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Bulgaristan’ın nüfusu azalıyor ve yaşlanıyor
Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ)
verileri Bulgaristan’ın nüfusunun
azaldığını ve yaşlandığını gösteriyor. İyi haber şu ki, çocuk
ölümlerinde düşüş var.
Rapora göre geçen yılın sonunda ülke nüfusunun 7 101
859 kişi olduğu tespit edildi.
2015 yılına kıyasla nüfusun 51
925 kişi veya yüzde 0,7 oranında azaldığı gözleniyor.
Ülkede kadınlar nüfusun yüzde 51,4’ünü, erkekler ise yüzde
48,6‘sını oluşturuyor.
Erkeklerin sayısı 3 449 978
(48, 6%), kadınların ise 3 651
881 (51.4%) veya 1000 erkeğe
1059 kadın düşüyor.
Erkeklerde ortalama yaşam
süresi 71,2 yıl, kadınlarda ise 7
yıl fazla olarak 78,2 yıldır.
65 yaş üstü kişilerin sayısı 1
472 116 ve onlar nüfusun yüzde 20,7’sini oluşturuyor. Bu yaş
grubundaki nüfusu oluşturan
kadınlar fazla olarak yüzde 24,1
oranında, erkekler ise yüzde 17
oranındadır.

Yaşlı kişiler en büyük oranda
olarak Vidin (yüzde 28,9), Gab-

rovo (yüzde 27,9), Köstendil ve
Lofça illerinde (yüzde 26,4’er),

44. Halk Meclisi Milletvekilleri Yemin Etti
Geçen hafta 19 Nisan Çarşamba günü 44. Halk Meclisi
ilk oturumunu gerçekleştirdi.
Gelenek üzerine ilk oturumu en
yaşlı milletvekili Bulgaristan İçin
Bulgaristan Sosyalist Partisinden (BSP) Toma Tomov açtı.
Meclis’te düzenlenen törenle

tüm 240 milletvekili Bulgaristan
adına Anayasa’ya ve ülkenin
kanunlarına uymaya ve tüm
hareketlerinin milletin yararına
olması için ant içtiler. Yeni seçilen 240 milletvekili 44.Halk
Meclisi’nde ülkenin daha iyi
geleceği için çalışacaklarına
dair söz verdi. Yemin töreni ardından Bulgaristan Ulusal ve
Avrupa Birliği Marşları çalındı.
Meclise giren partilerin tem-

silcileri yaptıkları konuşmalarda Bulgaristan’ın güçlü ve birleşik bir Avrupa için çalışması
arzusunu dile getirdiler. Birleşik
Vatanseverler Koalisyonu, Avrupa Birliği ve NATO arasında işbirliğin güçlendirilmesi
ve Bulgaristan’ın Schengen

Alanı’na katılmasından yana olduğunu belirtti.
GERB Başkan Yardımcısı
Tsvetan Tsvetanov, GERB partisinin Birleşik Vatanseverler
Koalisyonu ile koalisyon içinde
hükümet dönemini tamamlayacağını kaydetti. BSP Genel
Başkanı Korneliya Ninova, koalisyonun iktidara muhalefet
bir siyasi güç olacağını söyledi.
İrade Partisi Genel Başkanı Ve-

selin Mareşki, partisinin şimdiye kadar en efektif bir hükümet
oluşturulması için çalışacağını
dile getirdi. Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Başkanı Mustafa Karadayı ise HÖH’ün ırkçı
ve aşırı milliyetçilerin iktidarda
olmasına karşı bir politika izleyeceğine dair söz verdi.
Yemin töreninde Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, Geçici Başbakan Ognyan
Gercikov, Bulgar Ortodoks Partiği Neofit, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı, Bulgaristan
Kamu Denetçisi Maya Manolova, çok sayıda diplomatik misyon mensupları hazır bulundu.
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB)
Milletvekili Dimitır Glavçev,
44.Halk Meclisi Başkanı seçildi. GERB Kırcaali Milletvekili
Tsveta Karayançeva, BSP Milletvekili Valeri Jablyanov, Birleşik Vatanseverler Koalisyonu
Milletvekili Yavor Notev, HÖH
Milletvekili Nigar Cafer ve İrade
Partisi Milletvekili Veselin Mareşki Meclis Başkan yardımcıları seçildi.
Kırcaali Haber

en az oranda olarak ise Sofya
(yüzde 17) ve Varna (yüzde
18,3 oranında) illerinde ikamet
ediyor.
15 yaş altı çocukların sayısı 1
001 019 ve onlar toplam nüfusun yüzde 14’1’ini oluşturuyor.
15 yaş altı çocuklar en büyük
oranda olarak Sliven (İslimye)
ilinde (yüzde 18,2) ve ardından

Burgaz ilinde (yüzde 15,4 oranda) bulunuyor.
Nüfusun yaşlanması ortalama
yaşın artmasına yol açıyor ve
ortalama yaş 2001 yılında 40,4
iken 2005 yılında 41,2’ye arttı
ve 2016 yılının sonuna doğru
43,5’e çıktı.
Aktif nüfus toplam nüfusun
yüzde 60,6’ını oluşturuyor.
En düşük nüfuslu il Vidin (yüzde 1,3), en yoğun nüfuslu il ise
Sofya’dır (yüzde 18,6).
NSİ’nin raporuna göre nüfus
ancak başkent Sofya’da artmakta. Diğer illere göre nüfus
en büyük oranda olarak Vidin
(yüzde 2,6) ve Köstendil illerindedir (yüzde 2).
Başkentin nüfusu 1 323 637 kişidir. Ardından Varna (343 991)
ve Filibe illeri (343 424) geliyor.
Giderek daha az çocuk doğsa
da 18 yaş altındaki annelerin
doğurduğu bebeklerin sayısı
343 424 ve bu sayı da 2015 yılına kıyasla 18 yaş altındaki annelerin sayısının 168 ile arttığını
gösteriyor.
Verilere göre 2016 yılında çocuk ölümlerinde düşüş olduğu
gözleniyor, ancak bu yavaş oluyor. Buna rağmen Bulgaristan
Avrupa Birliği sıralamasında
çocuk ölümleri bakımından biDevamı 5’de
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Bulgaristan’da hükümet kurma çalışmaları
B u l g a r i s t a n ’d a 2 6
Mart'ta yapılan erken
seçimde 240 üyeli mecliste 95 milletvekili çıkaran Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Partisi
(GERB) lideri Boyko
Borisov, yeni hükümeti
kurmak için tek bir ortakla koalisyon yapmayı
amaçlıyor.
Seçim sonuçlarına göre
parlamentoda GERB'in
yanı sıra 4 parti temsil
edilecek.
Ülkede 1989'a dek 45
yıl boyunca iktidarda kalan eski Komünist Partinin devamı konumundaki Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) bir önceki
seçime göre milletvekili
sayısını iki katına çıkararak 44. mecliste 80
milletvekiline ulaştı.
Irkçı ve aşırı milliyetçi
üç partiyi bir araya getiren Birleşik Vatanseverler (BV)Koalisyonu, 27
milletvekili çıkardı.
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi Partisi (HÖH)
de 26 sandalyeye sahip
oldu.
Ucuz ilaç ve akaryakıt
satan popülist iş adamı
Veselin Mareşki’nin İrade
adlı partisi ise parlamentoda 12 milletvekiliyle
temsil edilecek.
Par lamentonun, 19
Nisan'da yaptığı ilk oturumu ardından mecliste
temsil edilen partilerle
tek tek görüşüp en çok
oy alan GERB lideri
Borisov’a hükümet kurma görevini resmen vermesi bekleniyor.
Koalisyon alternatifleri
Önc eler i hem BV
Koal i syo nu hem de
Mareşki’nin İrade partisiyle görüşmeyi planlayan Borisov, İrade’nin
aşırı talepkar tavrıyla
karşılaşmıştı. Mareşki,
seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz bizzat
başbakan olmak istediğini belirtmiş, partisine en
az 8 bakanlık verilmesini
ve programının koalisyon hükümetinin çalışma programında esas
alınmasını talep etmişti.
Bunun üzerine daha
önce 2 kez başbakanlık
yapan ve her seferinde
görevini tamamlamadan
istifa eden Borisov, 3.
kez başbakanlık koltuğuna oturmak için sadece
ırkçı ve aşırı milliyetçi üç
partiyi bir araya getiren
BV Koalisyonu ile görüşmeye karar verdi.
Parlamentonun ilk otu-

rumu öncesinde yapılan
GERB-BV görüşmeleriyle ilgili basına sızan bilgilere göre, taraflar, karşılıklı pazarlıkların teknik
ayrıntılarına inmeden
önce kurulacak koalisyonun 4 yıl ömrünün olması ve gelecekteki olası
görüş ayrılıkların erken
seçime yol açmaması
konusunda görüş birliği
sağladılar.
Koalisyon kurma görüşmelerindeki sorunlar

planlanıyor.
Daha önce 5 partiden
oluşan bir koalisyonun
başbakanlığını yapan
Borisov, “aşırı gürültü çıkaran” farklı sesleri yatıştırma deneyiminden ders
almış gibi görünüyor.
Koalisyon görüşmelerinin başarıyla sonuçlanması durumunda NATO
ve AB yanlısı parti lideri
olarak Borisov, OP ile
kararlı bir denge oluşturmak zorunda kalacak.
Türkiye’ye karşı düşman-

varmak istediğini söyledi.
Öte yandan Ninova,
Borisov’un kabine kurma girişimlerinde başarısız olması durumunda
anayasal prosedürünü
izleyecek cumhurbaşkanından bu görevi seve
seve devralmaya hazır
olacağını açıkladı.
Ninova, Rusya yanlısı,
popülist ve son dönemde aşırı milliyetçi bir
parti olarak öz güvenini
gittikçe artıran BSP’nin
parlamentoda en sıkı iş

getiriyor.
Siyasi süreç nasıl gelişebilir
Bu arada en çok oy
alan iki siyasi partinin
kabine oluşturamaması
durumunda Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görevi parlamentoda temsil edilen diğer bir siyasi
partiye verebilir. Bu girişim de olumsuz sonuçlanırsa Radev, parlamentoyu tekrar feshederek
yeni bir erken seçim için

tarih belirlemek zorunda
kalacak.
Bu sırada Radev’in üyelerini belirlediği Ognyan
Gercikov’un geçici teknokratlar hükümeti görevini sürdürecek. Ülkede
halihazır yürürlükte olan
geçici başkanlık sistemi,
yasal bir hükümet kurulana dek sürecek, devletin
tüm karar alma mekanizmaları Radev’in elinde
olacak.
Anadolu Ajansı

Fotinovo köyünde
Okuma Bayramı

Kirkovo’nun (Kızılağaç) Fotinovo (Hatipoğulları) köyündeki Hristo Smirnenski İlköğretim Okulu’na giden
11 birinci sınıf öğrencisi, sınıf öğretmenleri Zekiye
Hasan’ın yönetiminde okulun bahçesinde “Tüm Harfleri Biliyorum” başlığı altında Okuma Bayramı Etkinliği gerçekleştirdiler. Etkinlikte Kırcaali Bölge Eğitim
Müdürlüğü’nde lise eğitimi organizasyonundan sorumlu
kıdemli müfettiş Sneja Kalitventsova özel konuk olarak
hazır bulundu.
Çocuklar, eğitimde en önemli adım olan okuma yazma öğrenmeyi kutladılar. Öğrenciler, büyük bir heves-

GERB adına görüşmeleri sürdüren eski Maliye
Bakanı Vladislav Goranov, diyaloğun zor yürüdüğünü, ana prensiplerin
dışında bir yakınlaşma
kaydedilmediğini ancak
19 Nisan sonrası görüş
ayrılıklarını ortadan kaldırabileceklerini belirtti.
Goranov, görüşmelerde
BV ile emeklilik maaşının
artırılması ve seçim sisteminde düzenlemeler
yapılması konusunda anlaşamadıklarını söyledi.
BV, emeklilik maaşının
81 avrodan 150 avroya
çıkarılmasını, milletvekillerinin partilerin sunduğu
listelere göre değil, kişisel aday olarak seçilebilmesinde ısrar ediyor.
BV adına konuşan eş
başkanlardan Krasimir
Karakaçanov, “Görüş ayrılıklarımız ortada ancak
bunlar ortak hükümet
kurmamıza asla engel
teşkil edemez.” dedi.
Hassas dengeler
İkili koalisyonun hayata geçmesi durumunda
aşırı milliyetçilik ile ılımlı
vatanseverlik arasında
bir denge bulunması
bekleniyor.
Bulgaristan, 2018'in
ilk yarısında AB dönem
başkanlığını üstleneceği
için koalisyonun en az
2018’in temmuz ayına
kadar ayakta kalması

lık, İslamofobi, ayrımcılık,
azınlıkların haklarını sınırlandırma tutumlarıyla
ön plana çıkan OP, AB
aleyhtarı popülist söylemlerin, aşırı Rusya
sevgisi ve NATO’ya karşı düşmanca politikanın
sürdürülmesinden yana.
BV ’in eş başkanlarından, NATO karşıtı İç Makedon-Edirne
İhtilal Örgütü Par tisi
(VMRO) Başkanı Krasimir Karakaçanov’un yeni
hükümette savunma bakanı olmak istemesi,
Borisov’un denge kurma
çabalarını zora sokacağa benziyor.
Geleneksel olarak
Moskova’nın resmi politikasını Bulgaristan parlamentosunda temsil etme
misyonunu üstlenen BV
üyesi, NATO karşıtı ATAKA partisinin lideri Volen
Siderov da partisinin iktidar koalisyonuna katılmadan, dışarıdan bir rol
oynayacağını söyledi.
Gelecek muhalefetin
taktiği
Bu arada BSP, 80 milletvekiliyle etkili muhalefet yapmaya hazırlanıyor.
Borisov, BSP Genel
Başkanı Korneliya Ninova ile bir araya gelerek
ülkenin orta vadede izleyeceği stratejik hedef ve
politikaları konusunda
şimdiden bir uzlaşmaya

birliği yapabileceği ortak olarak OP’yi gösterdi
ancak hesaplar, BSP’nin
üçüncü ve hatta dördüncü bir koalisyon ortağına
ihtiyaç duyacağını gösteriyor.
GERB ile asla koalisyona katılmayacağını
açıklayan BSP’nin, İrade
partisini de yanına alması durumunda sahip
olacağı 119 milletvekili,
güvenoyu almasına yardım edemeyecek.
HÖH partisinin olası
rolü
Çıkmaza doğru giden
bu hesaplar, parlamentoda kimsenin müttefik
almak istemediği HÖH
partisinin 26 sandalyesini gündeme getirebilir.
Geçmişte iktidarda olmak uğuruna görüş ayrılıkları ne olursa olsun
her türlü koalisyonda kilit rol oynayan HÖH’den
gelebilecek sınırlı sayıdaki oylar, BSP’yi bir kez
daha iktidara götürebilir.
HÖH ise eski kilit siyasi
rolüne dönebilir.
43. parlamentoda temsil edilen 8 siyasi partinin 44. parlamentoda 5’e
inmesi, bir yandan siyasi
partilerin kozlarını daha
açık göster meler ine
olanak sağlarken diğer
yandan iktidar formülünün bulunmasında farklı
problemleri beraberinde

le ve neşeyle velilere ve öğretmenlerine birinci sınıfta
öğrendikleri şiirleri ve şarkıları söylediler. Minikler, tüm
harfleri öğrendiklerini ve artık okumayı bildiklerini ispat
ettiler.
Çocuklar, kısa şiirlerle Bulgar alfabesinde yer alan
her bir harfi tanıtarak, birinci sınıf öğrencisi olma sevincini paylaştı. Ebeveynleri, yakınları, nine ve dedeleri
huzurunda tüm harflerle tanıştıktan sonra edindikleri
bilgi ve becerilerini sergilediler. Birinci sınıf öğrencileri
imrendirecek düzeyde dans becerileri sergiledi ve bol
bol takdir ve alkış aldılar.

Balık avcılığı yasaklandı
Tarım ve Gıda Bakanı Prof. Dr. Hristo Bozukov’un
emriyle 18 Nisan-2 Haziran ayları döneminde deniz
seviyesinden yüksekliği 500 metre altında olan avcılık sahalarında ilkbahar ve yaz aylarında üreyen
balıklar için avlanma yasağı getirildi. Yasağın başlama tarihinin 15 Nisan’dan 18 Nisan’a değiştirilmesi
kararı Hıristiyanların en büyük bayramı Paskalya ’ya
denk gelmesinden kaynaklanıyor. Böylece balıkçılığı severler 4 günlük tatil boyunca hobilerini yapma
imkanı bulundu.
Deniz seviyesinden yüksekliği 500-1500 metre
arasında olan avcılık sahalarında avlanma yasağı 1
Mayıs-15 Haziran döneminde geçerlidir.
Kırcaali İlinde amatör balıkçılık yapılmasına Kırcaali İlçesi Ohlüvets (Sülükköy) barajında, Çernooçene
(Yenipazar) İlçesi Petelovo (Horozlar) barajında ve
Momçilgrad (Mestanlı) İlçesi Çobanka (Edirhanlı)
barajında izin verilmektedir.
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İstanbullu ressam Semra Doğan Ak, Kırcaali’de sergi açtı
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali KRIG Sanat
Galerisi’nde İstanbullu
ressam Semra Doğan
Ak’ın “Benim Alis’imin
Harikalar Diyarı” isimli
resim sergisinin açılışı
gerçekleştirildi. Kırcaali doğumlu ressamın 7
Nisan 2017 Cuma günü
açılan sergisi, büyük ilgi
gördü.
Serginin açılışında Kırcaali Belediye Başkan
Yardımcısı Veselina Tihomirova ve Kırcaali Dr.
Atanas Dafovski Hastanesi Müdürü Dr. Todor
Çerkezov hazır bulundu.
Bu anlamlı gecede genç
ressamı ailesi, Ardino,
Kırcaali ve Cebel (Şeyhc uma) ş ehir ler inden
dostları ve hayranları
yalnız bırakmadı.
KRIG Sanat Hareketi
Başkanı Radost Nikolaeva, ressamı ve katılımcıları selamlayarak,
Kırcaali’de bu yılki 10.
Çok Kültürlü Şehir Girişimi Programı’nın Semra Doğan Ak’ın resim
sergisiyle açılmasından
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ressamı KRIG Sanat Haraketi
Başkanı Nikolaeva tanıttı . Semra Doğan Ak,
1980 yılında Kırcaali’de
doğdu. İlk çocukluk dönemi Ardino’da (Eğridere) geçen ressam, 1989
yılında zorunlu göç esnasında ailesiyle birlikte
Türkiye’ye göç etti. İstanbul Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun
oldu. Erzurum Atatürk
Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Şu anda
Adıyaman Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü araştırma
görevlisidir. Ankara Gazi
Üniversitesinde doktora
yapmaktadır. “Güncel
Sanat Projesi Olarak
Göç” konulu doktora tezi
üzerine çalışıyor. Semra
Doğan Ak, Büşra Kuruçay ile birlikte 6-15 Ekim
2017 tarihleri arasında
düzenlenecek 11. Uluslararası Floransa Çağdaş Sanat Bienali'nde
Türkiye’yi temsil edecek.
Ressamın önümüzdeki
ay anne olmayı beklediği için sergisinin açılışını
7 Nisan-Dünya Sağlık
Günü’nde yapmaya karar
verdiklerini ifade eden
KRIG Sanat Hareketi
Başkanı, yeni doğacak
olan çocuğuna sağlık,
iyi bir ruh sağlığı ve annesi gibi yaratıcı kişiliğe
sahip olmasını diledi.
Semra’nın basında büyük

yankı uyandıran 2010
yılında Sofya’da Ulusal
Güzel Sanatları Akademisinde açılan çağdaş
Türk ressamlarının katıldığı “21. Yüzyılda 21

bir zenginlik olduğunun
altını çizdi. Dr. Çerkezov,
yeteneğin sınırı olmadığını ve ne de bir yaş grubu,
ne de bir devlet ile sınırlı
olmadığını vurgulayarak,

bölümler halinde resimlemiş oldum. Bu sergide
yağlı boya, eskiz, mürekkep, baskı ve pastel boya
ile yapılmış resimler var.
Sergiye yeni doğacak

Sanatçı” sergisinde yer
aldığını belirtti. Bu karma serginin Semra’nın
hocası olan ünlü sanatçı İstanbul Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünde
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Devrim Erbil’in fikri olduğunu aktardı. Semra’nın
3 boyutlu resim yaptığını
da kaydeden Nikolaeva,
genelde kendi hayatından sahneler resmettiğini
ifade etti.
Açılışta konuşan Belediye Başkan Yardımcısı
Veselina Tihomirova,
ulusal kültürel etkinlikler takviminde yer alan
Kırcaali Belediyesi ve
KRIG Sanat Hareketi'nin
düzenlediği Çok Kültür lü Şeh i r G i r i ş i m i
Programı’nın eserler,
diller ve yöresel kültürel
kaynaklar arasında eşsiz
benzersiz bir etkileşim
modeli haline geldiğini
vurgulayarak, bunun Kırcaali gibi şehirlerin kültürel çeşitliliği önünde yeni
bir yaratıcılık ufku açtığını belirtti. Tihomirova,
Belediye Başkanı Hasan
Azis adına ressama bir
demet çiçek takdim ederek başarılarından dolayı
tebrik etti.
Dünyaca ünlü karikatürcü Burhaneddin Ardagil
ile birlikte 2016 Yılı Çok
Kültürlü Kişi Ödülü ile
ödüllendirilen Dr. Todor
Çerkezov da sergi için
ressamı ve organizatörleri tebrik etti. Doğanın
canlandığı bugünlerde
yapılan bu serginin farklı
görüşlere ve özelliklere
sahip kişilerin bir arada
anlaşma içinde yaşamalarından doğan duyguların da canlandığını ifade
eden Kırcaali hastanesinin başhekimi, bunun

Semra’nın ise fazlasıyla
böyle bir yeteneğe sahip
olduğunu söyledi. Resimlerini farklı teknikle çizen
Semra’nın özgü yaratıcı
yöntemle çalıştığına dikkat çeken Dr. Çerkezov,
yeni doğacak çocuğunun
da annesinin yolundan
yürümesini diledi.
Bulgarca anlayan, fakat konuşamayan Semra
Doğan Ak, dünyaya gözlerini açtığı Kırcaali’de ilk
kişisel sergisini düzenleyen organizatörlere ve
tüm katılımcılara Rusça
teşekkür etti.
Açılıştan sonra Semra Doğan Ak, Kırcaali
Haber’e şunları paylaştı:
“Şu ana kadar 28 sergi
açtım. 4 tanesi kişisel
sergi. Bir tane ressam
Bahri Genç ile Lütfi Kırdar Merkezi’nde ortak
sergimiz oldu, bir de
İstanbul TÜYAP Sanat
Fuarı’nda kişisel sergi
açtık. Yurt dışında olan
ilk sergim burada açılan
sergidir. Daha ilkokulda
resim yapmaya başladım. Ortaokul ve lisede
resim üzerine daha fazla çalışıyordum. Ünlü
ressamların prodüksiyonlarını, karakalemlerini yapıyordum. Ondan sonra Mimar Sinan
Üniversitesi’ne başvurdum ve sınavı kazandım.
Aslında bundan önce 5-6
yıl ciddi bir çalışma dönemi geçirdim, özellikle karakalem üzerine çalıştım.
Bu sergide 15 resim var.
Hepsi farklı dönemlerde
yaptığım resimlerdir. Öğrencilik döneminden, bu
sene yaptığım resimler
var. Ben mini bir retrospektif olmasını istedim.
Yani hayatım boyunca
gördüğüm ve gezdiğim,
yaşadığım anları minik

çocuğuma ithafen “Benim Alis’imin Harikalar
Diyarı” başlığını verdik.

İnşallah, doğacak kızımın adı Renk olacak. Alis
Harikalar Diyarı masalındaki Alis gibi ona atfen
bu başlığı verdik. Türkiye’ nın farklı bölgelerinde
yaşamak zorunda kaldım, her bölgenin bana
kattığı şeyler oldu. İş sebebiyle Edirne, İstanbul,
Ankara, Ağrı, Fethiye’de
kaldım ve şimdi Adıyaman’dayım. Haliyle resimler de böyle renkli
renkli, yer yer küskün,
yer yer çok neşeli. Öncelikle bu serginin burada olması benim için çok
önemliydi, çünkü burası
doğduğum kent ve hala
burayı çok özlüyorum.
Biz Türkiye’ye gittikten
13 yıl sonra Bulgaristan’a
gelebildik. Ekonomik durumlardan tabii ki böyle
oldu. Uzun zamandır Bulgarca konuşmadığım için
de ne yazık ki, Bulgarcayı unuttum. Ama hep
hatıramızdaydı, çünkü
burası bizim memleke-

timiz. Hala o duygusal
bağı fazlasıyla hissediyorum. Yurt dışındaki ilk
kişisel sergimin özellikle
Kırcaali’de olmasını istedim. Hatta hamileliğime
rağmen burada olması
için şartları zorladık. Bir
sonraki sergilerimiz yurt
dışında devam edecek.
İnşallah, bundan sonraki senelerde de Kırcaali’
de sergilerimiz devam
eder. Sonraki sergilerde
belli bir konsepti olan resimler olacak. Bu seferki
benim için bir tanışmaydı
ve ben şu anda fazlasıyla mutluyum. Bu sergi
Mayıs ayında Belediye
Müzesi’nde de sergilenecek. Ben gazetenize çok
teşekkür ederim. Gazeteniz aracılığıyla sergiye
gelip gören ve ilgi gösteren herkese teşekkür
etmek isterim”.
Sergisi
KRIG
Galerisi’nde 29 Nisan’a
kadar ziyarete açık kalacak

Cumhurbaşkanı Radev: Ülkenin iç siyasetine
ve toplumsal hayatına dış müdahale var

Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, Bulgaristan halkına hitaben yaptığı konuşmasında şunları belirtti:
”Parlamento seçimlerinde
seçim sonuçlarını organizeli bir şekilde dışarıdan
etkilemeye çalışıldığına
tanık olduk. Bulgar kurumları ve Bulgaristan
vatandaşlarının bilgeliği
sayesinde buna izin verilmedi. Yeni Halk Meclisi devletin korunmasının
güçlendirilmesi yönünde
çalışmalıdır”.
Devlet Başkanı, seçimlerden sonra da sorunların devam ettiğini ve bu
sorunların sadece seçim
sürecine dış müdahale
olmadığını ve ülkede toplumsal ve siyasi hayata
sistematik ve derin bir
şekilde nüfuz edilmesi ve
etki yaratılmasına yönelik
kasıtlı girişimlerde bulunulduğunu kaydetti.
Radev, “Sorumsuzluk,
parti içi hesapları ve basiretsiz yasamadan dolayı
yıllarca ulusal egemenliğin ihmal edilmesinden
sonra bugün sorumlu ve
etkili eylemler, yasal ve
kuramsal düzenlemeler
yapılması gerekiyor” diye
vurgulayarak, seçimlerden önce partilerin çifte
vatandaşlığın kaldırılması ve sınırların kapatılması
konuları üzerinde durduklarını, fakat seçimlerden
sonra bu konuları kapattıklarını yeniden anımsattı.
Cumhurbaşkanı bu

açıklamayı, Adalet
Bakanlığı’nın eski bir memurunun Bakanlığın yurt
dışında bulunan Bulgaristan vatandaşlarının oy
hakkını kullanabilmeleri
için en az son üç ay ülkede ikamet etmiş olması

şartı getiren yasa tasarısının Sorumluluk, Özgürlük
ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) partisinin
seçimleri kazanamaması
için Cumhurbaşkanlığında yazıldığını açıklamasının skandal yaratmasından dolayı yaptı.
Rumen Radev, web sitesi üzerinden kamuoyu
tartışmasına açılan yasa
tasarısını geri çeken Adalet Bakanlığını cesareti ve
çabalarından dolayı tebrik
etti.
Cumhurbaşkanı Radev,
“Bazı kişiler, önerilen fikirlerle hakların kısıtlandığını söyledi. Yurt dışında
bulunan Bulgaristan vatandaşlarının haklarının
en önemli savunması
bağımsız ve egemen bir
Bulgaristan’a dönüş yapmaları imkanına sahip olmalarıdır” diye altını çize-

rek, bizim için demokrasi
örneği olan Avrupa Birliği
(AB) üyesi ülkelerde daha
çok kısıtlamalar olduğunu
anımsattı.
Bundan önce Rumen
Radev’in seçim kurallarında değişiklik yapılmasına ilişkin
referandum
girişiminde
bulunacağına
dair haberler
çıktı. Radev,
sonuçta bu
haberleri doğrulamadı, fakat
yeni mecliste
Bulgaristan’ın
AB üyesi ülke
olduğu da göz önüne alınarak, devletin egemenliğinin korunması konusunun tartışılması gerektiğini kaydetti.
Yurt dışında seçimler
konusunun dışına çıkarak
Cumhurbaşkanı, milletvekillerine hitaben konuşmasında şunları söyledi:
“Biz Bulgarlar, sizlerden
yoksulluğa, yolsuzluğa,
adaletsizliğe ve suçlara,
bağımsız düzenleme organı tarafından onaylanan yüksek fiyatlara karşı
tedbirler bekliyoruz”. Yüksek fiyatlar derken muhtemelen Cumhurbaşkanı,
Elektrik ve Su Düzenleme
Komisyonu’nun (KEVR)
ısı ve elektrik enerjisi fiyatlarına zam yapılması
kararını kastetmekte ki,
savcılık KEVR’in bu kararını mahkemeye vereceğini duyurdu.
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Üç şirket, 5,5 milyon levanın üzerinde yatırım yapacak

Ekonomi Bakanı Teodor
Sedlarski, düzenlenen
törenle Agripres Service, Kuestars Bulgaria ve
Scale Focus şirketlerine
A Sınıf Yatırım sertifikası verdi. Bu şirketlerin
toplam 5,57 milyon leva
değerindeki yatırım projeleriyle önümüzdeki 3
yıllıık bir süre içinde 345
kişiye istihdam sağlaması
bekleniyor.
Törende konuşan Ekonomi Bakanı Teodor Sedlarski, 2017 yılının ilk 4
ayında 3850 kişilik istihdam yaratılması öngörülen toplam 148, 88 milyon
leva değerinde proje için
sertifika verildiğini duyurdu.
Sedlarski, “2016 yılında toplam 24 proje devlet desteği aldı ve bu da
önceki yıla göre iki misli
daha fazla oluyor. Bu
projeler kapsamında toplam 383 milyon leva veya
2015 yılına kıyasla yaklaşık 200 milyon leva daha
fazla yatırım yapılacak”
diye belirtti. Bu yatırım
projeleri kapsamında yeni
700 iş pozisyonu açılması
bekleniyor.
Lojistik Planı
Kaydını Slivnitsa kasabasında yaptıran Agripres Service Şirketi’nin
projesi Bojurişte Ekonomi
Bölgesi’nde Yük Depolama Merkezi kurulmasına
yöneliktir. Agripres Service Şirketi sahibi ve yöneticisi Nikolay Stoyanov,
“Kamyon, otobüs ve römörklar için yedek parça
ticareti yapan tüccarların
yararına hizmet verecek
bir tesis söz konusudur”
diye izah etti. Minimum
3,2 milyon levalık yatırım
yapılacak ve şirket yöneticisinin ifadelerine göre
daha sonra ulaşım araçla-

rından başka ürünler için
de depolar inşa edilmesiyle faaliyetin genişletilmesi hedefleniyor. Yatırım
projesinin süresi 3 yıldır.
Stoyanov, “Şu anda
Bojurişte Ekonomi
Bölgesi’nde altyapı henüz tamamlanmış değil,
fakat Agripres Service
Şirketi yatırım projesini
bölgede yapılan inşaat çalışmalarına paralel
olarak gerçekleştirmeye
çalışacak. İlk önce proje
kapsamında 15 iş pozisyonu açılacak ve onlara
yedek parçaların özelliklerini bilen ve aynı zamanda
ticaret yapma becerilerine
sahip başlıca mühendisler
olmak üzere kalifiye uzmanlar getirilecek ”dedi.
Son 4 yıl içinde şirket pek
faaliyet gerçekleştirmedi,
geçmişte ise tarımla ilgili
faaliyette bulundu. Şirket,
en son 2013 yılına ilişkin
mali rapor yayınladı. Rapora göre 2013 yılında
duran varlıkların satışından toplam 1000 leva
gelir elde edildi. İşletme
faaliyetlerinden elde edi-

len her hangi bir gelir ise
raporda belirtilmiş değil.
Bundan önceki yıl şirket
50 bin leva ciroya sahipti , toplam gelirleri ise 52
levaydı. Şirket, 2012 yılında 30 bin leva ciro kaybı
yaşarken 2013 yılında ise
13 bin leva ciro kaybetti.
Uluslararası Genişleme
A Sınıf Yatırım sertifikası
verilen diğer iki proje bilişim teknolojileri alanına
ilişkindir ve her iki projede
de şirketlerin gerçekleştirdiği faaliyeti genişletmesi
öngörülüyor.
Yazılım çözümleri geliştiren Scale Focus Şirketi,
faaliyetini geliştmek için
1,96 milyon leva yatırım
yapacak ve 2018 yılına
kadar Sofya’da yeni 100
iş pozisyonu açacak ve
bununla şirketin çalışan
sayısı yüzde 30 artacak.
Şirketin İcra Müdürü Plamen Tsenkov, “Yeni iş
pozisyonları yazılım mühendisliği, programlama,
kalite güvencesi, iş analizi, proje yönetimi alanında
olacak” diye izah etti. İcra

Müdürü, bununla şirketin
Kuzey Amerika ve Batı
Avrupa’da yaptığı uluslararası çapta işini geliştirmesinin desteklenmesi
hedeflendiğini belirtti.
Scale Focus Şirketi Mali
İşler Müdürü İliyana Kruşkova, “Sermaye giderlerine yapılacak yatırım 2
milyon leva civarında olacak. Bundan başka personel maaşlarına ve yeni
ofis alanlarına toplam 7,8
milyon leva yatırım yapılacak” diye belirtti.
Şirketin beklentisi, projenin gerçekleştirilmesinin
önümüzdeki 3 yıl içinde
ihracattan elde ettiği gelirlerinin ortalama yüzde
35 oranında artmasına
yardımcı olmasıdır. 2015
yılında ihracat gelirleri 12,9 milyon levayken
bundan önceki yıl ise 8,7
milyon levaydı. Rapora
göre şirket 2015 yılında
919 bin leva kar elde etti,
2015 yılında ise karı 830
bin levaydı.
Faaliyetin Genişletilmesi
Kuestars Bulgaria Şir-

Tarımsal havacılık yok mu oluyor?
Uçak
pilotları,
Bulgaristan’da havadan
zirai ilaçlama uygulamasına son verileceğine
dair uyarıda bulundu.
Pilotların ifadelerine
göre yaptıkları faaliyet
kasten şeytanlaştırılıyor,
devlet ise stratejik olan
bu rezervi kaybetmek
yolundadır.
İlaçlama sezonu başlamasına rağmen pilot
Stoyan Georgiev, bu yıl
hala herhangi bir sipariş
almadı. Geçen ilkbaharda da ancak birkaç sipariş almıştı.
Georgiev, “Bitki Koruma Kanunu’na göre bizim hizmetimizden faydalanmak isteyenlerden
her bir zirai ilaçlama için
izin belgesi almak zo-

rundalar. Ülkemizde tarımsal havacılık olalı beri
böyle bir şart olmamıştır”
dedi.
Pilotun ifadelerine göre

tarafından ihmal edildi
ve Meclis farklı bir uygulama prosedürü kabul
etti. Böylece uçakla zirai
ilaçlamaya ancak yerden

uçakla zirai ilaçlamayı
düzenleyen Avrupa Birliği Komisyonu direktifinde öngörülen uygulama
prosedürü Bulgaristan

ilaçlama mümkün olmadığı durumlarda izin verilmektedir.
Pilot, “Gerçekte yolsuzluk için ideal bir ortam

oluşturuldu-havadan zirai ilaçlama yaptırmak
isteyen kişinin buna ihtiyacı olup olmadığına
başka biri karar veriyor”
diye yorum yaptı.
Kanuna göre havadan
zirai ilaçlama zehirli ilaçlardan dolayı arıların ölmesine neden olmaktadır. Fakat pilotlar, uçakla
ilaçlama değil de, yerden
ilaçlamanın arıların ölümüne neden olduğunu
öne sürüyor. Arıcılar da
arıların ölümünün uçakla
ilaçlamadan kaynaklanmadığını ve bunun daha
çok kullanımı yasak olan
ilaçlama ürünlerinin kullanılmasından kaynaklandığını düşünüyor.
Kırcaali Haber

ketinin projesi de şirketin üretim kapasitesinin
artırılmasına yöneliktir.
Kuestars Bulgaria Şirketi
Operasyon Müdürü Maya
Ruseva, “Önümüzdeki 3
yıl içinde şirket, programcılar, ürün yöneticileri ve
takım liderleri için 90 iş
pozisyonu açacak” diye
bildirdi. Projenin maliyeti
500 bin levadır.
Ruseva, “2012 yılına
kadar "Kuikstart” markası altında faaliyet gösteren Sofya şirketi, Doğu
Avrupa’ya ilgi gösteren
teknoloji şirketleri için işlem ve hizmetleri entegre
eden platform hazırlamakla ilgili faaliyet gerçekleştiren Questers Global Group Şirketi’ne bağlı
bir kuruluştur. Kuestars

Bulgaria Şirketi’nin müşterileri, başlıca İngiltere’den
orta ve büyük ölçekli bilişim teknolojileri şirketleri
ki, onlar Bulgaristan’da
bilişim teknolojileri sektörüne hızlı ve etkili biçimde
erişim imkanı arıyor” dedi.
Operasyon Müdürü, “Biz
bu şirketlere uzman elemanlar ve bilgi teknolojileri sağlama bakımından
yardımcı oluyoruz” diye
sözlerine ekledi.
2014 yılında 10,7 milyon leva geliri olan şirketin 2015 yılındaki gelirleri 11,9 milyon levaydı.
Mali sonuçları olumsuzdu-2014 yılında 6 bin leva
kar elde eden şirket, 2015
yılında 2 bin leva zarara
uğradı.
Kırcaali Haber

GERB ve Birleşik Vatanseverler
Koalisyonu, hükümet programını
açıkladı
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar
(GERB) partisi ve ırkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler Koalisyonu başkanları, ülkeyi 2021 yılına
kadar yönetmeye azimli oldukları hükümet programını
tamamladıklarını açıkladılar. Bu yüzden de hükümet
programının sembolik olarak 21.sayfalık olduğu anlaşıldı.
GERB Genel Başkanı Boyko Borisov’un ifadelerine
göre verilen birçok tavizler sonucunda bu noktaya gelindi.
Basına açıklama yapan Borisov, “Bizler emekli maaş-

ları konusunda geri adım attık, onlar başka konularda
geri adım attılar” dedi. Borisov, birkaç gün öncesine
kadar bile yapılan müzakerelerde anlaşmazlıklar olduğunu belirtti.
Borisov, şu anda hükümet yapısı ve kadrosu hakkında konuşulmadığının altını çizdi. Bu konuyu önümüzdeki günlerde görüşeceklerini bildiren Borisov, “Önceden bakanlıkların kime verileceği bilinseydi, hükümet
programı ve öncelikler konusunda karışıklık olacaktı.
Bu yüzden ilk önce hükümet programını hazırlamak
ve ondan sonra programı gerçekleştirecek en uygun
kişileri bulmaya karar verdik” ifadesini kullandı.
GERB Başkan Yardımcısı Tsvetan Tsvetanov, koalisyon sözleşmesi imzalanarak, hükümetin yapısı ve
kadrosu hakkında da anlaşma sağlanınca 4 Mayıs’ta
hükümetin kurulmuş olacağı tahmininde bulundu.
Borisov, GERB partisinin, Birleşik Vatanseverler Koalisyonu ile anlaşma sağlanamadığı takdirde hükümet
kurmak için başka bir seçeneğin olmadığını ve yeni bir
erken seçimlere gidilmesi gerekeceğinin altını çizdi.
Borisov, devletin daha birkaç ay seçilmiş bir hükümeti
ve meclisi olmaksızın yönetilmesinin risk oluşturacağını
söyledi. Teknokratlar hükümetinin tartışmasız güçsüz
bir hükümet olduğunu söyledi.
Borisov, “Yurt dışındaki Bulgaristan vatandaşların oy
kullanma hakkının elinden alınacağı GERB partisine
uygun olmayan bir biçimde mevzuatı değiştirme girişimlerine bile başlandı” diye kaydetti.
Borisov, Brexit müzakereleri, mülteci akını, komşu
ülkelerde yapılan protestolar gibi bir sürü uluslararası
faktörü saydı.
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KNSB hükümete: Her yıl işçi maaşlarını 100’er leva artırın!
Bulgar i st an D ev let
Televizyonu’na (BNT)
konuşan Bulgaristan
Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonu (KNSB)
Başkanı Plamen Dimitrov, yeni hükümetin
işçi maaşlarının her yıl
100’er leva yükseltilmesi
kararı almasını talep etti.
Dimitrov, şu ifadeleri kullandı: “Yüksek miktarda
üretim yapan işletmelerde çalışanların maaşları belli adımlarla artırılması gerekir. Kalifiye
elemanlarımız olmasını
istersek, bunu yapmak
zorundayız. Hala seçim
kampanyası sırasında
tanıtılan seçim programlarında yer alan eğitim
gibi önemli konular hakkında konuşulmadığını
görüyoruz” dedi.
KNSB Başkanının ifadelerine göre sorunlardan biri şu ki, işverenler
ucuz bir şekilde eğitimli
kadrolara sahip olmak
istiyor.
Dimitrov, “Biz, öğretmen maaşlarının yüzde
25 artırılması vaadinin
yerine getirilmesini ısrar
edeceğiz. Hükümetin
bizde maaşların her yıl

Dimitrov’un ifadelerine
göre ülkemizin uzun vadede ekonomiye daha
fazla yatırımların celbedilmesine ilişkin stratejisi, yeni bir enerji stratejisi ve bölgeler arasındaki
gelişmişlik farklılıklarının
azaltılmasına yönelik bir
stratejisi olmalıdır.

Bulgaristan’ın nüfusu
azalıyor ve yaşlanıyor
1. sayfadan devam
100’er leva artmasına
yönelik adım atması gerekir. Asgari işçi ücretinin daha hızlı artmasını
ısrar edeceğiz” diye sözlerine ekledi.
Podkrepa İş Konfederasyonu Başkanı Dimitır
Manolov, ülkenin sosyal
güvenlik sisteminin her
türlü emekli maaşı artışını karşılayacak durumda olduğunu düşünüyor.
Manolov, “Soru şudur:
Bunun bedelini k im
ödeyecek? Bu sisteme

müdahale etmek siyasilerin işi değil, bu işlerle
ilgili bu kadar hızlı karar
alınamaz. Siyasiler bu
konu hakkında farklı konuşuyorlar” diye yorum
yaptı.
Manolov’un ifadelerine
göre toplumun en yoksul
kesimine hitap eden bir
yönetim programı olmasını istersek, programın
onların hepsine yönelik
olması gerekir.
KNSB Başkanı, “Bizde
yoksullar 2 milyon kişidir.

En düşük emekli maaşı
alanlar ise 500 bindir.
Kalan diğer emeklilerin
ne olacağı belli değil.
Emeklilik yaşı ve prim
gün sayısına göre verilen emekli maaşların da
artmasıyla tüm emeklilik
modeli bozulacak.Prensip şu olmalıdır ki, ne
kadar daha yüksek prim
ödersen, o kadar daha
yüksek maaş alacaksın
ve bu da siyasilerin rızasına bağlı birşey olmamalıdır” dedi.

Ülkede işsizlik oranında azalma kaydedildi
İstihdam Ajansı’ndan
verilen bilgiye göre Mart
ayında ülkede bulunan iş
bürolarına kayıtlı işsiz sayısı 261 771 kişidir. Bundan önceki aya kıyasla
işsizlerin sayısı 7871 kişi
azalırken 2016 yılının
Mart ayına kıyasla ise 62
538 kişi veya yüzde 19,3
oranında azaldı.
Mart ayında toplam 23
262 kişi işe girdi, onlardan 22 170 kişi birincil
işgücü piyasasında çalışmaya başladı. 1092
işsiz, sübvansiyonlu istihdam programına katıldı. Onlardan 628 kişi
İstihdam Teşvik Kanunu
kapsamında finanse edilen program ve tedbirlerce işe başladı. İnsan
Kaynaklarının Gelişimi
Operasyonel Programı
kapsamında 464 kişi işe
girdi.
İş büroların iş ilanlarında birincil işgücü piyasasına ilişkin 22 592
açık pozisyon bulunuyor.
Onlardan 18 824 açık iş
pozisyonunu veya ay için
birincil işgücü piyasasına
ilişkin tüm açık pozisyonların yüzde 83,3’ünü özel
şirketler ilan etti. Şubat
ayına kıyasla birincil işgücü piyasasına ilişkin

Dimitrov, “GERB partisinden Delyan Dobrev’in
dediği gibi sadece sermaye piyasası ile Bulgaristan ekonomisinin
büyüyeceğine inanmıyorum. Büyük sorun şu
ki, aldığımızdan fazla
üretiyoruz” dedi.
Kırcaali Haber

açık pozisyonlarda yüzde
50,0 oranında veya 7532
pozisyon artış var.
Ekonominin sektörleri
arasında Mart ayında en
büyük oranda iş pozisyonu (4774) imalat sektö-

ründe açıldı. Arkasından
gelen sektörler sırasıyla
şöyledir: Otelcilik ve restorancılık (4472), ticaret (3177), tarım (2411),
ulaştırma, depolama ve
postane (1583),gayrimenkul(1364), inşaat (1042),
idari ve yardımcı faaliyetler (1008), devlet yönetimi

(546) ve başka sektörler.
Mar t ayında en çok
aranan meslek sahipleri nüfusa kişisel hizmet
sunmakla ilgili olanlardır.
Onların yanı sıra otelcilik
ve restorancılık sektörün-

de çalışacak garsonlar,
barmenler, otel oda hizmetçileri ve animatörler
de aranıyor.
Ondan sonra sırada gelenler imalat sektöründe
çalışacak makine operatörleri, terziler, kesiciler,
ütücüler, kaynakçılar, tornacılar, oto tamircileri gibi

sanayi sektöründe çalışacak nitelikli elemanlar,
inşaatta çalışacak genel
hizmet işçileri, ticarette
çalışacak satıcılar ve kasadarlar, şoförler, montajcılar, sanayi sektöründe

çalışacak genel hizmet
işçileridir.
Aranan yüksek eğitimli
uzmanlar sıralamasında
öğretmen ve okutmanlar
birinci sırada bulunuyor.
Onlardan sonra sıralamada mühendis, hekim ve
tarım uzmanları geliyor.
Kırcaali Haber

rinci yerlerde olmaya devam ediyor. Öyle ki, bu
göstergeye göre yapılan
sırlamada sadece Romanya ülkemizin önünde
bulunuyor.
İstatistik verilere göre
ilk çocuğunu doğuran
kadınların ortalama yaşı
2015 yılında yüzde 26,9
iken 2016 yılında 27’ye
çıktı.
Avrupa ülkeleri arasında Bulgaristan’da ölüm
oranı en yüksek seviyededir. Ölüm oranı en
düşük olarak İrlanda’da
(yüzde 6,4), Kıbris’ta
(yüzde 6,9) ve Lüksemburg’dadır (yüzde 7).
Bulgaristan’da ölüm

oranı en yüksek seviyede Vidin (yüzde 23,1) ve
Montana (yüzde 21,3) illerindedir.
Geçen yıl 30 binden
fazla vatandaş yurt dışında daimi olarak ikamet etmeye başlamıştır. Onların yarısından
fazlası erkektir. Her iki
Bulgaristanlı mülteciden
birisi (yüzde 53,5) 2039 yaş arasındadır. En
genç mülteciler (20 yaş
altı) yüzde 14,3 oranında,
60 yaş ve üstünde olan
mülteciler ise yüzde 8,7
oranındadır.
Vatandaşlarımızın en
çok tercih ettiği destinasyonlar Almanya, Birleşik
Krallık ve İspanya’da bulunuyor.

Bulgaristan’ın en çok ihracat
yaptığı ülke Türkiye
Bulgaristan’ın 2017 yılının Ocak ve Şubat aylarında üçüncü ülkelerle
yaptığı ticarete ilişkin Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün
(NSİ) verileri, geçen yılın aynı dönemine göre

Bulgaristan’ın üçüncü
ülkelere yaptığı ihracatta
yüzde 20 artış olduğunu
gösteriyor.
Bu dönemde ülkenin
üçüncü ülkelere yaptığı
ihracatın seviyesi 2,83
milyar levaya ulaştı. Ülkemizin başlıca ticaret ortakları, üçüncü ülkelere ihracatın yüzde 56’sını oluşturan Türkiye, Mısır, Çin,
Sırbistan, Makedonya ve
Rusya Federasyonu’dur.
Veriler, aynı dönemde
Bulgaristan’ın üçüncü ülkelerden yaptığı ithalatta
da yüzde 31 artış oldu-

ğunu gösteriyor. Öyle ki,
ithalatın seviyesi 3,18 milyar levaya ulaştı. En fazla ithalat yapılan ülkeler
Rusya Federasyonu, Türkiye, Çin ve Sırbistan’dır.
Bulgaristan’ın Avrupa
Bir liği (A B)
üyesi ülkelerle ticaretine
ilişkin NSİ verilerine göre
2017 yılının
Ocak ayında
geç en yılın
ay nı d ö n e mine göre
Bulgaristan’ın
AB’ne ihracatı yüzde 7,2
artışla 2,42 milyar levaya
arttı. Bulgaristan’ın başlıca ticaret ortakları, AB
üyesi ülkelere ihracatın
yüzde 68,9’unu oluşturan
Almanya, İtalya, Romanya, Yunanistan, Fransa ve
Hollanda’dır.
Bulgar ist an’ın O c ak
ayında AB üyesi ülkelerden yaptığı ithalat yüzde
16,5 artışla yüzde 2,64
milyar levaya arttı. En fazla ithalat yapılan ülkeler
Almanya, İtalya, İspanya
ve Yunanistan’dır.
Kırcaali Haber
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Öğrencilerden örnek davranış
Orman Haftası münasebetiyle Ardino (Eğridere) Vasil Levski Lisesi
bahçesine 10’un üzerinde ladin, kırmızı meşe ve
sedir ağacı fidanı dikildi.
Girişim “Her İnsan Hayatında En Az Bir Tane
Fidan Dikmeli” başlığı altında Bahtiyar Hocov’un
yönettiği Genç Yemişçiler Kulübü ve Fidanka
Kisyova’nın yönettiği
Rodopların Yokuşlu Yollarında Turizm Kulübü’ne
katılan öğrencilere aittir.
Bu iki kulüp Eğitim ve
Bilim Bakanlığı’nın “Senin Saatin” olarak bilinen “Özel Bilgi, Beceri
ve Yetkinlikler Geliştiren
Faaliyetlerle Öğrencilerin Becerilerinin Geliştirilmesi ve Okuma
Motivasyonlarının Artırılması” başlıklı projesi
kapsamında faaliyet gerçekleştiriyor.
Fidan dikimine Lise
Müdürü Anika Petrova,
Ardino Belediye Başkan

mesi Bulgaristan’da ciddi bir ekolojik sorundur.
Onların yok olmasının
nedeni olarak yangınların artması ve kaçak
ağaç kesimi yapılması
gösteriliyor. Bu tür hare-

ketleriyle öğrenciler, diğer öğrencilere ve vatandaşlara ağaçlandırmanın
ve çevre korunmasının
ne kadar önemli olduğunu göstermek istiyor.
Güner ŞÜKRÜ

Çernooçene’de çocuklar,
100 fidan dikti

Yardımcıları Necmi Hocov ve Nasko Kiçukov,
Ardino Belediyesi Ekoloji
ve Çevre Koruma Daire
Başkanı Canan İsmail ve
Ardino Orman İşletmesi
Müdürlüğünde görevliler de katıldı. Dikilen
fidanlar Ardino Orman

İşletmesi Müdürlüğü tarafından bağışlandı.
Orman Haftası münasebetiyle öğrenciler,
Ardino Orman İşletmesi
Müdürlüğü Fidanlığını
ziyaret ederek, burada
çalışan işçilerin iki kulüp
çalışmalarını yakından

izleme fırsatı buldu.
Ardino İlçesi Yangın
Güvenliği ve Nüfus Koruma Müdürlüğü görevlileri
ormanların yangınlardan
korunması konusunda
bir sohbet gerçekleştirdi.
Öğrencilerin ifadelerine
göre ormanların yok edil-

Çernooçene (Yenipazar) Zname na Mira Anaokulunda görevli öğretmenler, yardımcı personel ve
anaokuluna giden minikler, okulun bahçesine 100
ladin ve kırmızı meşe fidanı diktiler.
Dikilen fidanlar, miniklerin başarılı bir oyun performansı sonucunda anaokuluna 77 Vakfı tarafından
bağışlandı.
Fidan dikiminden önce çocuklara fidan dikim şekilleri ve sonrasında fidanlara yapılan bakım hakkında
bilgi verildi.
Zname na Mira Anaokulu Müdürü Elmaz Apti, miniklerin fidan dikmenin verdiği sevinci yaşadıklarını
söyledi. Elmaz Apti, “Çocuklar, eğitim gördükleri ortamı nasıl daha rahat ve güzel bir ortama dönüştüre-

Avrupa Savcılığı kurulmasına ilişkin
müzakere süreci canlandırıldı
Adalet Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada Avrupa Savcılığı kurulmasına ilişkin müzakere sürecinin yeniden başlatılacağı bildirildi. Bu, Adalet
Bakanı Mariya Pavlova
ile Avrupa Birliği (AB)
üyesi 12 devletin adalet bakanları arasında
Brüksel’de güçlendirilmiş
işbirliğine dair mektuplar
imzalanması sonucunda
mümkün oluyor.
Avrupa Savcılığı, Avrupa Birliği’nin mali çıkarlarına karşı işlenen suçları
araştırıp, suç işleyenleri
mahkemeye verebilecek.
Çünkü gerekli düzenleme konusunda uzlaşmaya varılamamasından
dolayı müzakere süreci
3 Mart 2017 tarihinde
durdurulmuştu. Daha 4
ülkenin adalet bakanlarının ayın sonuna kadar
bu mektupları imzalaması ve müzakere sürecinin
2017 yılının sonuna kadar sonlanması bekleniyor.
Bulgar istan Avrupa
Savcılığı’nın en kısa sürede kurulmasını, üstelik
bu süreçte maksimum
sayıda devletin katılmasını arzu ediyor.
Sanal ortamda işlenen suçlara karşı ceza

hukuku alanında işbirliğin ve koordinasyonun
iyileştirilmesi konusu
da adalet bakanlarının
görüşmesinde ele alındı. İleride yapılacak işbirliğinin temelleri atıldı.
Hukuk savunma organlarının internet hizmetleri
tedarikçileri ile çalışmalarına ilişkin hukuki ve
operasyonel düzenleyici
çerçeve oluşturulması ve
sanal ortamda işlenen
suçların araştırılması için
kurumlar arası yaklaşım
uygulanması öngörülüyor.
Adalet Bakanı Mariya

Pavlova, çeşitli yönlerde
çalışmaların Avrupa düzeyinde devam etmesi
için ülkemizin desteğini
teyit etti. Onların arasında sanal suçlara yönelik
uygulanabilir yargı yetkisi genel çerçevesi de
bulunuyor. Adli yardım
taleplerine ilişkin minimum standart ve delil
değişimine yönelik işlevsel teknik platform oluşturulması amaçlanıyor.
Adalet bakanları, delil
değişiminde kişisel verilerin korunmasına yönelik Avrupa ve uluslararası hukukun, ilkelerin ve

normların korunmasına
ihtiyaç duyulduğunu düşünüyor. Onlar, AB dışındaki üçüncü ülkeler
dahi çeşitli ilgili taraflar
arasında ilave olarak işbirliği yapılmasını arzu
ediyor.
Bakanlar, terör örgütleriyle bağlantısı olan
kişilerin kovuşturması
ve mahkeme karşısına
çıkarılmasına ilişkin yürürlükte olan Avrupa ve
uluslararası mevzuatın
tam uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunu öne
sürdüler.
Kırcaali Haber

ceklerini öğrendi. Onlara doğanın var olan dengesi,
çevreyi temiz tutmanın önemi ve iyilik yapmanın getirdiği faydalar hakkında bilgi verdik” dedi.
Çocuklar, yeni fidan dikme fırsatı buldukları için
çok heyecanlandı. Fidanları diktikten sonra sulayan
çocuklar, onları sahiplenerek bakımını yapmaya söz
verdiler.
77 Vakfı tarafından düzenlenen “Bulgaristan Çocukları İçin 100 Ağaç” isimli ödüllü oyun, “100 Bin Fidan Olduğumuzda Orman Olacağız” isimli girişimin
doğal bir sonucu olarak kaydedildi. Girişimin amacı
mümkün oldukça daha çok gençlerin, okulların ve
anaokulların katılımıyla Bulgaristan’da milyonlarca
yeni ağaç ekilmesidir.
Oyun www.gorata.bg linkinde bulunan internet
sayfası üzerinden yapılıyor. Oyuna katılanlardan en
çok oy toplayanlar 100’er fidan ile ödüllendiriliyor.
“100 Bin Fidan Olduğumuzda Orman Olacağız”
inisiyatifi kapsamında düzenlenen 2017 Yılı Ulusal
İlkbahar Yeşillendirme Kampanyası kapsamında
Bulgaristan genelinde 50 binden fazla fidan dikilecek.

Yıllık Kuran Kursu öğreticilerine
seminer verildi

7-9 Nisan 2017 tarihlerinde Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat Lisesi’nde Yıllık Kuran Kursu öğreticiliği
yapan bayanlara yönelik 3 günlük seminer gerçekleştirildi. Böyle sorumluluk gerektiren görevde bulunan bayanları bir araya getiren seminerin amacı,
deneyim değişiminde bulunmaktı ve bu yüzden onlardan bazıları faaliyetiyle ilgili slayt gösterisi yaptı. Seminerde Fikriye Gordal, Fatme Köybaşıyeva,
Fatima Tsineva ve Başmüftü Yardımcısı Birali Birali
konuşmacı olarak yer aldı. O tarihlerde bölgeyi ziyarette bulunan Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, semineri
de şereflendirdi.
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Çalışan çocukların sayısında iki misli artış var
İş Teftiş Müfettişliğinin
18 yaşından küçüklerin
göreve atanmasına ilişkin izinlerle ilgili verilerine göre geçen yıl çalışan çocukların sayısında
neredeyse iki kat artış
gözleniyor. İş Müfettişliği
müdürlükleri 2015 yılında
18 yaşından küçüklerin
göreve atanmasına ilişkin 2600 üzerinde izin çıkartırken 2016 yılında bu
sayının 5 binden fazlaya
ulaştığı açıklandı.
Uzmanlar bu artışı güçlü
bir yaz turizm sezonunun
olmasının yanı sıra işgücü piyasasının yeniden
toparlanmasıyla izah etmekteler.
Geleneksel olarak başlıca turizm sektöründen
otelcilik, restorancılık ve
ticaret alanında faaliyet
gösteren firmalar, geçen

altı küçüklere filmlerde
rol almak, tiyatro, dans ve
müzik gruplarına katılmak
üzere izin belgesi verildiği
bildirildi.
Verilere göre 2016 yılında firmalar bu tür yaklaşık 5 300 izin talebinde
bulundu. Kurum 5 binden
fazla çocuğun çalışmasına izin verdi. Onlardan
90’ı 16 yaşından küçük
çocuktur.
Bu yılın ilk iki ayında 16
yaşından küçük 3 çocuğun ve 16-18 yaş arasında 149 çocuğun çalışması
için izin belgesi verildi.
2015 yılında Çalışma
Kanunu’nda yapılan deği-

yıl da çocuk çalıştırmaya
izin verilmesi talebinde
bulunmuştu. Bu yüzden

de Varna ve Burgaz şehirlerinde işverenler, iki
misli daha fazla izin talep

ettiler.
İş Müfettişliğinden yapılan açıklamada, 16 yaş

Svetulka köyünden ünlü kişilerin
portre resimleri muhtarlığa asıldı
Ardino İlçesi Svetulka
(Çandır) köyü muhtarı
Feriha Hayri’nin inisyatifi
sonucunda muhtarlık binasında köyün ileri gelenlerinin portrelerine yer verilen bir köşe oluşturuldu.
Svetulka köyü muhtarı, “Uzun zamandan beri
muhtarlık binasının antresine köyden ünlü kişilerin
portre resimlerini asma
niyetim vardı. Türkiye’nin
eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır,
Bulgaristan’ın Eski Bursa
Fahri Konsolosu Hayati Korkmaz, bestekar ve
koro şefi Meltun Kadıoğlu, yazar ve toplumcu
Mümün Altındiş’in burada doğmuş olmalarından
mutluyuz, gurur duyuyoruz. Şimdi köyün her bir
sakini ve misafiri onların
resimlerini görme imkanı

bulacak” diye ifade etti.
Muhtar, son birkaç yıl zarfında Svetulka köyünü yaşamak için daha güzel bir
yere dönüştürmeyi başarmasından dolayı kendini
mutlu hissettiğini belirtti.
Feriha Hayri, “Halilhocalar, Mahmutlar, Azmanlar
ve Cebeciler mahallelerine uzanan yollar asfalt-

landı. Ardino Belediye
Başkanı Resmi Murat’ın
şahsında belediye yönetiminin desteği ve yerlilerin gönüllü çalışmaları
sayesinde köyün merkez
kısmına içme suyu getirildi” diye kaydetti. Muhtar,
bölgede elektrik iletim şebekesinin genel tamiratı
yapıldığını da söyledi.

Feriha Hayri, “Halilhocalar Mahallesi’nde ve
köyün merkez kısmında
bulunan elektrik direkleri
ve iletim hatları tamamen
yenilendi. Göçmenlerin,
yerli halkın ve Belediye
Başkanı Resmi Murat’ın
desteği ile Cebeciler
Mahallesi’nde bulunan
mescit yeniden yapılandırıldı, köyün merkez mahallesindeki mescit de
onarıldı. Köyün merkez
kısmında istinat duvarları
yapıldı, muhtarlık binas
onarıldı” diye kaydetti.
Kırcaali’de dünyaya gelen Feriha Hayri, aslen
Svetulka köyündendir. İyi,
kaynaşmış ve çalışkan
bir ailede yetişen Feriha
Hayri, Ardino Vasil Levski
Lisesini bitirdi. Evli, iki erkek çocuk annesidir.
Güner ŞÜKRÜ

Antrenör Süleyman Atalay: Parasızlık
yüzünden turnuvalara katılamıyoruz
Opılçensko (Hacımehmetler) köyünde bu lunan Kırcaali Güreş
Spor Kulübü’nün antrenörü Süleyman Atalay,
“Sliven’de düzenlenen
Küçükler Bulgaristan Güreş Şampiyonası’na katılamadık, sadece seyirci
olduk” diye ifade etti. Atalay, “Paramız yok. Birkaç
çocuk, mücadele etmeye
hazırdı, maalesef onları
Sliven’e gönderemedim.
Geçen hafta da bir güreş

turnuvası vardı ve ona da
parasızlık yüzünde katılamadık. Stara Zagora
(Eski Zağra) şehrine davet edildik, ancak oraya

gitme imkanımız yoktu.
Çocuklarımıza sadece
ulaşım için değil, günlük
yemek için de para lazım.
Galiba belediyenin önünde yeterince ağlamayı
başaramıyoruz. Sponsor
zor bulunuyor. Bir keresinde yarışmacılarımızın
turnuvaya katılmaları için
birinden para dilenmiştim, ama para bulmak
zor” dedi. Süleyman Atalay, “Bir bodrum katında
antrenman yapıyoruz.

Kendimize ait Kırcaali’de
normal bir spor salonumuz yok. Kullanabileceğimiz bir salon var, ama
birkaç yıldır onarım görüyor.
Bize antrenman yapabileceğimiz bir spor salonu
sağlanmasını istiyoruz.
Bizler çalışıyoruz ve iyi
sonuçlarda elde ediyoruz
ve tam da bizler için para
yok” diye üzüntüsünü dile
getirdi.
Kırcaali Haber

şiklerle 18 yaş küçüklerin,
öncekisinden 2 saat fazla
olarak saat 22’ye kadar
çalışmasına izin verilmesi kararı alındı. Çocukların, 16 yaş altındakilerin
saat 20’den sonra, 18
yaş altındakilerin ise saat
22’den sabah saat 6’ya
kadar olmak üzere geceleri çalışması yasaktır.
Yapılan açıklamada çocukların günde 7 saatten
fazla çalışmasına ve fazla
mesai yapmasına izin verilmediği, 20 gün yerine
26 gün ücretli izin kullanma hakkına sahip olduğu
belirtildi.
Kırcaali Haber

Başbakan Gercikov, CERN
Genel Müdürü ile görüştü

Başbakan Ognyan Gercikov, Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Genel Müdürü
Fabiola Dzhanoti ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sırasında Başbakan, Bulgar fizikçiler, matematikçiler ve mühendislerin örgütün
önde gelen teknoloji projelerine iştirak etmesinin Bulgaristan için büyük önem arz ettiğini ve
bunun ülkemizde bilimin gelişmesine yardımcı
olduğunu vurguladı. Gercikov, gelecekte de
ülkemizin CERN’in tam ve aktif ortağı olmaya
devam etmesini beklediğini ifade etti.

Fabiola Dzhanoti, Bulgaristan’ın CERN’e büyük katkı sağladığını doğruladı. CERN Genel
Müdürü, “Bulgaristan’ın bizim örgüte katkısı
büyük, çünkü mükemmel bilim adamlarınız
var” diye belirtti. Dzhanoti’nin ifadelerine göre
Bulgaristan az sayıdaki dengeli ülkelerden
biri ki, bu ülkeler örgüte kaynak yatırımında
bulunmaktan başka CERN’in bilimsel çalışmalarından endüstriyel projeler şeklinde faydalanma imkanı buluyor. Bu bağlamda Sofya
Tech Park’ta CERN’de geliştirilen yeni teknolojiler ve yeniliklerin kullanacağı faaliyete
yeni başlayan şirketlere yönelik Girişimciler
İçin Kuluçka Merkezinin kurulması olanağı
ele alınacağı belli oldu. Görüşme kapsamında
Bulgaristan’da Bölge Hadron Terapi Merkezi
ve Biyoinformatik Merkezi kurulması fikri de
ele alındı.
CERN Genel Müdürü, Başbakan Gercikov’a
CERN’in lise öğrencilerine yönelik en yeni
programları hakkında bilgi verdi. Bu yıl içinde
çeşitli ülkelerden 24 öğrenci CERN’in merkezini ziyaret edecekler ve onların arasında
Bulgaristan’dan da çocuklar olma ihtimali var.
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Beyhan Emin: Tenise olan sevgim
acımdan daha güçlü çıktı
Beyhan Emin, 5 Ağustos
1985 tarihinde Ardino’da (Eğridere) doğdu. Tenis oynamaya 8 yaşında başladı. Onun ilk
antrenörü Ardino Yunak Masa
Tenisi Kulübü antrenörü Bahri
Ömer’dir. Yunak 2015, Haskovo (Hasköy) Nikena, Nedelino
(Uzundere) Dendrit masa tenisi kulüpleri ve Sofya Ulusal
Spor Akademisi (NSA) adına
yarıştı. Spor kariyerinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda 40’ın üzerinde madalya
kazandı. En önemli başarılarından biri Türkiye’de düzenlenen Genç Erkekler Balkan
Şampiyonası’nda bronz madalya sahibi olmasıdır. Sofya Ulusal Spor Akademisi’ni bitirdi.
Evli, bir çocuk babasıdır.
- Masa tenisiyle ne zaman
ve nasıl tanıştınız? Geçmişe
yolculuk yapar mısınız?
- Masa tenisi benim hayatım. Tenis raketini eski Avrora
Fabrikası’nda amcamın yanında ilk defa elime aldım. Orada
bir tane tenis masası vardı ve

biz orada tenis oynuyorduk.
İlk defa o salona girdiğimde 8
yaşındaydım ve salonda belki
de 40-50 çocuk vardı. İki hafta sonra ilk antrenörüm Bahri
Ömer, tüm bu 50 çocuğu sıraya

dizdi. O gün çeşitli egzersizden
ibaret bir sınavımız olacağını ve
sınav sonucunda hepimiz arasından 8 çocuğu seçeceğini
söyledi. Ne mutlu bana ki, antrenörün antrenman için seçtiği

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan destek
Gençlik ve Spor Bakanı Prof.
Dr. Daniela Taşeva, 13 Mayıs’ta
turistik bir yer olan Şeytan Köprüsü-Ardino (Eğridere) güzergahında 7 kilometre uzunluğunda maraton düzenlenmesi
münasebetiyle Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat’a
gönderdiği mektupta, “Ardino
Belediyesi’nin 17 Mayıs Dünya
Zorluklarla Mücadele Günü ve
Bulgar Spor Bayramı’na adanan
Şeytan Köprüsü-Ardino Maratonu düzenleme girişiminden dolayı en samimi tebriklerimi kabul
buyurun” diyor. Spor etkinliği
Ardino Belediyesi tarafından
LASERWAR Balkans Askeri
Spor Kulübü ve Alada Öğrenci
Spor Kulübü’nün desteğiyle organize ediliyor.
Bilindiği gibi, Ardino’nun tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek
olan maratona Bulgaristan ve
diğer ülkelerden arzu edenler
katılabilir. Maratona katılmak
isteyenler 5 Mayıs’a kadar
e-mail: ardino@abv. bg adresi
aracılığıyla veya Belediye Yazı
İşleri Müdürlüğüne başvuru

yapabilir. Kayıt formu Ardino
Belediyesi’nin www.ardino.bg
linkindeki web sitesinde bula-

kullanılması bulunuyor.
Organizatörler, Şeytan Köprüsü-Ardino Maratonu gerçek-

o 8 çocuktan
biri de bendim.
- Kısaca yarış kariyerinden bahseder
misiniz?
- 18 ya şı na kadar yarıştığım tüm
ya ş g r up l a rında daima
Bulgaristan’ın
en iyi üç yarışmacısı arasında yer aldım.
En büyük hayal kırıklığını
15 yaşındayken yaşadım.
O zaman Bulgaristan ikincisi ve Top 10’da
üçüncü olduğum halde Bulgaristan milli takım kadrosuna
davet edilmedim ve ondan sonra yarış kariyerim düşüşe geçti.
Acı çekiyordum, devam etmenin anlamsız olduğunu düşünüyordum, acının beni yenmesine
izin verdim. Fakat tenise olan
sevgim acımdan daha güçlü
çıktı ve kendi kendime şöyle
dedim: ”Bir yarışmacı olarak
başaramadın, fakat şimdi yoluna devam edip, senin elde edemediğin sonuçları elde edecek
yarışmacılar yetiştirmelisin”.
Başarısızlığın verdiği acı beni
rahat bırakmadı ve o zaman
kendime hiçbir zaman acının
beni yenmesine izin vermeyeceğime söz verdim. Bu yüzden
Ulusal Spor Akademisi’nde antrenörlük kursuna başvurmaya
karar verdim.
- Son zamanlarda Ardino’daki kulübün yarışmacı-

ları masa tenisinde oldukça
iyi başarılar elde ettikleri
görülüyor, şüphesiz bu başarılarının sebeplerinden
biri antrenörleridir. Sizce bir
sporcunun iyi bir antrenör
olması için hangi niteliklere
sahip olması gerekir?
- İlk önce sabırlı biri olması.
Çocuklar, eğer 6-7 yaşlarındaysa onların ilgisini nasıl çekeceğini bilmesi gerekir. Bu yorucu
bir şeydir, ama bana zevk veriyor. Çocuklar her şeyi çok çabuk öğreniyor.
- Antrenörlük işine ne zaman ve nasıl başladınız?
- Bu işe 4 yıl önce başladım.
Sofya Ulusal Spor Akademisi’ni
bitirdikten sonra Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat ile
görüştüm. Onunla planlarımı
ve Ardino’da tenisin gelişimine
yönelik hedeflerimi paylaştım.
Ondan sonra bir grup kız çocukla antrenman çalışmalarına
başladım ki, onlar geçen yıl 12
yaş grubunda Bulgaristan şampiyonluğunu elde etmeyi başardılar. İleride de Ardino adına
başarılarının devam etmesini
umuyorum.
- Geleceğin tenisçilerine
herhangi bir tavsiyede bulunmak ister misiniz?
- Hayal kurmaya devam etsinler ve hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmesinler. Ve şunu
unutmasınlar ki, acı çekmeden
ve emek vermeden hiçbir zaman zafer duygusunu yaşayamayacaklar. Acının geçici olduğunu, fakat hayallerinden vazgeçtiklerinde bu acının sürekli
olacağını unutmasınlar. Acıların
onları daha zayıf yerine daha
güçlü kılmasını dilerim.
Söyleşi: Güner ŞÜKRÜ

“ЕМС-БГ” ЕООД
bilir. Erkeklerde ve bayanlarda
birinci olanlara 500 leva, İkinci
ve üçüncü olanlara ise 250 leva
ve 100 leva miktarında para
ödülü verilecek. Bu maratonla
kasabada spor yaşam biçiminin
popülarize edilmesi isteniliyor.
Ardino İlçesi’nin gelişimine
yönelik öncelikli faaliyetler arasında turizm ve spor altyapısı
oluşturulması ve doludizgin

leştirilmesinin iyi bir geleneğe
dönüşmesini ve her yıl spor
severlerin misafirperver Ardino
İlçesi’nde bir araya gelmesine
vesile olmasını umuyor.
Maratonun yapılacağı günde
Ardino kasabasında Bulgaristan Kızılhaç Örgütü Kırcaali
Şubesi’nin organize ettiği özel
bir araçla kan bağış kampanyası gerçekleştirilecek.
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