“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
Продажба на апартаменти,
гаражи и търговски

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI

обекти

Tel.: 032 262232

Кърджали, ул. “Ст.Стамболов” № 7, www.kirciinsaat.com

KIRCAALİ HABER
10 Ekim 2018

(Çarşamba)

Yıl: XII

Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

Sayı: 443

Fiyatı 0,80 Lv.

Sofya’da KEİPA Toplantısı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Kültür, Eğitim ve Sosyal
İşler Komisyonu 51. toplantısı
başkent Sofya'da yapıldı.
Sofya'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Karadeniz
Ekonomik İşbirliği (KEİ) bölgesindeki turizmin kalkınmasında
mevcut durum ve gelecek beklentilerine yönelik hazırlanan
taslak rapor ele alındı.
Karadeniz'de kruvaziyer turizm konusuna öncelik verilen
toplantının başında yapılan
oylamada, KEİPA Kültür Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu
Başkanlığına AK Parti Ordu
Milletvekili Metin Gündoğduseçildi.
KEİPA Türk Grubu Başkanı
ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AA'ya yaptığı
açıklamada, "Türkiye, turizm
için büyük bir cennet. Bunu
herkes biliyor." dedi.
Rusya'nın Soçi kentinde de
geçen hafta benzer bir toplantı yaptıklarını anımsatan Öztürk, Sofya'da ana gündemde
yer alan turizm alanında bölge
ülkelerinin yapabileceklerinin

yer aldığını söyledi.
Öztürk, "Türkiye, yaklaşık 25
yıldır faaliyet gösteren KEİ'nin
en önemli kurucu üyesi. Bugünü burada, Türk delegasyonu
olarak, Türkiye'nin turizm potansiyelini, turizmden beklentilerimizi ve üye ülkeler arasında
ne tür bir ilişki, ne tür bir organizasyonu yapabileceğimizi konuşuyoruz." dedi.
Toplantının hem Türkiye hem
de tüm bölge için faydalı olaca-
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ğına inandığını aktaran Öztürk,
"(Türkiye olarak) Dünya turizminden yeterince pay alıyor
muyuz? Tabii ki bu tartışılıyor.
Ama özellikle kendi üye ülkeler
arasındaki turizmin mutlaka geliştirilmesi lazım. (KEİ bölgesin-

de) 333 milyon insan birbirleri
arasında turistik, kültürel, sosyal ilişkiler kurmalı." ifadelerini
kullandı.
Öztürk, Bulgar istan Parl a m e nt o B a ş k a nı Tz vet a
Karayanç eva'nın, TBM M

Başkanlığı adına sunduğu
Antalya'yı ziyaret etme teklifini
kabul ettiğini de aktardı.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi
Hasan Ulusoy da iki ülke arasındaki turizmin gelişmiş durumda olduğuna işaret ederek,
"Bulgaristan'da Türk turistlere
baktığımızda, gelen ve gidenler olarak, hep ilk sıralardayız.
Karadeniz, iki dost, komşu ve
müttefik olan ülkeyi bağlayan
ortak deniz. Bu toplantılar da
ülkeler arasındaki dostluğu her
alanda güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Katılımcılar, Bulgaristan Parlamentosunun ev sahipliğinde
düzenlenen ve ülkenin bazı turistik yerlerini içeren bir tanıtım
gezisine katıldılar.
Toplantıda, Türkiye'yi temsil
eden TBMM heyetinde Öztürk
ve Gündoğdu ile CHP Artvin
Milletvekili Uğur Bayraktutan
da yer aldı. AA

Ömer Lütfi Kültür Derneği’nin Solistleri,
Huzurevi Sakinlerini Sevindirdi
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Derneği’nin minik ve genç solistleri söyledikleri popüler Türkçe ve Bulgarca türkü ve şarkılarla Huzurevi sakinlerini 1 Ekim
Uluslararası Yaşlılar Günü’nde
sevindirdiler.
Dernek temsilcileri, yaşlıların
arzusu üzerine Bulgaristan Kızılhaç Örgütü (BÇK) Kırcaali İl
Koordinasyon Kurulu tarafından
yönetilen Huzurevi’nde düzenlenen kutlama programında yer
aldı.
Öğleden önce Ulusal Sigorta
Enstitüsü’ne (NOİ) bağlı BÇK
Derneği’nin üyeleri geleneksel
olarak 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü’nde Huzurevi sakinlerini ziyaret ettiler.
Öğleden sonra Yüksel Esen
ve Nilgün Apti’nin sanat yönetmenliği altında faaliyet sürdüren derneğe bağlı amatör ses
sanatçıları okudukları türküler
büyük beğeni topladı, Aleksey

Nastev’in sanat yönetmenliğini yaptığı Renkli Hora Kulübü
Dans Grubu’nun dans gösterileri ise yaşlıların zihninde pek

çok anıyı canlandırdı ve onlara
heyecanlı anlar yaşattı.
Huzurevi’nde görevli psikoloji
uzmanı Petya Doseva’nın hazırladığı program ve çekilişle yaşlılara hediyeler dağıtılması onları
aktif hale getirdi, Ekip 254’te yer
alan gönüllüler ise yaşlıları her
biri için hazırladıkları hediyelerle sevindirdiler.

Huzurevi Müdürü Dr. Tanya
Deleva ve BÇK Kırcaali Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri
Jana Çakırova Şukerska, Huzurevi sakinlerinin Uluslararası Yaşlılar Günü’nü
tebrik ettiler
ve misafirlere
yaşlıların hayat tecrübesi
ve bilgeliğine
saygı göstermeleri, onlara
karşı duyarlı
davranmaları
ve nesiller arası dayanışmadan
dolayı teşekkür ettiler.
Duygusal anların yaşandığı
programın sonunda bakım hizmeti yaptıkları yaşlılara insani
bir jest olarak Huzurevi çalışanları tarafından hazırlanan sofra
kuruldu. Sofraya bütün katılımcılar davet edildi. KH
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2020’den sonra çiftçilere
verilen hibe desteği artırılacak
2020'den sonra Avrupa
Birliği’nin (AB) Ortak Tarım Politikasının tartışıldığı toplantıda konuşan
Tarım Gıda ve Orman
Bakanı Rumen Porojanov,
“Bir sonraki programlama
döneminde 2020'den sonra Bulgaristan'a yapılacak
doğrudan ödeme bütçesi,
ilk tahminlere göre yüzde
0,7 oranında azaltılmayacağı gibi hatta yaklaşık
250 milyon avro artırılacaktır” dedi.
Bakan, 2020-2024 yılları arasında çiftçilere doğrudan ödemelerin birinci
ayağında Bulgaristan’a
verilen destek miktarının
5,6 milyar avro olması
planlandığını, mevcut
programlama döneminde
ise bu miktarın yaklaşık
5,35 milyar avro olduğunu belirtti.
Porojanov, ”Bulgaristan,
aynı zamanda genel ta-

Mali Çerçeve konusunda
her bir AB ülkesinin çeşitli
iddiaları var. 2019 yılının
Nisan ayına kadar müzakereler sonuçlandırıldığı
takdirde büyük başarıya
imza atılmış olunacak”
dedi. Bu aşamada çoğu
AB ülkesi, Avrupa Komisyonu tarafından önerilen
sübvansiyon tavanlarının
gönüllü olması ve her ülkenin sübvansiyonun mik-

17 yılda 1000’den
fazla okul kapatıldı
rım politikası için ayrılan
finansmanda azalma olmaması ve miktarın aynı
kalması gerektiği konusunda ısrar eden ülkelere
katılacak. Bu daha önce

yapılamadı, çünkü ülkemiz AB Konseyi Dönem
Başkanlığı bitmeden böyle bir beyanı destekleyemezdi” dedi.
Bakan, ”Bu aşamada

öngörülen kırsal kesimlerin kalkınması için verilen
paraların azaltılması ulusal fonlarla telafi edilebilir”
diye ifade etti.
Porojanov, ”Çok Yıllı

İşverenlerin üçte ikisi önümüzdeki
yıl yeni işçi alacak
İstihdam Ajansı’nın açıkladığı ara anket sonuçlarına göre işverenlerin
üçte ikisi önümüzdeki 12
ay içinde yeni personele
ihtiyaç duyacağına inanıyor. Ankete 2615 işveren
katıldı.
İnternet üzerinden gerçekleştirilen anketin tamamlanma süresi 17
Eylül’dü. Toplanan verilerden, idari, muhasebe
ve bilişim teknolojileri
faaliyetleri alanlarında
uzmanların (ofis müdürü, operatör muhasebeci,
grafik tasarımcı, programcı) hala arandığını görebiliyoruz. Yüksek eğitimli
uzmanlar arasında çoğunlukla makine, elektrik
ve inşaat mühendisleri,
bilişim ve iletişim teknolo-

ji uzmanları, mali ve idari
işler uzmanları, pedagoji
uzmanları ve öğretmen-

ler, tıp uzmanları vardır.
İşgücü ve ücret ve insan
kaynakları yönetimi, proje
yönetimi, yazılım uzmanları da aranıyor.
Lise eğitimli uzmanla-

ra yönelik elektrikçiler
ve makine teknisyenleri, makine operatörleri,
bilgisayar operatörleri.
Montörler için bir talep
var. Satış danışmanları,
mutfak şefleri, garsonlar

ve aynı zamanda kaynakçılar, inşaatçılar, tornacılar, terziler için daha fazla
pozisyon bulunuyor.
İşverenlerin yaklaşık
yüzde 38'i, adaylarda

değişime alışma, takım
çalışması ve sorumluluk
üstlenme becerileri arıyor. İşverenlerin, yüzde
18’i elemanların ana dilinde iletişim için anahtar
yetkinliklere sahip olması
gerektiğini düşünüyor.
182 işveren veya yüzde
7’si ise öncelikli olarak
bilgisayar becerilerine,
yüzde 3,5’i ise yabancı dil
becerilerine önem veriyor.
Bu tür bir anket çalışması, ülkenin 28 il merkezindeki İl Kalkınma
Konseylerine bağlı olan
istihdam komisyonlarının
ve işveren ve sendikal örgütler olmak üzere sosyal
ortakların desteği ile bu
yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor. İşverenler, ankete
katılarak bir sonraki yıl
arayacakları 183 meslek
ve uzmanlık alanlarında
yeterlilik sahibi olan elemanları belirtebilirler.

Avrupa Parlamentosu, gıda kalitesinde çifte standardı yasakladı
Avrupa Parlamentosu
gıda kalitesinde çifte standardı yasakladı. Avrupa
Birliği (AB) Parlamentosu milletvekillerinin aldığı
karar göre, aynı marka ve
ambalajdaki mallar aynı
içeriğe sahip olmalı ve
tüketicilere yönelik ayrımcılık kabul edilemez.
Kabul edilen rapor ile
Avrupa Parlamentosu,
Doğu ve Batı Avrupa ülkelerinde sunulan ürünlerin

tarına ilişkin kararı kendisinin vermesi gerektiği
görüşündedir. Bulgaristan, Ortak Tarım Politikası kapsamında bağlayıcı
nitelikte yapılan destek
ödemeleri miktarının korunması veya oranının artırılmasını ve geçici ulusal
destek programı uygulanmaya devam edilmesinde
ısrar etmektedir.
Kırcaali Haber

kalitesindeki farklılıkları
resmen tanıyor. Yıl sonuna kadar Avrupa Komisyonu, kötü uygulamayı
sona erdirmek için bir yasama kararı almalıdır.
Bulgaria On Air televizyonunun “Sabah Bulgar istan” programına
konuk olan mikrobiyoloji
uzmanı Sergey İvanov,”
İngiltere'de üretilen gıdalarla Bulgaristan'da üretilen gıdalar kesinlikle aynı

olamaz. Bu durumda iyi
olan şey, hükümetlerin
sivil toplum örgütleriyle
daha fazla temas kurmaları için teşvik edilmesidir.
Ayrıca Doğu Avrupa ülkeleri gıda güvenliği ve kalitesine daha fazla dikkat
etmek zorunda kalacak”
yorumunda bulundu.
Gıda kalitesinde çifte
standart üzerine incelemeler daha 2011 yılında
başladı. O zaman yedi

AB ülkesinde satın alınan
aynı ürünler karşılaştırıldığında çok farklı bir bileşime sahip olduğu ortaya
çıktı.
O zamandan beri Bulgaristan da dahil olmak üzere bir dizi inceleme yapıldı
ve sonuçlar, tüketicilerin
sıklıkla yanlış yönlendirildiğini gösteriyor. Ambalaj aynıdır, ama içerik
farklıdır, çünkü kriterler
farklıdır.

Bulgaristan'da öğrenciler, tüm sınıflarda olmak
üzere 260 000'in üzerinde azaldı. Son 17 yılda demografik kriz nedeniyle kapatılan okulların sayısı
1084'e çıktı. 2000-2001 eğitim öğretim yılında okul
sayısı 3497 iken 2017-2018 eğitim öğretim yılında
bu sayı 2413’e düştü.
Bu demektir ki okulların yaklaşık üçte birisi sonsuza kadar kapalı kalacak, derslikler ise harap durumdadır.
Bunların çoğu ilköğretim okuludur, kapalı liselerin
sayısı en az.
Son 17 yıldaki olumsuz eğilime rağmen lise okullarında hafif bir artış var. Onların sayısı 20 arttı.
Okul kapatılması 2008 yılında zirveye çıktı. O
zaman haziran ayında 325 okulun son öğrencileri
uğurlandı.
En çok sayıda okul, Filibe, Kırcaali, Pazarcık,
Smolyan (Paşmaklı) ve Haskovo (Hasköy) illerini
kapsayan Güney Merkez Bulgaristan’da kapatıldı.

Sigortalı hastalar
ek ücret ödeyecek
Sağlık Bakanlığı, yeni sağlık sigorta modeline
yönelik fikirler arasında zorunlu sağlık sigortası ve
hastanede tedavi için hastalardan ek ücret alınması
yer alıyor. 2020 yılından itibaren uygulanması öngörülen yeni sağlık sigorta modeli için birkaç seçenek
sunuldu.
Önerilerden biri, sağlık sigorta miktarının yüzde
8 oranında aynı kalması, ancak hastanın gelirlerine bağlı olmasıdır. Ayrıca cinsiyet, yaş ve bölgeye
dayalı zorunlu sağlık sigortası da ödemek zorunda
kalınacak. Bu sigortanın ayda yaklaşık 12 leva olacağı tahmin ediliyor. Gönüllü sağlık sigortası imkânı
da korunuyor.
Başka bir öneri, “kritik çizgi” denilen Ulusal Sağlık
Sigorta Kasası (NZOK) ve hasta tarafından ödenecek ücret miktarının sınırı belirlenmesidir. Bu durumda tedavi masrafları 700 leva ise NZOK bu miktarın yüzde 85’ini karşılarken kalan 15’ini de hasta
ödeyecek. Bu tür bir uygulamada hasta yatak ücreti
ödemeyecek.
Tedavi masrafları 700 levanın üzerinde olduğu
takdirde zorunlu sağlık sigorta kapsamında karşılanacak. Ayrıca sağlık alanındaki meslek örgütlerinin NZOK tarafından karşılanacak tedavi ücretleri
ve hizmetlere ilişkin müzakerelerde yer almaması
önerildi.
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Kırcaali Arda Futbol Kulübü, Gençlere
“Şiddete Hayır” Mesajını Verdi
Kırcaali Arda Futbol Kulübü, genç Kırcaalililere
mesaj verdi. Gökkuşağına Dokun Derneği’nin
girişimi ve Gençlik ve
Spor Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirilen
“Bulgaristan’ın Geleceği
Genç İnsanlar Biziz” projesi kapsamında kulübün
oyuncuları, dünyanın en
popüler sporu olan futbolun taraftarlarını açık
antrenmana katılmaya
davet ederek “Şiddete
Hayır!” demeye çağırdılar. Futbolcular, ülkede ve
Kırcaali’de büyük popülerlilik kazanan “Mesajla
Spor Yap” girişimine katıldı. İkinci Profesyonel
Futbol Ligi’nde oynayan
takım, projeyi destekleyen
ilk takım oldu. Taraftarlara
açık antrenman, Bulgaristan Futbol Birliği’nin desteği ile gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Bulgaristan’ın Geleceği Genç İnsanlar Biziz”
projesinin son yıllarda ülkede en başarılı projelerden biri olduğunu açıkladı. Projenin hedef kitlesi,
dört ilde yaşayan 1000
civarında genç. Projede
aktif olarak 160 genç ve
dezavantajlı gruplara ait
20 çocuk yer alıyor.
Kırcaali Arena Arda stadında Arda takımı ve takımın antrenörleri, onlarca
çocuğa becerilerini ser-

giledi. Onlar hep birlikte
antrenman yaptı, penaltı
atışları ise antrenmanların
doruk noktası oldu. Yeni
yetişenler, İkinci Profesyonel Futbol Ligi’nde oynayan Arda’ya konuk olan
takımlardan daha büyük
başarı gösterdi.
Gökkuşağına Dokun
Derneği’nin girişimiyle
Diço ile birlikte “Şiddet”
klipini çeken Tedi Katsarova ve RDMK Grubu,
Arda takımını ve genç
taraftarlarını selamlamak
için Arena Arda stadına
geldi.
Antrenman, sporun ve
spor ruhunun gerçek bir
kutlaması oldu. Antren-

manı izleyenler arasında
takıma 19 yaş altı oyuncu seçen antrenör Angel
Stoykov, futbol efsanesi
Georgi Dimitrov-Djeki,
Kırcaali Arda Futbol Kulübü Başkanı Petır Peşev,
kıdemli antrenör Stoyço
Stoev, Bulgaristan Futbol Federasyonu (BFS)
Kırcaali İl Kurulu Başkanı
Turgay Ali, Kırcaali Hristo
Botev Yabancı Dil Lisesi
Müdürü Yordanka Çavdarova ve başka davetliler
vardı.
A ntrenmandan son ra kutlama programının
açılış konuşmasını yapan Petır Peşev, Kırcaali
Arena Arda stadına gelen

Sofya'da İstiklal Marşı Skandalı!
Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nda Türkiye’yi
temsil eden Zeytinburnu
Belediyesi SK ile İsrail
ekibi HC Bat Yam ara-

sında oynanacak maç
öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı
çalınmadı.
Bunun üzerine Milli
sporcular tek bir ağızdan
İstiklal Marşı'nı okudu.
Uluslararası Buz Hokeyi
Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın
Sofya kentinde organize
edilen Kıtalararası Buz
Hokeyi Kupası A Grubu

ilk maçında Zeytinburnu
Belediyesi SK, HC Bat
Yam'ı 4 - 0 mağlup etti.
Sporcular tek bir ağizdan söyledi

Ancak maç öncesi düzenlenen seremonide
İstiklal Marşı çalınmadı.
Bunun üzerine de Zeytinburnu Belediyesi SK
oyuncuları tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.
Spor Bakanliği'ndan
Zeytinburnu Belediyesine Kutlama
Gençlik ve Spor Bakanlığı da yaşananlarla ilgili

paylaşımda bulundu.
Bakanlık, "Seremonide
İstiklal Marşımızı çalmayı
unutmuşlar. Tabii ki bizim
çocuklar da arkalarını
dönüp gitmemişler.
Kıtalararası Buz
Hokeyi Kupası A
Grubu ilk maçında
İsrail temsilcisi HC
Yat Bam'ı 4-0 yenen
Zeytinburnu Belediye SK'yi kutluyoruz"
ifadelerini kullandı.
Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü
de, sporcularının
İ s t i k l a l M a r ş ı' nı
okuduğu görüntüleri paylaşarak, şu ifadeleri
kullandı:
Sesimiz dinletmeye
yeter
"İsrail temsilcisi karşısında aldığımız galibiyet
sonrasında organizasyon
komitesi İstiklal Marşımızı unutsa bile gücümüz
yenmeye, sesimiz dinletmeye yeter."
Kırcaali Haber

çocuklara bir gün futbolcu olmalarını temenni etti.
Ödüllendirilen 30 genç
yeteneği tebrik etti.
Kırcaali Arda Futbol
Kulübü Başkanı, Gökkuşağına Dokun Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Denislava Angelova’nın

projeye katılma davetini
hemen kabul ettiğini belirtti. Peşev,”İşbirliğimize
devam edeceğiz” diye
keskin bir tonla konuştu. Şiddete hayır mesajı
veren inisiyatifi desteklemeye değdiğine kanaat
getirdi.
Kıdemli antrenör Stoyço
Stoev, deneyimini şöyle özetledi: “Profesyonel
sporlara giden yol erken
yaşlardan başlıyor. Şimdi
genç yetenekler için pek
çok şart var”.
Futbol efsanesi Georgi
Dimitrov-Djeki, sporun
şahsiyetler oluşturduğu
kanaatini dile getirdi.
BFS Kırcaali İl Kurulu Başkanı Turgay Ali,
”Şahsım ve BFS Başkanı
Borislav Mihaylov adına “Spora Evet, Şiddete
Hayır” girişimini desteklediğiniz için sizi en içten
bir şekilde tebrik ederim”
dedi.
BFS tarafından Arda
Futbol Kulübü’ne gönde-

rilen tebrik mesajında şu
ifadelere yer verilmiş:”
Gökkuşağına Dokun Derneği ve Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kampanya
kapsamında gençlere ve
tüm topluma verdiğiniz
hoşgörü, dostluk, karşılıklı saygı ve anlaşma
Bulgaristan’da gençlerin
iyi bir geleceğe sahip olmaları ve bizde sporun
gelişmesiyle bir şekilde
ilgili olan herkes açısından kilit önem taşıyor.
BFS olarak övgüye layık
bu girişimin hedeflere
ulaşma konusunda sadık
bir ortağınız olduğumuza
ve olacağımıza emin olabilirsiniz”. Resmi konuklar,
genç futbol taraftarlarına
birer madalya takdim etti.
Stoykov, BFS adına
Peşev ’e A rda Futbol
Kulübü’nün sporun gelişimine verdiği katkılarından
ve projeye desteğinden
dolayı kupa verdi.
Kırcaali Haber

uluslararası düzeyde yeni
düşünce ve ilişkilerin kurulmasına öncülük eden
bir dizi olay ve değişikliği
tetikledi” diye vurguladı.
Bulgaristan Başbakanı,”2030 sayılı planda
ortaya konulan evrensel
ama birbiriyle yakından

müzakerelere başlaması
kararının alınmasından
dolayı gurur duyuyoruz.
Müzakereler, yoksulluk
ve eşitsizlikle mücadeleden herkes için barış,
güvenlik ve sürdürülebilir
büyümeyi teşvik etmeye
kadar küresel sorunların

ilişkili sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi, günümüzün küresel zorluklarının
karşılanmasının anahtarıdır” dedi.
Borisov, bu yılın ilk yarısında AB Konseyi Bulgaristan Başkanlığı'nın bu
alandaki ana yönler konusunda ilerleme ve AB
ülkeleri arasında uzlaşma sağlamak için önemli
çabalar sarf ettiğinin altını
çizdi.
Borisov,” Bu dönemde
AB’nin 79 Afrika, Karayip
ve Pasifik ülkesiyle yeni
bir ortaklık anlaşması için

üstesinden gelmek için
önemli bir araç olarak bu
ülkelerle modern ve dinamik bir ortaklığı hedefliyor” diye ifade etti.
New York’ta Başbakan, Gürcü mevkidaşı
Mamukha Bahadze ile
bir araya geldi. Borisov,”
Bulgaristan, Gürcistan'ın
Avrupa ve Avrupa-Atlantik
perspektifini en aktif bir
şekilde destekleyen ülkelerden biri ve biz AB ile
siyasi ilişki ve ekonomik
entegrasyon sürecinde
Gürcistan’a tutarlı destek
vermeye devam edeceğiz” diye kanaat getirdi.

Başbakan Borisov’dan cinsiyet, din ve etnisiteye
dayalı şiddetin ortadan kaldırılması çağrısı
Başbakanlık Basın
M er kezinden yapılan
açıklamada Başbakan
Boyko Borisov’un, New
York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu içinde
Nelson Mandela Barış
Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Afrika ve bütün
dünyada cinsiyet, din ve
etnisiteye dayalı şiddeti
ortadan kaldırma çağrısında bulunduğu bildirildi.
Forum
Nelson
Mandela'nın doğumunun
100. yıldönümüne adanmıştır.
Borisov ayrıca kadınların ve dünyanın geleceği
olan gençlerin güçlendirilmesinden yana olduğunu
açıkladı.
Başbakan ayrıca Bulgar halkının, Nelson
Mandela’nın dünyanın
dört bir yanındaki insanlar
arasındaki ilişkilerde özgürlük, eşitlik ve adalete
dair ideallerine samimi bir
duyarlılık gösterdiğini dile
getirdi. Borisov,”Nelson
Mandela, insanlık tarihinde sonsuza dek Afrika
halklarının yanı sıra tüm
dünya halklarının özgürlük, barış, kalkınma ve
refah arzusunun parlak
bir sembolü olarak kaldı. Onun davası, sosyal
adalet, kalkınma ve uzlaşmanın desteklenmesi
ile birlikte insan haklarının korunması temelinde
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Necmi Ali: Avrupa Yatırım Bankası,
şeffaflığını ve hesap verebilirliğini arttırmalı
Avrupa Parlamentosu
(AP) Avrupa Liberaller
ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Grubu Üyesi Necmi Ali, ALDE’nin
raportörlüğünü yaptığı
Brüksel'de yapılan AP
Bütçe Komisyonu toplantısında AB ekonomisini hızlandırma ve
finansal kaynak kullanımının verimliliğini en üst
düzeye çıkarmada temel
rolü nedeniyle Avrupa
Yatırım Bankası'nın (EIB)
şeffaflığını ve hesap verebilirliğini ar ttırmaya
yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiği görüşünde olduğunu açıkladı. Toplantıda Avrupa
Yatırım Bankası'nın mali
faaliyetlerine ilişkin Yıllık
Faaliyet Raporu hakkında Ekonomik ve Parasal
İşler Komitesi’ne (ECON)
sunulacak görüş açıklaması tanıtıldı ve tartışıldı.
Necmi Ali, ”Avrupa Ya-

yal Konutlara Yatırımlar
için Akıllı Finansmanın
oluşturulması girişiminin
başlatılmasıyla ilgili bankanın faaliyetleri hakkında olumlu sonuçlara katıldığını da sözlerine ekledi.
Daha fazla şeffaflık talebi ile ilgili olarak Necmi
Ali, ”Bu bağlamda Avru-

Su sayaçları değiştirilecek

tırım Bankası'nın amacı,
özel yatırım araçlarının
uygulanması yoluyla AB
entegrasyonuna, ekonomik ve sosyal uyuma
ve bölgesel kalkınmaya
katkıda bulunmaktır. Avrupa Yatırım Bankası’nın

kaynak toplamasının katalitik etkisi, AB'nin katma
değerini belirlemede ve
Avrupa'nın rekabet gücü,
yenilik ve altyapı konularında lider konumunu
sağlamada vazgeçilmez
bir unsurdur” diye belirtti.

AP Milletvekili, ALDE
grubunun yatırım projesi
değerlendirme formları,
iklim değişikliğine yönelik önleyici çalışmalar için
finansman hedefinin yüzde 25 gerçekleştirilmesi
ve Akıllı Konutlar ve Sos-

belediye başkanı, belediye meclis başkanları,
baş mimarlar, 66 hastane müdürü, bir eski
milletvekili bulunuyor.
Mevcut milletvekilleri
ve Boyko Borisov’un

arasında 2,4 milyon
levadan fazla tutarsızlık buldu. Bu nedenle
mahkeme, mevcut belediye meclis üyesine
ait bir apartman dairesinin ikide birisine, bir

sahibiz. Şimdi, bu kişiyi
gelirlerini kanıtlayan bir
beyanat sunmaya davet
ediyoruz. Eğer bu beyannameyi vermezse
haciz konulan tüm mal
varlığına devlet el koya-

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu: Tüm partilerden
milletvekilleri hakkında yolsuzluk ihbarı var
NOVA TV’nin Merhaba Bulgaristan programına konuk olan Yolsuzlukla Mücadele ve
Yasa Dışı Edinilen Varlıkların Müsadere Edilmesi Komisyonu Başkanı Plamen Georgiev,
“Bütün siyasi güçlerden
milletvekilleri hakkında
yolsuzluk ihbarları var.
Sorun, savcılığa sunmak için yeterli delil
toplayıp toplayamayacağımız” diye kaydetti.
Georgiev, Hak ve
Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Milletvekili Delyan Peevski’nin hakkında ihbarda bulunulması
sonucunda komisyonun
milletvekilini denetlediğini açıkladı. Peevski
hakkında suç duyurusunda bulunulmaması
nedeniyle uzmanların
tüm mal varlığını değil, yalnızca belgelerini
kapsamlı bir incelemeye tabi tuttuklarını
belirtti. Komisyonun,
herhangi bir usulsüzlük
bulamadığı anlaşıldı.
G e o r g i ev, kanuna
göre mal beyanında
bulunmak zorunda olan
üst düzey görevlilerden
toplam 148 kişinin bunu
yapmadığını söyledi.
Onların arasında 23

pa Yatırım Bankası'nın
sistematik olarak yatırım
faaliyetlerinin belirlenmesinde, finansman kararlarının alınmasında orta ve
uzun vadeli etkilerini dikkate alması gerekmektedir. Sonuç olarak bu,
kurumsal yönetişimi geliştirmelidir” diye konuştu.

başında olduğu üçüncü
hükümette yer alan bakanlar gerekli belgeleri
teslim etmişlerdir.
Georgiev, mahkemelerde mal varlığına yönelik haciz kararıyla ilgili 288 davanın yürütüldüğünü bildirdi. Komisyon Başkanı,”2017'nin
başında başlayan bir
kontrolün ardından komisyon, eski Enerji Bakanı Trayço Traykov'un
gelirleri ve mülkiyeti

stüdyoya, bahçe yerine,
bir otoparka, hisselere,
ayrıca mevduatları ve
depozitolarına haciz
koydu.
Traykov aleyhindeki
soruşturma, EVN Elektrik Dağıtım Şirketi’nin
kalan devlet payının
satışına yönelik hakkındaki suçlamalardan
kaynaklanıyor.
Georgiev,”Banka gizliliğini ortadan kaldırdık
ve tüm vergi bilgisine

cak” açıklamasını yaptı.
Yolsuzlukla Mücadele
ve Yasa Dışı Yollardan
Edinilen Varlıkların Müsadere Edilmesi Komisyonu kurulduğundan
beri şimdiye kadar 3,8
milyar leva tutarında
mal varlığının haciz
edilmesini talep etti.
Devlet tarafından 120
milyon leva tutarında
mal varlığına el konuldu.
Kırcaali Haber

Kamu Denetçisi Maya Manolova, birçok kez su
ve kanalizasyon işletmelerini su faturalarının yüksekliğinden dolayı yetkili kurumlara şikayet etti,
ama henüz bir çözüm bulunmuş değil. Kamu Denetçisi, çeşitli bakanlıkların temsilcilerini tartışma
toplantısına davet etti. Tartışmanın nedeni, 2017
yılında haksız faturalama için şikayet sayısının
artmasıdır.
2014 yılında kabul edilen bir yönetmelik sorun
oluşturmaktadır. Bu yönetmelikle ilgili şikayetler,
2017 yılı için toplam 488 şikayet arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Bu yılın ilk sekiz ayında
şikayet sayısı 313’tür.
Sofya’nın Krasna Polyana semtinde tuhaf olay
yaşandı. Vatandaşlardan bazıları 1800-3000 leva
arasında su faturası ödeme zorunda kaldı. Buradaki su ve kanalizasyon işletmeleri, su faturasına
toplam tüketim bedelini de eklediği ortaya çıktı.
Su faturalarını düzenli ödeyen abonelerin en çok
cezalandırıldığı dikkat çekti.
Maya Manolova, ”Toplam tüketim bedelinin eşit
olarak paylaştırılması tartışılabilir” dedi. Bölgesel

Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı’nın tüketicileri
cezalandıran yönetmeliği değiştirmeye yönelik
çalışmalara başlaması olumludur.
Kamu Denetçisi,”Bu adaletsizliğin çözülmesi
zamanı geldi” diye altını çizdi.
Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Malina Krumova, yönetmeliği değiştirmek
için önerilerde bulunma konusunda vatandaşlara
güveniyor.
Krumova, ”Tüketicilerden bir dizi şikayet geldikten sonra bakanlık normatif düzenlemeleri değiştirmeye başladı. Ancak tüketiciler sadece kendi
tükettiği suyu ödeyemez. Kullanıcıların ödemek
zorunda olduğu içme suyu ve kanalizasyon borularında sapmalar var” dedi.
Su ve kanalizasyon işletmelerinin su ve kanalizasyon tesisatlarının durumundan sorumlu olmadığını belirten Bakan Yardımcısı, “İşletmeler
düzeltmeler yapmakta, ancak tüketicilerin böyle
bir talepte bulunması şarttır” dedi. Krumova’nın
ifadelerine göre su sayaçlarını uzaktan okuma
cihazıyla su tüketimi daha doğru bir şekilde ölçülecektir.
Yeni hükümlere göre uzaktan okumalı su sayacının kullanılması zorunluluğu getiriliyor. Bakan
Yardımcısı Krumova, söz konusu yönetmelik metninin geliştirilebileceğine inanıyor.
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AFIS Sosyolojik Ajansı: İktidara güven azalıyor
Bulgaristan’ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi
Başkanlığı’nın sona ermesi ve tipik olmayan bir
sıcak siyasi yaz dönemi
olumsuz sonuç verdi.
Bulgaristan vatandaşlarının çevredeki gerçekler
hakkındaki değerlendirmeleri ve öz değerlendirmeleri önceki aylara
göre kötüleşti.
AFIS Ajansı tarafından
14-19 Eylül tarihlerinde
1010 katılımcı ile evlerinde yüz yüze yapılan görüşmeler ile oluşturulan
anket sonuçlarına göre
geçen ayda diğer aylara
göre daha iyi bir yaşamları olduğunu söyleyen
vatandaşların payı iki
puan düştü. Aynı zamanda daha kötü bir yaşamı
olduğunu söyleyenlerin
payı ise 1 puan arttı.
Bunun başlıca nedeni
olarak, iktidardakilerin
aralarında bitmek bilmeyen skandallar ve anlaşmazlıklarla birlikte iyimser istatistiksel değerlendirmelere ve tahminlere
rağmen halk arasında
ekonominin gelişimi için
gittikçe artan bir endişe
öne çıkmaktadır.
Ajansı’nın yaptığı Bulgaristan için en önemli
konular sıralamasında
gelirler ve emekli maaşları (yüzde 23,9) birinci,
ekonominin kalkınması
(yüzde 13,8) ikinci, işsizlik (yüzde 10,7) dördüncü
ve finansal istikrar (yüz-

de 10,2) beşinci sırayı
aldı.
Aslında bu sorunlar
arasında yüzde 11,5 ile
üçüncü sırada yer alan

beklentisi vb. şeyler ile
birlikte toplumsal kaygıyı
artırmaya yönelik eğilimi
etkiliyor. Devlet iktidarına
karşı tutuma ve siyasi

manın en sonuna düştü.
Afis Ajansı’ndan yapılan açıklamada, ”Önerilen çözüm-bakanların
değiştirilmesi, başlan-

sağlık sorunu var. Temmuz ayına göre bu oranların seviyesi 4 puan
daha düşüktü.
İnsanların kişisel olarak belirlediği sorunların
sıralaması farklı değildir.
Yoksulluk, belirsiz gelecek, işsizlik ve emekli
maaşları sorunları sırasıyla yüzde 15,2 ile birinci, yüzde 13,2 ile üçüncü,
yüzde 11,0 ile dördüncü
ve yüzde 10,8 ile beşinci sırada yer aldı. Sağlık
sorunları ise yüzde 14,9
ile ikinci sırada.
Afis Ajansı’nda görevli sosyologlar, “Bütün
bunlar temel malların
artan fiyatları ve elektrik, ısıtma, su faturalarının daha yüksek olması

çevrenin bir bütün olarak değerlendirilmesine
hayli mantıklı biçimde
yansıyor” diye yorumda
bulundu.
Sosyologların ifadelerine göre bu durum, temel
iktidar kurumlarına olan
güveni doğrudan etkilemektedir. İlk kez iki şey
oldu: Birincisi, yerel yönetimin olumsuz bir değerlendirmesi vardır (güven seviyesi güvensizlikten daha düşüktür) ve
ikincisi, Parlamento’ya
güvensizlik, mahkemede
ve savcılığa göre daha
yüksek seviyededir ki
bunlar genellikle genel
sıralamada son iki yeri
alırlardı. Eylül ayında
Meclis’in reytingi sırala-

gıçta geçici olarak olumlu beklentiler uyandırsa
da şimdi düşüş eğilimi
gösteriyor. Bu belki de üç
bakanın istifasının uyandırdığı tepkilere rağmen
insanlara bağlı olsaydı
görevlerinden alacakları
Valeri Simeonov (yüzde
46,0), Tsetska Tsaçeva
(yüzde 44,2) ve Rumen
Porojanov’un (yüzde
36,8) değiştirilmemesinden kaynaklanıyor” diye
kaydedildi.
Bütün bunlar siyasi
güçlerin oy oranında
değişikliklere yol açıyor mu?
Kesin bir cevap verilemez ve cevap tam olarak
hem hayır hem evettir.
Hayır, çünkü temel siyasi

Mineralni Bani gençlerinden kültür turizmi
yönetimi yüksek lisans programına büyük ilgi
Ulusal kaplıca merkezi
olan Mineralni Bani’den
(Meriçler) gençler, Varna
Serbest Üniversitesi’nin
sunduğu Kültür Turizmi
Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı’na büyük
ilgi gösterdi.
Yöneticilerinden biri olan
Doç. Dr. İvan Kalaglarski
tarafından programın tanıtımı yapıldı. Yapılan toplantıda öğrenciler, lisans
mezunları, belediyesi
temsilcileri, sakinleri ve
misafirleri hazır bulundu.
Doç.
D r.
İvan
Kalaglarski,”Geçtiğimiz
2017 yılında 640 milyondan fazla insan turist olarak seyahat etti. Onların
ana tercihleri, dünyadaki
ve özellikle Avrupa'daki kültürel cazibe merkezleriydi. Ancak bize
yakın olan Hırvatistan’a
Güney Kore'den gelen
turistler 360 000 iken
Bulgaristan’a gelen onların yurttaşları ise 10 000

kişiden azdır. Her iki ülkedeki doğal ve tarihi yerlerin neredeyse aynı olduğu göz önüne alındığında
sayıdaki bu fark görünüşe
göre daha iyi iletişim yönetiminden kaynaklanıyor” diye vurguladı.
Kültür Turizmi Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı kapsamında eğitim,
12 ay içinde üç dönemde
gerçekleşecek olacak-

tır. Üniversitelilerin AB
programlarına katılma ve
burslara başvuruda bulunabilecekler. Bu bölümden mezun olanlar, “kültür
turizmi yönetimi alanında
master” unvanına sahip
olup yüksek lisans derecesine sahip olacak.
Kültür Turizmi Yöneticiliği Yüksek Lisans
Programı’nı yöneten akademik kadro arasında

Prof. Dr. Nikolay Ovçarov
ve Doç. Dr. İvan Kalaglarski bulunuyor. Bu bölümde öğretim görevlileri
arasında Doç. Dr. Rumen
Draganov, Prof. Dr. Milko
Petrov, Prof. Dr. Zdravko
Raykov, Prof. Dr. Hristo
Kaftanciev ve pratik alanda başka adını duyurmuş
hocalar ve uzmanlar yer
alıyor.
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partilerin oy oranına göre
sıralamadaki yerlerinde
değişiklik yok. Evet, çünkü her bir anda bu sırada
değişiklik olabilir.
Bir yandan tüm Parlamento’daki partilerin ve
koalisyonların aktif seçmenleri arasında belirgin
bir oy kaybı vardır. Diğer
yandan potansiyel olarak
oy kullanmayanların ve
yeni seçimler durumunda kimseyi desteklemeyecek olanların payı yükselmektedir.
Ancak bu seçmenin
bir kez daha etrafına
baktığı ve aktif olarak
yeni siyasi partiler aradığı anlamına mı geliyor?
Burada da cevap hem
evet hem hayır. Evet,
çünkü olası yeni seçimlerde oy kullanmaya hazır olanların oranı yüzde 60 civarında olarak
oldukça yüksek olmaya
devam ediyor, oysa şimdiki Parlamento’da yer
alan partiler bu kadar
yüksek bir oranı karşılayamaz. Hayır, çünkü
hala var olmayanlar dahi
Parlamento’da temsil

edilmeyen partilerden hiç
birisi, an itibariyle sadece söylentiler ve tahminlere göre Parlamento’ya
girecekler, çünkü tek
başına seçime katıldıklarında seçim barajını
geçemeyecek.
Sosyologlara göre seçmenlerin isimlerini bildiği partiler ancak dörttür:
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB), Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP),
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ve Ataka.
“Yeni seçimler durumunda hangi par tiye
oy verirsiniz?” sorusuna vatandaşların yüzde
21,3’ü GERB’e, yüzde
20,9’u BSP’ye, yüzde
7,4’ü HÖH’e, yüzde 5,5’i
Birleşik Vatanseverler
koalisyonuna, yüzde
1,2’si İrade partisine oy
vereceğini söyledi. Aynı
soruya cevap olarak vatandaşların yüzde 8,5’i
kimseyi desteklemediğini, yüzde 16,7’si tereddüt
ettiğini ve yüzde 13,6’sı
oy kullanmayacağını
söyledi.
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Doğal gaz fiyatlarına zam
Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu (KEVR) Başkanı İvan İvanov, yaptığı basın açıklamasında, ”Merkezi
ısıtma ve sıcak su ısıtma fiyatları yeni ısıtma sezonu
başlangıcından
itibaren ülke için
ortalama yüzde 8
oranında artacak,
nihai kullanıcılar
iç in doğal ga zın fiyatı da aynı
oranda artacak”
diye bildirdi.
İvanov, elektrik enerjisi fiyatında değişiklik olmayacağını açıkladı.
KEVR Başkanı,”Sıcak su fiyatlarındaki artış, ekim
ayında artacak olan gaz fiyatlarının bir sonucudur. Doğal gaz fiyatının yaklaşık yüzde 14 oranında artacak
olmasına rağmen nihai kullanıcılar için gerçek artış
oranı yüzde 8 olacak” dedi.
Bulgargaz Şirketi’nin yüzde 14 oranında zam yapılması talebinde bulunduğunu hatırlatan İvanov, “Hizmetin fiyatı sadece doğal gazın fiyatından değil, aynı
zamanda erişim, iletim, dağıtım ve tedarik için yapılan
zorunlu ödemelerden de oluşmaktadır. Böylece doğal
gaz temini için ödeme yapacak herkes 13,89 oranında
değil, yüzde 8 daha fazla ödeyecek” diye açıklamada
bulundu.
KEVR, Bulgargaz’ın doğalgaz fiyatının 1 Ekim’den
itibaren yaklaşık yüzde 14 oranda artırılması talebini
ele aldı.
İvanov, düzenleyici organın bir sonraki aydan itibaren
doğalgazın yeni fiyatına ilişkin kararına itiraz edilmediğini duyurdu.
Şirket, Rusya'dan ithal edilen doğal gaz fiyatını hesaplama şeklini değiştirmek için bir teklifte bulunduğunu hatırlattı. Komisyon teklif hakkında henüz bir karar
açıklamadı.
Aynı zamanda Kamu Denetçisi Maya Manolova,
KEVR’i fiyatları nasıl belirlediğini detaylı bir şekilde
açıklamaya davet etti.
KEVR Başkanı, Manolova'nın ekibinin tartışılan fiyatlar hakkında şüpheleri olduğu takdirde KEVR hizmet
binasına teşrif etmesini ve her detayı komisyonda yer
alan uzmanların katılımıyla ele alacaklarını söyledi.
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Bulgaristan'da yılda 6000 prematüre bebek doğuyor
Ulusal Halk Sağlığı ve
Analiz Merkezi tarafından
açıklanan verilere göre
2018'in ilk altı ayında hamile kadınların isteği üzerine 7 000 kürtaj yapıldı.
Bu, günde ortalama 40
kadının bu işlemi yaptırdığı anlamına geliyor.
Ne yazık ki, hala çocuklarının doğumu için hazırlık eğitimi yapan anne
babalar halen az sayıda.
Uzmanlar bu eğitimin çok
önemli olduğuna inanmakta, ancak insanların
düşük kültürü prematüre
doğumlar gibi kötü sonuçlara neden olmaktadır.
Bulgaristan'da her yıl
6000 prematüre bebek
doğuyor. Bu rakam ülkemiz için yüksek mi?!
Bulgaria ON AIR televizyon kanalında yayınlanan
Direktno programına konuk olan Bizim Prematüre Bebekler Vakfı Başkanı Nina Nikolova ve Anne

sırasında her şey karışır.
Oysa özel yardım istenirse birçok prematüre doğum önlenebilir.
Evgenieva,” Forumlar
bilgilendirilmek için doğru yer değil. Anne babaları doğuma hazırlamaya
yönelik kuruluşların var
olduğunu düşünmeleri
iyi olur” dedi.
Nikolova,” Kadınlar in-

ve Çocuk Sağlığı İçin
Vakfı’nda görevli Mariya
Evgenieva, prematüre
bebek sayısının ülkemiz
için yüksek olup olmadığı
hakkında yorum yaptı.
Nikolova,” Ülkede erken
doğan bebeklerin sayısı

yaklaşık 10-11 oranında
ve bu sayı değişmiyor. Bu
sayının daha fazla düşmesini umuyoruz, çünkü
Avrupa'da yüzde 4'lük bir
düşüşten bahsediyoruz.
Bunun temel nedeni, stres
ve yaşama biçimimiz.

Anne olmak için çok geç
kalmamız ve gittikçe daha
zor hamile kalmamız gerçeğidir” diye kaydetti.
Ebeveynlerin çoğu hamilelikle ilgili her şeyi bildiğini düşünür, ama aslında çoğu zaman hamilelik

Kamu Denetçisi Manolova: Engellilerle ilgili sosyal
hizmet sisteminde reform gelecek yıl başlayacak
Varna’da facebook üzerinden "Sistem Bizi Öldürüyor” başlığı altında
protesto amaçlı oluşturulan grubun bir parçası
olan engelli çocukların
anneleriyle görüşen Bulgaristan Kamu Denetçisi
Maya Manolova,” Engellilerle ilgili sosyal hizmet
sisteminde reform, 1
Ocak 2019'da başlayacak” dedi. Değişikliklerin
bazı gruplar için değil,
herkes için yapıldığını
belirten Manolova, gelecek yıl engellilere destek
miktarında bir artış olacağını kaydetti.
Manolova’nın ifadelerine göre, her bir engellinin
bireysel değerlendirmesi
için prosedür başlatılacak. Manolova,”Bu faaliyetle ilgilenecek özel bir
organ kuruluncaya kadar
bu çalışma özel eğitim almış olan Sosyal Yardımlar İcra Ajansı’nda görevli
eğiticiler tarafından yürütülecek” diye izah etti.
Kamu Denetçisi, ”İlgi-

li mevzuatta yapılacak
değişikliklerle engellilere sağlanan yardımcı
araçlarla ilgili düzenleme yapılacak” dedi.
Manolova’nın ifadelerine
göre şimdi bu hizmet
için Ajans milyonlarca
leva para harcıyor. Çünkü devlet ne yardımcı
araçların kalitesini ne
de şirketlerin uyguladığı
fiyatları kontrol etmiyor.
Manolova,” Bu sistemdeki büyük değişiklikler
2020'de gerçekleşecek
ve o zamana kadar Sağlık Bakanı, yardımcı araç-

ların karşılaması gereken
standartlar geliştirmeli ve
kamuoyunun dikkatine
sunmalıdır” dedi.
Kişisel Yardım Kanunu olacağını söyleyen
Manolova’nın ifadelerine
göre bu kanun, kişisel
asistan olarak görevde
bulunanların sosyal güvenlik ve sağlık sigorta
primlerinin ödenmesine
izin verecek. Kamu Denetçisi,” Buna ek olarak,
şimdi birçok belediyenin
kendi kurallarını belirlediği için kimin, ne şekilde
bu hizmetten yararlana-

cağına dair kurallar konulacaktır” diye izah etti.
Manolova, 2019 yılından itibaren hem kamu
kurumlarının hem de
örneğin, engellilerin ikamet ettiği, ancak engelli
rampası bulunmayan
apartman blokları gibi
özel kuruluşların başvurabileceği yeni bir Kişisel
Hareketlilik ve Erişilebilir
Çevre Fonu başlatılacağını sözlerine ekledi.
Kamu Denetçisi, halihazırda Sosyal Hizmetler Kanunu üzerinde çalışmaların devam
ettiğini söyledi. Günlük
merkezler, tıbbi, sosyal,
mesleki rehabilitasyon
gibi engelli insanlar için
yeterli hizmet sunmada
ısrar edeceğini belirten
Manolova,”Bu hizmetlerin adil bir bölgesel
dağılımını sağlamak ve
sadece büyük ilçelerde
sunulmaması da önemlidir” dedi.
Kırcaali Haber

Kırcaali’de ücretsiz öğle yemeği verilen kişilerin sayısı 5 kat artıyor
Kırcaali Belediyesi’nin
bir projesi kapsamında
Kırcaali İlçesi’nde ücretsiz öğle yemeği yeme
imkanından faydalanan
ihtiyaç sahiplerinin sayısı
beş kat daha fazla olacak.
Belediyeden verilen
bilgiye göre mevcut söz-

leşmeye ek bir sözleşme
imzalanması sonucunda
projenin kapasitesi 120
kişiden 600 kişiye yükselecek.
Ücretsiz öğle yemeği
verilmesine ilişkin proje
Avrupa Birliği (AB) programı kapsamında finanse
edilmektedir. Bu hizmet-

ten yararlanacak kişilerin başvuruları, Kırcaali
Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından onaylandı
ve onlara her gün çorba,
ana yemek ve ekmek verilecek.
Yiyecek yardımı, akrabaları olmayan yalnız kişiler, sosyal yönden zayıf

ve yoksul aileler, sığınma
hakkı tanınan ve insani
yardıma muhtaç yabancılara yöneliktir.
Kamu yemekhanesi tarafından sağlanan yemek
için başvurular, 2019 yılının sonunda dolacak proje süresince kabul edilecek.
Kırcaali Haber

ternet üzerinden bilgi
arayarak, çeşitli sitelerde ve başka annelere
sorular yönelterek edindikleri bilgi üzerine tedavi uygulamayı seviyor.
Halen hekimlere güven
yok. Google’da arama
tipi daha iyi bir tedavi
şekli aranıyor” diye yorum yaptı.
Kırcaali Haber

Ardino Hastanesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları
Bölümü yenilendi

Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat ve Belediye
Meclisi Başkanı Sezgin Bayram, Ardino Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’ndeki komple
yenilenen tuvaletler ve hastalar için banyoyu gezdiler.
Tadilat ve tamirat işleri, LASERWAR Balkans Askeri
Spor Kulübü Başkanı Evgeniy Smirnov tarafından finanse edildi.
Şahsı ve tüm hastane ekibi adına hastane müdürü
Dr. Güner Osman, birçok kez bağışta bulunan Evgeniy
Smirnov’a en içten teşekkürlerini sunduğunu dile getirdi. Dr. Osman,”Evgeniy Smirnov’un cömertliğine hayran kalıyoruz. Onun hayırseverlik davranışları toplum
için en güzel örnektir ve tedavi kurumunda çalışma ve
rehabilitasyon sürecinin iyileştirilmesine ve kolaylaştırılmasına katkıda bulunmaktadır” diye kaydetti.
Evgeniy Smirnov’a yaptığı hayırseverlik davranışları için en içten teşekkürlerini sunan Belediye Başkanı Resmi Murat, belediyenin de hastane için kaynak
sağladığını ve onarımın şüphesiz hastanedeki yaşam
koşullarını iyileştireceğini söyledi.
Hastane Derneği Başkanı olan Belediye Meclisi Başkanı Sezgin Bayram da ayrıca kalbi büyük olan insan
dediği Eugeniy Smirnov'a minnet ve şükran duygularını
dile getirdi. Sezgin Bayram, ”İyilik yapmak insanlığın
tezahürüdür, hastane için yapılan her şey iyidir. Kendisine ve sevdiklerine sağlık, kısmet ve mutluluk dileriz
ve inşallah, birçok iyi kalpli insan onu örnek alır” diye
kaydetti.

37 turizm derneğinin
Ulusal Turizm Sicilinden
kaydı silinecek

Turizm Bakanlığından verilen bilgiye göre bakanlık,
Ulusal Turizm Siciline tescil edilen 37 turizm derneğinin tescil kaydının iptal edilmesine yönelik işlemlere
başlıyor.
Bunun nedeni derneklerin, mevcut üye sayısının bir
listesini, bir önceki yıl için ödedikleri üyelik ücreti ve
tüzükleri doğrultusunda düzenli örgütsel faaliyetlerinin kanıtlarını içeren zorunlu bir beyanda bulunmamış
olmalarıdır.
Turizm Yasası’na göre turizm örgütleri her yıl mayıs
ayının sonuna kadar bu tür verileri sağlamak zorundadır.
Bu derneklere işlemin başladığına dair bilgi verilecek. Bildirimler gönderildikten sonra beyanname vermeleri için 3 gün süre tanınacak. Bu süre içerisinde
beyanname vermedikleri takdirde derneklerin Ulusal
Turizm Sicilinden kaydı silinecek ve bakanlık tarafından kendilerine verilen faaliyet izni iptal edilecek.
Şu anda Ulusal Turizm Siciline tescil edilen toplam
191 dernek bulunuyor.
Ulusal Turizm Sicilinden kaydı silinen turizm dernekleri, kàr amacı gütmeyen tüzel kişiler olarak varlığını sürdürecek.
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Zaharieva: Yurt dışına göçen Bulgar
iş gücünü ülkeye geri döndürmeliyiz
Başbakan Yardımcısı ve
Dış İşleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ve Bulgaristan İnşaat Odası temsilcileri, diplomatik temsilcilikler yoluyla Bulgar
ekonomisini ve şirketleri
yurt dışında daha aktif bir
şekilde popülarize etme
fırsatlarını tartıştı.
Onlar için yurt dışına
göçen Bulgar iş gücünün ülkeye geri döndürülmesinin yanı sıra Bulgar asıllı komşu ülkelerin
vatandaşlarının çalışma
amacıyla Bulgaristan’da
ikamet izni almalarına
yönelik prosedürün kolaylaştırılması için devle-

tin attığı adımlar önemlidir.
Zaharieva’nın ifadesine
göre Bulgar diplomatik

kurumun önemli bir unsuru, hem ülke ekonomisini diğer AB ülkeleri

arasında popülarize etmek hem de buradaki
yatırımlar hakkında bilgi
sağlamaktır.

Zaharieva,” Bulgar diplomatlarının Bulgaristan
ekonomisi için çalışması

Elektronik sigaralar da akciğer
hastalıklarına yol açıyor
İngiliz bilim adamlarına
atıfta bulunan Independent gazetesi, elektronik

sigaralar için sıvıların,
temizleme sistemlerini
zayıflatıp kronik hastalıklara yol açabileceğinden
akciğerler için tehlikeli olduğunu yazdı.
Buhar özellikle tehlikelidir, ancak incelemeler
genellikle güvenlik gereksinimleri nedeniyle ısıtılmamış örneklerle yapılır.
Birmingham Üniversitesinden araştırmacılar,
“Elektronik sigaralar için

sıvı nikotinin, bağışıklık sisteminin akciğerleri
temizlemesini ve zararlı

kimyasalların birikmesini
önleme yeteneğini azaltır”
diyor.
Araştırmacılar, elektronik sigaraların özellikle
de karsinojenik etkileriyle
ilgili olarak geleneksel sigaralardan daha az zararlı olduklarına işaret ediyor.
Ancak üreticilerin elektronik sigaraların zararsız
olduğuna dair iddialarının
abartılı olabileceğini ve
uzun vadeli etkilerinin bi-

linmediğini vurguladılar.
Araştırma, sağlıklı gönüllülerden alınan insan
hücrelerinin laboratuvarda incelenmesi ile gerçekleştirildi. İngiliz bilim
adamları, akciğer alveollerinde devriye gezen ve
toz, bakteri ve diğer tehlikeli parçacıkları yutup
parçalayan beyaz kan
hücreleri olan alveolar
makrofajlar üzerinde buharın etkisine odaklanmıştır.
Bilim adamları, elektronik sigaralar için farklı tipteki sıvılara 24 saat maruz
kaldıktan sonra onların
akciğerde birikebileceği
gibi ilk olarak buharlaşan
ve sonra yoğunlaşan sıvıların en güçlü etkisini
bulmuşlardır. İşlev gören
makrofajların sayısının,
buharlaşan sıvılara maruz
kaldıktan sonra önemli ölçüde azaldığı ve etkisinin
hem nikotin içeren hem
nikotin içermeyen ürünlerde gözlendiği anlaşıldı.
Kırcaali Haber

Bulgaristan, doğal mineralli su
kaynaklarında Avrupa ikincisi
Bulgar bilim adamlarının yaptığı bir araştırma
sonuçları, Bulgaristan'ın
İzlanda'dan sonra, eşsiz
içeriğe ve içme suyu niteliklerine sahip doğal mineralli su ve kaynak suyu
kaynakları bakımından
Avrupa’da ikinci olduğunu
göstermektedir.
Bu bilginin kaynağı, Avrupa Şişelenmiş Su Üreti-

cileri Federasyonu ve Bulgaristan Alkolsüz İçecek

Üreticileri Derneği'dir.
Mineral suların kanıtlan-

mış özelliklerine sahip en
önemli su kaynakları yaklaşık 500'dür. Bizde
binlerce doğal kaynak su yatağı bulunuyor.
Onlardan sadece
yüzde 30’u kullanılır. Kalan doğal su
kaynakları ise kullanılmaz halde.
Kırcaali Haber

gerektiğine inanıyorum.
Büyükelçiliklerimizde ticari ve ekonomi ataşelerin bulunması çok önemlidir, böylece sektördeki
farklı meslekler arasında
hızla ilişkiler kurulabilir”
dedi.
Başbakan Yardımcısı, Bulgar şirketleri için
yurt dışında pazar arayışından başka önemli

bir sorunun ekonominin
nitelikli iş gücü eksikliği
olduğunu belirtti. Zaharieva,” Çabalarımızı
birleştirmeli ve çalışanlarımızı Bulgaristan'a
nasıl geri getireceğimize
dair ortak bir konsept ve
kampanya geliştirmeliyiz.
Devletin olumlu yönlerini
ve insanlara burada ne
kadar iyi şeyler olduğunu

bildirmemiz son derece
önemlidir” diye vurguladı.
Bulgaristan İnşaat Odası Başkanı Müh. İliyan
Terziev, “AB üyesi ülkelerin hükümetlerinin vizyonları ile tanışmak ve
tek yönde hareket etmek
ve aynı zamanda en iyi
uygulamaları aktarmak
istiyoruz” diye konuştu.
Kırcaali Haber

Ocak 2019'dan itibaren yeni çipli
kimlik kartları kullanıma girecek
İçişleri Bakanlığı, yeni
nesil Bulgaristan kimlik
belgelerinin hazırlanmasını üstlenecek yüklenici
şirketler seçimine ilişkin
kamu ihalesi ilanında bulundu. Bulgaristan kimlik
belgeleri için yeni kurallar
önümüzdeki yıl ocak ayında yürürlüğe girecek. Son
nesil Bulgaristan kimlik
kartları biyometrik verileri
ve isteğe bağlı olarak bir
elektronik tanımlayıcı içerecek.
Gelecek yıl ocak ayında
yürürlüğe girecek kimlik
belgeleri için yeni kurallarla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Krasimir Tsipov,
yeni kimlik belgelerinde
temassız bir çip ve bir anten bulunacağını söyledi.
NOVA TV’nin “Merhaba
Bulgaristan” programına
konuk olan Tsipov, “Bi-

yometrik veriler, güvenlik yetkilileriyle ilgili sınır
kontrolleri gerçekleştirilirken gereklidir” dedi.
Prosedür aynı zamanda
tüm gereksinimleri karşılayan özel servis araçları
ile belgelerin taşınmasını
da öngörmektedir.
Son nesil Bulgaristan
kimlik kartları biyometrik
verileri ve isteğe bağlı olarak bir elektronik tanımlayıcı içerecek. Yeni kimlik

belgelerinde temassız bir
çip ve bir anten bulunması
öngörülüyor.
Tsipov’un ifadesine göre
kimlik belgelerin hazırlanması için prosedür şu
anda merkezi düzeyde
yürütülmemektedir. İçişleri Bakan Yardımcısı, ”Kimlik belgeleri, 30 merkezde
hazırlanıyor, fakat buna
rağmen onların sahte olması imkansızdır” dedi.
Kırcaali Haber

Bulgaristan’dan 600'den fazla öğrenci,
üniversite eğitimi için İngiltere’ye gidiyor
Dünya Eğitim proje sinin ekibi tarafından
verilen bilgiye göre İn-

giltere üniversitelerinde
eğitime başlayacak olan
Bulgaristan’dan 600 üstünde öğrenci, kayıt, kredilendirme ve konaklama
için talimat ve belgeler
almak üzere ülkeden ayrılmadan önce yapılacak
final toplantıda bir araya
geldi.
2018/2019 eğitim öğretim yılında kabul edilen öğrenciler, Avrupa

Birliği'nden (AB) ayrılma
kararının resmi olarak
yürürlüğe girmesinden
önce Bulgaristan’ın
İngiltere'ye gönderdiği son öğrencilerdir.
Bu üniversite adayları, Brexit’e rağmen
İngiliz hükümetinden
AB vatandaşları olarak eğitimleri için tam
öğrenim kredisi alma hakkını kazanan adaylardır.
Eğitim danışmanları, bu
durumun eğitimini finanse etmek için devletten
kredi desteği alacak olan
Birleşik Krallık'a gidenlerin yüzde 90'ından fazlasının eğitimini mümkün
kıldığını açıkladı.
Toplantıda her bir öğrenciye üniversitelere
kayıt formları, acil durum

telefonu, karşılama ve konaklama talimatları verildi.
Öğrenim kredisi başvurusu yapanlar ayrıca bankaların vereceği kredi miktarını öğrenebilecekler.
Profesyonel danışmanlar,
öğrencilerin ve velilerinin
İngiltere'de kalışları ve
eğitimleriyle ilgili sorularını cevapladılar.
Toplantı, İngiltere'de eğitim görecek Bulgaristanlı
öğrencilerin yüzde 50'sinden fazlasının yolculuk
yapacağı Dünya Eğitim
projesi kapsamında düzenleniyor. Proje, yılda
1200 ve 1500 arasında
Bulgaristanlı öğrencinin
eğitim gördüğü 100'den
fazla üniversite ile ortaklaşa yürütülüyor.
Kırcaali Haber

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Edirne ve Nesebır'ın Tarihi, Kültürel
ve Turistik Hazineleri Tanıtıldı

Edirne Belediyesi ve Bulgaristan Nesebır Belediyesinin
birlikte yürüttükleri "Edirne ve
Nesebır'ın Tarihi, Kültürel ve Turistik Hazinelerinin Tanıtılması"

projesi kapsamında gerçekleştirilen "Nesebır Turizm Festivali"
renkli görüntülere sahne oldu.
Belediyeden yapılan yazılı
açıklamaya göre, festivalde iki

Türk Dünyası Bolu'da Buluştu

Bolu'da „Marka şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali”nde
birçok ülke arasında Bulgaristan’da yaşayan Türkleri temsilen MestanlıTürk Kültür, Sanat ve Etkileşim Derneği’ne (TÜRKSADER)
bağlı olan Rodop Esintileri Halk Oyunları Topluluğu yer aldı. Topluluk en iyi şekilde Bulgaristan’da yaşayan Türklerin folklorunu ve
kültürünü tanıtarak Türk Halk Edebiyatı’nın eşsiz ozanlarından
Köroğlu’nu tanıma fırsatı buldu.
TÜRKSADER Başkanı Nuray Yusuf, Kırcaali Haber gazetesine
yaptığı açıklamasında şunları ifade etti: „Bolu’da 6’ncısı düzenlenen “Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali” geniş ka-

tılımla düzenlendi. Bolu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Uluslararası
Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un katkılarıyla 14-17 Eylül tarihleri
arasında gerçekleşen Festival`de topluluğumuz Bulgaristan’ı en iyi
bir şekilde temsil ederek, Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi ülkelerden gelen halkoyunları
toplulukları ile tanışıp çok değerli arkadaşlıklar kurdu.
Türk Dünyası’nın ortak değeri olan Köroğlu’nun yiğitliği yanısıra
yeşilin onlarca tonu ile yoğurulmuş tabiatın kalbi denilen Bolu şehri
ile tanıştı.
Bu güzel ve başarılı organizasyon için emeği geçenlere sonsuz
teşekkürlerimizi sunuyoruz. “

ülkenin turistik ve tarihi değerleri tanıtıldı.
Nesebır'da gerçekleştirilen ve
iki şehrin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtıldığı etkinlikler,
renkli görüntülere sahne oldu.
Işık gösterileri, Türk ve Bulgar
gruplarının dans ve müzik gösterileri ile kültürel bir yelpazeye
dönüşen Turizm Festivali'nde,
Edirne Modern Dans Topluluğu ile Absolutely Nothing isimli
müzik grubu Edirne'yi temsil
etti.
Nesebır kale duvarlarına görüntülü ve ışıklı gösterilerin

yapılması için proje kapsamında temin edilen 3D cihaz ile
proje kapsamında hazırlanan
videoların gösterimi gerçekleştirildi. Festival kapsamında
ayrıca Nesebır kale duvarlarının önünde açılan stantta,
Edirne'ye ait kültürel ürünler
tanıtıldı.

olan teknolojik altyapıyla kentimizdeki turistik cazibesinin
artırılması amacıyla tarihi, turistik, kültürel yerlere ulaşımlar
ve bu destinasyonlar hakkında
bilgiler, şehirdeki oteller, yeme
içme yerleri hakkında bilgiler,
harita bilgileri, minibüs güzergahları, şehirdeki sinema,

Açıklamada görüşlerine yer
verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, projeyle iki
kentin turistik ve tarihi değerlerini tanıtmayı hedeflediklerini
ifade etti.
Söz konusu proje kapsamında bölgenin kültürel ve tarihi
mirasını daha iyi tanıtabilmek
ve potansiyel ziyaretçilere
rehberlik etmek üzere bilgi
iletişim teknolojilerine yönelik
altyapı oluşturulacağını ifade
eden Gürkan, "Oluşturulacak

tiyatro, konser gibi kültürel etkinlikler hakkında takvimler,
hava durumu değişiklikleri gibi
turistik açıdan önemli bilgileri
Türkçe, İngilizce ve Bulgarca
olmak üzere 3 dilde 8 iç mekan 8 dış mekan kiosk ve akıllı
telefon uygulamaları hazırlanacak. Kiosk ve akıllı telefon
uygulamaları 2019 yılı şubat
ayı içerisinde Edirne halkı ve
turistlerin hizmetine sunacak."
ifadelerini kullandı.

VESSE мебели в гр. Едирне предлага
мебели с високо качество на ниски цени

Vesse мебели са създадени през 1990
г. в гр. Едирне, обслужва клиентите си в
3 магазина от 28 години до днес.
Vesse мебели придават на вашият дом

различен начин на живот с модерен и иновативен
подход.
През последните 2 години Vesse мебели
продават и предлагат продуктите си в България,
и ще продължават да го правят.
Обслужваме клиенти в цяла Тракийска област
на Турция и в Българските градове: Крумовград,
Кърджали, Хасково, Харманли, Свиленград,
Димитровград, Ямбол, Бургас, Созопол, Слънчев
бряг, Сливен, Смолян, Пампорово, Пловдив,
Асеновград, София и други.
Предлагаме на клиентите си обширна сервизна
мрежа и обслужване.
За Vesse мебели преди всичко е важно, да са
удовлетворени желанията на клиента.
Vesse мебели предлага на своите клиенти
много повече от мебели, Те внасят различен
живот и стил в обзавеждането на дома Ви.
Vesse мебели предлага класически, модерни,
екстравагантни стилове продукти.
Мебелите са ни удобни, модерни, комфортни
и качествени.
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