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Öğretmen maaşlarına yüzde 15 zam

Müslüman alemi Kurban Bay-
ramına kavuşma sevincini ya-
şadı. Bulgaristan’da Türklerin 
yoğun olarak yaşadığı Kırcaali 
şehrinde de mübarek kurban 
bayramı coşkuyla karşılandı. 
Yüzlerce Müslüman Türk, bay-
ram namazını eda etmek üzere 
Kırcaali Merkez Camii’ne akın 
etti. Bu bayramda da cami do-
lup taştı ve yine cemaatin yarısı 
bayram namazını cami avlusun-
da eda etmek zorunda kaldı. 

Saat 5.50’de kılınan sabah na-
mazının ardından Kuran okun-
du, tövbe ve istiğfar edildi. Daha 
sonra Bölge Müftüsü bayram 
namazına kadar yaklaşık ya-
rım saat cemaate günün anlam 
ve önemine binaen coşkulu bir 
vaaz ve nasihatte bulundu. Bay-
ram namazını kıldıran Merkez 
Cami Baş İmam Hatibi Erdinç 
Hayrullah, namazın kılınışının 
usulünü hatırlattıktan sonra 

Başmüftülük tarafından ilan edi-
len tam saat 7.30’da müminler 
namaza saf tuttular. Cami Baş 
İmam Hatibi Erdinç Hayrullah’ın 

bayram hutbesinden sonra edi-
len dualarla namaz sona erdi. 

Namazdan sonra bayramlaş-
maya geçildi. Müslümanlar, bir-

birleriyle kardeşçe kucaklaşıp, 
büyüklerin ellerinden, küçükle-
rin gözlerinden öperek, Kurban 
Bayramı’nı kutlayıp birbirlerine 
güzel dileklerde bulundular. 
Böylece küs olanlar bayram ve-
silesiyle barıştılar. Bayramlaş-
ma geleneğinden yararlanıp, 
şeker ve para toplamak için 
onlarca çocuk, cami kapısında 
müminlerin çıkmasını beklediler. 
Cami kapısı önünde iki kişi ve 
cami bahçesi yanında başka iki 
kişi ise bayram vesilesiyle ca-
miye yapılan para bağışlarını 
topladılar. Birbirleriyle bayram-
laştıktan sonra Müslümanlar ha-
zırladıkları kurbanlık hayvanları 
kesmek üzere evlerine gittiler.

Kırcaali Bölge Müftüsü Bey-
han Mehmet, Kırcaali Haber ga-
zetesi aracılığıyla herkesin bay-
ramını kutladı. Beyhan Mehmet, 
şunları dile getirdi: “Bugün yine 
bir sevinç, bir saadet, bir esen-

lik günü - Kırcaalimizde Kur-
ban Bayramı’nı idrak ediyoruz. 
Yüzlerce kardeşimizin sabahın 
erken saatlerinde bu mutluluğu 
paylaşmak üzere akın akın Kır-
caali Merkez Camiimize geldi-
ğini ve birlikte saf bağladığımızı 
gördük, mutlu olduk. Bu caminin 
artık bizi almadığını, ama aynı 
zamanda da İslam Kültür Mer-
kezinin inşaatının devam etti-
ğini belirtmek isteriz. İnşallah 
en yakın zamanda tamamlanır 
da, orada da aynı şekilde kar-
deşlerimize huzurlu bir ortamda 
ibadet imkanı sağlamış oluruz. 
Kurban Bayramı adı üstünde 
Kurban ibadetinin de yapıldığı 
ve böylelikle de Cenab-ı Allah’ın 
muhabbetine vesile kılındığı bir 
ortam. Müftülük olarak kardeş-
lerimizin katkıları, Türkiye’den, 
Almanya’dan da derneklerin 
yardımlarıyla başta Diyanet 
Vakfı olmak üzere 65 büyükbaş 
hayvanın ve aynı zamanda 11 
küçükbaş kurbanın dağıtımını 
gerçekleştireceğiz. Bunun ilk 
önce sosyal kurumlardan, ye-
timhanelerden, huzurevlerinden 
başlatmak suretiyle yapacağız. 
Ve aynı zamanda Kırcaali ilimiz-
de yaklaşık 400 yerleşim mer-
kezleri var. Bütün bu merkezler-
deki halkımızın, köy, kasaba ve 
mahallelerde olmak üzere ihti-
yaç sahibi kardeşlerimizi tespit 
ederek, onlara kurban sevincini 
paylaşmak üzere “Bayramınız 
mübarek olsun” diyerek, birer 
pay ikram etmeye çalışacağız. 
Allah kabul eylesin!”. 

Kırcaali Merkez Camii’nden 
başka tüm Kırcaali ilinde bulu-
nan yaklaşık 350 cami ve mes-
citte kılınan bayram namazı ile 
Kurban Bayramı coşkuyla kar-
şılandı.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı önü-
müzdeki ayda seçim öncesi 
vaat edilen öğretmen maaşları-
na zam yapılacağı duyurusunu 
yaptı. 

1 Eylül’den itibaren devlet 
okullarında farklı branşlarda ça-
lışan öğretmenlerin maaşlarına 
yüzde 15 zam yapılacak. 

Bir okul müdürünün asgari üc-
ret tutarı 887 levadan 950 leva-
ya yükseltilecek. Başöğretmen-
lerin maaşları en az 836 leva, 
onların yardımcıları kıdemli 
öğretmenlerin maaşları ise 792 
leva olacak. 

Diğer öğretmenler, eğitmenler, 
dil ve konuşma terapistleri, psi-
kologlar, danışman öğretmenler, 
akompanistler, koreograflar, ant-
renörler (spor eğitimcileri), işit-
me ve konuşma rehabilitasyon 
uzmanları ve bilgisayar dersliği 
yöneticileri başlangıçta 760 leva 
maaş alacak. 

Bakanlıktan yapılan açıklama-
da bazı öğretmenlerin çocukla-
rın okulda kalmasına yönelik 
tedbirlerle ilgili olarak maaşla-
rına ek ödenek alacakları bildi-

rildi. 
Önümüzdeki eğitim öğretim yı-

lının başından itibaren zorunlu 
olan anaokuluna ve okula git-
mek istemeyen çocuk ve öğren-

cilerin okula devam etmesine 
yönelik çalışmalar yürüten ortak 
ekiplere katılan öğretmenlerin 
maaşlarına yüzde 4 zam yapı-
lacak. 

Ders içeriğini kavrayamamış 
veya ana dili Bulgarca olmayan 
çocuklarla ek çalışmalar yapan 

öğretmenlerin maaşlarına da 
aynı oranda zam yapılacak. 

Boyko Borisov’un başkanlı-
ğındaki üçüncü hükümet döne-
minin sonuna kadar öğretmen 

maaşlarına iki kat zam yapma 
vaadiyle bu yıl iktidara geldi. 

Eğitim ve Bilim Bakanlığı tara-
fından açıklanan istatistik veri-
lere göre ülkede öğretmenlerin 
yüzde 45’i 50-60 yaş arasında. 
30 yaş altında öğretmenler ise 
ancak yüzde 6 oranındadır. 

Kırcaali’de Kurban Bayramı Coşkusu
Resmiye MÜMÜN
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Başmüftü Dr. Mustafa Hacı: “İmamlar 4 aydan beri maaş almıyor”
-Sayın Dr. Mustafa 

Hacı, Başmüftülük ku-
rumunun Türkiye Di-
yanet İşleri Başkanlığı 
tarafından finanse edil-
mesinin durdurulması 
kararı çok konuşulan 
bir konudur. Kısa bir 
süre içinde sorunun 
çözülme ihtimali var 
mı? 
- Bu Başmüftülük önün-

de duran çok ciddi bir 
sorundur. İmamlar ve 
bölge müftülüklerinin ve 
Başmüftlülüğün diğer 
görevlileri 4 aydan beri 
maaş almadı. Bulgaris-
tan Başbakanlık Dinler 
Müdürlüğü ve Türkiye 
Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı arasında mali destek 
verilmesine ilişkin bir 
sözleşme vardı. Ne ya-
zık ki, önceki teknokrat 
hükümeti bu sözleşmeyi 
iptal etti ve finansman 
desteği durdu. Bu konu-
nun kısa bir sürede Din-
ler Müdürlüğü ve Türkiye 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından başka hükü-
met düzeyinde de hal-
ledilmesini umuyorum. 
Böylece ülkedeki Müs-
lümanların imamların ve 
dini önderlerin hizmet-
lerinden yararlanmaya 
devam etmesine ve dini 
görevlilerin ailelerini ge-
çindirebilmek için dü-
zenli olarak aylık ücret 
almaya devam etmesine 
imkan sunulacaktır. 
-Ülkede imamların 

protesto düzenlemesi 
bekleniyor mu? Ra-
mazan ayından önce 

protesto hazırlığından 
bahsedilirdi? 
-Böyle galeyana ge-

lenler vardı. Başmüftü-
lük memnuniyetsizliği 
yatıştırmaya çalışıyor. 

Hatırlatmam gerekirse, 
2010 yılında bu tür prob-
lemler yaşandığı sırada 
biz protestolar organize 
ettik. Fakat o zaman so-
runlar ülke içi meselele-
riydi. Şimdi uluslararası 
durum bu kadar karma-
şık bir hale gelmişken 
ne Müslümanlar, ne de 
devlet açısından ülkede 
İslam’ın barış ve hoşgö-
rü dini olarak korunması-
nı sağlayan kişilerin ken-
dilerinin protesto yapma-
sı iyi bir şey olmayacak. 
Böyle bir şey olursa, 
bundan çıkar elde etme-
ye çalışan kişiler olacak. 
Bazı siyasetçiler de ola-

bilir. Bu yüzden protesto 
gösterileri yapılmaması 
için elimizden geleni ya-
pıyoruz. Bu sorunun en 
kısa sürede çözümü için 
elimizden geleni esirge-

miyoruz. 
-Genç ve eğit imli 

imamların maaş öden-
memesinden dolayı 
görevden ayrılması 
bekleniyor mu? Böyle 
bir ihtimal var mı? 
- Bazı imamlar artık gö-

revden ayrıldı ve çalış-
mak için Batı Avrupa’ya 
gitti. Orada ya inşaat, ya 
da kır işlerinde çalışıyor-
lar. Onlar orada ülkemize 
kıyasla daha iyi ücret alı-
yorlar. Bir parantez açıp 
şunu söyleyeceğim: En 
iyi seçenek, bu kişilerin 
maaşları Bulgaristan 
devleti tarafından öden-
mesidir. Onlar devlet 

için çok yararlı bir faa-
liyet gerçekleştiriyor ve 
dolaylı bir şekilde milli 
güvenliği de koruyor. 
Radikal görüşlü kişilerin 
camilere ve Müslüman-

ların arasına girmesine 
ve onları devlete karşı 
kışkırtmaya çalışmasına 
izin vermeyen onlardır. 
-Diyanet İşleri Baş-

kanlığının desteği ile 
vahabizm propagan-
dası yapan radikal gö-
rüşlü Arap vakıflarının 
ülkemizde faaliyetine 
son verildiği konuşu-
luyor. Başmüftülük, 
İslam’ın hoşgörülü bir 
din olarak uygulanma-
sını nasıl sağlıyor? 
-Genel olarak Bulga-

ristan Müslümanları din-
sizler dahi başka dinlere 
mensup olan kişilere 
karşı hoşgörülü bir yak-

laşım sergiliyor. Bu top-
raklarda Müslümanlar ve 
Hıristiyanlar asırlar boyu 
hep birlikte yaşamışlar-
dır. Sorun yaşanmamış-
tır. Bizler atalarımızdan 
diğerlerine karşı hoşgö-
rülü olmayı aşılayan bir 
İslam dini anlayışı be-
nimsemişizdir. Bu bizim 
geleneğimizdir. Bu bizim 
kimliğimizdir. Hiçbir şe-
kilde bu anlayıştan geri 
adım atmayacağız. Bu 
anlayış bize barışçıl bir 
şekilde dinimizi uygula-
mamıza ve diğer dinlere 
mensup olan kardeşleri-
mizle iyi komşuluk ilişki-
leri içinde yaşamamıza 
imkan sunmaktadır. 
-Başbakan Boyko 

Borisov’un Başmüf-
tülük için finansman 
bulup, görevli ler in 
maaş sorununun sona 
ermesini bekliyor mu-
sunuz? 
-Tüm siyasetç i ler in 

böyle bir fikir etrafında 
birleşmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Sadece 
Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftülüğü değil, 
ülkedeki tüm dini kurum-
lara devlet tarafından bu 
tür bir destek ve finans-
man sağlanması gerekir. 
Bulgaristan Dini Cema-
atler Ulusal Konseyinde 
problemlerimizi konuşu-
yoruz. Halk Meclisinin 
uzlaşmaya varılarak ka-
bul edeceği bir kanunla 
normal olarak işlevlerini 
görebilmesi ve kimseye 
bağlı olmaması için dini 
kurumlara f inansman 

sağlanması gerekir. 
-Vakıf mallarının iade 

edilmesi sorusu çok 
kez ortaya atıldı. Bu 
mesele çözülürse, 
Başmüftlüğün kendini 
finanse etmesini ko-
laylaştıracak mı? 
-Bizim bildiğimiz vakıf 

mülkleri iade edildiği tak-
dirde Başmüftülüğün ne 
dışarıdan finanse edil-
mesine, ne de Bulgaris-
tan devleti tarafından fi-
nanse edilmesine gerek 
kalmayacak. Ne yazık ki, 
çoğu yerde vakıf mülkleri 
harap edildiği sırada on-
lara ilişkin belgeler de 
yok edilmiştir. Bu yüzden 
iade talebinde bulunamı-
yoruz. Nesebır’da 40 de-
karlık bir vakıf arazisini 
veya Yambol’daki kapalı 
çarşıyı örnek vereceğim. 
-Toplumumuz genel 

olarak İslam dini dahi 
dinlere karşı hoşgörü-
lü mü davranır? 
-Toplum yaşam tarzı 

düzeyinde hoşgörülü-
dür. Ancak devlet düze-
yinde hoşgörülü değil-
dir. Sadece İslam dinine 
karşı değil, tüm dinlere 
karşı hoşgörülü değil-
dir. Bulgaristan’da dini 
inançlar marjinalleştiril-
miştir. Hala tanrıtanımaz 
siyasetçiler var. Çoğu 
defa bazı siyasetçilerin 
bir dini savunduğunu 
görmekteyiz, ancak bu 
maddi menfaat elde et-
mek amacı ile yapılan 
bir şeydir. Din üzerinden 
çıkar sağlıyorlar. 
         Söyleşi: G. Kulov

Geleneksel Sürmenler şenliği büyük ilgi gördü
Kırcaali ilçesi Şiro-

ko Pole (Sürmenler) 
köyünde düzenlenen 
geleneksel köy şenliği 
büyük ilgi gördü. Şenlik 
Şiroko Pole Muhtarlığı 
ve yerel Zora Halk Top-
lum Merkezinin deste-
ği ile organize edildi. 
Şenliğe köy halkından 
başka civar köylerin 
pek çok sakini, Türkiye 
ve Batı Avrupa’da ika-
met eden vatandaşlar 
katıldı. 
Şenlikte konuklar ara-

sında Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis, HÖH Kırcaali İl 
Başkanı Müh. İzzet Şa-
ban, Kırcaali Milletvekili 
Adlen Şevked, Belediye 
Meclis Üyeleri ve köy 
muhtarları hazır bulun-
du. 
Şenliğinin açılışını ya-

pan Şiroko Pole muhta-
rı Şükrü İsmail, “Şenliğe 
hoş geldiniz demekten 
şeref ve memnuniyet 
duyuyorum. Böyle bir 
günde yaptığı işlerle 
köyümüzün geleceği-

ni inşa eden herkese 
teşekkürlerimi arz et-
mek isterim. Gençlere 
coşkusunu koruyup ve 
atalarımızın vasiyetle-
rini yerine getirmelerini 
temenni ederim” dedi. 

Şenlik programında 
spor ve kültür etkinlik-
leri yer aldı. Satranç ve 
masa tenisi turnuvaları 
düzenlendi. Zora Halk 
Toplum Merkezine bağlı 
Bahriye Mümün’ün yö-

netmenliğindeki folklor 
ekibi, sunduğu göste-
rilerle izleyicilere ne-
şeli anlar yaşattı. Yerel 
amatör folklor sanatçı-
ları Bulgar ve Türk halk 
oyunları, skeç, oyun 
gösterileri sundu ve iz-
leyicilerden büyük alkış 
aldı. 
Kökenleri Şiroko Pole 

köyüne dayanan Kasim 
Yalçın ve Erkan Güler’in 
yönetmenliğindeki İzmir 
Sürmenler Halk Oyun-
ları Grubu, şenliğin özel 
konuğu oldu. Grup, Ka-
radeniz ve Trakya Türk 
halk oyunları ve skeç 
gösterileri yaptı. Gele-
neksel Zeybek dansı 
ise izleyicileri Türk halk 
oyunlarının büyülü dün-
yasına götürdü. 
Erkan Güler, “Bölgeye 

ilk defa geliyoruz. Köy 

halkının misafirperver-
liğine hayran kaldık. 
Dostluğumuzu güçlen-
dirmek için önümüzdeki 
yıl tekrar buraya gelme-
yi umuyoruz” diye ifade 
etti. 
Belediye Başkanı Ha-

san Azis, katılımcılara 
selamlama konuşma-
sında, “Bugün sizler 
özel konumdasınız, 
çünkü Türkiye’den mi-
safirleriniz var. Onlar 
bizim kardeşlerimiz ve 
evlatlarımız” diye ifade 
etti. Hasan Azis, köy-
de, Türkiye’de, Avrupa 
ve Amerika’da ikamet 
eden hemşerilerin bir-
leşerek, memleketlerini 
unutmaması için bölge-
de her bir yerleşim ye-
rinde dernek kurulması 
gerektiğini vurguladı. 
           Kırcaali Haber
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Bulgaristan’ın en fakir bölgelerinde 
işsizler emek sömürüsü kurbanı oluyor

A n i m u s  D e r n e ğ i 
Vakfı ver i ler ine göre 
Bulgaristan’da emek sö-
mürüsü amacıyla insan 
kaçakçılığı kurbanları, 
cinsel sömürü amacıyla 
insan kaçakçılığı kurban-
larından sonra ikinci sıra-
da yer aldı. 

Sadece bu yılın ilk altı 
ayında potansiyel emek 
sömürüsü kurbanı oldu-
ğuna dair Ulusal İnsan 
Kaçakçılığıyla Mücadele 
Komisyonu tarafından 14 
ihbar alındı. 

Komisyonda görevli ba-
şuzman Stefan Ralçev, 
2016 yılında bu tür 43 ih-
bar alındığını bildirdi. 

Geçen yıl toplam 447 
insan kaçakçılığı kurbanı 
arasında emek sömürüsü 
kurbanı olanlar 31 kişidir. 

Komisyonun veriler i-
ne göre 2013 yılında 44, 
2014 yılında 16, 2015 yı-
lında ise 22 kurban tespit 
edildi. 

Uluslararası Çalışma Ör-
gütü verilerine göre dün-
ya çapında 21 milyon kişi 
emek sömürüsü kurbanı-
dır. Onlar dolandırılarak 
zorla çalıştırma tuzağına 
düşmüşlerdir. 

Özel sektörde zorla ça-
lıştırılanlar 18,7 milyon 
kişidir (yüzde 90). 14,2 

milyon kişi (yüzde 68) ise 
tarım, inşaat, üretim sek-
törlerinde ve ev hizmetçisi 
olarak çalıştırılıyor. 

Güneydoğu Avrupa’da 
1000 kişiden dördüncüsü 
emek sömürüsü kurbanı-
dır. 

Europol verilerine göre 
dünya çapında emek sö-
mürüsü amacıyla insan 
kaçakçılığından elde edi-
len gelirler yılda 3,5 milyar 
avroya ulaşıyor. 

A n i m u s  D e r n e ğ i 

Vakfı’nın gerçekleştirdi-
ği projenin koordinatörü 
Nadya Kojuharova, “Emek 
sömürüsü amacıyla insan 
kaçakçılığı kurbanları 
arasında en büyük grubu 
oluşturan Bulgaristan va-
tandaşlarıdır” dedi. 

Kojuharova’nın ifadeleri-
ne göre çok defa meslek 
sahibi olmayan elemanlar 
aranan yazın büyük risk 
vardır. 

Animus Derneği Vakfı, 
üçüncü yıl bir proje kap-

samında emek sömürüsü 
amacıyla insan kaçakçılı-
ğın önlenmesine yönelik 
ulusal kampanya gerçek-
leştiriyor. Kampanya sos-
yal bir deneme ile başladı. 
Danimarka’da günde 130 
avro ücret karşılığında 
yeşil havyar toplamak için 
işçi arandığına dair sahte 
bir ilan verildi. 

Sofya şehrinin birçok 
noktasında bulunan ilanın 
sahte olduğunun anlaşıl-
masına rağmen elektronik 

posta aracılığıyla 150 kişi 
başvurdu. 

Bu kişilere dernek tara-
fından sahte ilanları nasıl 
ayırt edeceklerine dair ay-
rıntılı bilgi verildi. 

Çok defa sahte ilan-
lar Yunanistan, Roman-
ya, Çek, İspanya ve 
İtalya’da çalışmak üzere 
işçi arandığına dair veri-
liyor. Uzmanlar, ilanlarda 
mesleki yeterlilik belgesi 
ve yabancı dil bilinmesi 
istenmemesine rağmen 
yüksek ücretli pozisyon 
bulunduğu durumlarda 
dikkatli olunması tavsiye-
sinde bulundular. 

Uzmanlar, yurt dışına 

çalışmak üzere gitmeden 
önce vatandaşların mut-
laka kendilerinin anladığı 
bir dilde iş sözleşmesi 
imzalamaları, İstihdam 
Ajansının internet sitesin-
de arabuluculuk yapan 
firmaları yoklamaları ve 
dolandırıcılık durumunda 
diplomatik temsilciliklerle 
nasıl irtibata geçecekle-
rine dair bilgi sahibi ol-
maları gerektiğine dair 
uyardılar. 

Bulgaristan’da en çok 
emek sömürüsü kurbanı 
olan kişiler işsizliğin yük-
sek olduğu Kuzeybatı ve 
Kuzeydoğu Bulgaristan 
bölgelerindendir. 

3 yaşındaki çocuklar sınavdan geçirilecek
Eğitim ve Bilim Bakanı 

Krasimir Vılçev ve ekibi 
tarafından basına tanıtı-
lan Kapsayıcı Eğitim Yö-
netmeliği taslağında 3 - 3 
buçuk yaş arası çocuklara 
öğrenme güçlüğü riskine 
ilişkin tarama testleri ya-
pılması öngörülüyor. 

Anaokullarında görevli 
tüm öğretmenlere bunun-
la ilgili eğitim verilecek. 
Onlar, Bulgar Bilimler 
Akademisi’nde çalışan bi-
lim adamları ve uzmanlar 
tarafından çocukların ya-
şına göre hazırlanan testi 
uygulayacak. 

Eğitim ve Bilim Bakan 
Yardımcısı Denitsa Saçe-
va, “Testlerle bu yaştan 
itibaren yapılacak mak-
sada yönelik çalışmalarla 
böyle güçlüklerin giderile-
bilmesi hedefleniyor” diye 
kaydetti. Projede öğret-
menlerin yapmış olduğu 
idari işlerin 10 kat azal-
tılması öngörülüyor. Şu 
anda bir okulda 15 engelli 
çocuk eğitim görüyorsa, 
öğretmenlerin bir eğitim 
öğretim yılında yaklaşık 

480 yazılı belge hazırla-
ması gerekir. Belgelerin 
40 civarına düşürülmesi 
öneriliyor. 

Başka bir değişiklikle 
okullarda öğrencilerin 

kariyer gelişimine yönelik 
danışmanlık hizmeti sağ-
lanacak. Bu amaç için 
danışman öğretmenler 
ve psikologlar, öğrencile-
re Eğitim ve Bilim Bakan-
lığının (MON) “Okul Eğiti-
minde Kariyer Yönlendir-
me Sistemi” adlı projesi 
kapsamında hazırlanan 
anketleri doldurtacak. Ka-
riyer Yönlendirme-MON 
Portalı’nın veri kaynakla-

rı da kullanılacak. Bakan 
Danışmanı Mariya Se-
mercieva, şimdiye kadar 
65 binin üzerinde çocu-
ğun kariyer yönlendirme 
hizmeti aldığını belirtti. 

Ülke çapındaki 42 okulda 
pilot proje kapsamında 
kurulan Kariyer Yönlen-
dirme Merkezleri öğren-
cileri kendilerine uygun 
olan mesleklere yönlen-
dirmektedir. 

Semercieva, “İleride tüm 
okullarda böyle merkezler 
olması öngörülüyor” dedi. 

Öğrencilerin derslere 
girmemeleri konusunda 
da değişiklikler öngörü-

lüyor. Şimdiye kadar mü-
dürler haklı ve geçerli ma-
zeretlerle öğrencinin üç 
derse girmemesine izin 
verirdi. Bakan Yardımcısı 
Tanya Mihaylova, “Yapı-
lacak değişikliklerle artık 
sınıf öğretmenleri buna 
izin verecek. Öğrencinin 
haklı ve geçerli mazeret-
lerle 7 güne kadar okula 
gitmemesi durumunda 
ebeveynlerinin müdüre 
bildirim yapması gerekir. 
Öğrenciye 7 günden fazla 
okula gitmeme izni ancak 
Öğretmenler Kurulu ta-
rafından verilebilir” diye 
vurguladı. 

Okullarda yapılan ders 
dışı çalışmaların ve sı-
nıf öğretmeni derslerinin 
sağlık eğitimi, sağlıklı 
beslenme, ilk acil yardım 
ve başka konuları da kap-
saması öngörülüyor. Kü-
tüphanelerde ise Bulgar 
yazarlarına ithaf edilen 
tematik görüşmeler dü-
zenlenecek. Sivil eğitim, 
ekolojik eğitim ve kültür-
lerarası eğitim kapsamın-
daki konular ele alınacak. 

Bal fiyatlarına yüzde 
20 zam geliyor

Bu yıl yüzde 60’a ulaşan arı ölümlerinden dolayı ül-
kede bal fiyatlarına yüzde 20 zam gelecek. Bal üreti-
cilerinin ifadelerine göre Ukrayna ve Çin’de üretilen 
ballarla karıştırıldığı için pazarlarda satılan arı ürünleri-
nin yaklaşık üçte birisi gerekli niteliklere sahip değildir. 

Son aylarda ülke çapında yüksek oranda toplu arı 
ölümleri tespit edildi. Rusçuk bölgesinde arı kolonile-
ri yüzde 100 telef oldu. Bal üreticileri önemli oranda 
düşük arı ürünleri elde edilmesini, bal fiyatlarının ise 
yükselmesini bekliyor. 

Arı yetiştiriciliği yapan İvan Kınev, “Balın fiyatı ger-
çekten yükseldi, hem de perakende satış fiyatı yük-

seldi. Toptan satış fiyatları konusunda hala bir şey 
söyleyemiyoruz, çünkü bu yılki üretim sona ermedi. 
Perakende bal satış fiyatı Rusçuk’ta yerel düzeyde 
yüzde 20-25 yükseldi” dedi. 

Arı yetiştiricileri düşen arı popülasyonunu artık ar-
tırdı. Bu yüzden bal fiyatlarına yeni bir zam yapılması 
beklenmiyor. 

İvan Kınev, “Bu yılki fiyat bu düzeyde kalacak. Fiyat 
kesinlikle iyi düzeydedir. Perakende bal satışı fiyatları 
bal çeşitlerine göre 8-13 leva arasında değişiyor” diye 
ifade etti. 

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışından bal ithalatı ya-
panlar başka bir sorun yaratıyor.

Bulgaristan Bal Üreticileri Federasyonu Başkanı Ni-
kolay Kumanov, “AB Komisyonu, Çin ve Ukrayna’dan 
gümrüksüz bal ithalatı yapılmasına izin verdi ve bu da 
hemen balın kalitelisidir. Herkesçe malumdur ki, Bul-
garistan, Romanya ve Sırbistan’da üretilen ball dünya-
da en kaliteli ballardır. Ev ortamında balın kaliteli olup 
olmadığı en kolay anlaşılabilir. Bir kaşık balın suyla 
karıştırılmasında bal ne kadar yavaş erirse, demek o 
kadar yüksek yoğunluğa sahiptir” diye yorum yaptı. 

AB Bal Arıları Haftası etkinlikleri sırasında uzmanlar, 
pazarda satılan balın yüzde 30’unun gerekli niteliklere 
sahip olmadığını kaydetti. 
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Plovdiv-Asenovgrad yolunu yenileme 
ve genişletme çalışmalarına başlandı
Bölgesel Kalkınma ve 

Bayındırlık Bakanı Niko-
lay Nankov ve Yol Altya-
pısı Ajansı Yönetim Ku-
rulu Üyesi Müh. Svetos-
lav Glosov’un katılımıyla 
gerçekleşen temel atma 
töreninden sonra Filibe-
Asenovgrad (Stanimaka) 
yolunu yenileme ve ge-
nişletme çalışmalarına 
başlandı.
Törende konuşan Ba-

kan Nankov, “Bu proje 
son derece önemli ve 
onunla Büyümedeki 
Bölgeler Operasyonel 
Programı kapsamında 
ciddi miktarda sağlanan 
hibe desteğinden ya-
rarlanmaya başlıyoruz” 
dedi. Bakan, daha 1982 
yılında 11 kilometrelik 
yol kesiminin otoban öl-
çülerinde olması tasar-

landığını, Filibe bölgesi 
ve Rodoplarda bulunan 
birkaç ilçenin ekonomik 

gelişim eksenini oluştur-
duğunu anımsattı. 
Yoğun trafikten dolayı 

yolun genişletilmesi ge-
rekli oldu. Yol üzerindeki 
trafikte yılda 28 000 araç 

yer almaktadır ve bu da 
Trakya Otobanında ger-
çekleşen trafiğin yakla-
şık yüzde 80’ini oluştu-
ruyor. 
Projenin maliyeti 24 

792 216 leva, bu miktarın 
21 073 384 levalık kısmı 
operasyonel program 
kapsamında, diğer kısmı 
ise devlet bütçesinden 
sağlandı. Proje süresi 
15 ay. Projeye göre yol-
da arıza şeridi ile birlikte 
9 metre genişliğinde her 
iki yönde ikişer şerit ve 
onları birbirinden ayıran 
2 metre genişliğinde bir 
şerit bulunacak. Onarım 
yapılacak kesim çevre 
yolunun ayrıldığı yerde 
bulunan dönel kavşak-
tan başlayarak, yine 
Asenovgrad’ın girişin-
deki dönel kavşakta bi-

tecek.
Aynı tesislerle Kuklen 

ve Krumovo köyleri ile 
bağlantı yolları da yapı-
lacak. Projenin bir kısmı 
Filibe, Kuklen, Rodopi, 
Asenovgrad Belediye 
Başkanları ile yapılacak 
görüşmeden sonra ge-
liştirilecek. Yolun her iki 
tarafına ilgili şirketler ta-
rafından kullanılacak biti-
şik şeritler inşa edilmesi 
planlanıyor. 
Bakan Nikolay Nenkov, 

Büyümedeki Bölgeler 
Operasyonel Programı 
kapsamında onarılacak 
diğer yolların 23 milyon 
leva maliyetindeki Ase-
novgrad-Kırcaali kesimi 
ve Filibe-Kriçim kesimi 
olduğunu sözlerine ek-
ledi. 
             Kırcaali Haber

Bakan Petrov: Ulusun psikolojik 
sağlığı sorunu endişe vericidir
Düzenlenen basın 

toplantısında konuşan 
Sağlık Bakanı Prof. Dr. 
Nikolay Petrov, “Ulusun 
psikolojik sağlığı sorunu 
çok güncel ve endişe ve-
ricidir” diye altını çizdi.
Bakan, sağlık sektö-

rüne ilişkin öncelikleri 
tanıttı. “Bu alanda alına-
cak tedbirlerden biri psi-
kolojik hastaları için bir 
tescil kayıt sistemi oluş-
turulmasıdır. Bu sisteme 
erişim Sağlık Bakanlığın-
dan başka tüm kurumla-
rın yararına olacak, çün-
kü bu tür hastaların araç 
kullandığı, silah sahibi 
olduğu ve belalara ne-
den olduğu olaylar var” 
dedi. 
Prof. Dr. Petrov, başka 

önemli bir sorunun bu tür 
hastaların nasıl tedavi 
edildiği, tedaviye yönelik 
nasıl talimatlar verildi-
ği, tedaviye ne şekilde 
son verildiği, hastanın 
hastalığın pençesinden 
kurtulup kurtulmayacağı 
ve çalışma gücünün ne 
durumda olduğu ile ilgili 
olduğunu ileri sürdü. 
“Ne durumda olduğu-

muzu görmek için ilk 
önce psikolojik hastaları 

kayıt sistemi oluşturaca-
ğız” diye belirtti. Bakan, 
böyle bir kayıt sisteminin 
en önemli hedefinin psi-
kolojik hastaların nerede 
bulundukları bilinmesi ol-
duğunu söyledi. 
Ülkede uyuşturucu ba-

ğımlılarının tedavi edil-
mesine yönelik tedbirler 
alınması öngörülüyor. 
Bakanlık, uyuşturucu 
kullanan yeni yetişenle-
re kompleks hizmetler 
ve erken tedaviye ilişkin 
programlar ve onların 
sosyal bütünleşmesine 
ilişkin programlar ha-
zırlama sorumluluğunu 
üstlendi. 
Cezaevlerinde yatan-

lar arasında uyuşturucu 
kullananlara yönelik hiz-
metlerde bulunulacak. 
Bundan başka Sağlık 
Bakanlığı, eğitim ve tıbbi 
amaçla uyuşturucu mad-
de talebi kontrolünün ge-
liştirilmesiyle uyuşturucu 
talebinin azaltılmasına 
ilişkin programlar hazır-
lamayı da üstlendi. 
Bakan Petrov, bazı ilçe 

merkezlerinin uyuştu-
rucu kullanımının ön-
lenmesine yönelik iyi 
çalışmalar yürüttüğünü, 

bazılarının ise bu konu-
da başarılı olmadığını 
ve bu yüzden de onların 
arasında deneyim deği-
şimi yapılmasının teşvik 

edileceğini söyledi. 
Prof. Dr. Petrov, Ulu-

sal Eczane Haritasının 
geliştirileceğini ve onun 
üzerinden nüfusun ge-
reksinimlerinin belir-
leneceğini vurguladı. 
Böylece merkezlerden 
uzak yerleşim yerlerin-
de eczane açılması için 
teşvikler öngörülmekte-
dir. 24 saat hizmete açık 

olan eczanelere de bu 
tür teşvikler olacak. 
Başka bir öncelik ger-

çek zamanda Sağlık 
Bakanlığı, Ulusal Sağlık 

Sigorta Kasası (NZOK), 
Ulusal Sigorta Enstitüsü 
(NOİ), Ulusal Gelirler 
Ajansı (NAP) ve tıp ve 
sağlık hizmetleri tedarik-
çileri arasında bağlantı 
kuran entegre bilgi siste-
mi kurulması aracılığıyla 
elektronik sağlık hizmet-
lerinin geliştirilmesi ve 
elektronik sağlık kartı, 
elektronik sağlık dosya-

sı ve elektronik reçete 
uygulanmasıdır. 
Bakan Prof. Dr. Pet-

rov, “Elektronik sağlık 
hizmetleri en büyük ön-

celiğimizdir. Bunu iki yıl 
içinde gerçekleştirmemiz 
gerekir” diye belirtti. 
Diş hekimliği hizmetle-

ri konusunda çocuk, öğ-
renci ve yaşlı kimselere 
yönelik diş protezi ta-
kılmasına yönelik prog-
ramların hedefe uygun 
olarak finanse edilmesi 
öngörülüyor. Kırılgan 
kesimlere ait grupların 

sağlık hizmetlerine eri-
şiminin iyileştirilmesi ve 
onlara eşit erişim imkanı 
sağlanması öngörülüyor. 
Başka bir öncelik he-

kimlerin katıldığı uz-
manlık programlarının 
iyileştirilmesi. Periyodik 
olarak görüşmeler ger-
çekleştirilmesi ve onların 
haberdarlık derecesinin 
belirtilmesi yoluyla sağlık 
alanında insan kaynak-
larının sürdürülebilir bir 
biçimde geliştirilmesidir. 
Sağlık Bakanı, “Hekim-

ler Birliği ile paralel bir 
biçimde akreditasyon 
sisteminin iyileştirilme-
si için çalışacağız. Bu 
bağlamda hastane ön-
cesi sağlık hizmetlerinin 
kapasitesinin artırılması, 
herkesten önce kırılgan 
kesimlere yönelik kombi-
ne bakım hizmetleri su-
nulmasına başlanılması 
bekleniyor. Hastane ön-
cesi sağlık hizmetlerine 
yönelik profilaktik tedavi 
ve dispanserde tedavi 
için yapılan giderlerin 
artırılması öngörülüyor” 
diye açıklamada bulun-
du. 
           Kırcaali Haber
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Elmalı’daki güreş turnuvasında 
Mustafa Kafeci başpehlivan oldu

Ardino’nun (Eğridere) 
Yabılkovets (Elmalı) kö-
yünde şenlik programı 
kapsamında düzenlenen 
geleneksel serbest güreş 
turnuvasında Kırcaali Gü-
reş Spor Kulübü yarışma-
cısı 15 yaşındaki Musta-
fa Kafeci, en büyük ödül 
olan koçu kazandı. Koç, 
Yabılkovets muhtarı Mü-
zeyyen Süleyman ve  Or-
ganizasyon Komitesi Baş-
kanı Hikmet Akbulut tara-
fından bağışlandı. Finalde 
Kırcaali Güreş Kulübünün 
gelecek vaat eden genç 
güreşçisi, takım arkadaşı 
Mümün Durmuşali’yi tuşla 
yendi. Bundan önce Kafe-
ci, tartışmalı geçen maçta 
Kırcaali Arda Güreş Spor 
Kulübü’nün eski oyuncu-
su Gorno Prahovo (Tos-
çalı) köyünden Reyhan 
Ramadan’a galip geldi. 

Mustafa Kafeci, “Çok 
mutluyum spor kariyerim-
de ilk defa bir koç kazan-
dım. Üç yıldır antrenörüm 
Atalay Süleyman’ın yöne-
timinde güreşiyorum” diye 
ifade etti. Kafeci, Burgaz 

şehrinde düzenlenen Bul-
garistan Serbest Güreş 
Şampiyonası’nda üçüncü 
oldu. 

Geçen hafta Pazar günü 
Yabılkovets köy meyda-
nında düzenlenen gele-
neksel serbest güreş mü-
sabakalarında onlarca gü-
reşçi mücadele etti. Dört 
saatten fazla süren güreş 

müsabakalarına çok bü-
yük ilgi gösterildi. Müsa-
bakaları izleyenler ara-
sında Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaali 
İl Başkanı İzzet Şaban, 
Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat ve Belediye 
Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram da yer aldı. Mü-
sabakalara Momçilgrad 

(Mestanlı) Rodopi Güreş 
Spor Kulübü ve Nova Za-
gora (Yeni Zağra) Güreş 
Spor Kulübü güreşçileri 
de katıldı.

Ayrı bir kategoride yarı-
şan kızların gerçekleştir-
diği müsabakalar da bü-
yük beğeni topladı. Milli 
takımın güreşçisi Diyana 
Pavlova ve Zagorets Gü-

reş Spor Kulübü güreşçisi 
Mima Taneva üstün teknik 
beceriler ve mükemmel 
bir fiziksel hazırlığa sahip 
olduklarını sergilediler. 

Turnuvada Sliven’den 
(İslimiye) Svetoslav Hris-
tov ve yakın geçmişte 
ünlü güreşçi olan rahmetli 
İbiş İbişev’in oğlu Kırcaali 
Güreş Spor Kulübü ant-
renörü Atalay Süleyman 
hakemlik yaptılar. 

Dereceye giren tüm peh-
livanlara madalya ve para 
ödülleri verildi. Mustafa 
Kafeci, turnuvanın en ve-

rimli güreşçisi, Siliven’den 
Stiven Hristov, en teknik 
güreşçisi, Burgaz şeh-
rinde düzenlenen Bul-
garistan Serbest Güreş 
Şampiyonası’nda üçüncü 
olan Mümün Durmuşali 
ise en çok gelecek vaat 
eden güreşçisi ilan edildi-
ler. Turnuvanın sponsorla-
rı Türkiye’de ikamet eden 
bölgeden göçmenlerdi. 

Yabılkovets köyü muh-
tarı Müzeyyen Süleyman, 
sponsorlara teşekkürlerini 
ifade etti. 

             Güner ŞÜKRÜ

Elmalı köyü şenliği düzenlendi
Ardino’nun (Eğridere) 

Yabılkovets (Elmalı) kö-
yünde bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen şenlik dü-

zenlendi. Etkinlik, köy 
muhtarlığı tarafından 
Türkiye’deki göçmenlerin 
mali desteğiyle organize 
edildi. Elmalı’ya civar 
köylerin pek çok sakini 
akın ederken Türkiye ve 
Batı Avrupa ülkelerinden 
gelen göçmenler de mi-
safir oldu. 
Konuklar arasında Hak 

ve Özgürlükler Hareketi 

(HÖH) Kırcaali İl Başka-
nı İzzet Şaban, Ardino 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat, Belediye Meclis 

Başkanı Sezgin Bayram 
ve köy muhtarları hazır 
bulundu. 
Köy sakinlerine hitaben 

selamlama konuşmasın-
da Ardino Belediye Baş-
kanı Resmi Murat, “Bizim 
ilçemiz çok güzel. Bura-
da her bir yerleşim ye-
rinde şenlik düzenleyen 
muhteşem insanlarımız 
var. Şenliğin organiza-

törlerini tebrik ederim. 
Çok güzel bir gelenektir. 
Böyle günlerde yaşayış 
tarzımızı, kültürümüzü 

ve aile belleğinin manevi 
güzelliğini sergiliyoruz. 
Birbir imize daha çok 
kaynaşalım. Daha çok 
birlik içinde olalım ki, bi-
zim ilçemiz yaşamak için 
daha güzel bir yer haline 
gelsin” diye kaydetti. 
Yabılkovets köyü muh-

tarı Müzeyyen Süley-
man, geleneksel şenlik 
ve mevlit organizasyo-

nuna maddi ve manevi 
destekte bulunan spon-
sorlara kalbi teşekkürle-
rini arz etti.
Şenlik programında 

çeşitli spor etkinlikleri ve 
amatör sanatçı gösteri-
leri yer aldı. Satranç ve 
tavla turnuvaları düzen-
lendi. Oldukça tartışmalı 
geçen güreş müsabaka-
ları büyük ilgi uyandırdı. 
Kırcaali, Momçilgrad 
(Mestanlı), Sliven (İslimi-
ye) ve Nova Zagora (Yeni 
Zağra) şehirlerinden ka-
tılımcılar vardı. Dereceye 
giren güreşçilere madal-
ya, kupa ve para ödülleri 
verildi. Çeşitli yöresel 
yemeklerin sergilendiği 
yemek yarışması da ya-
pıldı. 
Programda sazı ve sö-

züyle sahne alan saz 
ustaları Yabılkovets kö-
yünden Hıkmet Akbulut 
ve İzmir’den Mehmet 
Serbest katılımcılara 
zevkli anlar yaşattı. Aynı 
köyden ses yeteneğini 
sergileyen 12 yaşındaki 
Cansu Velieva da büyük 
beğeni topladı. 
Halk Toplum Merkezi 

önünde kıvrak horalar 
tepildi.     Güner ŞÜKRÜ

Münefer Üler: Ardino 
daima kalbimdedir

İstanbul’da ikamet eden 78 yaşındaki Münefer 
Üler, “67 yıllık hasretten sonra sılaya kavuşmak 
anlatılmaz bir heyecan duymaktır. Amerika Bir-
leşik Devletleri (ABD), Kanada, İtalya gibi ül-
keleri ziyaret ettim, fakat Bulgaristan ve Ardino 
(Eğridere) daima kalbimdeydi ve onlarca yıldır 
vatan özlemi çektim. Uzun yıllardan sonra ye-
niden buradayım ve çok mutluyum” diye duygu-
larını dile getirdi. 1950 yılında ailesiyle birlikte 
Türkiye’ye göç eden Münefer Üler, o zamandan 
bu yana hayatını orada sürdürüyor. 

Münefer Üler, Türkiye’ye göç eden ve ardında 

akraba, eş dost bırakan binlerce göçmenden 
biridir. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen canlılığı 
ve pozitif enerjisiyle dikkat çekiyor. 

Münefer Üler, “Ardino’nun çehresi değişmiş. 
Her taraf yeşillik, güzellik, düzenli. Akraba, eş 
dostla görüştüm. Doğup büyüdüğüm Dyadovtsi 
(Dedeler) köyünü ziyaret ettim. Çocukluk yılla-
rımı hatırladım. Yıkılan baba evi enkazı önünde 
uzun süre gözyaşı döktüm. Tarlaların çayır ha-
line geldiğini görünce üzüldüm” diye ifade etti. 

Münefer Üler, 1939 yılında bugün boşalmış 
olan Dyadovtsi köyünde dünyaya geldi. 5. sınıfa 
kadar köyündeki okula gitti ve 11 yaşındayken 
ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. Eskişehir’de 
Ticaret Üniversitesini bitirdi. Uzun yıllar İstanbul 
ve Kastamonu’da öğretmenlik yaptı. 1969 yılın-
da gemi kaptanı Hazım Üler ile evlendi. ABD’nin 
New York ve Kanada’nın Toronto şehirlerinde 
yaşayan iki oğlu var. Lara ve Deniz isminde iki 
torun sahibidir. 
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Balkan Türkleri, Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu ile görüştü
Balkan Türkleri Dernek-

leri, son yapılan kabine 
değişikliği ile beraber 
Başbakan Yardımcılığı 
görevine getirilen Bur-
sa Milletvekil i Hakan 
Çavuşoğlu’nu kısa adı 
TİKA olan Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı 
binasında ziyaret ettiler. 

Değişik illerden, se-
kiz farklı federasyonun 
katılımı ile gerçekleşen 
ziyarette, özellikle böy-
le bir göreve Gümülci-
ne doğumlu olan Hakan 
Çavuşoğlu’nun getir il-
mesinin camia içerisinde 
memnuniyetle karşılandı-
ğı belirtildi.

Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu, ziya-
retten dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi 
ve milletvekilliği döne-
minde Balkan Türklerinin 
desteğini hep arkasında 
hissettiğini belirtti.

Eski Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu’nun 

desteği ile sağlık, istisnai 
vatandaşlık ve uzun sü-
reli oturum gibi bazı so-
runlarda ciddi gelişmeler 
sağlandığını belirten Ça-
vuşoğlu sorunların çö-
zümüne yönelik destek-
lerinin devam edeceğini 

ifade etti.
Özellikle sağlık konusun-

da artık Gümülcine’deki, 
Kırcaali’deki soydaşları-
mızın Türk sağlık siste-
minden yararlanabildiğini 
belirten Hakan Çavuşoğ-
lu bu hizmetin bir devrim 

niteliğinde olduğunu söy-
ledi.

BGF ve Bal-Göç Başka-
nı Prof.Dr.Yüksel Özkan 
ise, Sayın Çavuşoğlu’nun 
dernek kültüründen geldi-
ğini , Batı Trakya Türkleri 
Dayanışma Derneği’nde 

başkanlık yaptığını ve 
zaten sorunlara hakim 
olduğunu, gerçekleşen 
bir çok projede kendisi-
nin emeğinin olduğunu 
vurguladı. Ayrıca, sağlık, 
uzun süreli oturum ve is-
tisnai vatandaşlık için çı-
karılan yasaların sahada 
uygulanmasında birtakım 
sorunlarla karşılaştıklarını 
belirten Özkan, bu sorun-
ları bir rapor halinde Baş-
bakan Yardımcısı Hakan 

Çavuşoğlu’na teslim etti. 
Özellikle, 6 yıl önce TRT 
Balkan için başvuru yap-
tıklarını ve bu konu ile 
ilgili bir gelişme olmadı-
ğını, kültürel açıdan bu 
konunun camia için önem 
arz ettiğini belirten Prof.
Dr.Yüksel Özkan, TRT 
Balkan, emeklilik borçlan-
ması ve diploma denklik 
konularında sayın baka-
nın desteklerini istedi.

              Kırcaali Haber

Almanya Büyükelçisi Detlef Lingeman’a 
en yüksek devlet nişanı verildi
Cumhurbaşkanı Ru -

men Radev, Almanya’nın 
Sofya Büyükelçisi Detlef 
Lingeman’ı Bulgaristan’ın 
en yüksek devlet nişanı 
olan 1. Derece Stara Pla-
nina Nişanı ile onurlandır-
dı. Nişan takdim töreninde 
konuşan Radev, “Büyü-
kelçi Lingeman’ın saye-
sinde yargı sistemi, Avru-
pa Birliği (AB) dış sınırla-
rında güvenlik ve kontrol, 
AB fonlarından yararlan-
ma, ikili eğitim gibi kilit 
alanlarda Almanya’dan 
önemli ölçüde destek al-
dık” diye kaydetti. 

Diplomat Bulgaristan-
Almanya ilişkilerinin güç-
lendirilmesi ve gelişimine 
büyük katkılarından dola-
yı yüksek devlet nişanı ile 
ödüllendirildi. 

Radev, “Son yıllarda 
ortak çalışmalar, AB ve 
NATO üyeliği kapsamında 
Almanya, bizim değerli bir 
dostumuz, güvenli ortağı-
mız ve stratejik müttefi-
kimiz olarak yer edindi” 
diye kaydetti. Cumhur-
başkanı, yüksek devlet 
nişanı sunulmasının Al-
man diplomatın şahsi 
katkılarının tanınmasının 
ve Bulgaristan’ın Alman-
ya ile işbirliğine verdiği 
önemin bir ifadesi olarak 

değerlendirdi. 
Cumhurbaşkanı, “Bü-

yükelçi Lingeman ve eki-
binin ticari ve ekonomik 
ilişkilerimizin yoğunlaş-
masına yönelik çabala-
rına büyük önem veriyo-
ruz” dedi. Bulgaristan’da 

Alman işadamlarına ait 
olan işletmelerin sayısı 
artık 500’e yaklaştı. İki 
ülke arasındaki ticaret 
hacmi ise arttı ve geçen 
yıl 6,6 milyar avroyu aştı. 

Bulgaristan’daki Alman 
yatırımları yaklaşık 3 mil-
yar avroya ulaştı ve böy-
lece Almanya Federal 
Cumhuriyeti bizde önde 
gelen yatırımcı oldu. 
Cumhurbaşkanı, Büyü-
kelçi Lingeman’ın kültür, 
bilim ve eğitim alanında 

işbirliğin genişletilmesine 
yönelik aktif çaba sergile-
diğini kaydetti. Radev’in 
ifadelerine göre görevi 
boyunca Büyükelçi Lin-
geman, yüksek profes-
yonellik, aktif çalışma ve 
angaje olmuşluğun bir 

örneğidir. 
Hakkında sarf ettiği gü-

zel sözler için Radev’e 
teşekkür eden Detlef Lin-
geman, bu devlet nişa-
nını vatanının temsilcisi 
olarak Bulgaristan ile ikili 
ilişkilerin genişletilmesi 
için kendisiyle birlikte dur 
durak bilmeden çalışan 
herkes adına kabul etti-
ğini söyledi. Lingeman, 
“Bulgar istan’ı ziyaret 
eden 1 milyon civarında 
Alman turisti ile turizmde 

patlama yaşanıyor. Birçok 
Bulgaristan vatandaşı Al-
man dilini okuyor ve kendi 
geleceğine yatırım yapı-
yor, fakat bu gençler aynı 
zamanda iki ülke ilişkileri-
nin geleceğine de yatırım 
yapıyor” diye belirtti. 

Büyükelçi Lingeman, 
“Bulgaristan, yargı sis-
temi reformu konusunda 
gerekli adımları atıyor, 
bağımsız yargı yabancı 
yatırımları ve ekonomik 
kalkınmanın köşe taşıdır” 
dedi. Büyükelçi’nin ifa-
delerine göre Almanya, 
Bulgaristan’ın en büyük 
ticaret ortağıdır, fakat 
daha büyük bir potansi-
yele sahiptir ve reformlar 
yapıldığı halde bu potan-
siyel kullanılabilir. 

Alman diplomat, ”Bugün 
hepimiz AB önünde du-
ran zorluklarla karşı kar-
şıyız ve sizin “Birlikte güç 
doğar” sloganınız aslında 
hepimiz için geçerlidir. 
“Bulgaristan’ın gelecekte 
karşılaşacağı zorlukları 
başarıyla atlatacağından 
eminim” diye belirtti. Lin-
geman, Bulgaristan’ın ta-
rihini ve kültürel mirasını 
sadece ülke için değil, 
tüm Avrupa için büyük bir 
zenginlik olarak nitelendir-
di. KH

Besicilere devlet desteği
Devlet Tarım Fonu Yönetim Kurulu Avrupa Birliği 

(AB) 1408/2013 sayılı kararı doğrultusunda hayvan 
üreticilerine De Minimis adı verilen devlet yardımları 
kapsamında 7 578 000 levalık destek verilmesi kararı 
aldı.

De Minimis desteği, 1999 yılında kabul edilen 3 sa-
yılı yönetmeliğe göre kayıtlı süt ve besi inek, manda, 
koyun ve keçi yetiştiren hayvan üreticilerine verilir. 

Bireysel yardım 
miktarı şu şekil-
de belirlendi:

-10’dan fazla 
süt ineği ve/veya 
manda yetiştiren-
lere hayvan başı-
na 7 leva

- 5’ten fazla 
besi ineği yetişti-

renlere hayvan başına 7 leva
-50’den fazla anne koyun ve/veya anne keçi yetişti-

renlere hayvan başına 3,73 leva
Bu yardımı alma hakkına sahip olan çiftlik sahiple-

ri, 2017 yılına ilişkin destek kampanyası kapsamında 
doğrudan gelir desteği ödemeleri için başvuru sırasın-
da büyük ve küçükbaş hayvan sahibi olduğunu beyan 
etmiş olanlardır. 

Devlet Tarım Fonu, mali destek verilmesine dair yö-
nergeler hazırlayacak. 

Bir besiciye ve bir hayvancılık işletmesi sahibine 
yapılan De Minimis devlet desteğinin miktarı üç mali 
yılı için (2015-2017) 29 337, 45 levaya eşdeğer 15 bin 
avroyu aşamaz.

Ortalama işçi ücreti 
34 leva arttı

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verileri ülkede ortala-
ma işçi ücretinin üç ayda 34 leva yükseldiğini gösteri-
yor. Yılın ilk çeyreğinde ortalama işçi ücreti 1006 leva 
iken ikinci çeyreğinde 1040 levaya yükseldi. Verilere 
göre Nisan-Haziran döneminde kamu sektöründe or-
talama ücret 1054 levaydı ve bu rakam da özel sektöre 
kıyasla 18 leva fazladır. 

İstatistik veriler, üç ay içinde en yüksek maaş alan-
ların maliye ve sigorta alanında çalışanlar olduğunu 
gösteriyor. Yılın ikinci çeyreğinde maliye uzmanları or-
talama 1815 leva veya yılın ilk aylarına göre 128 leva 
fazla para kazanmışlardır. 

İmalat sektöründe çalışanların maaşları da üç ay 
içinde ortalama 105 leva yükseldi ve onlar Haziran ayı 
için ortalama 1540 leva maaş aldılar. 

Yılın ikinci çeyreğinde bilişim teknolojileri (IT) sek-
töründe çalışanların maaşları ortalama olarak 41 leva 
azaldı. Buna rağmen IT uzmanları bizde ortalama 2306 
leva maaş alan en yüksek ücretli çalışanlar olmaya 
devam ediyor. 

Diğer uçta ise yılın ikinci çeyreğinde ortalama 635 
leva maaş alan garsonlar, aşçılar ve otel çalışanlarıdır.
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Pasaportların geçerlilik süresi 10 yıl olacak
Yargı reformundan so-

rumlu Başbakan Yardım-
cısı ve Dışişleri Bakanı 
Ekaterina Zaharieva, Bul-
garistan Kimlik Belgeleri 
Kanununda değişiklikler 
yapılmasıyla pasaport-
ların geçerlilik süresinin 
10 yıla uzatılması, yurt 
dışındaki vatandaşları-
mızın ise sadece bir kere 
konsolosluğu ziyaret ede-
rek, pasaport sahibi ol-
ması önerisinde bulundu. 
Buna ilişkin yasa tasarısı 
bakanlıklar arası çalışma 
grubu tarafından hazır-
landı. 

Vatandaşları oldukça ko-
laylaştıracak önemli yeni-
likler şunlar: 

1. Pasaport süresi 5’ten 
10 yıla uzatılacak

Pasaport artık 5 değil, 
18 yaş üstü Bulgaristan 
vatandaşların kimlik kartı 
süresi olduğu gibi tam 10 
yıl geçerli olacak.

Avrupa Birliği (AB) ül-
keleri arasında birkaç yıl 
önce yapılan karşılaştır-
malı araştırma sonucunda 
Bulgaristan’ın pasaport 
süresinin bu kadar kısa 
süresi olan az sayıdaki ül-
kelerden biri olduğu tespit 
edildi. 

Aynı zamanda AB dışın-
da ülkelere seyahat hakkı 
veren kimlik kartının sü-

resi de 10 yıldır. Bu sü-
renin uzatılması yabancı 
ülkelere 10 yıl sureli vize 
alanlar dahi Bulgaristan 
vatandaşlarını oldukça 

kolaylaştıracak. Şu anda 
süresi dolmuş pasaport-
lar, vize süresi dolmadı-
ğı takdirde yabancı bir 
ülkeye giriş yapıldığında 
yeni pasaport ile birlikte 
taşınmalıdır ve bu da çok 
rahatsız edicidir. 

Kanun değişikliğinin 1 
Ocak 2020 tarihinde yü-
rürlüğe girmesi öngörülü-
yor, çünkü pasaport çıkar-

tılmasına ilişkin teknolojik 
değişiklik yapılmasına 
yönelik çalışmalar yapıl-
malıdır. 

2. Yurt dışında sadece 

bir konsolosluk ziyaretiy-
le kimlik belgesi sahibi 
oluyoruz

Bulgaristan kimlik bel-
geleri yurt dışında sade-
ce bir konsolosluk ziya-
retiyle çıkartılabilecek. 
Vatandaşlar, devletin bir 
yurtdışı temsilciliğini baş-
vuru sırasında mı, yoksa 
belgenin alınması sırasın-
da mı ziyaret edip etme-

yeceğine kendileri karar 
verebilecek. 

Yeni bir kimlik çıkartıl-
masına ilişkin başvuruyu 
bizzat bir konsolosluğa 

yaptıkları takdirde yeni 
pasaportu veya kimlik 
kartı kurye tarafından 
ev adresine teslim edile-
cek. Şimdiye kadar böyle 
bir şey mümkün değildi. 
Yurttaşlarımızın aldığı en 
hızlı hizmet ise ücret kar-
şılığında DHL Şirketinin 
kurye teslimat hizmetle-
rinden yararlanarak, kon-
solosluktan bizzat kendi-

lerinin kimlik belgelerini 
almalarıdır. 

3. Kimlik belgelerini 
hazırlama süresi iki kat 
azaldı

Yurt dışında başvuruda 
bulunulan kimlik belgele-
rinin çıkarılacağı maksi-
mum süreler iki kat aza-
lacak. Şimdiye kadar 90 
gün olan normal sürede 
kimlik belgesi çıkartma 
süresi 45 gün, hızlı süre 
ise şimdiye kadarki gibi 
60 gün değil de 30 gün 
olacak. 

Bulgaristan Kimlik Bel-
geleri Kanunu’nda deği-
şiklikler yapılmasıyla bir-
likte Başbakan Yardımcısı 
Zaharieva, vatandaşları 
kolaylaştıracak başka ka-
nun değişikliklerine yöne-
lik şu yönde de çalışmalar 

başlattı: 
-Geçici pasaport çıkar-

ma ücreti tutarının dörtte 
biri tutarının azaltılması, 
yani 67 avrodan 50 avro-
ya düşürülmesi

-Sabıka kaydı belgesi 
ücretinin iki kat düşürül-
mesi, yani 20 avrodan 10 
avroya düşürülmesi

-Büyükelçiliklerde ban-
ka kartları ile ödeme için 
POS terminallerin kullanı-
ma girmesi. Atina, Roma, 
Den Haag ve Milano şe-
hirlerinde böyle terminal-
ler kullanıma girdi. Birkaç 
saat içinde bu hizmetten 
onlarca vatandaş yarar-
landı. 

-Konsolosluk hizmetleri 
için harç pulu ödenmesi-
ne son verilmesi

            Kırcaali Haber

Bulgaristan, AB’de kamu düzeni ve 
güvenlik için en çok kaynak ayıran ülke

Eurostat’ın 2015 yılı 
verilerine göre Avrupa 
Birliği’nde (AB) kamu dü-
zeni ve güvenlik için en 
çok kaynak ayıran ülke 
Bulgaristan’dır. Bununla 
birlikte kişi başına 173 
avro olmak üzere yapılan 
harcamaların boyutu ba-
kımından ülkemiz AB’de 
son sırada yer aldı. 
Aynı yıla ilişkin baş-

ka istat ist ik ver i ler, 
Bulgaristan’ın kişi başına 
düşen polis sayısı bakı-
mından dünyada 8.sırada 
yer aldığını gösterdi. 
O zaman kamu düze-

ni ve güvenlik sektörü 
için 2,4 milyar leva veya 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) değerinin yüz-
de 2,8’si kadar harcama 
yapıldı. AB ülkeleri bu 
sektör için toplam GSYH 
değerinin yüzde 1,8’i mik-
tarında kaynak ayırıyor. 
Bu harcamaların 1,4 

milyar leva miktarındaki 
en büyük payı polise ay-
rıldı.
Yaklaşık 300 milyon 

leva veya GSYH değeri-
nin yüzde 0,3’ü miktarın-
da kaynak itfaiyeye, 594 

milyon leva mahkemele-
re ve yaklaşık 150 milyon 
leva cezaevlerinin bakı-
mı için ayrıldı. İç güvenlik 
alanında bilimsel faaliyet-
ler için 9-10 milyon leva 

arası kaynak ayrıldı. 
2015 yılında savun-

ma için yapılan giderler, 
kamu düzeni için yapılan 
giderlere göre GSYH de-
ğerinin yüzde 1,4’ü olarak 
iki misli daha azdı. AB ül-
kelerinde savunma için 
yaklaşık bu oranda gider 
yapıldı. 
Eurostat verileri, AB’de 

kamu düzeni ve güvenlik 

için ayrılan kaynakların, 
dinlenme, kültür ve din 
(GSYH değerinin yüzde 
1,0’i) veya çevre koruma 
için ayrılan kaynakla-
ra göre oldukça yüksek 

miktarda olduğunu gös-
teriyor. 
Aynı yıl kamu düzeni 

ve güvenlik için yapılan 
giderler AB’nin bir vatan-
daşı başına 507 avroya 
ulaşıyor. 
Bu giderler en yüksek 

miktarda Lüksemburg’da 
(kişi başına 899 avro) 
ve Bir leşik Krallık ’ta 
(kişi başına 792 avro), 

en düşük miktarda ise 
Bulgaristan’da (kişi başı-
na 173 avro), Romanya’da 
(kişi başına 183 avro) ve 
Litvanya’da (kişi başına 
204 avro) yapıldı. 

Fakat adı geçen 
ülkelerin GSYH de-
ğeri, bize göre çok 
daha yüksek mik-
tarda ve bu yüzden 
iç güvenlik için kişi 
başına düşen gi-
derler bakımından 
AB’de birinci sırada 
yer aldık. 
Son aylarda ülke-

mizde yoğunlaştırı-
lan konulardan biri 
polislerin ve itfaiye-
cilerin maaşlarının 
artmasını, maddi ve 
teknik donanımın 

yenilenmesine daha çok 
yatırım yapılması talebin-
de bulunmalarıdır. 
Güvenlik görevlilerin 

memnuniyetsizliği ge-
çen ay ulusal protesto ve 
ülke çapında protestolar 
düzenlenmesine neden 
oldu. Onların maaşlarına 
zam muhtemelen önü-
müzdeki yılın başında 
yapılacak.

Köylere geri dönen-
lerin sayısı artıyor
Bulgaristan Köyleri Derneği Başkanı Borislav Bori-

sov, “Son 5-6 yılda köylerine geri dönenlerin sayısı 
giderek artıyor. Köylerin boşalması konusu 2010 yılın-
dan önce günceldi. O yıllarda süregelen özellikle bazı 
bölgelerde köylerin boşalması yönünde olumsuz bir 
eğilim vardı. Son 5-6 yılda artık bu yönde olumlu bir 
eğilim olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok insanın köye 
döndüğünü görüyoruz. Burada emeklilik yaşını doldur-
muş kişiler söz konusu değildir, çalışma çağındaki aktif 
nüfustan bahsediyoruz” diye yorum yaptı. 

Dernek Başkanının ifadelerine göre bu durum köyle-
re yapılan yatırımlardan ve insanların şehirlerin sundu-
ğu yaşam tarzından farklı olan yeni bir yaşam tarzını 
tercih etmelerinden kaynaklanıyor. Borisov, “Büyük 
ve nüfusu yoğun olan şehirlerden uzaklaşarak köken-
lerine, geleneklerine geri dönerek, daha huzurlu bir 
yaşam sürmelerine dair iç dünyasında bir ihtiyaç his-
seden kişilerin sayısı giderek artıyor” diye sözlerine 
ekledi. 

Borisov, nüfusu en çok azalan yerleşim yerlerinin Ku-
zeybatı Bulgaristan ve Merkez Kocabalkan Dağları’nın 
bazı kesimlerinde bulunan yerleşim yerleri olduğunu 
belirtti. Bulgar Köyleri Derneği Başkanı, “Güneydoğu 
Bulgaristan’ın bazı kesimlerinde bulunan bazı köyler 
de boşalmış durumda, ancak bu tür köyler oldukça az 
orandadır. Bulgar Köyleri Derneği Başkanı olarak köy-
lerin boşalması sürecine o kadar da olumsuz bir bakış 
sergilenmemesi gerektiğini birçok kez vurguladım” diye 
sözlerine ekledi. Son 10 yılda sayısı 170-190 arasında 
değişen köylerin boşalmış olmasının normal bir süreç 
olduğunu ve bazı yerlerde bunun hatta olumlu etkisi 
olduğunu belirtti. 

Borisov, son zamanlarda Filibe ilinde köylerin olduk-
ça iyi bir şekilde geliştiğini söyledi. Onun ifadesine 
göre bu durum farklı işletmelere ve hizmet sektörüne 
yönelik yatırımlardan kaynaklanıyor. Borisov, bu ba-
kımdan Sofya ilinde köyleri ikinci sıraya koydu. Ondan 
sonra sıralamada Yambol, Stara Zagora (Eski Zağra), 
Sliven (İslimiye), Rusçuk, Blagoevgrad (Yukarıcuma) 
ve Pazarcık illerinde bulunan köyler gelmektedir. 
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Makron, ülkemizin Avro Bölgesi’ne 
girmesini destekliyor

Eşi Brigitte Macron ile birlik-
te Bulgaristan’a ziyarette bu-
lunan Fransa Cumhurbaşka-
nı Emmanuel Macron, Cum-
hurbaşkanı Rumen Radev 
ile görüşmesinin ardından 
Başbakan Boyko Borisov ile 
bir araya geldi. Görüşmeden 
sonra yapılan basın toplantı-
sında Makron, Avrupa Birliği 
(AB) düzeyinde iyi işbirliği 
için Borisov’a teşekkür etti. 
Fransa’nın da, Bulgaristan’ın 
da ülkemizin diğer AB’ne 
tam üye olan ülkelerle aynı 
haklara sahip olmasını arzu 
ettiğini belirtti. 
Tekrar sosyal dampingin or-

tadan kaldırılması ve AB’de 
işçilerin geçici görevle baş-
ka bir AB ülkesine gönderil-
mesine ilişkin direktif ortaya 
konuldu. Geçici bir görev-
le başka bir AB ülkesine 
gönderilen işçilere yönelik 
çalışma koşullarında deği-
şiklik yapıldığını vurgulayan 

Makron, ekim ayının sonuna 
kadar sosyal dampingin or-
tadan kaldırılması için AB’de 
işçilerin geçici görevle başka 

bir AB ülkesine gönderilmesi-
ne ilişkin direktifin reformize 
edilmesi konusunda somut 
bir anlaşmaya varılacağını 

bildirdi. Makron, AB ülkelerin-
de aynı işi yapan işçilere aynı 
miktarda ücret ödenmesi ve 
dolandırıcılık yapılmama-

sı için kontrolün artırılması 
gerektiğini düşünüyor. Mak-
ron ve Borisov’un bu alanda 
kontrol ihtiyacı hissedildiği 
konusunda aynı görüşü pay-
laştıkları anlaşıldı. 
Fransa’nın Bulgaristan’ı 

Euro Bölgesi’ne girmesi ko-
nusunda destekleyeceği an-
laşıldı. Makron, “AB’de Doğu 
ve Batı arasındaki sınırın 
kaldırılması lazım” diye ısrar 
etti. Fransa Cumhurbaşka-
nı, AB üyeleri arasında Euro 
Bölgesi’ne üye olup olmadı-
ğına göre ayrım olmaması 
gerektiğini söyledi. 
Makron, ”Bulgaristan şim-

diye kadar Schengen Böl-
gesine üye olmalıydı” dedi. 
Fransa Cumhurbaşkanı, ül-
kemizin bunun için gerekli 
kriterleri yerine getirdiğini 
düşünüyor. Schengen konu-

sunda da değişiklikler yapıla-
cağını ve ülkemizin değişiklik 
yapılan Schengen Alanı’na 
girmesi gerektiğini kaydetti. 
Bulgaristan’ın pek çok jeo-

politik zorluklarla karşı karşı-
ya olduğunu belirten Fransa 
Cumhurbaşkanı, bununla bir-
likte ülkemizin örnek bir AB 
üyesi olduğunu dile getirdi. 
B o y k o  B o r i s o v , 

Cumhurbaşkanı’nın söyledik-
lerine katıldığını belirtti. Baş-
bakan, Makron’un eşi Brigitte 
Macron ile ilgilenmesinden 
dolayı Bulgaristan Cumhur-
başkanı Rumen Radev’in 
eşi Desislava Radeva’ya te-
şekkür etti. Böylece Fransa 
Cumhurbaşkanı’nın resmi 
görüşmelere odaklanabildi-
ğini ifade etti. 
Borisov, Batı Balkan ülkele-

rinin AB perspektifinin açık 
olması gerektiği konusunda 
ısrar etti. Bu ülkelerin hükü-
metlerinin amacı olması için 
AB perspektifi konusunda net 
bir tarih olması gerektiğini 
söyledi. 
Başbakan, AB ülkelerinin 

iki hızda Avrupa şeklindeki 
bölünmesinden memnun ol-
madığını dile getirdi. Borisov, 
Schengen Bölgesi’nde köklü 
değişikliklerin yapılmasını ve 
ülkemizin bu yeni kurallar ge-
tirilen Schengen’e girmesini 
arzu ettiğini ifade etti. 
Ülkemizi mali göstergele-

rinden dolayı öven Başba-
kan, “Euro Bölgesi için risk 
oluşturmamak için ev ödevi-
mizi iyi yaptık” dedi. Borisov, 
Fransa Cumhurbaşkanı’na 
dönerek, “Bize verdiğin des-
tek yararlı olacak” diye ifade 
etti. Başbakan, ortak çaba-
larla Birleşmiş Avrupa ülkü-
sünün gerçekleştirileceğine 
inanıyor. 
                    Kırcaali Haber

NATO'nun deniz tatbikatı balıkları kaçırdı
NATO'nun Karadeniz sahil-

lerindeki yaptığı tatbikata ev 
sahipliği yapan Bulgaristan'da 
balıkçılık sektörü bundan olum-
suz etkilendi.

NATO'nun temmuz ortasında 
Varna'nın kuzeyinde başlattığı 
tatbikatın ardından taze balık-
larıyla ünlü şehrin balık haline 
yaklaşık 10 gündür taze balık 
gelmedi.

Diğer yandan Varna’nın gü-
neyinde bulunan ve NATO tat-
bikatına uzak olan Burgaz'da, 
balıkçılar mevsimlik balık türle-
rinin oldukça bol olduğunu ak-
tardı. AA muhabirine konuşan 
balıkçılar, NATO'nun Varna'nın 
kuzeyinde yaptığı tatbikatın ba-
lıkları kaçırdığını belirtti.

Balıkçılar özellikle mevsimin 
popüler balık türleri olan çaça 
ve istavritin kuzey sahillerinde 
yakalanamadığını, balıkların 
tatbikat yüzünden Ukrayna’ya 
doğru kaçtığını öne sürdü.

Restoranlar dondurulmuş 
balığa yöneldi

İstavrit gibi mevsimlik balıkla-
ra ulaşamayan restoranlar ise 
ithal edilen dondurulmuş balık-
lara yöneldi.

Varna’da balık lokantası işle-

ten Agop Manukyan, kendisi-
nin ve diğer restoranların taze 
balık bulamadığını söyledi. 
Bu durumun müşteriye kaliteli 
hizmet sunmayı engellediğini 
belirten Manukyan, “Müşteriye 
balıkların NATO tatbikatından 
dolayı kaçtığını söyleyemeyiz, 

ama artık maalesef taze balık 
bulmak mümkün değil." dedi.
Bölgede otel ve lokanta-

ları bulunan Boyan Kara-
başev ise bazı işletmelerin 
Yunanistan’dan taze balık ithal 
ettiğini, bazı nadir balık türle-
rini ise Avrupa'nın kuzeyindeki 
ülkelerden dondurulmuş olarak 
getirttiklerini söyledi.
Karabaşev, “Açık denizde 

NATO'nun yaptığı gövde gös-
terisi belki milli güvenliğimize 
yarar, ama balıkçılık sektörüne 
yaramaz.” diye konuştu.
Gurme tur izmi konusun-

da iddialı olmaya çalışan 
Bulgaristan’ın turistik bölgele-
rinde taze balık bulunmama-

sının hizmet 
s e k t ö r ü n e 
önemli zarar 
verdiği belir-
tiliyor.
NATO tatbi-

katları
Bulgaristan, 

yaz dönemin-
de NATO'nun 
"Saber Gu-
ardian 2017" 
adlı yılın en 
büyük tatbi-
katına 11-22 

Temmuz'da Macaristan ve Ro-
manya ile birlikte ev sahipliği 
yapmıştı. NATO tatbikatına 22 
ülkeden yaklaşık 25 bin askeri 
personel katılmıştı.
Bu tatbikata paralel olarak 

Bulgaristan'ın Kuzey Karade-
niz bölgesindeki Varna kenti-
nin açıklarında bulunan Atya 
üssünde “Breeze 2017” NATO 
tatbikatı düzenlenmişti. AA


