürüklenişi
Bankanın, 20 Haziran 2014'te müşteri hizmetlerini 

iptal etmesiyle oluşan panik havası, bankaya güveni 
azaltmış ve güvensiz atmosfer nedeniyle bankadan 
4 milyar avro çekilmişti.

Mudilerin bankaya güvenini kaybetmesi iflası hız-
landırılmış ve bankanın iflası da ülke ekonomisini 
kökten sarsmıştı.

İflasa ilişkin gerek Avrupa Birliği'nden (AB) ge-
rekse ülke içinden gelen baskılara rağmen, ülkede 
"yüzyılın soygunu" olarak tanımlanan olay, yargı ta-
rafından uzun süre görmezden gelinmişti.

Bankanın iflası nedeniyle açılan tazminat davaları 
yüzünden ülkenin dış borcu artış göstermiş ve taz-
minat ödemeleri Hazine'ye 6 milyar avro zarara mal 
olmuştu.
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Mestanlı İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet Bozov: 
“Amacımız okulumuzda iyi insanlar yetiştirmek”

Bulgaristan’da üç İla-
hiyat Lisesinden biri 
olan Mestanlı İlahiyat 
Lisesi Müdürü Ahmet 
Bozov Kırcaali Haber 
Gazetesi okuyucuları-
na Okul hakkında bazı 
bilgiler verdi. Kendisiy-
le yapılan söyleşiyisiz 
okuyucularımıza sunu-
yoruz. 

- Sayın Bozov, Mestan-
lı İlahiyat Lisesinin yeni 
eğitim öğretim yılı için 
yapılan hazırlıklar ne 
durumdadır? 

-Bu sene malumunuz 
Bulgaristan’da 2017-2018 
eğitim öğretim yılı itiba-
riyle geçerli olan yeni bir 
kanun kabul edildi. Bu ka-
nun aslında geçen 2016-
2017 eğitim öğretim yılın-
da yürürlüğe girdi. Ancak 
lise okulları için bu eğitim 
öğretim yılı itibariyle uygu-
lanacak. Yani bu sene iki 
sınıf birden alacağız. Hem 
7.sınıfı bitirmiş 8.sınıftan 
talebe alacağız, bir de 
8.sınıfı bitirmiş 9.sınıftan 
talebe alacağız. 8.sınıf 
için 23 talebe kaydettik. 
9.sınıf için 25 talebe kay-
dettik. Tabii ki, ümidimiz 

var, daha birkaç yerden 
verilen sözler var. Amacı-
mız 60-70 arasında talebe 

olmasıdır. İnşallah, bu sa-
yıya ulaşırız. Sadece işte 
benim rahatsız olduğum 
bir nokta var. Kırcaali böl-
gesi biraz bu konuda za-
yıf davranıyor. Çünkü şu 
anda gelen bu 25 ile 23 
talebe arasında belki 15’i 
Kırcaali bölgesinden, geri 
kalan hepsi Velingrad, 
Pazarcık, Gotse Delçev, 
Blagoevgrad (Yukarıcu-
ma) bölgelerinden. Yani 
inşallah, biraz Kırcaali 
canlanırsa bu sayıyı belki 
80’e de çıkarabiliriz. 

- Bazı ebeveynler ken-

dilerine şöyle bir soru 
soruyor: Bizim çocuk-
larımız imam - hatip mi 

olacak? diye. Burasını 
bitirenler sadece imam-
hatip olmuyor değil mi? 
Yani buradan sonra da 
eğitimine devam ediyor-
lar mı?

- Şimdi bizim okulumuz 
imam-hatip okuludur. 
Doğrudur, dini bilgiler 
veren bir okuldur. Ancak 
bizden mezun olan tale-
beler istedikleri üniver-
sitede okuyabilirler. Yani 
bir taraftan dini bilgisini 
geliştirecek, diğer taraf-
tan ise isterse tıp, isterse 
öğretmen v.s Bizden me-

zun olanlar arasında dok-
tor olan, avukat olanlar 
var. Şu anda mühendislik 
okuyanlar var. Bilgisayar 
teknolojileri ile ilgili bö-
lümlerde okuyoanlar var. 
Burasını bitirenler istediği 
okulda okuyabilir. Bunu 
da ispatlamak için bizden 
mezun olan bir talebe, 
üniversiteye kayıt olduğu 
zaman, hangi üniver-
site, fakülte, bölüm 
farketmeksizin, bize 
yeter ki, okuduğuna 
dair bir belge getirsin, 
ondan sonra biz her ay 
okul olarak ona cüzi 
bir miktar da olsa 50 
dolar civarında burs 
veriyoruz, yeter ki oku-
sun. Bizim amacımız 
bizden mezun olan 
talebeler okusunlar. 
İyi insan yetiştirmek 
istiyoruz biz. 

- Sizin okulda oku-
yan öğrencilere yemek, 
yatak vs. ne gibi sosyal 
hizmetler sunuyorsu-
nuz? 

- Öğrencilere üç öğün 
yemek veriyoruz. Kah-
valtı, öğle ve akşam ye-
meği, yatmak, bunlar 

hepsi bedava. Ayrıca 
başarılı öğrencilere arzu 
ettikleri halde ek ders 
veriyoruz. Özellikle ar-
tık son sınıflarda mezun 
olmadan önce ek ders 
veriyoruz. Bundan başka 
Bulgaristan’da “krıjok” de-
diğimiz sosyal etkinlikler 
yapıyoruz. İnşallah, önü-
müzdeki sene heykeltıraş 

yapmaya çalışacağız. 
Kültür faaliyetlerimiz var-
piknikler, spor aktiviteler, 
yani vaktimizi dolu dolu 
geçirmeye çalışıyoruz. 
- Bazı kötü niyetli in-

sanlar tarafından yayı-
lan söylentiler var. İşte 

bu ilahiyat lisesinin 
geçmişte veya şimdiki 
zamanda FETÖ ile ilgi-
si olabilir, diye söylenti-
ler var. Öyle bir şey var 
mı?
- Kesinlikle yok. Bu 

Mestanlı,  Şumnu ve 
Rusçuk’taki imam-hatip 
okulları ve Sofya’daki 
Yüksek İslam Enstitüsü 

Başmüftülüğe ait okullar-
dır, kontrolü de Milli Eği-
tim Bakanlığı tarafından 
yapılıyor ve hiçbir şekilde 
FETÖ ile, yani Fethullah 
Gülen’in okulları ile ala-
kası yoktur. 
           Kırcaali Haber

Mestanlı İlahiyat Lisesi Müdür Yardımcısı 
atanan Nurettin Çakır Kırcaali Haber’e konuştu
-Sayın Nurettin Ça-

kır, bundan iki ay önce 
Mestanlı İlahiyat Lisesi 
Müdür Yardımcılığına 
tayin edildiniz. Biraz 
kendinizi tanıtır mısı-
nız?
- Ben 1978 yılı Muş 

doğumluyum. Evliyim, 
bir çocuğum var. İzmir 9 
Eylül Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi mezunuyum. 
12-13 yıldır öğretmenlik 
mesleği içerisinde bulu-
nuyorum. İstanbul’da 5 
yıl, Yalova’da 4 yıl, Van’da 
2 yıl, İzmir’de 2 yıl- böy-
le öğretmenlik mesleğini 
değişik illerde icra ettik. 
Sonra yurt dışında dini 
dersler veren okullarda 
görevlendiriliyoruz. 
Bulgaristan Milli Eği-

tim Bakanlığı ve Türkiye 
Diyanet İşleri Başkanlı-
ğının ortak protokolü ile 
Mestanlı İlahiyat Lisesine 
görevlendirildim. Fakat 
ben gelmeden önce de 
ve geldikten sonra da sık 
sık asparagas dediğimiz 
asılsız haberlerle iştigal 
etmek zorunda kaldık. 

Belki kötü niyetli, belki 
saf, bilmiyoruz, ama işte 
FETÖ’ya ait bir okuldur, 
okul yıkılacak, kapana-
cak, şu gibi, bu gibi bir 

sürü ithamlar duyduk. 
Gelmeden önce de bun-
ları duydum. 
Fakat şunu çok net 

söylüyorum, Bulgaristan 
hükümetinin burada ya-
şayan tüm soydaşlara, 
Müslüman, Hır istiyan 
olan herkese verdiği bir 
şans olarak bir protokol 
gereği devlet protokolüy-
le bu okulun açılması ve 

devam etmesine dair ga-
rantörlük verilmiştir. Yani 
Bulgar hükümeti böyle 
güzel insanlar yetiştiren, 
insanlığa fayda verecek 

böyle bir okulu kapatma 
düşüncesini hiçbir zaman 
aklından geçirmeyecek, 
çünkü bu okuldan me-
zun olan insanlar nerede 
olursa olsun, hep faydalı, 
hep güzel hizmetlerde 
bulunmuşlardır ve bulu-
nacaklardır. O yüzden 
böyle FETÖ ile bir bağ-
lantı kurulma noktasın-
da kötü niyetli insanlarla 

ismini bir araya getirme 
noktasındaki ithamların 
hem asılsız olduğunu 
belirtmek istiyorum, hem 
de bunların asıl okulun 
müdürü ve buradaki Bul-
garistan Başmüftülüğü-
müzün bilgilerine baş-
vurarak, bunların değer-
lendirilmesi gerektiğini 
belirtmek istiyorum. Bu 
yüzden buraya gelirken 
bu acıyı hissetmiştim. 
Onu öncelikle söyleme 
gereği hissettim. Ve bura-
da da aynı haberleri, işte 
geçen gün oturduğumuz 
bir kardeşimiz, “Hocam, 
burası FETÖ’nünmüş, 
doğru mu, kapanıyor mu, 
doğru mu?” deyince hala 
bu tarz şeylerin söylenti 
halinde devam ettiğini 
görmek bana acı ve sı-
kıntı verdi, onu belirtmek 
isterim. Kırcaali Haber 
gazetesi olarak sizlere 
çok teşekkür ediyorum, 
çünkü ben Türkiye’den 
de bu okulla ilgili bilgileri 
sizden almıştım. Hem tu-
tarlı, hem doğru, hem gü-
zel haber anlayışınızdan 

dolayı sizlere ayrıca çok 
teşekkür ediyorum. 
-Bu güzel okul Kır-

caali bölgesinde bu-
lunuyor, ancak ta Batı 
Bulgaristan’dan öğren-
ciler buraya okumaya 
geliyor. Bu bölgedeki 
ebeveynlere bir çağrı-
nız var mı?
-Ben öncelikle şuna 

şaşırdım. Müdürümüzle 
beraber biz de değişik 
bölgelerde öğrenci topla-
ma faaliyetlerine katıldık. 
Öğrencilere kendimizi 
tanıtmak için gittik kapı-
larına. 
Kırcaali’de ve birçok 

bayram namazında bir-
kaç noktada duyurular 
yaptık. Ancak Kırcaali 
kendi yavrusuna sahip 
çıkma noktasında zayıf 
kalıyor. Bunu görünce 
hakikaten üzülmemek 
elde değil. Mestanlı-
okulun kurulduğu ilçe, 
Kırcaali-okulun kuruldu-
ğu il, ama ne yazık ki, 
dışarıdan gelen katılım 
buralardan çok daha faz-
la oluyor. Yani burası bir 

nevi Kırcaali’nin yavrusu, 
bir parçası. O yüzden 
buradaki velilerimiz ar-
kalarından kendilerinin 
hayırlı işler yapacak birer 
evlat bırakmak istiyorlar-
sa, bu okulu öksüz, yetim 
bırakmamalarıdırlar. Oku-
lumuzun kapasitesi, şu 
andaki öğrenci sayısının 
iki katına çıksa, okulumuz 
bu kapasiteyi kaldıracak 
kadar güçlü ve büyüktür. 
Allah razı olsun, bura-
daki birçok arkadaşımız 
öğrencilere destek olma 
mahiyetinde yardımcı 
oluyor. Fakat gönderme 
noktasında Kırcaali’yi 
ben gerçekten hoş gör-
medim. Beni affetsin de-
ğerli Kırcaalililer, ama bu-
radaki bir ilahiyat lisesinin 
öğrenci kapasitesini tam 
doldurmadan işlevini yü-
rütmesi gerçekten bana 
acı verdi, bunu belirtmek 
zorundayım. 
-Teşekkür ederiz, yeni 

görevinizde başarılar 
diliyoruz. 
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Türkiye ve Bulgaristan Arasında Turizm Güzergahı 
Kırklareli Kültür ve Tu-

rizm Müdürlüğü tarafın-
dan yürütülen AB proje-
sinde Türkiye ve Bulga-
ristan arasında turizm 
güzergahı oluşturulacak.

Kırklareli İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, Av-
rupa Birliği (AB) fonları 
tarafından finanse edi-
len Interreg - IPA Bulga-
ristan Türkiye Sınırötesi 
İşbirliği Programı kap-
samında gerçekleştirilen 
Joint TOUR – Bulgaris-
tan - Türkiye sınır ötesi 
bölgenin cazip bir turizm 
bölgesi olarak tanıtımı için 
Ortak Girişimi Projesiyle 
Burgaz – Haskovo - (Has-
köy) – Yanbol – Kırklareli 
- Edirne güzergahında en 
az iki tane turistik ürün 
geliştirileceği bildirildi.

106 bin dolarlık proje
Açıklamada, "22 Mart 

2017 tarihinde proje ana 
ortağı Burgaz Turizm Birli-
ği, Bulgaristan Turizm Ba-
kanlığı ve Kırklareli Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü’nün 
hibe desteği alacağı pro-
je sözleşmesi imzalandı. 

Projenin toplam maliyeti 
106 bin 64,85 dolar olup, 
bu finansmanın yüzde 85 
oranındaki tutarı Katılım 
Öncesi Maki Yardım Aracı 
(IPA) çerçevesinde, yüz-
de 15’i ise her iki ülkenin 
ulusal katkısı olarak sağ-
lanmakta. Projenin ama-
cı tanıtım faaliyetleri ve 
bölgedeki kaynakların ve 
turizm olanaklarının rek-
lamıyla sınır ötesi hedef 

bölgede turizm potansi-
yelini kullanma olanakla-
rının arttırılması. Projeyle 
sınır ötesi bölgede turizm 
hakkında bilgilere erişi-
min iyileştirilmesi ve tu-
ristik destinasyon olarak 
bölgeye ilişkin bilgilerin 
arttırılması hedefleniyor" 
denildi.

Bölgenin turizm po-
tansiyeli belirlenecek

Projenin çerçevesinde 

sınır ötesi bölgenin turis-
tik destinasyon olarak ta-
nıtılmasına yönelik ortak 
bir plan hazırlanacağı be-
lirtilen açıklamada, "İnter-
net üzerine 3 turda reklam 
kampanyası gerçekleştiri-
lecek. Bu doğrultuda Kırk-
lareli Turizm Müdürlüğü, 
Kırklareli Turizm Fakülte-
sinden 2 araştırma görev-
lisiyle anlaşmaya varıp, 
bölgenin turizm potansi-

yelinin belirlenmesi ve 
Bulgar uzmanlarla ortak 
tanıtım planın hazırlan-
ması konusunda çalış-
malara başladı. Projenin 
ilk 3 ayı geride kaldı. En 
kısa zamanda Kırklareli 
Merkezde uzmanlar ta-
rafından tüm hedef sınır 
bölgelerin turizm potansi-
yeli ele alınacak bir çalış-
tayın yapılması planlan-
mıştır. Çalıştayda proje 
ortakların ve müdürlüğün 
uzmanları elde ettikleri 
verileri ve bulguları yerel 
paydaşlarla paylaşmaları 
beklenmektedir" şeklinde 
bilgi verildi.

Kırklareli İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Necmi 
Asan ise, "Sınır bölgesi 
olmamızın avantajlarını 
iyi bir şekilde değerlendi-
rip, özellikle proje çerçe-
vesinde de ele alınacak 
olan Uzak Doğu turistlere 
ve yerel Avrupalı turistle-
re tüm iki ülkenin bu sınır 
bölgelerinin güzelliklerini 
ortak bir güzergah içe-
risinde tanıtmamız, böl-
genin ziyaretçi sayısının 
muhakkak artış sağlaya-
cağına inanıyoruz. AB ta-
rafından da desteklenmiş 
olan projemizle bunu he-
defliyoruz” diye konuştu.

Kırcaali’de Sanayi Bölge Oluşturulma 
Memorandumu İmzalandı

Ekonomi Bakan Yar-
dımcısı  A leksandır 
Manolev’ in Kırcaal i 
Valiliğine ziyareti kap-
samında Valilik ile Eko-
nomi Bakanlığının tek 
hissedar olan Sanayi 
Bölgeler Ulusal Şirketi 
arasında işbirliği me-
morandumu imzalandı. 
İmza töreninde 44. Halk 
Meclisi Başkan Yardım-
cısı Tsveta Karayançe-
va da hazır bulundu. 
Belge Kırcaali Valisi Ni-
kola Çanev ve Sanayi 
Bölgeler Ulusal Şirketi 
İcra Müdürü Antoaneta 
Bares tarafından imza-
landı. 
İmza töreninde konu-

şan Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Aleksandır 
Manolev, “Kırcaali’ye 
yatırım yapmak isteyen 
yabancı bir yatırımcıy-
la görüştük ve birlikte 
Sanayi Bölge oluşturu-
lacak alanı ziyaret ettik. 
Bu aşamada ayrıntılı 
bilgi vermek için erken, 
fakat birkaç kıtada faa-
liyet gösteren yaklaşık 
100 milyon avro cirolu 
büyük ölçekli şirkettir” 
diye bildirdi. 
Ekonomi Bakan Yar-

dımcısı  A leksandır 
Manolev, “Kırcaali çok 

umut verici bir desti-
nasyondur, şehir yatı-
rımcılar için çok cazip 
olacak ve sunabileceği 
çok şey vardır” dedi. 

Manolev’in ifadelerine 
göre rakamlar da bunu 
kanıtlıyor-2015 yılında 
Kırcaali ilinde finansal 
olmayan kuruluşlara 
yapılan doğrudan ya-
bancı yatırımları 176,3 
milyon avroya ulaşıyor. 
Ekonomi Bakan Yardım-
cısı, “Kırcaali’de Sanayi 
Bölge oluşturmasına 
ilişkin proje bölge eko-
nomisine katma değer 
kazandıracak ve daha 
çok şirketlerin buraya 
yatırım yapması için 
nedenlerden biri olacak. 
Önemli altyapı projele-

rinin büyük bir bölümü-
nün tamamlanmış olma-
sı ve havaalanı ve liman 
ile otoban bağlantı yolu 
ve demiryolu altyapısı-

nın mevcut olması da 
önemli” diye sözlerine 
ekledi. 
Aleksandır Manolev, 

“Birçok Türk şirketi böl-
geye ilgi gösteriyor” diye 
açıkladı. Birkaç hafta 
önce Bulgaristan ve ül-
kemizde faaliyet göster-
mek isteyen Türkiye’den 
100’ü aşkın şirketin ka-
tılımıyla Sofya’da büyük 
bir iş forumu düzenlen-
diğini belirten Bakan 
Yardımcısı, sadece son 
bir yılda Türk şirketleri-
nin ülkemize 22 milyon 
avronun üzerinde yatı-

rım yaptıklarını söyledi. 
Bulgaristan Merkez 

Bankası verilerine göre 
Türkiye’nin son 10 yılda 
Bulgaristan’a yaptığı 

yatırımların 835 
milyon avroyu 
aştığını kaydetti. 
Bakan Yardım-

cısı, “Kırcaali, 
bu ilgiden daha 
etkili bir biçimde 
yararlanmalıdır” 
diye vurgula-
dı.  Mano lev, 
Kırcaali’nin stra-
tejik coğrafi ko-
numu itibariyle 
Yunan ve baş-
ka yatırımcıları 
buraya çekmek 
için iyi bir potan-

siyeli olduğunu sözleri-
ne ekledi. 
İmza töreninden önce 

Ekonomi Bakan Yar-
dımcısı  A leksandır 
Manolev, Meclis Baş-
kan Yardımcısı Tsveta 
Karayançeva, Kırcaali 
Valisi Nikola Çanev ve 
Sanayi Bölgeler Ulusal 
Şirketi İcra Müdürü An-
toaneta Bares, Sanayi 
Bölge oluşturulacak ala-
nı ziyaret ettiler. 105 de-
karlık bu alanın bir kısmı 
teknik altyapıya sahiptir. 
             Kırcaali Haber

Eğridereliler Derneğinden 
Sığınmaevi’ne bağış

Bursa Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derne-
ği, bu yıl da Ardino (Eğridere) kasabasında yardım 
faaliyeti gerçekleştirdi. Ardino ziyareti sırasında 
Bursa’da ikamet eden hemşerilerimiz Sığınmaevi 
sakinlerinin ihtiyaçlarına binaen yatak çarşaf takımı 
bağışında bulundu.
Yatak çarşaf takımı bağışı Eğridereliler Kültür ve 

Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Yılmaz ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri Yüksel Yurtsever, Olcay Coş-

kun, Enis Güneş, Ayhan Tamsöz, Osman Yalçınka-
ya, Beycan Akın, Hüseyin Kasapoğlu, Erol Çetin ve 
Seyfi Coşkun tarafından takdim edildi. Bağış sunu-
munda dernek danışmanı, Balkan Siyaset Kulübü 
üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 
eski Bursa milletvekili Hayati Korkmaz, Ardino Be-
lediye Başkanı Resmi Murat ve Belediye Meclis 

Başkanı Sezgin Bayram da hazır bulundu.
Dernek temsilcileri Sığınmaevi personnel ve sa-

kinleriyle görüşüp sohbet etti. Aydın Yılmaz, ilçede 
bulunan sosyal ve sağlık kurumlarına gelecekte de 
yardım etme sözü verdi. Dernek Başkanı, “Özel ge-
reksinimleri olan kişilerin sorunlarına karşı daima 
duyarlı olacağız” dedi.
Sığınmaevi sakinleri ve tüm personel adına Sı-

ğınmaevi yöneticisi Elvan İsmail derneğin sıradaki 
bağışı için şükranlarını sundu.
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Trafik kameraları uyarısız çekim yapmaya başladı
Meclis Genel Kuru -

lu Karayol lar ı  Traf ik 
Kanunu’nda değişiklikler 
yapılmasına dair kanun 
tasarısını kabul etmesiy-
le 9 Temmuz’dan itibaren 
Karayolları Trafik Polisine 
(KAT) ait trafik kameraları 
uyarı yapmaksızın çekime 
başladı. 

Kanun değişikliklerine 
göre trafik polisi bundan 
böyle video gözetim ya-
pıldığını gösteren E24 
işaretini koymak zorunda 
değiller. 

Bu arada yapılan kanun 
değişiklikleriyle ehliyetsiz 
birine otomobilini kullan-
maya izin veren araç sa-
hiplerine verilecek cezala-
rın miktarı da artırıldı.

Kanunda yapılan baş-
ka değişikliklerle trafik 
polisi devriye arabaların-
da kameralar bulunduğu 
halde ancak bu kamera-
ların kapsama alanında 

denetim yapabilecek. Bu 
değişiklikler yolsuzluk uy-
gulamalarının önlenmesi 
amacıyla, kameraların ön 
ve arka camında bulunan 
KAT’ın yeni araçlarından 

dolayı yapıldı. 
Yeni araçlar ile KAT’ın 

elektronik belge yönetim 
sistemi arasında bağlantı 
bulunuyor. Böylece polis, 
sürücü ve yolcuların adı-

na kesilen ceza fişi olup 
olmadığını yoklayıp ge-
rekli olduğu halde onlara 
sunabilecek. 

Kanun değişikliklerine 
göre ehliyetsiz birine, al-

kol veya uyuşturucu kul-
lanmış birine otomobilini 
kullanmaya izin veren 
araç sahiplerine verile-
cek cezalar da artırılıyor. 
9 Temmuz’dan itibaren 
bu tür bir kanun ihlali için 
araçlar şimdiye kadar ol-
duğu gibi bir ay süreliğine 
değil 6 ay-1 yıl arasında 

değişen süreliğine trafik-
ten durdurulacak.

Yılın başından beri eh-
liyetsiz olduğu, alkollü 
içki veya uyuşturucu kul-
landığı tespit edilen araç 
sahiplerinin araç plaka-
larına KAT tarafından el 
konulacak.

             Kırcaali Haber

Dyadovsko köyü yağmur duasına 
çok sayıda Müslüman katıldı
Bölgede uzun yıllardır 

düzenlenen yağmur ve 
bereket dualarından biri 
Çernooçene’nin (Yeni-
pazar) Dyadovsko (De-
deköy) köyü yakınındaki 
Kazlar Tepesi’nde yapılan 
yağmur ve bereket duası 
250’den fazla Müslümanı 
bir araya getirdi.

Dua programı eski Baş-
müftü Fikri Sali ve Süley-
man Salif başta olmak 
üzere bölgeden 10 hoca 
tarafından gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilave-
ti ile başlayan program 
Mevlid-i Şerif ve ilahiler 

okunmasıyla devam etti, 
sonunda rahmet ve bere-
ket duası okundu. 

Mevlit programından 
sonra eski Başmüftü Fikri 
Sali, yaptığı konuşmada 

ailede ve cemaatte iyi 
ilişkilere duyulan ihtiyaç 
üzerinde durdu. 

Dini merasim, Dyadovs-
ko Cami Derneği tarafın-
dan organize edildi. Der-
neğin üyeleri yağmur du-
ası için bağışta bulunan 
yerli halk ve hayırsever 
kimselere içten şükranla-
rını sundu. 

Programdan sonra yağ-
mur duasına katılan her-
kese sadece kurban eti ile 
hazırlanmış yemek ikram 
edildi.

               Kırcaali Haber

Momçilgrad merkezindeki 
          çeşme yenilendiMomçilgrad (Mestanlı) 

kasabasının merkezinde 
bulunan, dağdan getiri-
len memba suyu akan 
çeşmenin yerine yeni bir 
çeşme yapıldı. Momçil 
Yunak sokağında bulu-
nan çeşme suyun kalite-
sinden dolayı Momçilg-
rad bölge halkı arasında 
yaygındır. 
Yenilenen çeşme büyük 

ve bronzdan yapılmış 4 
musluğu vardır. Çeşme-
nin bulunduğu alanda 
kaldırım taşları ve bor-
dürler de yenilendi.
Momçil Yunak sokağın-

da yenileme çalışmaları 
yapılması 2017 Yılı Mom-
çilgrad Belediye Bütçesi 
sermaye giderleri liste-
sinde yer almıştı.

AB Konseyi Dönem Başkanlığı 
150 milyon levaya mal olacak
Geçen hafta açıklamada bulunan Bulgaristan’ın 

2018 Yılı Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Baş-
kanlığından Sorumlu Bakan Lilyana Pavlova, 
“Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasın-
da önceliklerimiz uzlaşma, rekabet ve uyum olacaktır” 
açıklamasında bulundu. 

Pavlova, “Birinci uzlaşma mesajıyla ilgili belirlediği-
miz önemli konular uzlaşma ve destek aranması ve 
en çok da Batı Balkan ülkelerinin Avrupa perspektifi-
dir. İkinci mesajımız-güvenlik ve güç konusunda uz-
laşmaya varılması, üçüncü mesajımız ise politikalar, 
hukuk, adalet, etkililik politikaları konularının yanı sıra 
bölgesel stratejileri ve Tuna ve Karadeniz bölgesine 
yönelik uygulamamız gereken sinerji yaklaşımı konu-

sunda uzlaşma aranmasıdır” diye izah etti. 
Pavlova, “İkinci rekabet mesajıyla ilgili belirlediğimiz 

konular tek pazar, dijitalleşme ve elektronik yönetim-
dir. Bununla ilgili olarak yeni seçilen AB Komiseri Ma-
riya Gabriel ile birlikte AB düzeyinde ciddi bir yasal 
düzenleme paketi hazırladık. 

Bizim önceliklerimiz arasında uyum politikasının 
geleceği, uyum araçlarının reformu ile birlikte 2020 
yılından sonraki döneme ilişkin AB Çok Yıllı Mali Çer-
çeve ve AB’nin değeri olarak kültür bulunuyor” dedi. 

Pavlova, “10 yıl önce Bulgaristan’ın AB’ye girmesi 
için birleştiğimiz gibi AB Konseyi Dönem Başkanlığını 
da milli davaya dönüştürmeliyiz. Brexit, Avrupa’nın 
geleceğine ilişkin tartışmalar bizim dönem başkanlı-
ğımız sırasında başlayacak” diye konuştu. 

Lilyana Pavlova’nın başında olduğu Bulgaristan’ın 
2018 Yılı AB Konseyi Dönem Başkanlığından Sorum-
lu Bakanlık, 70 kişilik personele sahip ve Milli Kültür 
Sarayı (NDK) binasını kullanacak. Bulgaristan’ın 2018 
Yılı AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında düzenle-
necek etkinliklere başlıca NDK ev sahipliği yapacak. 
Bakanlığın 2017 yılına ilişkin 3 milyon levalık bütçesi 
Başbakanlığın giderlerinin azaltılması sayesinde oluş-
turuldu. Dönem başkanlığına hazırlık yapılması için 
yaklaşık 1500 kişi angaje edildi. Brüksel, Lüksemburg 
ve Sofya’da 1500’ü aşkın görüşme ve oturum yapıl-
ması bekleniyor. 

Maliyeti
Bulgaristan’ın 6 ay süreliğine AB Konseyi Dönem 

Başkanlığı görevini yürütmesinin vergi mükelleflerine 
maliyeti en az 150 milyon leva veya 77 milyon avro ci-
varında olacak. Bu rakam 2018 yılının başında başla-
yacak olan AB Konseyi Dönem Başkanlığına yapılan 
hazırlıklara ilişkin hükümet raporunda yer alıyor. AB 
düzeyindeki Sofya, Brüksel ve Strasburg’da yapılacak 
görüşmelerin ve beraberindeki etkinliklerin kaça mal 
olacağına dair resmi olarak ilk maliyet tahmini budur. 
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Üniversiteler, öğrencileri hediyelerle çekiyor
Üniversitelerin öğrenci 

çekebilmek için başvur-
dukları yöntemler arasın-
da çekilişle cazip hediye-
ler kazanma fırsatı bulu-
nuyor. Bazı yüksek okullar 
ise üniversiteye kaydını 
yaptıran öğrencilere jeep 
hediye etme sözü veriyor. 

Geçen yaz üniversite 
rektörleri, çektikleri her bir 
aday öğrenci için öğren-
cilerine ve öğretim görev-
lilerine 50 leva veriyordu. 

Bu yıl, bunun en taze ör-
neği “Oku ve Kazan” şek-
lindeki teklifle reklamını 
yapan özel olan Filibe Ta-
rımsal İşletme ve Bölgele-
rin gelişimi Yüksek Okulu. 

Üniversitenin internet 
sitesinde yayınlanan bir 
video ile seslenen üniver-
site rektörü Prof. Dr. Di-
mitır Dimitrov, üniversite 
adaylarını 7 günlük tatil, 
smartfon, iphon, dizüstü 
bilgisayar, tabletler ve en 
büyük ödül olarak bir jeep 
gibi bonuslarla çekmeye 
çalışıyor. 

Bu hediyelere sahip 
olacak 25 birinci sınıf öğ-
rencisinin kimler olduğu 

8 Aralık Üniversiteliler 
Günü’nde belli olacak. 
Çekilişler o zaman yapı-
lacak. 

Filibe’de bulunan başka 
özel bir üniversite olan 
Güvenlik ve Ekonomi Yük-
sek Okulu, tüm üniversite 
adaylarından sadece özel 
bir modül eğitimine ilişkin 
600 leva üniversite harcı 
ödeyerek birinci kursa ka-

yıt olmalarını teklif ediyor. 
Görünüşe göre üniver-

site geçen yıl “Arkadaşını 
Getir İnisiyatifi’nden dola-
yı yaygara yapılmasından 
rahatsız olmuş değil ve bu 
yılki kampanyasında da 
onu kullanıyor. 

Devlete ait olan Veli-
ko Tıtnovo Üniversitesi, 
başka yönlerde tanıtımlar 
yapıyor. Tanıtım yazısında 

10 ve 11 Temmuz tarihle-
rinde okula kaydını yap-
tıranların 250-380 leva 
arasında değişen birinci 
dönem harcından muaf 
tutulacakları yazıyor. 

Birinci dönem harcından 
muaf tutulacak öğrenciler, 
uzman yetersizliği yaşa-
nan pedagoji, filoloji, tarih 
ve arkeoloji, din ve ilahi-
yat, uygulamalı matematik 

ve yerbilimleri bölümlerin-
de okuyacak. 

2017-2018 eğitim öğre-
tim yılında hükümet yük-
sek eğitim kurumlarına 
45 bin civarında öğrenci 
kabul edilmesi kararı aldı. 
Geçen yıl ise yaklaşık 49 
bin öğrenci kabul edilme-

sini onaylamıştı. 
Buna rağmen bu eği-

tim öğretim yılında da bu 
kontenjanın dolması bek-
lenmiyor. Üniversiteler, 
yüksek eğitime yönelik 
reform başlatılmasından 
dolayı da ek zorluklar ya-
şayacak. 

Kırcaali ilinde işsizlik ülke için 
ortalama orandan daha yüksek

Kırcaali ilinde Sosyal 
Yardımlar Müdürlük-
leri ve İşsizlik Büroları 
temsilcileri, savunma-
sız gruplara yönelik 
çalışmaları iyileştir-
me imkanları, sosyal 
hizmetlerin kalitesi ve 
kurumlar arası ortak-
lık konularını ele aldı. 
Kırcaali Vali Yardımcısı 
Leman Ali’nin ev sahip-
liğinde yapılan görüş-
me yeni kış sezonu için 
ısıtma yardımına ilişkin 
başvurular alınmaya 
başlanması vesilesiyle 
yapıldı. 
Görüşmeye Haskovo 

(Hasköy) Bölge İstih-
dam Müdürü Gospodin 
Gospodinov da katıldı. 
Görüşmenin katılımcıla-
rı, “İlde uzun süre işsiz 

kalanların oranı ülke 
için ortalama orandan 
yüksek, onların büyük 
bir kısmı küçük yerle-
şim yerlerinde ikamet 
etmekte ve aktif çalış-
ma yaşını aşmış du-
rumdalar. Bu da sosyal 
dışlanma için ciddi bir 
ön koşuldur” diye ko-
nuştular. İstihdam ve 

sosyal yardımlar mer-
kezleri bu tür kişilerin 
lehine çalışıyor. Ancak 
bu tür merkezler şimdi-
lik ilde “Yüz Yüze” pro-
jesi kapsamında faaliyet 
gerçekleştiren sadece 
Kırcaali ve Cebel’de 
(Şeyhcuma) bulunuyor. 
Görüşmede hazır bu-

lunan Kırcaali Valisi Ni-

kola Çanev, aktif tarafın 
kurumlar olması, onla-
rın sosyal savunmasız 
gruplara maksimum 
yakın mesafede dur-
ması, devletten yardım 
talep etmeleri ve yerel 
yönetimlerin acil ihtiyaç 
duyulan sosyal hizmet-
lerin kapsamını geniş-
letmesini ısrar etmeleri 
gerektiği kanaatindedir. 
Görüşmenin katılımcıla-
rı, kurumların iyi uygu-
lamalar değişimine ve 
aralarındaki diyalogun 
kolaylaştırılmasına im-
kan verdiği için bu tür 
görüşmelerin düzenli 
olarak yapılması ge-
rektiğini ileri sürdüler. 
Bunun toplumun yara-
rına olacağının altını 
çizdiler. 

KNSB, zengin vergisi getirilmesini istiyor
Bulgaristan Bağımsız 

Sendikalar Konfederas-
yonu (KNSB), zengin 
vergisi getirilmesini ıs-
rar ediyor. KNSB Baş 
Ekonomisti Lüben To-
mev, “Teklifimiz şudur 
ki, aylık gelirleri asgari 

işçi ücreti miktarına göre 
10 misli yüksek olan ki-
şilerin yüzde 10 yerine 
yüzde 20 oranında vergi 
ödemeleridir” diye ko-
nuştu. Tomev, “Adalet il-
kesinin gözetilmesinden 
bahsediyoruz. Çünkü 

varlıklı vatandaşlardan 
alınacak olan vergiler 
daha düşük geliri olan 
kesimlerin vergilerinin 
düşürülmesini sağlaya-
cak, yani prensip olarak 
eşitsizliğin azaltılmasın-
dan bahsediyoruz” diye 

kaydetti. 
KNSB, asgari işçi üc-

reti miktarına kadar olan 
gelirlerin vergilendirilme-
mesini ısrar etmeye de-
vam ediyor.
            Kırcaali Haber

Dört şirket, Bulgaristan’da 245 
kişiye istihdam sağlayacak

Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, resmi bir tö-
renle iki şirkete A Sınıf Yatırım Sertifikası, başka 
iki şirkete de B Sınıf Yatırım Sertifikası verdi. Dört 
şirket, faaliyetini genişletmek için 22 964 000 leva 
yatırım yapacak. Şirketlerin yatırım projeleriyle 245 
iş pozisyonu açılacak. 

Söz konusu LS Tubs Şirketi, INTRAMA PROTEC 
Şirketi, Teklas-Bulgaria Şirketi ve Astown Commer-
ce Bulgaria Şirketi’dir. 

LS Tubs Şirketi, merkezi Gabrovo şehrinde bulu-
nan 2016 yılının sonunda kaydını yaptıran anonim 
bir şirkettir. Bu anonim şirkette hisse payı olan STS 
Pak Holding Bulgar şirketidir, diğeri Lagenen Tu-
boplast Şirketi ise İsrailli şirkettir. LS Tubs Şirketi, 
ambalaj ürünleri üretimi ve satışı yapıyor ve yeni 
ambalaj ürünleri geliştiriyor. Gabrovo’da 10 847 000 
leva yatırım yapacak olan şirket, makine teçhizatı 
satın alacak. 2017 ve 2018 yıllarında iki tane otoma-

tik üretim hattının devreye sokulması planlanıyor. 
Bu yeni makinelerde çalışacak 68 kişi işe alınacak. 
Onlar İsrail’de eğitim görecekler. 

Teklas-Bulgaria Şirketi, Krumovgrad (Koşukavak) 
kasabasında yeni bir fabrika kurmak için 4 502 000 
leva yatırım yapacak. Yatırım projesinin gerçekleşti-
rilmesiyle 120 iş pozisyonu açılacak, bundan başka 
şirketin 160 çalışanının iş sözleşmeleri yenilene-
cek. Böylece şirketin toplam çalışanı sayısı 280 ile 
300 arasındaki bir rakama ulaşacak. 

Merkezi Kırcaali şehrinde olan Teklas-Bulgaria 
Şirketi, otomobillerin soğutma, ısıtma ve fren sis-
temleri için kauçuk bileşikleri üretiyor. Şirket bunun-
la birlikte Avrupa ve dünya otomotiv endüstrisi için 
plastik boru üretimi yapıyor.

Sınıf Yatırım Sertifikası verilen INTRAMA PRO-
TEC Şirketi, 2003 yılında Dobriç (Hacıoğlu Pazar-
cık) şehrinde kuruldu. Ana şirket, Almanya şirketi 
IntramA Services GmbH’tir. INTRAMA PROTEC 
Şirketi, maddi duran varlıkların edinimi için 7 213 
000 leva yatırım yapacak. Şirket, 29 yeni eleman 
alacak.

Astown Commerce Bulgaria, Varna’da 1 Nisan 
2016 tarihinde kurulan bir şirkettir. Şirketin ana faa-
liyeti yazılım geliştirmektir. Şirket yöneticileri Ukray-
nalı olan Dmytro Golovatskiy ve Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) vatandaşı olan Ilya Vinogradski’dir. 
Şirketin tek hissedarı ABD merkezli Astound Hol-
ding Corporation’dır. Şirket bilişim teknolojileri uz-
manlarından oluşan ekibini genişletmek için 402 
000 leva yatırım yapacak. Bunun için 28 iş pozis-
yonu açacak.
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

“TEKLAS”, fabrikalarında asgari 
ücretin 1000 avro olmasını hedefliyor

TEKLAS Şirketi Kırcaali şube-
si sorumlusu Georgi Georgiev’in 
daveti üzerine Kırcaali Valisi Ni-
kola Çanev, Holdingin dördüncü 
fabrika ve Bulgaristan genelin-

de tek olacak Bilim ve Araştırma 
Merkezi inşasından oluşan yatı-
rım programını yerinde görmek 
üzere TEKLAS Bulgaria Şube-
sini ve fabrikalar zincirini ziyaret 

etti. Şu anda TEKLAS bölgede 
2 bin kişiye iş sağlamakla birlik-
te yıllık cirosu 150 milyon avro-
yu aşmaktadır. 

Türk Holdingini Bulgaristan 

dışında daha Sırbistan, Rus-
ya, Çin, Meksika, ABD’de şu-
beleri olup dünyanın birçok 
noktasında lojistik merkezleri 
bulunmaktadır. Krumovgrad 
ve Momçilgrad’da da atölyeler 
açma hazırlığındadır. Tüm önde 
gelen otomobil markaları için 
araçların yakıt, fren ve soğutma 
sistemlerine kauçuk, plastik ve 
metal parçalar imal etmektedir. 
Georiev’in açıkladıklarına göre, 
yeni fabrika tamamen robot ve 
teçhizatlarla donatılacak. Bilim 
ve araştırma merkezi akademik 
çevrelerin en başarılı temsilci-
lerini bir araya getirecek. Geor-
giev, “2020 yılında fabrikaları-
mızdaki asgari ücretin bin Avro 
olmasını, yakın bir gelecekte ise 
Holdingimizin üretim kapasitesi-
nin %70’i Kırcaali’de konumlan-

dırılmış olmasını hedefliyoruz” 
diye belirtti. Vali, Holdingin Kır-
caali şubesinin kapasitesini de 
genişleten gelişim temposun-
dan, modern tesislerinden ve 
yaşam standardını yükseltme 
ve yatırım ortamını iyileştirme 
önkoşullarından olan insanlara 
kalıcı iş imkanları sağlanmış 
olmasından memnuniyetini 
dile getirdi. Çanev, “Kırcaali 
sizler gibi uzun vadeli gelişimi 
hedefleyen ve yüksek gelirli iş 
imkanları sağlayan yatırımcıla-
ra ihtiyacı var. Gerçek sektör-
de ciddi şirketlerin bulunması 
devletimizin yararınadır. Çünkü 
bu yatırımcılar insanlarımıza iş 
sağlayıp doğup büyüdükleri yer-
leri terk etmemelerini sağlıyor” 
diye altını çizdi. 

                        Kırcaali Haber

Başmüftü Dr. Hacı, “Etik ve Ahlaki 
Kurallar ve Din” konulu konferansa katıldı

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, 
12 Temmuz Çarşamba günü 
Grand Hotel Sofya’da gerçek-
leşen “Etik ve Ahlaki Kurallar ve 
Din” konulu konferansa katıldı. 
Konferans, Bulgaristan’ın Avru-
palı Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) Derneği’nin girişimiyle 
Wilfried Martens Avrupa Araş-
tırmaları Merkezi ve Konrad 
Adenauer Vakfı ile ortaklaşa 
olarak düzenlendi. 

Konferansın amacı devlet ku-
rumları, ülkede dini topluluklar 
ve sivil toplum kuruluşları tem-
silcilerinin büyük çelişkilerin ve 
toplumda şiddet uygulamaları-
nın üstesinden gelinmesinde 
etik ve ahlaki kurallar ve dinin 
rolü hakkında görüşlerini dile 
getirmeleriydi. 

Konferansın açılışında GERB 
Derneği Başkanı ve Sofya Be-
lediye Başkanı Yordanka Fın-
dıkova, GERB Partisi Meclis 
Grubu Başkanı ve GERB Ge-
nel Başkan Yardımcısı Tsve-
tan Tsvetanov hazır bulundu. 
Dr. Mustafa Hacı’dan başka 
konuşmacı olarak "Konrad 

Adenauer" Vakfı Bulgaristan 
Temsilciliği Başkanı Thorsten 
Geisler, Wilfried Martens Avru-

pa Araştırmaları Merkezinden 
Nicklas Novaki, Bakanlar Ku-
rulu Güvenlik Konseyi Sekrete-
ri Georgi Krıstev, Batı ve Orta 
Avrupa Piskoposu Antony, Bul-
garistan Katolik Klisesi Pisko-
posluk Konferansı Başkanı Pis-
kopos Hristo Proykov, Merkez 

Yahudi Konseyi Başkanı Sofia 
Koen, Yüksek Evanjelist Teoloji 
Enstitüsü Rektörü Pastör Toni 

Elenkov yer aldılar. 
Forum GERB Kadın Kolları 

Başkanı ve Pernik Valisi İrena 
Sokolova tarafından yönetildi. 
Konuklar arasında diplomatlar 
ve sivil toplum örgütleri temsil-
cileri hazır bulundu. 

                     Kırcaali Haber

BulgariaSat-1 uydusu Ağustos’ta 
yayına başlayacak

Ülkedeki en büyük TV operatörü Bulsatkom Şirketi ve ona 
bağlı olan Bulgaria Sat Şirketi tarafından uzaya fırlatılan ilk 
Bulgar yerdurağan haberleşme uydusunun devreye sokulması 
için hazırlıklar hızla devam ediyor. Bulsatkom tarafından yapı-
lan açıklamada uydunun tüm sistemlerinin normal bir şekilde 
çalıştığı bildirildi. 

Şirket, Ağustos ayının başında uydu üzerinden TV yayını yap-
maya başlamayı planlıyor. Bu uydu ile Balkanlar’da ve başka Av-
rupa bölgelerinde evlere doğrudan TV ve başka iletişim hizmet-
leri sağlanacak. Uydu, 1800 MHz’lik 4G LTE ağı için uygundur.

TV ve başka iletişim hizmetlerinden başka BulgariaSat-1 uy-
dusu, deprem, fırtına, sel gibi doğal afetler neticesinde meydana 
gelen acil durumlarda karasal hatlarda arıza oluştuğunda da 
kullanılabilecek. 

BulgariaSat-1 uydusu projesine iştirak eden şirketlerin ortak-
ları ABD İthalat İhracat Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Ban-
kası, Deutsche Bank, Citibank, Raiffeisenbank ve Cibank gibi 
dünyada önde gelen finans kuruluşlarıdır. 

Uydunun başarıyla uzaya fırlatılması Bulgaristan’ın dünya 
basınında yer almasına neden oldu. Öyle ki, Bulgaristan’ın adı 
dünya çapında yayınlanan 370’ten fazla haberde geçti.


