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Bulgarlaştırma Süreci Şehidi 
Kazim İbrahim Paşa Anıldı   

20 Nisan 1972 tarihinde Ardi-
no (Eğridere) ilçesi Byal İzvor 
(Akpınar) köyünde diktatör ko-
münist rejimin Kırcaali bölge-
sinde Bulgarlaştırma sürecinin 
sıradaki aşamasını uyguladığı 
sırada Kalaşnikof silahla vuru-
lan Kazim İbrahim Paşa, 10 gün 
sonra yeterli ölçüde tıbbi tedavi 
uygulanmadığı için yaraların-
dan hayatını kaybetti. Kazim 
İbrahim Paşa’nın komünist re-
jime karşı tek suçu doğal ola-
rak adını korumak için direniş 
göstermesiydi. Kazim İbrahim 
Paşa’nın öldürüldüğünün ta-
nığı ailesidir. Trajedi, o zaman 
15 yaşında olan oğlu İbrahim’in 
gözü önünde yaşandı. 

30 Nisan 2017 Pazar günü 
Sorumluluk, Özgürlük ve Hoş-
görü İçin Demokratlar (DOST) 
partisi tarafından Kazim İbra-
him Paşa’nın anısına Byal İz-
vor köyünde anma töreni ger-
çekleştirildi. 

Anma töreninde konuklar ara-
sında DOST Genel Başkanı 

Lütfi Mestan, Türkiye Cumhu-
riyeti Filibe Başkonsolosu Hü-
seyin Ergani, DOST Başkan 
Yardımcıları Mariyana Georgi-
eva ve Şabanali Ahmet, DOST 
Yürütme Kurulu Üyeleri Cebel 

(Şeycuma) Belediye Başkanı 
Bahri Ömer ve Balkan Rumeli 
Türkleri Konfederasyonu Baş-
kanı Zürfeddin Hacıoğlu, Kırca-
ali ilinde DOST İlçe başkanları, 
Evgeniy Mihaylov ve Georgi 

Bozduganov 
hazır bulun-
du.  Ayr ıca 
konukları kar-
şılayan Ka-
zim Paşa’nın 
Bursa’da ya-
şayan oğlu 
İbrahim Ka-
zimoğlu da 
buradaydı.
Törende ko-

nuşan Lütf i 
Mestan, “Ne 
yazık ki, ko-
münist reji-
min tekerrür 
etmesi Bul-
gar toplumu-
nu içten içe 
zehirlemeye 
devam edi-

yor” diye belirtti. Mestan, ge-
lecek hükümette ırkçı ve aşırı 
milliyetçi görüşleriyle tanınan 
Birleşik Vatanseverler Koalis-
yonun yer almasını 1971-1973 
ve 1984-1989 yıllarında ger-

çekleştirilen Bulgarlaştırma 
sürecinin bir sürü şehidinin 
anısına bir nevi saygısızlık ola-
rak nitelendirdi. Mestan, buna 
örnek olarak seçmenlere ana 
dili Türkçe hitap ettiği için ken-
disine sürekli ceza kesilmesini 
gösterdi. Mestan, “DOST par-
tisinin misyonu etnik ve dini 
temele dayalı her türlü ayrım-
cılığa ve sivil toplumda ayrım 
yapılmasına kesinlikle karşı 
koymaktır” diye altını çizdi. 
DOST partisinin modern va-

tandaşlık yurtseverliği, hem 
kimliğin, hem Bulgaristan’ın 
toprak bütünlüğünün ve bölün-
mezliğinin dokunulmazlığına 
yönelik mesajları trajik olayı 
anma gününde gerek Müslü-
manları, gerekse Hıristiyanları 
bir araya getirdi. 
Şehidin ruhu için Kuran ve 

Mevlid-i Şerif okutulmasının 
ardından konuklar, köy meyda-
nında Kazim İbrahim Paşa’nın 
vurulduğu yerde bulunan anıt 
taşına çelenk koydular. KH

Kirkovo Belediyesi heyeti İzmir 
Gaziemir Belediyesini ziyaret etti

Kirkovo (Kızılağaç) Belediye 
Başkanı Şinasi Süleyman’ın 
başkanlığında b i r  heyet , 
Türkiye’den kardeş İzmir Ga-
ziemir Belediyesini ziyaret etti. 
Ziyaret, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı mü-
nasebetiyle Gaziemir Belediye 
Başkanı Halil İbrahim Şenol’un 
daveti üzerine gerçekleşti. 

Heyet te Eğit im ve Bil im 
Bakanlığı’nın (MON) “Senin 
Saatin” olarak bilinen “Özel 
Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler Ge-
liştiren a Öğrencilerin Beceri-
lerinin Geliştirilmesi ve Okuma 
Motivasyonlarının Artırılması” 
başlıklı projesinin “Şarkı Söyle 
ve Oyna” faaliyeti kapsamında 
Zekiye Hasan’ın yönetiminde 
Kirkovo’nun Fotinovo (Hatipo-

ğulları) köyünden öğrenciler de 
yer aldı.

Öğrenciler, 20 yıllık tarihe 
sahip İzmir Uluslararası Dans 
Festivaline katıldı. 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’na katılan tüm grup-
lar kendi ülkelerinin bayrakları 
ve milli kıyafetleriyle dev ekran 

Devamı 3’de
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Büyükelçi Süleyman Gökçe: Türkiye 
Bulgaristan’ın iç işlerine karışmıyor

NOVA TV’nin “Merhaba, 
Bulgaristan” programına 
konuk olan Türkiye Cum-
huriyetinin Sofya Büyü-
kelçisi Süleyman Gökçe, 
“Türkiye, Bulgaristan dahi 
hiçbir devletin iç işlerine 
müdahale etmiyor ve et-
kilemeye çalışmıyor. Bu 
tür iddialar asılsızdır, çar-
pıtmadır ve gerçek dışıdır. 
Milli güvenlik ve tehditten 
bahsetmek isterseniz, o 
zaman terörizmden bah-
sedelim. Bulgar istan, 
terörizm hakkında hiçbir 
şey bilmiyor ve hiçbir za-
man onunla tanışmama-
sını umuyorum, çünkü o 
çok feci bir şeydir” diye 
kaydetti. 

Büyükelçi, “Türkiye’nin 
düş man  o l du ğ u  ve 
Bulgaristan’ın iç işlerine 
müdahale ettiği ve mil-
li güvenliği tehdit ettiği 
yönündeki iddialara son 
verilmesi gerekir. Bu tavır 
yapıcı, pozitif ve yarar-
lı değil. İkili ilişkilerimizi 
kolaylaştırmıyor. Bizim 
asırlara dayanan ortak 
tarihimiz var, geleceğimiz 
de birliktedir” dedi. 

Gökçe, “Yurt dışındaki 
Bulgaristan vatandaşları 
arasında en büyük oranda 
oy kullananlar gerçekten 
Türkiye’de ikamet eden 
vatandaşlardır. Fakat bu 

kişilerin oy kullanabilmek 
için başka bir ülkeye git-
mek zorunda kalması 
amacıyla seçim sandıkla-
rının sayısı kasten kısıtla-
nıyor. Bu sorunların mo-
dern bir şekilde çözümü 
bu mudur?” diye retorik 
soru yöneltti. 

Gökçe’den Türkiye ana-
yasa değişikliği referan-
dumu hakkında yorumda 
bulunması rica edildi. 

Türkiye Büyükelçisi, 
“Referandumun başarılı 
bir şekilde gerçekleştiğini 
düşünüyorum ve dürüst 
bir şekilde gerçekleş-

mediği yönündeki eleş-
tirileri kabul etmiyorum. 
Türkiye’de 175 binden aş-
kın seçim sandık kurulları 
oluşturuldu. Bu kurullarda 
tüm siyasi partilerin tem-
silcileri ve gözlemcileri 
yer aldı. Onların dörtte 
üçü muhalefet partilerine 
mensup kişilerdi ve bu da 
büyük bir rakam” diye yo-
rumda bulundu. 

Gökçe, “Ben şahsen hiç-
bir sorun görmüyorum. Bu 
tür bir seçim sandık kuru-
lunu ziyaret ettim ve ora-
da siyasi seçimi kontrol 
etmenin ve her şeyi gö-

zetmenin temel sorumlu-
luğunu taşıyan tüm siyasi 
partilerin temsilcileri ve 
bağımsız gözlemcilerin 
yer aldığı yaklaşık 15 ki-
şilik bir ekip olduğunu 
gördüm” diye sözlerine 
ekledi. 

Türkiye’de idam cezası-
nın getirilip getirilmeyece-
ğine ilişkin soruya Gökçe, 
yorumlamak istemediği 
siyasi konuların olduğu-
nu söyledi. Büyükelçi, 
“Bu Bulgaristan’ı neden 
ilgilendiriyor?” sorusunu 
yöneltti. 

Süleyman Gökçe, “Yan-

lış bir politika ve kaba-
lıktan dolayı Avrupa’nın 
Türkiye’yi bir kenara it-
mesi yazık olacak. De-
mokratik yollarla seçilmiş 
bir liderin diktatör ve terbi-
yesiz olarak adlandırılma-
sı tam bir saçmalık” diye 
kaydetti. 

Türkiye için sultanlık 
kelimesinin kullanılması-
nın doğru olup olmadığı 
sorusuna Büyükelçi, bu 
tanımlamadan dolayı öf-
kelenmediğini dile getirdi. 

Bulgaristan’ın gelecek 
başbakanına ne tür soru-
lar sormak istediği sorusu 

üzerine Gökçe, başbaka-
nın ikili ilişkilerin yararına 
lider olarak davranmasını 
arzu ettiğini söyledi. 

Büyükelçi Gökçe, “Popü-
list baskıya boyun eğme-
yin. Bulgaristan vatandaş-
larını gerçekten ilgilendi-
ren konular çok farklıdır. 
Bulgaristan, muhteşem 
bir ülkedir, ülke refahını ve 
istikrarını takdir ediyoruz 
ve destekliyoruz. Asıl so-
run, ulusal bir hobi haline 
gelen tüm bu düşünce kir-
liliği ve negatif enerji ya-
yılmasıdır” diye ifade etti. 
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Hükümet, demografik gelişim planı kabul etti 
Hükümet 2012-2030 

Güncellenmiş Bulgaristan 
Ulusal Demografik Geli-
şim Stratejisi Yıllık Eylem 
Planını kabul etti. Planda 
kısa ve uzun vadede de-
mografik gelişim üzerinde 
etki yaratan belirlenmiş 
kompleks ve sektörel ted-
birlerin sistematize edil-
mesi öngörülüyor. 

Kabul edilen planda 
demografik gelişimi etki-
leyen temel faktörler ara-
sında doğum, ölüm, göç 
gibi demografik süreçlerin 
yanı sıra ülkemizde insan 
kaynaklarında kalitenin 
iyileştirilmesini belirleyen 
süreçler de belirtiliyor. 

Öngörülen tedbirler sek-
törel politikaların yaşanan 
demograf ik değişiklik-
lere adapte edilmesine 
yöneliktir. Bu bağlamda 
demografi politikasının 
temel unsuru beşeri ser-
mayenin geliştirilmesi ve 
kalitesinin yükseltilmesi-
dir. 

Tedbirler merkezi yö-
netim bütçesi giderleri 

çerçevesinde onaylanan 
yetkili kurumların bütçe-
lerinden finanse edilecek. 
Bundan başka 2017-2019 
dönemine ilişkin Güncel-
lenmiş Orta Vadeli Mali 
Plan, İnsan Kaynakları-
nın Gelişimi Operasyonel 
Programı, başka operas-
yonel programlar, Avrupa 
ve uluslararası düzeyde 

gerçekleştirilen projeler 
kapsamında da kaynak 
ayrılması öngörülüyor. 

Ulusal mekanizmada 
bakanlıkların, devlet icra 
ajanslarının, sosyal or-
takların, sivil toplum kuru-
luşlarının, Ulusal Sigorta 
Enstitüsünün, Ulusal İsta-
tistik Sigortasının, Bulga-
ristan Ulusal Belediyeler 

Birliğinin, Bulgaristan Kı-
zılhaç Örgütünün ve baş-
ka kurum ve kuruluşların 
temsilcileri yer almaktadır.

Çalışma ve Sosyal Poli-
tika Bakanlığı, 2012-2030 
Güncellenmiş Bulgaristan 
Ulusal Demografik Geli-
şim Stratejisi Yıllık Eylem 
Planının uygulanmasını 
koordine edecek. 

Hukuk eğitimi, sadece örgün 
eğitim şeklinde yapılacak

Hükümet, yüksek hukuk eğitimi diploması elde edil-
mesine ilişkin ulusal standartlar kabul etti. Standartlara 
göre önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren üni-
versitelerde hukuk bölümüne kabul edilen öğrenciler 
ancak örgün eğitim şeklinde eğitim öğretim görebile-
cek. 

Hükümet sözcüsü İrina Belçeva, “Böylece beş yıldır 
bunun için mücadele eden Başbakan Ognyan Gerci-
kov, hayalini gerçekleştirmiş oluyor” diye bildirdi.

Örgün eğitim gerekliliği sadece hukuk eğitimi ve öğ-
retimi için getiriliyor, çünkü bir çalışma grubu örgün ve 
gıyabi eğitim gören hukuk öğrencilerinin bilgilerinde 
önemli fark olduğunu tespit etmiştir. 

Hükümet kararnamesiyle ayrı ayrı disiplinlere ilişkin 
ders saatleri artırılırken hukuk mezunlarının özellikle 
İngilizce bilgileri olmak üzere yabancı dil eğitiminin 
zayıf olmasından dolayı hukuka yönelik yabancı dil 
eğitimi getiriliyor. 

Devlet sınavlarının gerçekleştirilmesine ilişkin stan-
dart da getiriliyor. 

Kabul edilen standartlar, şu anda gıyabi eğitim ve 
öğretim şeklinde hukuk okuyan üniversiteliler için uy-
gulanmayacak.

Nedelino-Kırcaali arası 
yol 40 km kısalacak

Nedelino (Uzundere) Belediye Başkanı Boyan 
Kehayov, “Tikla çayı üzerine inşa edilecek bir 
köprü sayesinde Zlatograd (Darıdere) üzerinden 
geçen Nedelino’dan Kırcaali iline uzanan yol 40 
km kısalacak ve aradaki mesafe 30 dakikada alı-

nacak. Köprü inşa-
atı bu ayın sonuna 
kadar tamamla-
nacak. Şimdiye 
kadar köprünün 
kirişleri atıldı, be-
ton dökülmesi için 
kalıp hazırlandı ve 
asfaltlama çalış-

maları yapılacak. Köprü projesinin maliyeti 900 
bin levadır” diye bildirdi. 

Belediye Başkanı, hükümet kararınca projeye 
finansman sağlandığını vurguladı. Belediye yöne-
timi, köprü ile ana yol arasında bağlantı kuracak 
2 buçuk kilometre uzunluğunda yeni bir yol proje-
sinin tamamlanması için de kaynak sağlanmasını 
umuyor. 
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Maşkılı şenliği binlerce kişiyi bir araya getirdi
Kırcaali’nin Kobilyane 

(Maşkılı) köyünde yapılan 
geleneksel bahar şenliği 
ülkenin değişik bölge-
lerinden binlerce kişiyi 
bir araya getirdi. Şenliğe 
etraf köylerden, Türki-
ye, Belçika, İngiltere ve 
Hollanda’dan gelen misa-
firlerle çok sayıda vatan-
daş akın etti.

Etkinlikte resmi konuklar 
arasında HÖH Kırcaali 
Milletvekili Erol Mehmet, 
HÖH İl ve İlçe Başkanları, 
İstanbul Balkanlılar Kültür 
ve Dayanışma Derneği 
Başkan Yardımcısı Şefki 
Kurtuluş ve Balkanlılar 
Derneği Gençlik Kolları 
Başkanı Fatma Yıldız ha-
zır bulundu. 

Şenlikte organizatörler 
adına Göçmenler Orga-
nizasyon Komitesi Baş-
kanı İstanbul’dan Avukat 
Cemal Vatansever, yerli 
halkı ve konukları selam-
lama konuşması yaptı. 

Cemal Vatansever, “He-

yecanla doluyuz. Maşkılı 
şenliği sadece bir köy 
bayramı değil, onun 50 
yıllık tarihçesi var. Ama-
cımız ülkenin ve dünyanın 
çeşitli yerlerinde yaşayan 
yerli halkı bir araya topla-
maktır. Her bir neslin ru-
hunu ve kalbini besleyen 

gelenekleri yaşatmak için 
hiç olmazsa yılda bir kere 
bir araya gelip, görüşelim 
ve birbirimizi tanıyalım” 
diye kaydetti. Avukat, 
organizasyona verdikle-
ri mali destekten dolayı 
Türkiye’den işadamı kar-
deşler Ayhan ve Özcan 

Özgür, Sami Temel, Erkan 
Yumrukkaya, Hikmet ve 
Saffet Yılmaz, Rafet Va-
tansever, Turan Çotoğlu, 
Emin Kasapoğlu, Şefki 
Kurtuluş ve Nihat Barış’a 
teşekkürlerini arz etti.

HÖH Kırcaali İlçe Baş-
kanı ve Kırcaali Belediye 

Başkan Yardımcısı Mü-
mün Ali, Kobilyane köyü 
şenliğine konuk olmaktan 
şeref duyduğunu ifade 
etti. Mümün Ali, “Bu gü-
zel girişimin devam et-
mesi için elinden geleni 
esirgemeyen kişileri tebrik 
ederim” dedi. 

Şenlik programında spor 
ve kültürel etkinlikler yer 
aldı. Güreş ve küçük ka-
lelerde futbol turnuvaları 
düzenlendi. Kobilyane ve 
Çilik (Çelikler) köylerinde-
ki toplum merkezleri çatı-
sı altında faaliyet yürüten 
folklor ekipleri Bulgar ve 
Türk halkoyunları gösteri-
si sundu. Köy meydanın-
da kıvrak horalar tepildi. 

Düzenlenen futbol tur-
nuvasını Borovets takı-
mı kazandı

Maşkılı köyünde düzen-
lenen geleneksel şenlik 
kapsamında gerçekleş-

tirilen küçük kalelerde 
futbol turnuvasını Şaban 
Mehmet’in kaptanlığın-
daki Kırcaali’nin Borovets 
(Çamsırtı) semti takımı 
kazandı. Yarışmada böl-
geden 6 takım mücadele 
etti. 

Final müsabakalarda 
Kırcaalili futbolcular, tur-
nuvaya ev sahipliği yapan 
güçlü Kobilyane takımını 
2:1’lik skorla yendi. Üçün-
cü yeri Kırcaali’nin Pe-
nevo (Köseoğulları) köyü 
takımı aldı. 

Dereceye girenlere Ko-
bilyane köyü muhtarı Er-
han İzzet tarafından para 
ödülleri sunuldu.

Borovets takımı, birey-
sel ödülleri de aldı. Tur-
nuvanın gol ustası ve en 
iyi futbolcusu olarak beş 
gol atan Şaban Mehmet 
ödüllendirildi.

              Güner ŞÜKRÜ

Ulusal BUKET 2017 Yarışması Edebi Türk 
Dili Kırcaali İl Müsabakası gerçekleşti

Gencay 30 Nisan 2017 
Pazar günü Kırcaali’de  
amatör sanatçılara yöne-
lik bu yıl üçüncüsü düzen-
lenen Ulusal BUKET 2017 
Yarışması İl Birinciliği 
kapsamında düzenlenen 
Edebi Türk Dili müsaba-
kası gerçekleşti. Müsa-
bakaya il çapından 1-12.
sınıf öğrencileri arasından 
112 öğrenci katıldı. 

Müsabakanın açılış ko-
nuşmasını yapan HÖH 
Kırcaali Milletvekili Erol 
Mehmet, katılımcıları mü-
sabakaya katılma cesa-
retlerinden dolayı tebrik 
etti. Milletvekili şu ifadele-
ri kullandı: ”Ana dili Türk-
çenin okunması eğitimin 
bir parçası değil, Türkçe 
bizim manevi kimliğimi-
zin bir parçasıdır. Bu bir 
müsabaka değildir, Bul-

garcanın yanı sıra ana dili 
Türkçenizi de mükemmel 
düzeyde bildiğinizi gös-
termeniz için bir fırsattır” 
dedi. 

Açılışta resmi konuklar 
arasında HÖH İl Başkanı 
Müh. İzzet Şaban, Kırcaa-
li Milletvekili Adlen Şefket, 

HÖH Kırcaali İlçe Başkanı 
ve Kırcaali Belediye Baş-
kan Yardımcısı Mümün 
Ali, HÖH Kirkovo İlçe 
Başkanı Dr. Ercan Fırıncı 
ve Ulusal BUKET 2017 
Yarışması’nın ildeki yedi 
ilçe koordinatörü de hazır 
bulundu.  

Yarışmaya katılan öğ-
renciler, okulda serbest 
seçmeli veya zorunlu seç-
meli ders olarak okuduk-
ları Ana Dili Türkçe der-
sine ilişkin test çözdüler. 
Bundan başka 1-4.sınıf 
öğrencileri dikte çalışması 
yaptı, 5-8.sınıf öğrencileri 
konu üzerine yazı yazdı, 
9-12.sınıf öğrencileri ise 
Bulgarcadan Türkçeye ve 
Türkçeden Bulgarcaya 
metin tercüme ettiler. 

Müsabaka çalışmaları, 
ulusal düzeyde değerlen-
dirilecek. Dereceye giren 
öğrenciler ödüllendirile-
cek. 

U l u s a l  B U K E T 
Yarışması’nın Baş Ko-
ordinatörü Mukaddes 
Nalbant’tır.

              Kırcaali Haber

kurulan bir sahne yanında 
yapılan korteje katıldı. İki 
Bulgar halk oyunu sergi-
leyen Fotinovo köyü öğ-
rencileri Kirkovo İlçesi’ni 
onurla temsil ettiler ve 
binlerce izleyiciden bol 
bol alkış aldılar. 

İzmir’de bir hafta kalan 

Kirkovo Belediyesi heyeti İzmir 
Gaziemir Belediyesini ziyaret etti

1. sayfadan devam çocukların programı ne-
şeli anlar, kültürel etkin-
likler ve bölgede tarihi ve 
kültürel anıtların ziyare-
tiyle doluydu. Fotinivolu 
çocuklar, antik Efes ken-
tini, Meryem Ana Evi’ni ve 
Selçuk’a bağlı antik Şirin-
ce köyünü görme fırsatı 
buldular. 

              Kırcaali haber

Soğuk hava sebze 
ve meyveyi vurdu 
Meyve ve sebze üret ic i ler i bu i lkbaharda 

Bulgaristan’da üretilen meyve ve sebzelerin geçen yıla 
kıyasla daha az miktarda pazarda bulunabileceğine 
dair uyardı. 

Bunun nedeni ülkenin her yerinde sebze ve meyve-
lerde hasara neden olan kötü hava koşullarıdır. 

Köstendil bölgesinde bazı yerlerde kırağı ve dolu 

düşmesi kiraz bahçelerini yüzde 100 vurdu. Üreticile-
rin gördüğü hasar miktarının hesaplanması ve üretilen 
sebze ve meyvelerin pahalılaşıp pahalılaşmayacağına 
karar verilmesi bekleniyor. 

Bulgaristan Meyve ve Sebze Üreticileri Birliğinden 
yapılan açıklamada ülkenin bazı bölgelerinde kırağı ve 
dolu yağışlarından dolayı meyve bahçelerinde yüzde 
100 oranda hasar meydana geldi. 

Devlet çiftçilere ekili alanlarda ancak yüzde 100 

oranda hasar meydana geldiği takdirde tazminat öde-
mektedir. Bundan daha az oranda zarar gören çiftçiler 
ürettikleri ürünleri sigorta ettirdikleri takdirde tazminat 
alabilirler.
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Mareşki, bakanları olmadan da 
hükümeti desteklemeye hazır

Yüzde 4’lük seçim bara-
jını aşan mecliste beşin-
ci parti olan İrade Partisi 
Genel Başkanı Veselin 
Mareşki, Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin 
Vatandaş lar  (GERB) 
partisinin her hangi bir 
temsilcisinin kendisiyle 
temaslarda bulunmama-
sına rağmen bakanlık 
talebinde bulunmaksızın 
hükümeti desteklemeye 
hazır olduklarını bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, GERB partisine 
hükümet kurma görevini 
vermeden önce ilk olarak 
44. Halk Meclisi Başkan 
Yardımcılığına seçilen 
İrade partisi lideri ile isti-
şarelerde bulundu. 

İstişareden sonra basına 
açıklamada bulunan Ma-
reşki, “Cumhurbaşkanı ile 
yaptığımız istişarelerde 
yeni bir seçimlerin Bul-
garistan için zararlı ola-
cağı görüşünde birleştik. 

Bizim Meclis Grubumuz 
yönetimde istikrarı sağla-
yabilecek tek meclis gru-
budur” diye yorum yaptı. 

Mareşki’nin ifadelerine 
göre GERB ve ırkçı ve 

aşırı milliyetçi partileri bir 
çatı altında toplayan Bir-
leşik Vatanseverler Koa-
lisyonu hükümet kurmayı 
başaracak. 

Mareşki, kendini bakan 

olarak görmediğini, İrade 
Partisi’nin ise istendiğinde 
uzman görüşleri bildirerek 
hükümeti destekleyebile-
ceğini kaydetti.

Parti lideri, “Bizler hü-

kümeti destekleyeceğiz 
ve GERB partisi yönetim 
programını yerine getirdi-
ği takdirde biz onların ar-
kasında durmaya hazırız” 
diye kesin konuştu. 

İrade partisinin özellikle 
demografik krizin çözü-
münde uygun fiyatlara 
genç ailelere konut sağ-
lamaya ilişkin somut fi-
kirlere sahip uzmanlarla 
yer almaya hazır olduğu 

anlaşıldı. 
Seçimlerden önce f i-

ziksel saldırı ve şantajda 
bulunduğu gerekçesiyle 
kendisine karşı dava açı-
lan Veselin Mareşki, “Be-
nim suç işlediğime dair 
tek bir delil bile bulunursa, 
milletvekili dokunulmaz-
lığımdan kendi rızamla 
vazgeçeceğim” dedi. 
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Psikiyatri hastanesi müdüründen 
Cumhurbaşkanı Radev’e öfke dolu mektup

Novi İskır kasabasının 
Kurilo semtinde bulunan 
Sveti İvan Rilski Psiki-
yatri Hastanesi Müdürü 
Dr. Tsveteslava Gılıbo-
va, Cumhurbaşkanı Ru-

men Radev’e öfke dolu 
bir mektup yazdı. Kurilo 
Psikiyatri Hastanesinde 
yatan hastaların sefalet 
içinde yaşayıp tedavi 
görmelerinden dolayı 
öfkelenen müdür, mek-
tubunu Facebook üze-
rinden yayınladı. 
Dr. Gılıbova, mektubun-

da şu ifadeleri kullandı: 
“Saygıdeğer Sayın Ra-
dev, size bir sorum var-
Delyan Peevski, Ahmet 

Doğan ve Tsvetan Tsve-
tanov gibi şahıslara ne-
den ve en önemlisi de 
ne zamana kadar devlet 
tarafından (Milli Koruma 
Servisi (NSO), size ne 

ölçüde bağlıysa) koruma 
sağlanmaya devam edi-
lecek? Bu soruyu size, 
ödediği vergilerin nasıl 
harcandığıyla ilgilenen 
dürüst bir vergi mükel-
lefi olarak yöneltiyorum. 
Bununla birlikte bir dev-
let hastanesi müdürü 
olarak da size psikiyatri 
hastalarının tedavi edil-
diği hastane binasında 
enerji verimliliğinin artı-
rılması için gereken 315 

bin leva neden sağlan-
madığını soruyorum”.
Dr. Gılıbova’nın ifa-

delerine göre psikiyatri 
hastaları için siyaset-
çilerin korunması için 

ayrılan mali 
kaynakların 
onda  b i r i 
bile ayrılmı-
yor. Hasta-
ne müdürü, 
mektubunda 
hasta lar ın 
ağır bir kış 
geçirdikle -
rine dikkat 
çekerek, en 
soğuk gün-
lerde b i le 
oda sıcak-
l ığının 15 
derecen in 
altında ol-

duğunu belirtiyor. 
Müdürün mektubu şöy-

le devam ediyor: “Sağlık 
Bakanlığından gayri res-
mi olarak gelen cevapta 
projeye finanse edilen 
programlar kapsamın-
da kaynak aranacağı 
söylendi. Benim sorum 
şu-neden son derece 
ihtiyaç duyan benim has-
talarım için bazı projeler 
kapsamında kaynak ara-

nıyor, oysa benim adını 
geçirdiğim kişilerin paha 
biçilmez hayatları, onlara 
benzer başkalarının ha-
yatları için ise her yıl mil-
yonlarca leva ayrılıyor? 
Madem ki, bu kişilerin 
hayatı o kadar çok tehli-
kede kendilerine koruma 
görevlileri tutsunlar, ma-
aşlarını ödesinler ve böy-
lece kendilerini halkın 
sevgisinden korusunlar. 
Sayın Cumhurbaşkanım, 
nihayet ne zaman bunun 
tersi yapılacak?”. 
Dr. Gılıbova, yıllarca 

Kurilo köyündeki psi-
k iyatr i  hastanesinin 
Sofya’da bir binaya ta-
şınması ve hastane ko-
şulların iyileştir ilmesi 
çağrısında bulunuyor. 
Müdür, hastane binası 
doğramalarının 1949 yı-
lından beri yenilenmedi-
ğini söylüyor. 
Dr. Gılıbova, “Bizde 

psikiyatri hastalarını dü-
şünen yok. Bizim hasta-
nede herşey ikinci elden 
alınıyor-ambulans, ma-
kam arabası. Oysa has-
tane canı kırık 130 kişi 
tedavi ediliyor ve onların 
daha çok bakıma ihtiyacı 
var” diye belirtti. 
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Kırcaali bölgesinde 
ormanlar kuruyor

Kırcaali ve Haskovo (Hasköy) illerinde 344 dekar 
ormanlık alan kabuk böceklerinden zarar gördü veya 
fidanlar uygun şekilde dikilmemesinden dolayı ağaç-
lar kurudu. Zarara uğrayan ormanlık alanlarda artma 
eğilimi gözleniyor. İki yıldır zararlı böcekler Güney 

Bulgaristan’da 
bu lunan or-
manlara zarar 
veriyor. Smol-
yan (Paşmaklı) 
ili de bu du-
rumdan etki-
lendi. Uzman-
ların ifadeleri-
ne göre bunun 
nedenlerinden 

biri onlarca yıl önce beyaz ve kara çam ağacı fidan-
larının deniz seviyesinden alçak yerlere dikilmesidir, 
çünkü bu 2012 ve 2013 yıllarında yaşanan kuraklıkta 
ormanların kurumasına yol açmıştır. 2015 yılında ya-
şanan kar fırtınası da ormanlara zarar verdi. 

Kabuk böcekleri, iğne yapraklı ormanların baş bela-
sı haline geliyor. Orman uzmanları, ağaç kesimi ger-
çekleştirerek ve ''feroman tuzağı'' kurarak zararları 
azaltmaya çalışıyor. Doğu Rodoplarda yapılan ağaç-
landırma çalışmalarında başlıca geniş yapraklı ağaç 
türleri kullanılır. Bu yıl zarfında 1500 dekarlık alanın 
ağaçlandırılması planlanmıştır. 

Kırcaali Bölge Orman Müdürlüğü tarafından bele-
diyelere ve özel şahıslara ait ormanlarda kabuk bö-
ceklerine karşı önlemler alınması tavsiye edildi, aksi 
takdirde cezalar uygulanacaktır. 

Çiftçilere 4 milyon 
leva yardım ödendi
Devlet Tarım Fonu tarafından yapılan açıklamada 

2014-2020 Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı 
10- Tarım Ekolojisi ve İklim Tedbiri kapsamında çiftlik 
sahiplerinin banka hesaplarına 4 milyon leva yardım 
parası yatırıldığı bildirildi. 

2016 yılı kampanyası için destek ödemesi tedbirin 
“Otlatma Sezonuna Dair Geleneksel Uygulamalar” ve 
“Tarım Açısından Önemli Olan Kaybolma Tehlikesi 
Altındaki Yerli Cinslerin Korunması” yönündeki baş-
vurulara ilişkin yapıldı. 

Destek oranları, 2014-2010 Kırsal Kesimlerin Kalkın-
ması Programı 10- Tarım Ekolojisi ve İklim Tedbirinin 
uygulanması hakkındaki 24 Şubat 2015 tarihli 7 sayılı 
emirnamenin 14.maddesi gereğince belirlenmiştir. 

Çiftlik sahiplerine yapılan mali desteğin yüzde 75’lik 
payı Avrupa Kırsal Kalkınma Fonu ve yüzde 25’lik payı 
da devlet bütçesinden sağlandı.
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Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nde, Hz. 
Muhammed’in  (S.A.V) kutlu doğum etkinliği

Bulgaristan Müslüman-
ları, Peygamber Efendi-
miz Hazreti Muhammed 
Mustafa’ın (S.A.V.) dün-
yaya teşriflerinin 1446. 
yılı nedeniyle gerçekleşti-
rilen Kutlu Doğum Hafta-
sı etkinlikleri kapsamında 
tüm ülkede Kutlu Doğum 
programları düzenleni-
yor. Kutlama düzenleyen 
kurumlara bu yıl Sofya 
Yüksek İslam Enstitüsü 
de katıldı. Yüksek İslam 
Enstitüsü tarafından ha-
zırlanan Kutlu Doğum 
programı, Başmüftülük 
ve Sofya Bölge Müftülü-
ğünün desteğiyle organi-
ze edildi. 23 Nisan 2017 
Pazar günü düzenlenen 
Kutlu Doğum, ülke çapın-
da Kutlu Doğum Haftası 
kapsamında düzenlenen 
tüm programlar gibi “Be-
şikten Mezara Kadar İlim 
Öğrenin” başlığı altında 
gerçekleştirildi. 

Kutlama programına 
Yüksek İslam Enstitüsü 
öğrencilerinden başka 
ülkedeki üç imam-hatip li-

sesi öğrencileri de katıldı. 
Kutlu Doğum Programına 
Başmüftü Dr. Mustafa 
Hacı, Yüksek İslam Şura 
Başkanı Vedat Ahmet, 
Başmüftü Yardımcısı Ah-
met Hasanov, Sofya Böl-
ge Müftüsü Mustafa İzbiş-
tali ve müftülüğün başka 

görevlileri, ülkedeki üç 
imam-hatip lisesinin mü-
dürleri ve başka davetliler 
teşrif ettiler. 

Yüksek İslam Enstitüsü-
nün Kutlu Doğum Prog-
ramı son derece zengin 
ve çeşitliydi. Yüksek İs-
lam Enstitüsü öğrenci-

si Mustafa Kaylitski’nin 
okuduğu Kuran tilavetiyle 
başlayan program, Baş-
müftü Dr. Mustafa Hacı 
ve Sofya Bölge Müftüsü 
Mustafa İzbiştali’nin teb-
rik konuşmalarıyla de-
vam etti. Yüksek İslam 
Enstitüsünde hocalık ya-

pan Dr. Sefer Hasanov, 
“Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammed (s.a.v)’in 
Eğitim Yaklaşımı” konu-
lu konuşma yaptı. Kutlu 
Doğum Programı’nda Hz. 
Muhammed’in (S.A.V) ha-
yatı konulu şiir dinletisi ve 
ilahi konseri de yer aldı. 

Kutlu Doğum Haftası 
münasebetiyle Kur’an-ı 
Kerim’i Güzel Okuma, 40 
Hadis Ezberleme, Dene-
me, Şiir Yazma ve Resim 
Yapma dallarında olmak 
üzere bir yarışma düzen-

lendi. Yarışmada derece-
ye giren katılımcılar Yük-
sek İslam Enstitüsünün 
Kutlu Doğum Programı 
kapsamında ödüllendiril-
di. 

Programda Sofya Böl-
ge Müftlüğü tarafından 
gerçekleştir ilen Kuran 
Kursu’na giden en küçük 
yaştaki çocuklar da yer 
aldı. Onlar, Muhammed’in 
(s.a.v) hayatı ile ilgili so-
ruları cevapladılar. Küçük 
katılımcılara da hediyeler 
vardı. 

Kırcaali Bölge Müftülüğü, Kutlu 
Doğum programı gerçekleştirdi

Kırcaali Bölge Müftü-
lüğü, Peygamber Efen-
dimiz Hz. Muhammed 
Mustafa’in (S.A.V.)dün-
yaya teşriflerinin 1446. 
yılı nedeniyle ülke çapın-
da Kutlu Doğum Haftası 
kapsamında düzenlenen 
tüm programlar gibi “Be-
şikten Mezara Kadar İlim 
Öğrenin” başlığı altında 
Kutlu Doğum programı 
gerçekleştirdi. 28 Nisan 
2017 Cuma günü Ben-
kovski (Killi) köyü ca-
misinde gerçekleştirilen 
Kutlu Doğum programı, 
Benkovski köyü Müs-
lüman Encümenliğinin 
ev sahipliğinde Kırcaali 
Bölge Müftülüğü tarafın-

dan organize edildi. 
Kutlu Doğum programı-

na teşrif eden konuklar 
arasında Başmüftü Yar-
dımcısı Murat Pingov, 

Aytos Bölge Müftülüğü 
Vaizi Sunay Ramadan 

ve Vakıf Uzmanı Hüse-
yin Salim hazır bulundu. 
Programa Benkovski ve 
etraf köylerden 500’ün 
üzerinde Müslüman ve 
görevli imamlar katıldı. 
Katılımcılar arasında 
Kırcaali Bölge Müftü ve-
killeri Erhan Recep, Na-
suf Halil ve İrşat Bölümü 
Başkanı Sezer Sadulov 
da hazır bulundu. 
Kuran tilavetiyle baş-

layan program, Kırcaali 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet’in tebrik konuş-
masıyla devam etti. Res-
mi konukların her biri de 

tebrik konuşması yapa-
rak, düzenlenen Kutlu 
Doğum programından 
duydukları memnuniyeti 
ve sevinci dile getirdiler, 
konuşmalarında Hz. 
Muhammed’in (S.A.V) 
hayatında yaşadığı ders 
verici örnekler verdiler. 
Cuma namazını kıldı-

ran Bölge Müftüsü Bey-
han Mehmet, irat ettiği 
hutbede güncel olan 
“Mübarek Üç Aylar ve 
Ramazan’a Hazırlık” 
konusuna değindi. 
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Öğrenciler, Dr. Petır Beron’un 
doğum gününü kutladı 

Momçilgrad (Mestanlı) Petır Beron İlköğre-
tim Okulu, adını taşıdığı Bulgar aydını Dr. Petır 
Beron’un doğum günü münasebetiyle kutlama 
programı düzenledi. Momçilgrad parkındaki açık 
sahnede gerçekleştirilen konserde okulun yete-
nekli öğrencileri sahne aldı. Öğrenciler, vokal ve 
enstrümantal müzik icra ettiler ve skeç gösterileri 
sundular. 

Konser programında sahne alan öğrenciler, “Se-
nin Saatin” projesi kapsamında gerçekleştirilen 
sınıf dışı çalışmalara katılan gruplardı. Projenin te-
mel amacı, öğrencilerin okula devam etmeleri ve 
okuldan vazgeçmelerinin engellenmesidir. Kutlama 
programında resmi konuk olarak Momçilgrad Bele-
diye Meclis Başkanı Ömer Hüseyin hazır bulundu. 

Selamlama konuşmasında Ömer Hüseyin, ”Si-
zin okulunuzdaki gelenekler ve süreklilik, güven ve 
destekle birleşmiş Avrupa ve dünya vatandaşları 
olarak ihtiyaç duydukları kaliteli eğitimi çocukları-
mıza verebileceğimizin garantisidir” dedi. 

Çocuklar, yeteneklerini göstermeleri için Petır Be-
ron İlköğretim Okulunun sunduğu imkanlardan ya-
rarlanmalarını diledi.“Sevinmeniz ve ebeveynlerinizi 
ve öğretmenlerinizi sevindirmeniz için yetenekleri-
nizi geliştirin ve gösterin” diye çocuklara hitap etti. 

Öğrenciler, ağacın nasıl 
aşılandığını gösterdiler

Ardino (Eğridere) Vasil Levski Lisesinde “Meyve 
Ağaçlarının Aşılanması İçin Yöntemler” uygulama sı-
navı yapıldı. Bahtiyar Hocov’un yönettiği Genç Yemişçi 
Kulübüne katılan öğrenciler, meyve fidanı dikiminin na-

sıl yapıldığını 
gösterdiler. 

A r m u t , 
elma ve erik 
a ğ a ç l a r ı n -
dan alınan 
ka lem le r l e 
fidanlar aşı-
landı. Fidan 
aşılama ça-
l ışmasında 
Lise Müdürü 

Anika Petro-
va, öğretmenler ve ebeveynler hazır bulundular. 

Çalışma, Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın (MON) “Senin 
Saatin” olarak bilinen projesi kapsamında gerçekleş-
tirildi. 

Vasil Levski Lisesinde “Senin Saatin” projesi kapsa-
mında 19 kulüp açıldı. Kulüpler spor, bilim, fen ve tek-
noloji, sağlık eğitimi, sağlıklı yaşam tarzı ve vatandaşlık 
eğitimi alanlarında faaliyet göstermektedir. 
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Emekliler, düşük ücretlerden dolayı devleti 
mahkemeye vermekle tehdit ediyor

Bulgaristan Emekli-
ler Derneği, yaşlıların 
onurlu bir yaşam hak-
kının yerine getirilme-
mesi için Bulgaristan’ı 
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne vermek-
le tehdit ediyor. Derne-
ğin böyle bir açıklama 
yapmasının nedeni 
yeni kurulan hükümetin 
yönetim programında 
bu yıl asgari emek-
li maaşın 200 levaya 
yükseltilmesinin yanı 
sıra 2010 yılından önce 
emekli olan kişilerin 
maaşlarının her hangi 
bir süre belirtilmeden 
güncellenme yapılması 
öngörülmesidir. 
Dernek, emekli maaşı 

güncellenmesinin her 
yıl yapılmasını, devletin 
ise sağlık hizmetleri-
nin emeklilere ücretsiz 
veya sembolik fiyata 
sunulmasına yönelik 
karar almasını ısrar 

ediyor. 
Bulgaristan Emekliler 

Derneği, sabrın tüken-
diği için yaşlıların aldığı 
emekli ücretlerin artırıl-
masına yönelik protes-
tolar dahi her türlü yasal 
girişime hazır olduğunu 

açıkladı. Derneği tem-
silen Dimitır Kisimov, 
bundan sonraki adımın 
onurlu yaşam hakkı için 
uluslararası mahkeme-
ye başvurmak olacağını 
söyledi. 
Dernek  üye le r in -

den Dr. Dimitır Ninov, 
“Emeklilerin üç temel 
talebi var-birinci, her 
yıl 2010 yılından önce 
emekli olanların maaş-
ları önceki 1 veya 2 yıla 
ilişkin ortalama sigorta 
gelirine göre güncel-

lenmesi. İkinci talep, 
diş tedavisi dahi 65 
yaş üstü kişilere yöne-
lik sağlık hizmetlerinin 
ücretsiz veya kısmen 
ücretli olmasıdır” dedi. 
Dr. Ninov, emeklilerin 
büyük bir kısmının diş-
lerinin bozuk olduğunu 
veya dişleri olmadığını 
ve düşük emekli maaş-
larından dolayı normal 
bir şekilde yemek yiye-
bilmeleri için diş protez 
veya çene implantı sa-
tın alamadıklarına dik-
kat çekti. 
Üçüncü temel talep, 

1999 yılından önce 
Emekli Maaşları Ka-
nunu doğrultusunda 
emekli olanlarla ilgili-
dir. O zaman emekli 

maaşı, 20 yıl sigortalık 
süresi şartına uyulduğu 
halde üzerinden sigor-
ta primi kesintisi yapı-
lan brut gelir tutarının 
yüzde 55’i oranında 
hesaplanırdı. Dernek-
ten yapılan açıklama-
da Sosyal Güvenlik 
Kanunu’nun kabul edil-
mesiyle emekli maaş-
ların tutarının iki misli 
düşürüldüğü iddia edi-
liyor ve soruna çözüm 
bulunması ısrar edili-
yor. 
Ulusal Sigorta Ensti-

tüsünün (NSİ) verileri-
ne göre Bulgaristan’da 
emekli vatandaşların 
yüzde 68’i yoksulluk sı-
nırının altında bir gelirle 
yaşam sürüyor. 

Cumhurbaşkanı, sınırdaki tel örgülerle ilgili 
tüm sözleşmelerin gözden geçirilmesini istedi

Bulgaristan Cumhur-
başkanı Rumen Radev, 
Türkiye sınırında yasa 
dışı göç akınına karşı tel 
örgü çekilmesine ilişkin 
tüm sözleşmelerin göz-
den geçirilmesini istedi.
Radev, Haskovo’da ba-

sına yaptığı açıklamada, 
devletin çift şeritli tel örgü 
için ödeme yaptığını, öte 
yandan düzeneğin tek 
şeritli olarak inşa edildiği-
ni belirterek, bu durumun 
aydınlatılması amacıyla 
tel örgü inşasına ilişkin 
tüm sözleşmelerin göz-
den geçirilmesini gerek-
tiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Radev, 

sınırdaki 259 kilometrelik 
tel örgü güzergahının sa-
dece üçte birinin çift şe-
ritli olduğunu kaydetti.
Bulgaristan'da yapı-

mı 3 yıldır süren ve 31 

Mayıs'ta tamamlanması 
beklenen tel örgü inşası 
için bugüne kadar 100 
milyon avrodan fazla har-
cama yapıldı.
Geçen yıl Kasım ayında 

istifa eden Boyko Borisov 
hükümetinde tel örgü in-
şasının denetiminden so-
rumlu eski İçişleri Bakan 
Yardımcısı Filip Gunev 
ise sınırda bazı bölgeler-
de çift şeritli tel örgü çe-
kilmesinin imkansız oldu-
ğunu savundu ve "Yasa 
dışı geçiş olasılığının dü-
şük olduğu yerlerde, tek 
şeritli düzenek, maliyeti 
yüzde 40 oranında düşü-
rüyor." ifadesini kullandı.
Gunev, bölge valilikleri 

ile sınır polisinin kurduğu 
karma denetim komis-
yonların, tel örgü inşasını 
yakından gözlemlediğini 
sözlerine ekledi.

Makas Sınır Kapısı’na yakın 
büyük bir aquapark inşa edilecek

Makas-Nimfeya (Ya-
nıkköy) Sınır Kapısı’na 
yakın ilçe merkezi Kir-
kovo (Kızılağaç) köyü 
mevkinde bulunan 15 
dekarlık bir alana büyük 
bir aquapark kurulacak. 
4 havuz ve çocuklara 
yönelik bir sürü atrak-
siyonların yapılacağı 

aquaparkta yüzme ya-
rışları düzenlenmesine 
imkan verecek. Yerli 
işadamı Asen Palov, 
bu proje için bir milyon 
leva yatırım yapmayı 
planlıyor. Palov’un he-
sapları Rodoplar ve 
Batı Trakya bölgesinde 
bu tür başka bir tesisin 

olmadığını gösteriyor. 
Palov, Bulgar, Romen 
ve Yunan turistlerine 
bel bağlıyor. Sadece 
Yunanistan’ın Gümülci-
ne şehrinin turizm po-
tansiyelinin 75 bin kişi 
olduğunu söylüyor. 
Asen Palov, “Şu anda 

tesisin nazım imar planı 
hazırlanıyor. İnşaatı iki 
yıl içinde tamamlanmış 
olacak” dedi. 
Makas Sınır Kapısı’nın 

hizmete açılmasından 
sonra Kirkovo yılda 20 
bin turist ağırlıyor. 
        

  Kırcaali Haber

Ferad Murad, evinin bahçesinde 
100’ün üzerinde güvercin besliyor

Evinin bahçesinde bulunan kümeslerde 100’den 
fazla güvercin ve bıldırcın yetiştiren Ardino’nun 
(Eğridere) Mleçino (Sütkesiği) köyünden 57 ya-
şındaki Ferad Murad, “Kendimi en iyi hissettiğim 
yer güvercinlerimin yanıdır. Çocuk yaştan beri 
hayvanları ve kuşları seviyorum, fakat onları yem-
lemeyi daha çok seviyorum” diyor. Ferad Murad, 
ayrıca onlarca tavuk, hindi ve tavşan da bakıyor.

İşsiz olan adam, “Artık 40 yıldan fazla büyük bir 
sevgiyle güvercin besliyorum ve şunun farkına 
vardım ki, kuşların arasında olduğum zaman ka-
famı dinlendiriyorum ve hayatın zorluklarını unu-
tuyorum. Güvercinler çok bakım istiyor. Her sabah 
onlara buğday, mısır veya ay çekirdeği verilmesi 
gerekir. Kuşların kendilerini rahat hissetmesi için 
özel kafesli iki tane kümes yaptım. Güvercinler 
beni tanıyor ve gördüklerinde bana doğru uçup, 
üstüme konuyor. Kuşların gökyüzünde sergiledik-
leri akrobatik hareketleri beni sevindiriyor” diye an-
lattı. Ferad Murad, farklı renklerde mardin, rahibe 
ve kelebek güvercini cinsi gibi bölgede rastlan-
mayan her tür güvercine sahip olmasından dolayı 
gurur duyuyor. 

Ferad Murad, “Ben işten korkmuyorum. Her türlü 
iş yaptım ve hiçbir zaman hazırdan yemedim” diye 
ifade etti.

Ferad Murad, geçen asrın 90’lı yıllarında şoför-
lük ve İstanbul’un Lalesi semtinde satış danışman-
lığı yaptı. Evli, iki kız ve bir torun sahibidir. 
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Bulgaristan’da boşalan 
köylerin sayısı artıyor
Boşalmış köyler ülkemi-

zin 11 ilinde, nüfusu 10 
kişiden az olan köyler ise 
21 ilde bulunuyor. Tescil 
kayıtlarına göre en çok 
sayıda boşalmış köyler 
61 ve nüfusu 10 kişiden 
az olan köyler 115 olmak 
üzere toplam 176 köy 
Gabrovo ilinde bulunu-
yor. Gabrovo ilinde toplam 
349 yerleşim yeri mevcut 
ve bu rakamlar şunu gös-
teriyor ki, onların yarısın-
dan fazlası ya boşalmış, 
ya da nüfusu 10 kişiden 
az olan köylerdir. 

Gabrovo ilinin ardından 
Veliko Tırnovo ili geliyor. 
Bu ilde toplam 336 yer-
leşim yerinden 54’ü bo-
şalmış köydür ve 87’si 
nüfusu 10 kişiden az olan 
köydür. Boşalmış veya 
nüfusu 10 kişiden az olan 
köylerin yarısından fazlası 
bu iki ilde bulunuyor. 

Kırcaali ilinde boşalmış 
köyler 10 tane ve nüfu-
su 10 kişiden az olanlar 
ise 23 tanedir. Smolyan 
(Paşmaklı) ilinde 7 köy 
boşalmıştır, başka 31 köy 
ise boşalmak üzeredir. 
Haskovo (Hasköy) ilinde 

boşalmış köyler 7 tane-
dir, nüfusu 10 kişiden az 
olanlar ise 18 tanedir. 

Sofya ilinde bulunan 6 
köy boşalmıştır 

26 köyün nüfusu ise 10 
kişiden azdır. Blagoevg-
rad (Yukarı Cuma) ve 
Stara Zagora (Eski Zağ-
ra) illerinde boşalmış köy-
ler 4’er tanedir, nüfusu 10 
kişiden az olan köyler ise 
birinci ilde 20, ikincisinde 

ise 7 tanedir. Köstendil 
ilinde boşalmış köyler 2, 
nüfusu 10 kişiden az olan-
lar ise 23 tanedir. Burgaz 
ve Tırgovişte (Eski Cuma) 
illerinde boşalmış köyler 
2’er, boşalmakta olanlar 
ise sırasıyla 3 ve 13 ta-
nedir. 

Nüfusu 10 kişiden az 
olan köyler Pernik ilinde 
16, Dobriç’te 12, Vidin’de 
5, Varna’da 3, Montana, 

Pazarcık ve Filibe illerin-
de 2’er, Vratsa, Silistre ve 
Sliven (İslimye) illerinde 
ise 1’er tanedir. 

Bulgaristan’ın en bü-
yük köyü Lozen, 142 
kasabadan daha büyük

Geçen yılın sonuna doğ-
ru Bulgaristan’ın en büyük 
köyü, 6250 kişilik nüfusa 
sahip olan Sofya Şehri ili-
ne bağlı Lozen köyü olma-
ya devam ediyor. İstatis-

tik veriler, Lozen köyünün 
ülkenin 142 kasabasından 
veya ülkenin kasabaların-
dan yarısından fazlasın-
dan daha büyük olduğunu 
gösteriyor. 

Büyüklüğe göre ikinci 
köy 5727 kişilik nüfusa 
sahip Silistre iline bağlı 
Aydemir köyüdür. 10 bü-
yük köy sıralamasında 
4979 kişilik nüfusu ile 
Sofya Şehri iline bağlı 
Bistritsa köyü üçüncü sı-
rada, 4737 kişilik nüfusu 
ile aynı ile bağlı Kaziçe-
ne köyü dördüncü, 4714 
kişilik nüfusu ile Pazar-
cık iline bağlı Draginovo 
köyü beşinci, 4278 kişilik 
nüfusu ile Filibe iline bağlı 

Rozino köyü altıncı, 4145 
kişilik nüfusu ile Pazarcık 
iline bağlı Malo Konare 
köyü yedinci, 4044 kişilik 
nüfusu ile Filibe iline bağlı 
Trud köyü sekizinci, 3938 
kişilik nüfusu ile Silistre ili-
ne bağlı Kalipetrovo köyü 
dokuzuncu ve 3935 kişilik 
nüfusu ile Sliven iline bağ-
lı Gradets köyü onuncu sı-
rada bulunuyor.

İlginç olanı şu ki, tam 
2391 köy ülkenin en kü-
çük kasabası Melnik’ten 
daha büyüktür. Geçen yı-
lın sonunda Melnik kasa-
basının nüfusu 208 kişidir. 
Başka 6 köyün nüfusu da 
Melnik kasabasının nüfu-
suna eşit sayıdadır.         

10. sınıf öğrencileri, bilgisayar 
beceri sınavına girecek

E ğ i t i m  v e  B i l i m 
Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada bu ders yılı 
10.sınıf öğrencileri Hazi-

ran ayında ulusal düzeyde 
dış değerlendirme bilgi-
sayar beceri sınavından 
geçecekleri bildirildi. Bu 
yıl ilk defa tüm 10.sınıflar 
bu sınava girecek, geçen 
ders yılında ise bilgisayar 

beceri sınavı test edilmesi 
üzere yapılmıştı. 

Öğrenciler, doğrudan 
bilgisayar başında sınav 

edilecekler ve böylece 
onların her biri farklı ka-
tegorilere ayrılı ödevler 
arasından seçilen ödev-
lerden oluşan bireysel 
testler çözecek. 

Testlerin içeriği farklı 

olacak, fakat zorluk bakı-
mından eşit olacak. Test-
lerde kapalı uçlu sorular 
ve pratik becerilerin yok-

landığı sorular da olacak. 
Öğrenciler bilgisayarlara 
şifrelerle girecekler ve 
test yapıldıktan sonra bil-
gisayar doğrudan onların 
kapalı uçlu sorulara ver-
diği cevaplardan sonucu 

çıkaracak. Pratik beceri-
lerin yoklandığı sorulara 
verilen cevaplar ise bili-
şim ve bilgi teknolojileri 
öğretmenleri tarafından 
yoklanacak. 

Sınavın süresi 90 da-
kika olacak-onlardan 30 
dakika test çözümü ve 60 
dakika pratik ödevlerin 
yerine getirilmesi için ay-
rılacak. Sınav sonucunda 
oluşan test varyantı sayısı 
10 rakamlı bir numara ve 
kopya çekmek ve cevap-
ların bildirilmesi pratikte 
imkansız bir şeydir. Bil-
gisayar beceri sınavında 
maksimum 60 puan elde 
edilebilir. 

Bilgisayar beceri sına-
vı aynı günde yapılma-
yacak ve 12-16 Haziran 
döneminde 5 gün içinde 
gerçekleşecek. Her bir 
10.sınıf öğrencisi bu sı-
nava önceden belirlenen 
bir tarihte girecek. Bu sı-
navda yüksek puan elde 
eden öğrencilere bilgisa-
yar becerileri sertifikaları 
verilecek. 

              Kırcaali Haber

İş dünyası kıdem tazminatı 
ödeneğinin kaldırılmasını 

talep etti
Bulgaristan Sanayi Sermaye Derneği (AİKB), Eko-

nomi Bakanı’na iş dünyası açısından önemli konular-
da teklif yaptı. Teklifler Ulusal Ekonomi Konseyinin 
oturumuyla ilgili yapıldı. 

AİKB Başkanı Vasil Velev, Bakanlar Kurulunun 17 
Ocak 2017 tarihinde kabul ettiği bir kararname ile 
ödenen kıdem tazminatı ödeneğinin iptal edilmesine 
ilişkin karar taslağı önerdi. 

Taslağın “Gerekçe” bölümünde işçi maaşının yeni-
den yapılandırılmasıyla ve kıdem tazminatı ödene-
ğinin kaldırılmasıyla devlet memurları arasında ay-
rımcılığa neden olan farklılığın üstesinden gelineceği 
belirtildi. 

AİKB’in karar taslağında dernek üyesi kurum ve 
kuruluşların iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçi ve 
memurların ücretlerine aynı işi yaptıkları halde farklı 
hizmet sürelerinden dolayı haksız olarak farklılık geti-
ren böyle bir kararı 2 yılı aşkın uyguladıkları belirtildi. 

İş dünyasının temsilcileri, işçi ücretinin yeniden 
yapılandırılması ve iş sözleşmesinin yeniden dü-
zenlenmesine dair önerinin kabul edilmesiyle daha 
uzun hizmet süresi olan kişilere avantaj sağlayan ve 
daha kısa hizmet süresi olan kişilere karşı ayrımcı 
tutuma neden olan bu yönetmeliğin kaldırılacağını 
düşünüyor.

Vasil Velev’in ifadelerine göre böyle bir karar alın-
dığı takdirde çalışanların hakları kısıtlanmayacak ve 
onların aldıkları ücretlerin miktarlarında azaltma ola-
mayacak. 

Bununla birlikte bu öneriler kabul edildiğinde Avru-
pa ülkelerinde benzeri olmayan bir algoritmanın kal-
dırılmasından başka ekonomik açıdan haksız olan şu 
anki yüksek işgücü maliyetlerinden dolayı işe alınma-
sı engellenen işçi ve memurların işgücü piyasasına 
geri dönmesine imkan vereceği ileri sürüldü. Karar 
taslağında yapılacak değişikliklerin ne dolaylı, ne de 
dolaysız bir şekilde devlet bütçesini etkilemeyeceği 
vurgulandı. 

Başka bir öneri Ulusal Ekonomi Konseyi toplantısın-
da Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı’nın hazırladığı 
Bulgaristan’da emek göçü karşısındaki problemlere 
ilişkin raporun dinlenmesidir. İş dünyasının devletin 
üçüncü ülkelerden kalifiye ve ülkede eksik olan ele-
manların getirilmesinin kolaylaştırılmasına yönelik ne 
gibi adımlar atacağını öğrenmek istediği anlaşıldı. 
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Rotary, Kırcaali ve Edirne çocukları 
arasında gönül köprüsü kurdu

Kırcaali Rotary Kulübü ve 
Edirne Mimar Sinan Rotary 
Kulübü, Kırcaali ve Edirne ço-
cukları arasında gönül köprüsü 
kurdu. İki Rotary Kulübünün 
inisiyatifi ile Kırcaali ve Edir-
neli yetenekli çocuklar, Musta-
fa Kemal Atatürk’ün çocuklara 
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
etkinlikleri kapsamında Edirne 
merkezinde bir araya geldi ve 
yaptıkları resimleri sergilediler. 
Resim sergisi Edirne Mimar Si-
nan Rotary Kulübü Eski Başka-
nı Nihat Öztaş’ın girişimiyle “Bir 
Köprüde Biz Olalım” sloganı 
altında yürütülen bir proje kap-
samında düzenlendi. Etkinlik 
Edirne Hasan Rıza Güzel Sa-
natlar Lisesinin ev sahipliğinde 
gerçekleşti.

İki şehirdeki çocukların ka-
tıldığı ortak projeler kapsa-
mında Edirneli çocuklara Kır-
caali Vladimir Dimitrov Mays-
tora Lisesi ve Otets Paisiy 
Lisesi’nden öğrenciler misafir 
oldu. Kırcaali’den giden heyet-
te şehirdeki çeşitli okullardan 
öğrencilerin katıldığı Sevinç 
Eminova’nın yönetimindeki Bir-
leşik Çocuk Kompleksi (ODK) 

Resim Okulu öğrencilerinin yanı 
sıra Kültür Evi Müzik Okulu öğ-
rencileri de yer aldı. 

“Sıla” konulu resim sergisi 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı münasebetiyle dü-

zenlenen sayısız etkinliklerden 
biriydi. Sergiye Edirne Valisi 
Günay Özdemir ve Bulgaristan 
Edirne Konsolosu Andon Ando-
nov ilgi gösterdi. Bizzat Edirne 
Belediye Başkanı Recep Gür-

kan, genç yeteneklerin resim 
sergisini şereflendirerek, Kırca-
ali ve Edirneli çocuklara katılım 
belgesi verdi. 

Projenin katılımcılarına veri-
len yemekte iki Rotary Kulübü 
başkanları birer selamlama ko-
nuşması yaptı. Kırcaali Rotary 
Kulübü Başkanı Sebahattin 
Gökçe, projenin küçük çapta 
başladığını, fakat projeye Gü-
mülcineli çocukların da dahil 
edilmesiyle Bulgaristan, Türkiye 
ve Yunanistan olarak üç ülkeyi 
kapsamasının arzu edildiğini 
anımsattı. Gökçe, resim ve şiir-
lerden başka şarkı gösterileri de 
içeren projenin güzel bir bayra-
ma dönüşmesini diledi. 

Gökçe, “Barış çocuklarla baş-
lıyor, biz yetişkinler ise onlara 
nasıl yardımcı olacağımızı dü-
şünüyoruz” dedi. Rotary’nin in-

sani yardım örgütü olduğunu ve 
sadece dezavantajlı çocuklara 
değil, genç yeteneklere de yar-
dımcı olduğunu anımsattı. 
Edirne Mimar Sinan Rotary 

Kulübü Başkanı Ahmet Hoşgör, 
müzik gösterilerinin kapsam 
alanının genişlemesi gerekti-
ğini ve Edirne’de düzenlenen 
geleneksel Müzik Yarışması-
na Bulgaristan’dan da katılım 
olması gerektiğini belirtti. Bu 
yılki yarışmada Kırcaali temsil 
edilmedi. 
Kırcaali ODK Müdürü Zlatka 

Penyova, çocukları yetenekle-
rini geliştirmesi için teşvik etti. 
Penyova, destek veren Kırcaali 
ve Edirne belediyelerine ve ev 
sahipliği yapan okula teşekkür-
lerini sundu. 
Edirne Hasan Rıza Güzel Sa-

natlar Lisesi Müdürü Selahat-
tin Yayla, okulun öğrencilerinin 
yaptığı çalışmalar hakkında bil-
gi vererek, Rotary kulüplerinin 
okula yardımcı olmaya devam 
edeceğine dair ümidini ifade 
etti. 
Kırcaali Rotary Kulübünün 

gelecek başkanı Bahar Palova, 
kulübün projeyi kesinlikle des-
teklemeye devam edeceğini ve 
onu geliştireceğini bildirdi. 
Kırcaali heyetine ev sahipliği 

yapan lise adına konuşan öğ-
renci Hülya Mosun, “Bu proje 
iki şehir arasında gönül köprü-
sü kurdu. Bu proje bizim çocuk-
larımızın eseridir” dedi. 
Edirneli genç ressamlar, 12 

Mayıs 2017 tarihinde Kırcaa-
li’deki akranlarına misafir ola-
caklar. Onlar Perperikon Arkeo-
lojik Kompleksi’nde düzenlenen 
resim atölyesine katılacaklar ve 
yaptıkları resimler Kırcaali ODK 
binasında sergilenecek. 
                        Kırcaali Haber

Yeni hükümet göreve başladı
Bulgaristan'da martta yapılan 

parlamento seçimlerini kaza-
nan Avrupalı Gelişimi İçin Yurt-
taşlar (GERB) partisinin lideri 
Boyko Borisov'un kurduğu yeni 
hükümet göreve başladı.

Parlamentodaki oylamada 
Borisov'un 4 başbakan yardım-
cısı ve 18 bakandan oluşan ka-
binesi, 100'e karşı 133 milletve-
kilinin desteğiyle güvenoyu aldı.

Oylamada, GERB ile koalis-
yon ortağı, ırkçı ve aşırı milli-
yetçi Vatanseverler Birliği (OP) 
yeni hükümete destek verirken, 
ana muhalefetteki Bulgaristan 
Sosyalist Partisi ve üyelerinin 
çoğunluğunu Türklerin oluş-
turduğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) milletvekilleri 
aleyhte oy kullandı.

Parlamentodaki törenin ardın-
dan Bakanlar Kurulu binasına 
geçen Borisov ve yeni kabine 
üyeleri, burada geçici teknok-
ratlar hükümetinin Başbakanı 
Prof. Ognyan Gercikov'dan gö-
revi devraldı.

Üçüncü kez Başbakan olan 
Borisov, hükümetinin aşırı mil-
liyetçi ve ayrımcı olduğu iddia-

larını yalanlayarak, şunları kay-
detti:

"Partimizde milliyetçilik ve ay-
rımcılık yok, on binlerce Müslü-
man üyemiz var. Bizim için etnik 
barış ve huzur esastır. Bu insan-
ların hak ve özgürlükleri konu-
sunda endişe etmeleri için hiç-

bir neden yok. Bulgaristan'daki 
yaşamın daha iyi olması, karga-
şadan kaçınmak için elimizden 

gelen her şeyi yapacağız."
Bulgaristan Cumhurbaşkanı 

Rumen Radev de Borisov'a ba-
şarılar diledi.

Bulgaristan'da 26 Mart'taki 
parlamento seçimlerinde GERB 
partisi zafer kazanmıştı.

                       Anadolu Ajansı


