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Mestanlı İlahiyat Lisesi Şehirde Yapılan
İlk Bilim Festivalini Organize Etti
Kırcaali Haber Gazetesine Abone
Olalım, Türkçemize Sahip Çıkalım!

Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat
lisesi, 30 Ekim 2018 tarihinde
“Tanımak için cesur ol’’ adını taşıyan bilimsel ve deneysel festival düzenledi. Şehrin merkezinde düzenlenen etkinlik saat
10: 00’da başlayarak 16:00’a
kadar devam etti.
Festivale Türkiye’den İstanbul

Canlı, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Mestanlı
Belediye Başkanlığı Sekreteri
Bahattin Mehmedov, Mestanlı
ilçesinden okul müdürleri, öğrenciler, Türkiye, Yunanistan
ve Bulgaristan’dan çok sayıda
konuk katıldı. .

katılımcıları başta Momçilgrad
İlahiyat Lisesi olmak üzere öğrenciler ve farklı bilim dallarında
onlara eşlik eden hocaları oldu.
Lisenin değişik sınıflarından
öğrenciler farklı bilimsel dallarDevamı 4’de

Değerli okuyucularımız,
Bulgaristan Türklerinin sesi Kırcaali Haber gazetesi 12 yıldır
kesintisiz siz değerli okuyucularımızın hizmetindedir. Yıllar içerisinde iyi ve kötü günlerin olmasına rağmen gazeteniz bağımsızlık
ve doğru haber sunma ilkelerinden hiçbir zaman ödün vermemiştir
ve vermeyecektir. Türk dilinin Bulgaristan’da yaşatılması ve soydaşlarımızın ana dilinde haber alma imkânları sunma amacı olan
gazetemiz gelecek yıl da Allah’ın izniyle sizlerle olmaya devam
edecektir.
Haftalık yayınlanan Kırcaali Haber Gazetesinin günlük, aktüel
ve güncel haberlerin yer aldığı internet sitesi (www.kircaalihaber.
com) her gün yaklaşık 25 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
Gazeteler okuyucuları (aboneleri) olursa ayakta kalabilir. Ne
kadar çok abonesi olursa o gazete o kadar güçlü olacaktır.
Değerli soydaşlarımız,
Kırcaali Haber Gazetesinin 2019 yılı için abone kampanyası devam etmektedir. Bulgaristan’ın her yerinden postaneler aracılıyla
gazetemize abone olabilirsiniz. Kırcaali Haber Gazetesi Posta Katalog Abone Numarası 2454’tür. Yıllık abone fiyatı sadece 50,00
levadır. Abone olmak için son tarih 15 Aralık 2018.
Ayrıca gazetemize Kırcaali’deki ofisimizde de abone olabilirsiniz
ve ya bizlere telefon ile ulaşabilirsiniz. GSM: +359 887 53 40 41.
Unutmayalım! Gazetemizin aboneleri ve reklam gelirleri ne kadar fazla olursa gazete ve internet sitemizde o kadar fazla ve
güncel haber olacaktır.
Saygılarımızla
Gazete Ekibi

***İŞ İLANI ***

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Harun Tüysüz, Pendik İşçe Milli
Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz,
Kartal Anadolu imam hatip lisesi Müdürü Mithat Tekçam,
Bulgaristan’dan Başmüftülük
eğitim idaresi Başkanı Hüseyin
Karamulla, Sofya İslam Enstitüsü rektör yardımcısı Mustafa

Festival, kimya, fizik, biyoloji
ve matematikten mimarlık ve arheolojiye kadar çeşitli bilim dallarında çalışmalar içerdi. Bunların yanı sıra robot bilimi ve projeksyonlu anlatımlar içerecek.
Organizatörler çeşitli bilimsel
faaliyetlerle izleyicilerin ilgi ve
merakını canlı tuttu. Festivalin

Almanya’da faaliyet gösteren Türk Şirketi Blauzaun
Günal GmbH inşaat, çatı ve demirci-kaynakçı
ustaları aramaktadır.
Bilgi için:
Blauzaun Günal GmbH
Gutenbergstr. 12 - 53359 Rheinbach
GSM.: +49 172 2176 943 * Fax: 0 22 26 – 89 58 249
e-mail: anfrage@blauzaun.com
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Bulgaristan, Bulgarlaştırma süreci davasının
sonuçlanması için Türkiye’den adli yardım istedi
News.lex.BG’nin haberine göre Bulgarlaştırma
süreci davası zaman aşımına uğramış olmasına
rağmen savcılık hala davayı sonlandırmadı ve ancak soruşturmayı askıya
aldı.
Bulgaristan’da Türklere
ve Müslümanlara karşı
uygulanan asimilasyon
kampanyasının onlarca
mağduru, 1991 yılında
başlatılan davanın hızlandırılmasını talep etti ve
Sofya Şehir Mahkemesi,
karar açıklaması için
Askeri Savcılığa 5 Ekim
2018 tarihine kadar süre
verdi. Zaman aşımından
dolayı soruşturmaya son
verilmesi bekleniyordu ki
bu mağdurların büyük bir
kısmı için davanın gereksiz devamından daha iyi
bir seçenek, çünkü daha
kolay bir şekilde tazminat
talep edebilirler.
Birkaç gün önce savcılık, soruşturmanın gizli
yürütüldüğü gerekçesiyle “Dnevnik” gazetesinin
sorularını cevaplamayı
reddetti.
Bulgarlaştırma süreci
mağdurlarının bir kısmını
temsil eden avukat Esen
Fikri’nin soruşturmayı
yürüten savcı Edward
Vladimirov’un 35 tanığın
daha Türkiye’de bulunup
ifadesi alınana kadar soruşturmayı askıya aldığını
söyledi.
Soruşturmanın askıya
alındığına ilişkin karar

hakkında mağdurlar ilk
defa 25 yıl sonra bilgilendirildi. Şimdiye kadar onlara soruşturma hakkında
bilgi verilmedi.
2007 yılında o zamanki
Başsavcı Yardımcısı Valeri Pırvanov, davanın mutlak zaman aşımı süresinin
daha Aralık 2003'te sona
ermiş olduğunu açıkladı. Pırvanov’un ifadesine
göre tüm mağdurlar dinlenmeden önce soruşturmaya son verilemez.
Onların ifadeleri üzerine
daha ağır cezalar öngörülen yeni suç duyurularında bulunulduğu takdirde
zaman aşımı süresi de
uzatılacaktır.
İddianame 1994 ve 1998
yıllarında iki kez mahkemeye sunuldu, ancak

iki keresinde de yeniden
soruşturma yapması için
savcılığa geri gönderildi.
İlk başta Todor Jivkov,
Dimitır Stoyanov, Penço Kubadinski ve Georgi
Stoyanov hakkında etnik
ayrımcılığı ve nefreti kışkırttıkları gerekçesiyle
suç duyurusunda bulunuldu. Daha sonra suç
duyuruları değiştirildi ve
sadece Jivkov, Stoyanov
ve Atanasov hakkında
savaş suçu işledikleri gerekçesiyle suç duyurularında bulunuldu. Jivkov ve
Stoyanov’un vefat etmesinden dolayı yargılama
aşamasına geçildiği takdirde sadece eski Başbakan Georgi Stoyanov sanık olarak yargılanacaktır.
Dava, Yüksek Mahke-

menin devlet savcılığına
verdiği talimatlar nedeniyle gecikmiştir. Tahkikat görevlilerine özel
yargılama usulü ile sivil
haklar talep etmeleri için
Belene kampına ve başka
cezaevlerine sürülen tüm
mağdurların aranıp bulunması talimatı verilmiştir. Savcılık mahkemenin
talimatlarını böyle yorumlamıştır. İddianame ikinci
kez mahkemeye sunulduğunda önceki talimatların
yerine getirilmemesinden
dolayı tekrar savcılığa
geri gönderilmiştir.
Mayıs 1998 tarihinden
itibaren soruşturma Sofya Bölge Askeri Savcılığı tarafından yürütüldü.
Sofya Bölge Askeri Savcılığı, 2003 yılına kadar

lar konusunda Avrupa
Parlamentosu ve AB
Konseyi temsilcileri arasında anlaşmaya varıldı.

ğe girecek
Çoğu
uzmana
göre Schengen Bilgi
Sistemi’nin değişen ku-

bulunma hakkı olmayanları geldikleri ülkeye iade
etmek mümkün olacak.
Yeni önlemlerin, AB için

AP tarafından kabul edildikten sonra kurallar, AB
Konseyi tarafından tekrar
onaylanacak ve yürürlü-

ralları ile mültecilerin statüsü hakkında daha detaylı bir kontrol yürütmek
ve Avrupa toplumunda

bir öncelik olan terörle
mücadeleye de yardımcı
olması umut edilmektedir. Yeni kuralların, AB’de

Bulgarlaştırma mağduru
olan 446 Türkün veya
mirasçının adlarını ve
adreslerini bulmayı ve
312’sinin ifadesini almayı başardı. Fakat çoğu
Türkiye’de ikamet eden
diğer 134 mağdur, adli
yardım başvurusunda bulunulmasına rağmen hala
bulunmuş değil. 2003 yılında o zamanki Başsavcı
Yardımcısı Hristo Mançev,
mahkemeye gönderdiği
mektupta soruşturmanın
tamamlandığını, ancak
tüm mağdurların ifadelerinin alınması yönündeki
talimatın yerine getirilmesinin mümkün olmamasının iddianamenin mahkemeye sunulması önünde
engel oluşturduğunu belirtti.
Fa k a t S o f y a Ş e h i r
Mahkemesi’nin 5 Eylül
2018 tarihli kararına göre
Yüksek Mahkeme’nin
talimatları farklı yorumlanmıştır. Sofya Şehir
Mahkemesi’ne göre Yüksek Mahkeme’nin talimatlarının yerine getirilmesi
mümkündü, çünkü savcılığın tüm mağdurların
dinlemesi değil, araması
talimatı verilmiştir.
İkinci derece mahkeme savcılığı davanın sonuçlanmaması ve karara bağlanmamasından
dolayı mahkum etti
Bu arada ikinci derece
mahkeme, Bulgarlaştırma süreci mağduru Şükrü
Mehmet’in savcılığa karşı

dava açmasını haklı buldu. Sofya Şehir Mahkemesi, Devlet Sorumluluğu
Kanunu kapsamında kendisine 30 000 leva tazminat ödenmesi gerektiğine
karar verdi. Karar, nihai
değil ve Yüksek Temyiz Mahkemesi’ne itiraz
edilebilir, ancak Yüksek
Temyiz Mahkemesi özel
hukuk davalarına istisnai
olarak bakıyor ve bu dava
ile uğraşmayabilir.
2017 yılında açıklanan
Şükrü Mehmet’in açtığı
davaya ilişkin karara göre
birinci derece mahkeme,
Bulgarlaştırma süreci
davasının makul bir süre
içinde görülmesi ve sonuçlanmasına ilişkin hakkının ihlal edildiğini kabul
etti. Mahkeme kararına
göre Şükrü Mehmet’e
1991-2017 dönemi için
manevi tazminat ödenmelidir. Çünkü uzun yıllar
boyunca davanın tamamlanması için herhangi bir
ihtimal olmadığı ve sanığın cezasız kalacağından
dolayı hayal kırıklığı ve
korku yaşadı. Mahkeme
ayrıca onun haklarının ve
haysiyetinin çiğnenmesinden dolayı adaletin yerini
bulacağına dair beklentilerinin boşa çıkması, duygusal gerginlik yaşaması
ve kurumlara olan güvenini kaybetmesinin yanı
sıra sağlık sorunlarından
dolayı tazminat taleplerinin yerine getirilmesine
karar verdi.

göç, sınır ve polis makamlarının çalışmalarını
kolaylaştırması bekleniyor. Europol'un çalışması
daha kolay olacak, çünkü
böylece koordinasyon ve
servisin sisteme gelen
sinyallere erişimi iyileşecek.
Avrupa
Halk
Par tisi'nden Carlus
Coelho’nun ifadesine
göre alınacak yeni tedbirlerle Avrupa'da güvenlik
iyileştirilecek.
Coelho, “SIS, sınır güvenlik güçleri ve kolluk
kuvvetleri konusunda
Avrupa'nın bilgi alışverişinin belkemiğini oluşturmaktadır. Bu reform sistemi geleceğe hazırlayacak, güvenliği geliştirecek
ve hareket özgürlüğünü
sağlayacak. Schengen
Bilgi Sistemi, aynı zamanda vatandaşlarımız
için daha fazla güvenlik

sağlayan Avrupa'nın en
büyük, en yaygın olarak
kullanılan ve en iyi uygulanan veri tabanıdır” dedi.
Birleşmiş Milletlerin
(BM) Uluslararası Göç
Özel Temsilcisi Louise
Arbor, Avrupa’nın mülteciler konusunda bölünmesinin üstesinden gelmeyi bekliyor.
Louise Arbor,” Önümüzdeki yıllarda Avrupa,
işgücü piyasasına yasal
yolların açılmasıyla ilgilenecek. Çünkü önümüzdeki yıllarda sadece
farklı Avrupa ülkelerinde
değil, tüm dünyada insan
kaynaklarının ciddi bir
şekilde azalacağı açık
bir şekilde görülmektedir. Mülteciler gelirlerinin
%85'ini harcıyor, ancak
genellikle yerel işçilerden
daha az para kazanıyor”
diye kaydetti.
Kırcaali Haber

Schengen Bilgi Sistemini geliştirmek için yeni kurallar getirilecek
Avr upa B ir liği (A B)
Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi (EPP)
Grubu Üyesi Jerusalen
Lennards, Schengen Bilgi Sistemini (SIS) geliştirmek için yeni kurallar
hakkında şunları söyledi:
”AB ülkeleri arasında bilgi değişiminin olmaması
nedeniyle kendi ülkesine dönmesi gereken bir
üçüncü ülke vatandaşı,
başka bir AB ülkesine
kolayca gidebilir.
İade politikasının daha
etkili olması gerekiyor,
aksi takdirde yardımımıza
ihtiyaç duyan sığınmacıların kabulünü desteklemeye devam etmek çok
zor olacaktır”.
Yeni kurallarda iki temel
vurgu- AB vatandaşlarının güvenliği ve yasadışı
göçle mücadelenin iyileştirilmesidir.
Haziran ayında kural-
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Mevsimler, Yollar ve Ben
Mevsimler, deyince - şu
bizim Rodop Dağlarının
tüm mevsimleri gelir aklıma ve her birini ne kadar

germiş kuşlar farkettim ve
birden Cahit Sıtkı Tarancı
geldi aklıma;
”Ayva sarı, nar kırmızı –

sızlığın mevsimi... hatta
ölümlerin...
Yine de sonbaharı çok
severim. Ölümden bah-

çok sevdiğimin farkına
varırım.
Kışını, yazını, baharını
ve sonbaharını… Ha!?...
Sonbaharı mı?...
S o n b a h a r d ey i n c e ,
yazın bana hoşça kal
dediğini, el salladığını,
sonbaharında “merhaba”
dediğini yolda yürürken
anladım.
Malûm ya, ben kendimi
hep yollarda ararım ve
yollarda bulurum.
Yürürken düşünmeyi ve
düşünürken yürümeye
bayılırım. Bugün de yolda yürürken gökyüzüne
bakınca Sonbaharı gördüm. Çoook yükseklerde, uzaklara giden kanat

Sonbahar
hani her yıl biraz daha,
fazla benimsediğim.”
Ve durdum... yepyeni
sabahla beraber kimsenin
göremediklerini gördüm...
gülümseyen güneşin hüzünlü olduğunu meselâ,
karıncaların yuvalarına
taşıdığı o yükün sesini
bile duyar gibi oldum...
İnanın, beni sonbahar çok etkiler, yemyeşil
yaprakları ile düne kadar
tabiatı süsleyen ağaçlar
çırılçıplak, yelpazeliyi
yok olmuş yerlerde sarı
sarı halı misali serpili...
Sonbahar...Yalnızlığın,
kimsesizliğin, ana-babakardeş yokluğunun, ıs-

setmek hiç istemem, fakat ölümü bir hayat dramı
gibi kabullenir ve üzerinde saatlerce düşünür dururum.
Dünyayı emsalsiz lezzetleriyle yüklü büyülü
bir ağaç gibi hissederim,
zamanla esen rüzgâr
onun dallarını savurdukça hıçkırıklarla ağlamak
gelir içimden ve yaşam
denilen o zevk, o heyecan, o istek yüreğimi bir
ürper ti halinde yakar,
kavurur, bitirir. Ama ben
sonbahar güneşini, yağan
yağmurunu maviliğini hiç
kaybetmiyen o semasını
hayranlıkla seyre dalarım.
Ben bütün bunların sev-

22.10. - 26.1O.2018 s.
Milli Eğitim Bakanlığının kararı ile ilan edilen

ler, büyükler küçüklere
okudukları kitaplardan
tavsiyede bulundu.

Yöre Halk Edebiyatını
kapsıyordu.
Sevimli minikler, Ana
dillerinde "İki Arkadaş
ve Ayı", İki İnatçı Oğlak" ve "Kırmızı Başlıklı
Kız" masallarını anlattı
ve büyük alkış aldı.
B i lm e c e b i l g i ç l e r i
6 - 7 sınıf öğrencileri
oldu. Ünlü atasözleri
söylendi ve kısa kısa
manaları açıklandı.

su" masalının animasyon filmini izledi. V-VII
sınıflar ise ünlü yazar
Aleko Konstantinov'un
yaratığı milli kahraman
"Bay Ganyo Seyahatleri" filmin birinci dizisini
izledi.
Filmin sonunda öğrenciler, yazarın kendi
yaratığı kahraman Bay
Ganyo ile buruk alay etmesinin toplumda ahlâk

"Ulusal Okuma Haftası"
günlerinde Çakırlı /Fotinovo/ "Hristo Smirnenski" ortaokulu öğrencileri
bilgi ve becerilerini Bulgarca ve Türkçe edebiyat dilinde çeşitli etkinliklerde sergiledi.
Haftanın ilk gününde
öğrenciler okuma evi
ziyaretinde bulundu.
Yaşlarına uygun edebiyat bölümünden okumak için kitaplar seçti-

Haftanın ikinci gününde "En İyi Okuyucu"
başlığı altında yarışma düzenlendi. İlkokul
öğrencileri sevdikleri
kitaplardan seçilmiş
kısımlar okudu ve böylece düzgün ve ifadeli
okuma becerilerini sergiledi.
Ulusal Okuma Haftası
üçüncü gün girişimi büyük bir arzu ve sevinçle
başladı. Konu Ulusal ve

Haftanın dördüncü gününde küçükler- I -IV
sınıflar Andersen'in
"Çirkin Ördek Yavru-

ve davranış dersi verdiğinin sonucuna vardılar.
Zekiye HASAN
Fotinovo

me nazikliğini, inceliğini,
yüceliğini İstanbul’un kocaman bir mezarlığında yatan, hakkını hiçbir
şeyle ödeyemeyeceğim,
Atatürk sevdalısı, Rumeli
insanına – babama borçluyum. Rodopları, mevsimleri, sevgileri, insanlığı, hep ondan öğrendim.
Şimdi bile onu görür gibi
oluyorum, karşı yamaçlarda göz gezdirirken,
her sabah doğan güneşi
karşılarken, ıslık çalarcasına kaybolup giden
rüzgâr saçlarımı dağıtıp
okşarken, şırıl şırıl yağmur sonrası akan dereleri
dinlerken...
Ahhh yollar...Ahhh mevsimler... Ahhhh bizler...
Etrafımızda ne güzel ne
harikulâde şeyler var da
niye göremiyoruz?. veya
gör mek istemiyor uz?
Daha doğrusu farkedemiyoruz. Ben hayran kaldığım herşeyi çok severim,
sevdiğim herşey için de
esir olabilirim, ölebilirim
bile...
Mevsimlerimi, Rodoplarımı, vatanımı, yollarımı
severim, gözlerimin erişebildiği yere kadar bakarım
ve bakıp da görebildiğim
herşeyi tüm güzellikleriyle, değerleriyle içime
doldurup onları ruhumla,
aşkımla, benliğimle beslerim yarınlara torunlarımıza, genç nesillerimize
aşılamak için.
Habibe AHMEDOVA

Çakırlı Köyünde Ulusal Okuma Haftası Etkinliği

SONBAHAR

Evet Sonbahar!
“ayva sarı , nar kırmızı”....
Yaprak döşeli yerler
Kadife misali...
Sabah seheri,
Akşam serinliği,
Gece sefası.....
Hava berraklığıDeniz mavisi semada
Boncuk boncuk bulutlar...
Tüm sevgimle
-Merhaba Sonbahar!
Evet!
Sarı ayvasıyla,
Kırmızı narıyla
Doğumuyla,ölümüyle
Cahit Sıdkı Tarancı’nın
SONBAHARI
Niye benim olmasın ki?
Ressam fırçasını alabildiğine
Oynatmış binbir çeşit
Bütün renklerle.....
Önemli olan yaşamak ve yaşatmak.
Hem de iyi ve güzel
yaşadım diyebilmek için
İyilik ve güzellik yaratarak
YAŞAMAK!
Ha bugün ölmüşsün,
Ha yarın ölmüşsün
Sonuçta budur yaşamak.
Mutluluk dağıtarak
Zamanlara ve mevsimlere
Kucak açarak
Kaderle dost olarak
YAŞAMAK..
Hele mevsim sonbaharsa
Bizim RODOPLARDA!!!

****

Toprak. Ay. Güneş.
Uçsuz bucaksız bir sema.
Hepsi benim
Sadece benim...
Oturmuş kendimle
konuşuyorum.
Kollarım kenetli
ve donuk.
Gözlerim korkulu
ve büyük.
Görme gücünü yitirmiş.
Kalbim parçalanacak
çarpışındanYandı yanacağım.
Kupkuru yağıyor yıldızlar
İçim ağlıyor biçare
sessiz...sessiz..
Rüzgâr inliyor
koparmış ipleri.
Kâinat
bir tesadüf mü?
Ben niye bocalıyorum
Kimsesiz?
Habibe AHMEDOVA
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İş dünyası, kamu çalışanların

maaşlarının artırılmasına karşı çıktı
Bulgaristan Sanayi Sermaye Derneği (AİKB),
devlet sosyal güvenlik sisteminin bütçe tasarısını ve
2019 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Tasarısı’nda sosyal
ortakların rızası olmadan
ve bazıları da danışma ve
müzakereler yapılmadan
idari olarak uygulanması
öngörülen gelir politikalarını kesinlikle desteklemediğini açıkladı.
Genel olarak iş dünyası
2019 devlet bütçe tasarısı hakkında olumlu görüş
bildirdi. Dernek tarafından yapılan açıklamada
bunun nedenleri birkaç
madde halinde sıralandı:
- GSYİH büyüme oranının nispeten gerçekçi
tahmini -% 3.7, AİKB'nin
öngördüğü GSYİH (% 3.8)
büyüme oranına yakındır;
- İşsizlik oranının nispeten gerçekçi tahmini
-% 4.8, istihdam artışı -%
0,3 ve çalışanlara ödenen
tazminat tutarında artış
-% 8,4;
-Bütçenin yeniden dağıtım işlevini düşük seviyede tutması-% 38,3;
- Hükümet borcunun ve
borç faiz tutarının seviyesinin düşmesi ve tutarının 31 Aralık 2019 itibariyle 22,2 milyar BGN'ye
veya GSYH'nin yaklaşık%
19,1'ine indirilmesi beklenmektedir;
- 2018 Bütçesi’nin % 0,5
bütçe fazlası ile tamamlanamsı bekleniyor, yani
gelirler giderleri yaklaşık
600 milyon dolar aşacak;
- 2019 yılına ait konsolide mali program kapsamında vergi modelini ve
vergi oranlarını aynı se-

viyelerde tutmak ve gelir
düzeylerinin yükseltileceğine dair tahminler;
- Eğitim sektörüne yönelik harcama tutarlarını
359,9 milyon BGN artırmak ve onlardan 330
milyon BGN ile pedagojik
personelin maaşlarını %
20 artırmak;
- Sağlık sektörünü yeniden şekillendirme girişimi
ve aynı zamanda Ulusal
Sağlık Sigorta Kasası
(NZOK) bütçesinde 490
milyon BGN ve Sağlık
Bakanlığı bütç esinde
55,9 milyon BGN dahil olmak üzere harcamalarda
545,9 milyon BGN'lik bir
artış.
Bununla birlikte işverenler önerilen % 0,5'lik
hükümet açığını desteklememekte, aynı zamanda polis ve iç güvenlik
ve kamu düzeni alanında çalışanların ücret ve
maaşlarında öngörülen

artışları ve savunma sektöründeki sermaye harcamalarındaki artışları desteklememektedir. AİKB
ayrıca kamu sektöründe
çalışanların ücretlerinin
% 10 artırılmasına karşı
çıkıyor. Derneğe göre bununla hükümet devlet idaresini reformize etmekten
vazgeçiyor.
İş dünyası, bütçe tasarısında kültür ve bilim,
Ulusal İstihdam Stratejisi
Eylem Planı, ulusal turizm
ürünlerinin tanıtım ve reklamına yönelik politika için
ve Sağlık Bakanlığı bütçesine yönelik yeterli miktarda kaynak öngörülmemesini desteklememektedir.
AİKB’den yapılan açıklamada,”2019 Yılı Merke z i Yö n e t i m B ü t ç e
Tasarısı’nda sosyal ortakların rızası olmadan
ve bazıları da danışma
ve müzakereler olmadan
idari olarak uygulanması

Bulgaristan parlamentosunda
gündem Türk dizileri

Türk dizilerinin uluslararası çaptaki başarısı, Bulgaristan parlamentosunda
gündeme geldi. Bulgar sinema sektörünün eleştirildiği oturumda, Türk dizileri
örnek gösterildi.
Bulgaristan parlamentosunda Kültür Komisyonu
tarafından düzenlenen
Bulgar sinema sektörüyle
ilgili oturumda, Türkiye dizilerinin başarısı da gündeme geldi.
Milletvekili Toma Bikov,
bazı Bulgar dizilerini eleştirdi. Bikov, Bulgar sinemasının Türkiye gibi olumlu
bir örneği göz önünde
bulundurması ve hüküme-

tin, ülkenin olumlu imajını
uluslararası alanda pekiş-

tiren projelere destek vermesi gerektiğini söyledi.
Toma
B ikov,
Bulgaristan’da çekilen ve
çok sayıda ülkede gösterilen "Gizli polisler" adlı
televizyon dizisinin ülke-

nin itibarını zedelediğini
savunarak, "Sanatsal ve

profesyonel anlamda iyi
yapılmış olmasına rağmen
bu film yüzünden ülkemiz
uyuşturucu kaçakçılığı,
fuhuş ve suç eylemleri ile
ilişkilendirilmiştir" diye konuştu.

öngörülen gelir politikalarını kesinlikle desteklemiyoruz” denildi.
İşverenler, devlet sosyal
güvenlik sisteminin bütçe
tasarısını neden desteklemediğini birkaç madde
halinde sıraladı:
- Asgar i ücretin 510
BGN'den 560 BGN'ye
idari yoldan makul olmayan artışı;
-Üç yıldır sosyal ortaklarla müzakere edilmeyen

prime esas kazanç alt sınırının kaldırılması yerine
asgari işçi ücret tutarının
ar tırılması sonucunda
idari yoldan yine makul olmayan prime esas kazanç
üst sınırında artış;
-Özel sektöre yönelik
hizmet süresi ve mesleki
deneyim (sınıflar) için ek
ücretin korunması;
-Prime esas kazanç üst
sınırının, hükümet programına ve ilkbahar dönemi
orta vadeli bütçe tahminine aykırı olarak tüm
sigortalı çalışanlar için 2
600 levadan 3000 levaya
yükseltilmesi;
-Prime esas kazanç alt
sınırının, prim tutarlarını
kendileri ödeyen kişiler
için 2019 yılında uygulanacak prim tutarının 560
levaya yükseltilmesi;
-Kayıtlı tarım ve tütün
üreticileri için prime esas
kazanç alt sınırının 2019
yılından itibaren 350 levadan 560 levaya yükseltilmesi;
- Geçici süreliğine iş
göremezlik ödemesi yapılmasına yönelik uygulamanın devam etmesi.

Hasta izin günlerinden ilk
3’ünün ücretinin işveren
tarafından karşılanmasına devam edilmesi. Geçici süreliğine iş göremezlik
için tazminat ödemeleri
için yapılacak giderlerde
artış öngörülmesi;
- Tıbbi ve meslek hastalığı bilirkişi raporu alanında
ve malulen emeklilik maaşlarının sağlanmasında
yetersiz reformlar. Engelli
emekli maaşlarında yeni
bir artış öngörülmesi;
- Hamilelik ve doğum
nedeniyle 410 izin günü
kullanma hakkının korunması. Daha sonra annelerin aylık 380 leva maaş
karşılığında çocuğuna
2 yaşına kadar bakması
için izin kullanma hakkı
var. Bu durum anneleri işgücü sıkıntısı yaşanan işgücü piyasasının dışında
tutuyor. İki yıl sonra onların işe dönmeleri çalışma
alışkanlıklarının kaybolmasına yol açmakta ve
onların işe uyum sağlamasını zorlaştırmaktadır.
AİKB, prensip olarak,
NZOK bütçe tasarısına
itiraz etmiyor.

Mestanlı İlahiyat Lisesi Şehirde Yapılan
İlk Bilim Festivalini Organize Etti
1. sayfadan devam
da gösteri sundu. Festivale katılacaklar için tek
bir şart vardı: öğrencinin
bilimsel dala karşı özel
ilgisi.
Momçilgrad’da düzenlene “Tanımak için cesur
ol’’ festivalinin fikri sonbaharda üç ilahiyat lisesi
öğrencilerinin Türkiye’de
düzenlenen buna benzer
bir festivale katılmalarının
ardından doğdu.
Mestanlı İlahiyat Lisesi
12. sınıf öğrencisi Manka
Kiçikova heyecanla şunları paylaştı: ’’Bu fikir, İstanbul Kartal Anadolu İmam
Hatip Lisesi’nin ’’Bilim
seyyahları’’ kulübünden
geldi. Lise, oradaki festivalin organizasyonunu
üstlenmiş olan kurumdu
aynı zamanda. Orada bir
haftalık süre boyunca,
okuldaki öğrencilerden
çok şey öğrendik, birçok
hatıra ve fikir biriktirdik.
Bunun sonucunda da biz
okul olarak buradaki insanların aslında her gün
göremeyecekleri şeyleri
görme fırsatları olsun diye
böyle bir festival düzenlemeye karar verdik.”

Lise öğrencisi Manka,
sözlerine Momçilgrad’daki
bu büyük bilimsel etkinliğe hazırlanırken herhangi
bir zorluk çekmediklerini,
temel bilgilere sahip olduklarından, yapmaları
gerekenin sadece bildik-

ki, bilim herkes için parıldayan bir güneş gibidir.
Bilgiye sahip olmak hiçbir
zaman gereksiz bir şey
değil. Faaliyetimize katılmak için zaman ayıran
herkes ileriye dönük olarak kendisi için bir şeyler

lerini pratiğe dökmek olduğunu da ekledi ve:
“Elbette ki, belli hazırlıklara ihtiyaç oldu. Ancak, biz kendimizi bilimin
meyvelerini göstermek
için her zaman hazır ve
mutlu hissediyoruz. Hazırlığımız da en izleyenler
önünde sergileyeceğimiz deneylerin izleyiciler
için anlaşılır olacağından
emin olmamız için tekrarlamaktan oluşuyordu”
diye de belirti.
Ayrıca ’’Ben inanıyorum

bulacaktır. Umuyorum ki,
daha büyük bir kitleye
ulaşalım, bilime susamış
olan insanların susuzluğunu giderelim. Zaten
bütün bu çabalarımız bundan dolayıdır” diye konuştu Manka Kiçikova.
Momçilgrad’da düzenlenen “Tanımak için cesur
ol’’ bilim festivaline İstanbul Kartal Anadolu İmam
Hatip lisesinden öğrenciler de katıldı.
Kırcaali Haber
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Turizmde dijitalleşme konusunda
bir danışma kurulu oluşturulacak
Turizm Bakanlığı'nın
desteği ile Ulusal Turizm
Kurulu (NBT) tarafından
düzenlenen “Turizmde
Dijital Dönüşüm” konulu
konferansın açılışında
konuşan Turizm Bakanı
Nikolina Angelkova, “Dijitalleşme sadece bir değişim değil, etkili ve rekabetçi olmak için turizmin
geçmesi gereken zorunlu
bir dönüşümdür” diye kaydetti.
A n g e l k o v a , Tu r i z m
Bakanlığı'nın diyalog ve
ortaklık için bir platform
olarak hareket edecek
olan turizmde dijitalleşme
konusunda bir danışma
kurulunun oluşturulmasına yönelik girişim başlatmaya hazır olduğunu
ifade etti. Bakan, ”Bu
kurulda işletmeler, devlet
kurumları ve yürütme organları, sektördeki mesleki kuruluşlar, akademik
çevreler, bilişim endüstrisi
ve diğerleri olmak üzere
tüm paydaşların geniş
bir temsilini öngörüyoruz”
dedi.
Angelkova,”Kurulun kalıcı bir organ olarak amacı,
üyelerinin uzmanlığına
güvenerek sektöre yönelik bir eylem planı ile birlikte strateji kabul etmek

ve aynı zamanda Turizm
Bakanlığı'na reklamlarda getirilecek yenilikleri
sunmak ve olası yasal
girişimleri başlatmak için
küresel eğilimleri sürekli
olarak izlemektir” dedi.
Konferansa Elektronik
Yönetişim Devlet Ajansı
Başkanı Atanas Temelkov, Yeni Bulgar Teknolojileri Kuruluşu Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Martin Zahariev, Yeni
Bulgar Teknolojileri Kuruluşu İcra Kurulu Başkanı Poli Karastoyanova,

turizm sektörünün temsilcileri ve farklı alanlardan
uzmanlar katıldı.
Angelkova, hareketliliğin, dijitalleşmenin
ve paylaşılan ekonominin dünyayı ve iş yapmayı daha da hızlı ve
Bulgaristan’da yapılandırıcı ve öncelikli bir meslek alanı olarak turizmin
sürdürülebilir kalkınması
için giderek daha güçlü
bir etken haline geldiğinin
altını çizdi.
Angelkova,”Son trendlerin beraberinde getirdiği

zorlukları karşılamak için
Bakanlık, Bulgaristan'ın
rekabetçi bir destinasyon
olarak konumlandırılmasında dijital teknolojilerin
kullanımına odaklandı.
Dijitalleşmenin turizm endüstrisini değiştirdiği hızlı
adımlar, interneti seyahat
organizasyonu için önemli bir kanal haline getirdi.
Online pazarlama, Turizm Bakanlığı pazarlama stratejisinde başta
gelmektedir ve dijital reklamcılık, herhangi bir promosyon kampanyasının

Momçilgrad Belediyesi heyeti, 12.
Mestanlılar Buluşması Gecesi’ne katıldı
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı
Sunay Hasan’ın başkanlığında oluşturulan
Momçilgrad Belediyesi
heyeti, Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından
Bursa’da düzenlenen
12. Mestanlılar Buluşması Gecesi’ne katıldı.
Heyette Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Merkez Yürütme Kurulu
Üyesi Erdinç Hayrula,
Momçilgrad Belediye
Meclis Başkanı Ömer
Hüseyin, Belediye Başkan Yardımcısı Aliye İbrahim, Belediye Genel
Sekreteri Bahattin Ahmedov, HÖH Gençlik
Kolları Momçilgrad İlçe
Başkanı Ersin Ömer ve
Momçilgrad sakinleri
yer aldı.
Ziyaret sırasında Sunay Hasan, dünya-

ca ünlü halterci Naim
Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile bir araya

geldi. Belediye Başkanı ve Süleymanoğlu,
Momçilgrad kasabasında bu yıl kurulan ve
ünlü halter antrenörü
Valentin Gemedjiev’in
yönetiminde antrenmanlar yapan halter
takımının geleceğini

konuştu.
Geleneksel Mestanlılar Buluşması Gecesi’ni
katılımlarıyla Türkiye

Büyük Millet Meclisi’nde
(TBMM) yer alan Eski
Başbakan Yardımcısı
ve Milletvekili Hakan
Çavuşoğlu, Milletvekili
Erkan Aydın ve Milletvekili Ahmet Erozan
şereflendirdi.
Mestanlılar Buluşma-

sı Gecesi kapsamında
düzenlenen yemekte
konuşan Sunay Hasan, belediye yönetimi olarak dünyaca
ünlü halterci Naim
Süleymanoğlu’nun
adını taşıyan spor
salonunun önüne
Naim Süleymanoğlu
Anıtı dikme niyetinde
olduklarını açıkladı.
Momçilgrad Belediyesi heyeti ve Mestanlı Yöresi Kültür ve
Dayanışma Derneği
Başkanı Hasan Öztürk, Bursa’daki Mestanlılar Kültür ve Bilgi
Merkezi’ni ziyaret etti.
Bu merkez de Naim
Süleymanoğlu’nun ismini taşıyor. Merkezin
inşaat çalışmaları neredeyse tamamlandı
ve yılın sonuna kadar
resmi açılışı yapılması
bekleniyor.

ayrılmaz parçası haline
geldi” diye belirtti. Ulusal Sürdürülebilir Turizm
Geliştirme Stratejisi’nin
güncellenmiş versiyonu,
bu politikanın uygulanması için bir eylem planı
içermektedir.
A ngelkova,”G elec ek
elektronik yönetişimde ve
işletmeleri ve vatandaşları rahatlatmak için ona
bel bağlıyoruz, dijitalleşme geri döndürülemez bir
süreçtir” diye ifade etti.
Bakan, ”Pazarlama faaliyetlerinin daha iyi yönetimi ve optimizasyonu için
endüstride dijitalleşmenin
başarılı bir şekilde uygulanmasıyla ilgili özel projeler geliştirdik. Bulgaristan markasını tanıttığımız
internet platformu ve mobil uygulama iLoveBulga-

ria, bunun bir örneğidir”
dedi. Platform, turistik yer
ve hizmetlerle ilgili illere
ve ilgi alanlarına göre bilgiler içerir ve bunları GPS
& QR tarayıcı aracılığıyla
gerçek zamanlı ve yerinde bulmaya yardımcı olur.
Platform, en son teknolojiyi kullanır ve Viber’in
Chat Extension aracılığıyla turistik objelerinin
doğrudan paylaşımına
imkan sunuyor. Veriler,
iLoveBulgaria'dan 25
000 indirme yapıldığını,
web sitesi ve bloğunun
ayda 16 000 ziyaretçisi
olduğunu, Facebook sayfasının 100 000 takipçisi
olduğunu ve 366 000'den
fazla kişiye eriştiğini,
Instagram'da yaklaşık
6500 takipçiye ulaştığını
gösterdi.

Ardinolular hastaneye
yakacak odun sağladı
Ardino (Eğridere) ilçesinde bulunan 52 köyün
sakinleri, ilçe merkezindeki hastaneye yakacak
odun sağlamak için el ele verdi.
Hastanenin yaklaşık 250 000 leva borcu var
ve hastaları soğuktan korumak için bağışlara bel
bağlıyor. Sağlık kurumunun gelirleri ayda yaklaşık
50 000 levadır.
Belediyeye ait ormanlardan odun elde edilmesine tüm 52 köy ve mahalleden gönüllüler yardımcı
oluyor. Gerekli odun miktarı yaklaşık 300 metreküptür.
Byal İzvor (Akpınar) köyü muhtarı Zehni Emin,

“Evimiz bazen sıcak olmayabilir, ancak hasta bir
kişinin tedavisi için iyi, normal şartların sağlanması iyi olacak” dedi.
Ardino Hastane Müdürü Dr. Güner Osman,”
Hastane için odun yardımı çok önemli, çünkü para
olarak hesapladığımızda bize 30-40, belki de 50
bin levaya mal olacak. İnsanların yardımı, bir doktor ihtiyacı kadar gerekli” diye konuştu.
Byal İzvor köyünden Rafet Ali, “Köylerden odun
getirip hastaneyi soğuktan kurtarıyoruz. Hastane
de biz hastaları kurtarıyor-yoksa hayat yok” diye
ifade etti.
Isıtma giderlerinden tasarruf edeceği miktarla
hastane, hekimlerin ve hemşerilerin geciken maaşlarından bir kısmını ödeyebilecek.
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Bakan Goranov: Bulgaristan, 2019’da
kredi notunda yükselme bekliyor
Maliye Bakanı Vladislav Goranov, Ulusal Üçlü
İşbirliği Konseyi toplantısında 2019 yılı bütçesine
ilişkin sunumu sırasında,”
Bulgaristan kredi notunda
yükselme bekliyor” diye
kaydetti.
İşveren örgütleri ve sendikaların temsilcilerinin
yer aldığı toplantıda Bakan,” Yaz mevsiminden
beri kredi kurumlarından
iyi bir beklentimiz var, her
şey yolunda giderse kredi
notunda yükselme bekleyebiliriz” dedi.
Ulusal Üçlü İşbirliği
Konseyi, merkezi yönetim, Ulusal Sağlık Sigorta
Kasası (NZOK) ve sosyal
güvenlik sistemi bütçe tasarılarını ele aldı. Bunun
yapılması Bakanlar Kuruluna ve Meclise sunulmadan önce zorunludur,
ancak bütçe tasarılarına
karşı görüşler prosedürü
durduramıyor.
Bulgaristan Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) ve Podkrepa Emek Konfederasyonu genel olarak bütçe
tasarılarını destekledi.
KNSB Başkanı Plamen
Dimitrov, 2019 Yılı Bulgaristan Merkezi Yönetim

çok büyük etkisi olacak.
Bunu göz önüne alın. Bu
desteklenebilecek bir şey
değil” dedi.
Radev, önümüzdek i
yıl güvenlik ve savunma
için daha fazla fon öngörülmesine karşı çıktı ve
bunun sonuçlara bağlı olması gerektiğini söyledi.
Sanayi Sermaye Derneği
Başkan Yardımcısı,”10
yıllık bir dönemde güvenlik ve savunma alanında
çalışan sayısı 35 000’den
60 000’e arttı. Örneğin, ev
ortamında işlenen suçlar
konusunda daha iyi sonuçlar alındı desek, o da
yok” diye sözlerine ekledi.
Bulgaristan İktisat Odası

Bütçe Kanun Tasarısı’nın
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Partisi Genel
Başkanı Boyko Borisov’un
başında olduğu üç hükümet dönemindeki en iyisi
olduğu yönünde değerlendirme yaptı. Podkrepa
Emek Konfederasyonu
da yazılı bir açıklama ile
merkezi yönetim bütçe
tasarısını desteklediğini açıkladı. Podkrepa
Emek Konfederasyonu
Başkanı Dimitır Manolov,
başlıca örgütsel deği-

şimler olmaksızın eğitim
için ayrılan kaynakların
ar tırılmasını eleştirdi.
Manolov,”Eğitim için ayrılan bütçe miktarı kesinlikle artırılmalıdır, ama örgütsel önlemler alınması
da zarurettir” dedi.
İşveren örgütleri, prime
esas kazanç üst sınırının
3000 levaya yükseltilmesine karşı çıktı. Onlar,
işçinin kullandığı hastalık
izin günlerinden ilk üç günün ücretinin işverenler
tarafından ödenmesine
ilişkin hüküm fıkrasının

bozulmasını istedi. İş
dünyasının temsilcileri,
tarım üreticilerinin prime
esas kazanç üst sınırının
yüzde 60 oranında aşırı
miktarda yükseltildiğine
dair uyarıda bulundu.
Sanayi Sermaye Derneği Başkan Yardımcısı Rumen Radev,”Onlar bizim
üyelerimiz değil, ama bunun iyi bir şekilde gerekçelendirildiğini düşünüyor
musunuz? Prime esas kazanç üst sınırı 350 levadan 560 levaya yükseltildi ve bu onların üzerinde

Azerbaycan’dan Bulgaristan'a doğalgaz
tedarik perspektifleri ele alındı
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan
yazılı açıklamaya göre
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev ve Azerbaycan
Dışişleri Bakanı Elmar
Memmedyarov, Cumhurbaşkanlığı konutunda
gerçekleştirdikleri görüşmede enerji ve karşılıklı
ticaret alanında Bulgaristan ile A zerbaycan
arasındaki ikili işbirliğinin
derinleştirilmesini ele
aldı. Radev ve Memmedyarov, Bulgaristan ile
Azerbaycan arasındaki
stratejik ortaklığın, iki
ülke arasında karşılıklı ilgi
alanlarındaki çok daha
aktif etkileşimin temelini
oluşturduğunu vurguladı.
Rumen Radev, geç tiğimiz yıl ekim ayında
Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyareti sırasında varılan anlaşma sonucunda
Sofya ve Bakü arasında
direkt havayolu hattı açılmasının olumlu sonuç
verdiğini söyledi. Direkt
havayolu hattı sayesinde

2018 yılının ilk 7 ayında
Azerbaycan'dan gelen
turist sayısı 2017’nin aynı
dönemine göre yüzde 65
oranında artmıştır. Görüşmede direkt havayolu

pektifleri ele alındı. Radev, Azerbaycan’ın, sadece Bulgaristan için değil, tüm bölge için enerji
kaynaklarının tedarikinin
çeşitlendirilmesine kat-

bağlantısının ekonomik
yararlar sağladığı ve ikili
işbirliğini teşvik ettiği belirlendi.
Cumhurbaşkanı
Radev'in Azerbaycan ziyareti sırasında varılan
anlaşmaların devamı niteliğinde Bulgaristan'a
doğalgaz tedarik pers-

kıda bulunacak. Güney
Gaz Koridoru’nun başarılı bir şekilde uygulanması için önemli bir
faktör olduğunu belirtti.
Görüşmede Azeri şirketlerinin Bulgaristan'da
hane halklarına doğalgaz
temin edilmesine yönelik
projelere katılma olasılığı

da ele alındı. Radev’ın
Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyareti sırasında da
Azeri şirketlerin bu konuya ilgi gösterdi. Memmedyarov, Azerbaycan'ın,
Bulgaristan'da hane
halklarına doğalgaz
dağıtılmasına yönelik projelere uzman
düzeyinde katılmaya
hazır olduğuna kanaat getirdi.
Cumhurbaşkanı, ”Bulgaristan ve
Azerbaycan, iki stratejik ortak ve dost
ülke olarak Avrupa
ile Asya arasındaki
büyük ölçekli altyapı
projelerinin gerçekleştirilmesinde aktif
yer alarak jeopolitik
konumlarından faydalanmalıdır” diye kaydetti.
Radev ve Memmedyarov,
iki ülkenin aktif siyasi diyaloğunun ekonomi alanına kaydırılmasının gerekli
olduğu konusunda hemfikir oldular.
Kırcaali Haber

Başkan Yardımcısı Dimitır Brankov, Maliye Bakanı
Goranov ile sağlık sigorta
primi konusunda tartıştı.
Brankov, devleti sigortalı
kişilerin ödediği primlerin
gerçek tutarını sigorta kurumunun bütçesine yatırmamakla suçladı.
Ulusal
Sigorta
Enstitüsü’nün bütçe tasarısının sunumu sırasında
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Biser Petkov,
1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ortalama emekli maaşı miktarının 386 levaya
çıkacağını ve bunun yoksulluk sınırının biraz üstünde olduğunu açıkladı.
Kırcaali Haber

Ardino Belediyesi, Uluslararası
Turizm Fuarı’nda ödüllendirildi

Smolyan’da (Paşmaklı) 15. Bulgaristan’ın DağlarıDört Mevsimde Misafirperverlik Uluslararası Turizm
Fuarı’nda Ardino (Eğridere) Belediyesi kültür, tarih, eko
turizmin gelişimine katkılarından dolayı takdir belgesi
ile ödüllendirildi. Ödül Turizm Bakan Yardımcısı Lüben Kınçev tarafından Rodopi Turizm Bölgesi Yönetim
Örgütü Başkan Yardımcısı da olan Ardino Belediye
Başkanı Resmi Murat’a takdim edildi. Belediye Başkanı Resmi Murat konuşmasında, son yıllarda Ardino
İlçesi cazip bir turizm destinasyonu haline geldiğini
ve Rodoplar’ın ortak turistik ürününe katkıda bulunan
turistik yerlere sahip olduğunu vurguladı. Murat, ”Tabii
ki, turizm altyapısı konusunda daha yapılacak çok iş
var” dedi.
Bu yılki
fuarda turizm mevzuatında
yapılan
değişikliklere yerel,
bölgesel
ve ulusal
turistik
ürünlerinin
tanıtımına vurgu
yapıldı.
Ardino
Belediyesi’nin standı en çok dikkat çekici olanlardandı,
ziyaretçilerin ve resmi konukların ilgisini çekti. Stantta Ardino’nun sembolü haline gelen Şeytan Köprüsü,
Kartal Kayaları Trak Tapınağı, Krivus Kalesi, yerli ressamların eserleri, reklam broşürleri ve Ardino’da turistik destinasyonlar hakkında malzemeler ve Ardino’nun
Sesi gazetesi tanıtıldı. Evgeniy Smirnov’un başkanlığındaki Laserwar Balkanlar Askeri ve Spor Kulübü’ne
ait lazer silahları en büyük ilgi gördü. Turizm Bakan
Yardımcısı Lüben Kınçev, Smolyan Valisi Nedyalko
Slavov, Ardino, Devin ve Çepelare belediye başkanları
lazer silahıyla isabetli atış yaptı. Tüm ziyaretçilere sulu
börek ve baklava ikram edildi.
Smolyan Valisi Nedyalko Slavov’un himayesi altında
uluslararası katılımla düzenlenen Uluslararası Turizm
Fuarı, 18-20 Ekim tarihlerinde Smolyan Drama Tiyatrosu fuayesinde gerçekleştirildi. Fuar, Rodopi Turist
Bölgesi Yönetim Teşkilatı, Rodopi Turizm Derneği ve
Smolyan Belediyesi tarafından Turizm Bakanlığının
desteği ile organize edildi.
Fuara dağ ve deniz tatil merkezleri, Türkiye, Macaristan, Makedonya, Estonya, otelciler, tur operatörler,
turizm dernekleri ve iş örgütleri katıldı.
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Bulgaristan Helsinki Komitesi, Simeonov’u Kınadı
Bulgar ist an Helsin k i Ko m i t e s i ( B H K ),
Bulgaristan’ın Kurtuluşu
İçin Ulusal Cephe (NFSB)
Partisi Genel Başkanı
olan Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov’un,
16 Ekim 2018 tarihinde
Engelliler Hakkında Kanun tasarısı ile ilgili kendi
televizyonu Skat’a verdiği
demeçte engelli çocukların anneleri hakkında
kullandığı ifadeleri sert
bir dille kınadı.
O zaman Simeonov, şu
ifadeleri kullanmıştı: ”Bu
kanun tasarısının hazırlanmasına yönelik çalışmalar, bir gram annelik
duygusu olmayan, çocuklarını düşünmeyen, sözde
hasta çocuklarını sıcakta,
yağmurda, çamurda dışarı çıkararak çocukları
üzerinden spekülasyon
yapan, toplumu manipüle eden bir grup bağıran
kadının isteklerini yerine
getirmek için başladı. Hiç
vicdanı sızlamadan onları
sadece maddi amaçlarına ulaşmak için bir araç
olarak kullandılar”.
BHK, Simeonov’un kullandığı ifadelerin Ayrımcılıktan Koruma Kanunu’na

gelli çocukların anneleri
ve yakınlarının protesto
eylemlerine karşı 20 000
kişinin katılımıyla büyük
bir gösteri organize edebileceklerini ima ettiler”.
BHK açıklamasında,”
Devlete yakın olan büyük
sermayeli şirketleri temsil
eden örgütler tarafından

benzer niyetlerin kamuoyuna açıklanması, barışçıl protesto hakkı gibi
temel insan haklarının
aleyhine olan özel ekonomik çıkarların kamuya
açık olmayan, perde arkasındaki etkilerinin endişelendiren belirtisidir”
diye belirtildi.

Hükümete göre
Bulgaristan nüfusu daha
iyi ve daha uzun yaşıyor
göre taciz teşkil ettiğini
ileri sürdü. Örgüt tarafından yapılan açıklamada
şu ifadeler yer aldı:” Bu
böyle, çünkü Simeonov
tarafından kullanılan
ifadeler, engellilerin ve
yakınlarının onurunu incitmekte, onları küçük
düşürmekte ve toplumda
aşağılayıcı bir ortam yaratmaktadır. Bu ifadelerin, hükümetin üst düzey
temsilcisi tarafından kullanılıyor olması gerçeği,
olayın bilançosunu ağırlaştırıyor ve BHK buna

karşı yasal işlem başlatma olasılığını ele alacak”.
BHK, ülkenin çeşitli
yerlerinde birkaç aydır
devam eden engelli çocukların anneleri ve yakınlarının protesto eylemlerini desteklemektedir ve
uzmanlık değerlendirme
ve imkanlar dahilinde yardım etmeye hazırdır.
BHK’nın açıklamasında
şöyle denildi:”22 Ekim
2018 tarihinde Başbakan
Yardımcısı Simeonov ile
birlikte düzenledikleri basın toplantısında Bulga-

ristan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (KRİB) temsilcilerinin
yaptığı açıklamaları da
kabul edilemez buluyoruz. O zaman KRİB temsilcileri, engelli kişileri işgücü piyasasına entegre
etmek için bazı önlemlere
karşı çıktı. Onlar, engelli
çocukların anneleri ve yakınlarının protesto eylemlerini, kesinlikle demokratik olmayan araçlarla siyaseti meşru bir şekilde
etkilemeye çalışan bir
"cunta" olarak niteledi En-

vatandaşlarının haklarının korunması alanında
devlet kurumlarının diğer
programlarının sürekli izlenmesi hizmetlerini de

sonra Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakanı Biser
Petkov, bununla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada Simeonov’un bu

getirilmesini istedi. Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) Milletvekili Anton
Kutev ve Volya (İrade)
Partisi Genel Başkanı

yürütmektedir.
Eğer bir hatırlatma gerekirse, Simeonov’un demografi politikasından sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak Engelli Kişilerin Entegrasyonu Konseyi
Başkanlığına getirileceği
açıklandı. Meclis Çalışma ve Sosyal Politikalar
Komisyonu oturumundan

göreve getirilmesinin normal olduğunu söyledi.
Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) partisi, sosyal
politikadan da sorumlu
olan Başbakan Yardımcısı Simeonov yerine
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın Engelli
Kişilerin Entegrasyonu
Konseyi Başkanlığına

Veselin Mareşki, sorunun
kanundan değil, bu politikadan sorumlu Başbakan
Yardımcılığı görevinde
bulunan Simeonov’dan
kaynaklandığını ve onun
Başbakan Yardımcılığı
görevinden alınmasıyla
sorunun ortadan kalkacağını söylediler.
Kırcaali Haber

Başbakanlık Basın Merkezinden yayımlanan yazılı
basın açıklamasında hükümetin kabul ettiği güncellenmiş 2012-2030 dönemine ilişkin Ulusal Demografik Gelişim Stratejisi Uygulama Planı 2017 faaliyet raporuna göre ortalama yaşam süresi artıyor,
standart ve yaşam kalitesi iyileşiyor, bebek ölümleri
azalıyor.
2015-2017 dönemi için hesaplanan ülke nüfusunun ortalama yaşam süresi 74,8 yıl olup, bir önceki
döneme göre (2014-2016) 0,1 yıl artmaktadır. Erkeklerin ortalama yaşam süresi 71,3 yıl iken kadınlarınkisi 7 yıl daha yüksektir - 78.4 yıl. Ortalama yaşam
süresi, şehir sakinleri için 75.6 yıl ve köylerde nüfus

Başbakan Yardımcısı Simeonov,
önemli bir görevden alındı
Başbakan Yardımcısı
Valeri Simeonov, hükümete bağlı olan Etnik ve
Entegrasyon Konularında
İşbirliği Ulusal Konseyi
Başkanlığı görevinden
alındı. Bu görevi Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev devralacak.
Simeonov’un bu görevden
alınmasına ilişkin teklif,
Başbakan Boyko Borisov
tarafından yapıldı.
Etnik ve Entegrasyon
Konularında İşbirliği Ulusal Konseyi, hükümete etnik ve entegrasyon konularında devlet politikasını
geliştirme ve uygulama
konusunda yardımcı oluyor. Konsey ayrıca etnik
azınlıklara mensup Bulgaristan vatandaşlarının
kurduğu sivil toplum kuruluşları ile devlet kurumları
arasında etnik ilişkiler ve
insan haklarının korunması alanında çalışan başka
sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği yapılmasına yardımcı olur, koordine eder
ve halkla istişareler yürütür. Konsey, 2012-2020
Bulgaristan Cumhuriyeti
Romanların Entegrasyonu Ulusal Stratejisi’nin etnik ilişkiler ve etnik azınlıklara mensup Bulgar

için 72.8 yıldır.
Basın açıklamasında nüfusun yaşam standardı ve
kalitesinde de olumlu değişiklikler olduğu belirtildi.
Atıfta bulunulan verilere göre 2017 yılında hane halkındaki birey başına düşen ortalama toplam gelir
5 586 leva olup 2016 yılına göre % 8,1 artarken,
Bulgaristan'ın 2008 yılında AB'ye girmesinden bu
yana hane halkındaki birey başına düşen toplam
gelir neredeyse 1.6 kat artmıştır.
2017 yılında 64 959 bebek doğdu, bunların 63
955'i (% 99.4) canlı doğan bebeklerdir. Rapora göre
bir önceki yıla göre canlı doğan bebek sayısı 1 029
ya da yüzde 1.6 azaldı. Aynı zamanda kadın başına
ortalama canlı doğan bebek sayısı da artmaktadır.
Bu sayı, 2001'de 1.24 ve 2016'da 1.54 iken geçen
yıl 1.56 idi. İlk çocuğun doğumunda kadınların ortalama yaşı, 2016'da 27 yıldan 2017'de 27.1’a yükselmektedir.
Rapordaki veriler, bebek ölümlerinin azaldığını
göstermektedir. 2017 yılında ülkede bir yaşın altında
408 çocuk öldü ve bebek ölüm hızı yüzde 6.4 idi. Bu,
şimdiye kadar ülkede kayıtlı en düşük değerdir. 2001
yılında bebek ölüm hızı yüzde 14.4, 2005 yılında
yüzde 10.4 ve 2016 yılında yüzde 6.5 idi.
Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSI) verilerine göre,
31 Aralık 2017 itibariyle Bulgaristan nüfusu, Avrupa
Birliği nüfusunun yüzde 1,4'ünü temsil eden 7 050
034'tür. 2016 yılına göre, ülke nüfusu 51 825 kişi
veya % 0,7 azaldı.
Raporda nüfus gelişimindeki en önemli demografik
eğilimin yaşlanma süreci olduğu belirtildi. 2017'nin
sonunda 65 yaş ve üstü kişilerin sayısı 1 481 908
veya yüzde21,0 idi. 2016 yılına göre, bu yaş grubundaki nüfusun payı yüzde 0,3 oranında, 2001 yılına
göre ise yüzde 4,1 oranında artış gösterdi.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Година: XII

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 448

Цена 0,80 Лв.

Milli güreşçimiz Taybe Hüseyin,
Dünya Şampiyonu Oldu

Milli güreşçi Taybe Hüseyin, Macaristan’ın başkent i Budape şte’de dü ze n l e n e n D ünya G ür e ş

Şampiyonası’nda Bulgaristan
adına altın madalya kazandı.
Final müsabakada 62 kg altı
kategorisinde Taybe, sürpriz

bir şekilde Ukraynalı Tacch’ı
eleyen Japonyalı Yukako Kawaii karşısında 6:2 skorla galip geldi.

Final maçta sert bir mücadele ortaya koyan Taybe Hüseyin, art arda üç hücumla 6
puan kazandı. Maçı hükmeden Taybe, haklı olarak dünya
şampiyonu oldu.
Japon güreşçi, sert başlangıç karşısında şaşkın görünüyordu. İkinci yarının sonunda
Yapon güreşçi iki puan elde
etti, ancak Taybe’nin mükemmel savunması skorun değişmesine izin vermedi.
Kubrat İlçesinin Mıdrevo
(Mesim Mahalle) köyünden
olan Taybe Hüseyin, 2010
yılında genç kızlarda Avrupa
şampiyonu oldu. 2012 ve 2013
yıllarında düzenlenen Dünya
Güreş Şampiyonalarında iki
kez gümüş madalya kazandı.
Nihayet 27 yaşındaki güreşçi,
bu yıl Dünya Güreş Şampi-

yonluğunu elde ederek emeğinin karşılığını aldı.
Rakibi göz önüne alındığında
galibiyetin önemi artıyor. Herkes biliyor ki Japon güreşçiler
yıllarca güreş sporunu domine etmektedir. Bu yılki dünya
şampiyonasında da diğer kategorilerde altın madalyaları
yine Japon güreşçiler kazandı
ve yalnızca Taybe, beşincisini
de kazanmaların önünde engel oldu.
İvo Angelov’un Dünya Güreş
Şampiyonluğunu elde ettiği
2013 yılından beri ilk defa bir
yarışmacı, Bulgaristan adına Dünya Güreş Şampiyonu
oldu.
Ödül töreninde Taybe Hüseyin, ödülünü almak için podyuma çıktığında Bulgaristan’ın
milli marşı çalındı.

Türk uzman doktorlar, akciğer nakli
yapmak için Bulgaristan’a gelecekler
Bulgaristan Ulusal Radyosunun (BNR) “Pazar 150” programına konuk olan Organ Nakli
Ajansı Müdürü Dr. Mihail Hristov, “Akciğer nakli için 15 kişi
sıra bekliyor” diye konuştu.
Dr. Hristov, “Bu hastaların
muayenesi yapılacak” dedi ve
bazılarının durumunun çok kötü
olduğunu söyledi.
Uzman doktor, İstanbul'dan
bir transplantoloji ekibi ile temasa geçildiğini bildirdi. Böyle
bir ihtimal olduğunda onların
Bulgaristan'da akciğer nakli
gerçekleştirebilecekleri konusunda anlaşmaya varıldığını
kaydeden Dr. Hristov, bunun
uzmanlarımız için bir eğitim
olacağını belirtti.
Uzman doktorun ifadesine
göre bu değerlendirilen ilk fırsattır. Dr. Hristov, ikinci adım
olarak uzman ekiplerin eğitimi,
tecrübe alışverişi ve Bulgaristan
vatandaşlarının tedavisi olmak
üzere benzer bir şekilde işbirliği yapılması için Hannover'den
transplantologlarla temas kurulacağını söyledi. Ayrıca temasların kesildiği Viyana'daki
Üniversite Kliniği’nin bir temsil-

cisi ile de görüşme yapıldığını
açıklayan Dr. Hristov, söz konusu kliniğin yalnızca bizimle
değil, Romanya ile de anlaşmayı durdurduğunu açıkladı.
Dr. Hristov,”Kliniğin argümanı

şey yedek bir planın olmaması
oldu, yani herhangi bir sözleşmenin yenilenmemesi durumunda ne yapacağız. İşte bu yüzden
bir yıl boyunca Avrupa’daki tüm
klinikler tarafından reddedilme

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

şöyleydi: “Ülkedeki organ bağışçılarının sayısında düşüş
var ve bu nedenle yabancı vatandaşlara tedavi sağlayamıyoruz” diye vurguladı ve böyle
bir nedenin başka klinikler tarafından da açıklandığını sözlerine ekledi.
Dr. Hristov, devamında şunları söyledi: ”Ajansta çalışmaya
başladığımda beni şaşırtan

durumuna gelindi. Bizde de bu
tür nakil ameliyatları yapamıyoruz. Uzmanlarımızın eşzamanlı
eğitimi, transplantasyon sonrası bakımı yapacak merkezlerin
sertifikalandırılması ve aynı
zamanda böyle bir durumda
Bulgaristan’da da akciğer nakli
yapılması için olasılık yaratılması”.
Kırcaali Haber
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