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Azerbaycan: Ermenistan cephe hattı 
boyunca geniş çaplı saldırı düzenledi

Azerbaycan Savunma Bakan-
lığı, Ermenistan'ın cephe hattı 
boyunca geniş çaplı saldırı dü-
zenlediğini duyurdu. Yerleşim 
yerlerini hedef alan saldırıda 
hayatını kaybedenler var. Azer-
baycan ordusu karşı taarruz 
başlattı.

Azerbaycan Savunma Bakan-
lığından yapılan açıklamaya 

göre, Ermenistan ordusu saat 
06.00 sıralarında cephe hattı 
boyunca geniş kapsamlı provo-
kasyonda bulunarak Azerbay-
can ordusunun mevzilerine ve 
sivil yerleşim birimlerine büyük 
çaplı silahlar, top ve havanlarla 
ateş açtı.

''Sivil can kayıpları var''
Açıklamada, Terter'in Gapan-

lı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta 
Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve 
Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk 
Mercanlı köylerine Ermenistan 
ordusunun yoğun bombardıma-
nı sonucu sivillerden ölü ve ya-
ralıların olduğu bildirildi. Bu böl-
gelerde sivil altyapının da ciddi 

şekilde hasar gördüğü aktarıldı.
Azerbaycan'dan misilleme
Sivil ve askeri kayıpların net-

leştirildiği, Azerbaycan ordusu-
nun da düşmanın provokasyo-
nunu önlemek ve cepheye yakın 
bölgelerde yaşayan halkın gü-
venliğini sağlamak için misil-

leme tedbirlerinde bulunduğu 
bildirildi.

Sivil ve askeri kayıpların net-
leştirildiği, Azerbaycan ordusu-
nun da düşmanın provokasyo-
nunu önlemek ve cepheye yakın 
bölgelerde yaşayan halkın gü-
venliğini sağlamak için misil-
leme tedbirlerinde bulunduğu 
bildirildi.

Azerbaycan Savunma Ba-
kanlığından yapılan bir diğer 
açıklamada da, Azerbaycan or-
dusu komutanlığının sivil halkın 
güvenliğini sağlamak için tüm 
cephe boyunca bir karşı saldırı 
başlatmaya karar verdiği bildi-
rildi.

''Ermenistan'a ait 12 uçaksa-
var füze sistemi imha edildi''

"Kara birliklerinin, tank birimle-
rinin, füze ve topçu birliklerinin, 
insansız hava araçlarının des-
teğiyle cephede ve savunma-
nın derinliklerinde bulunan çok 
sayıda Ermeni askerini, tesis ve 
askeri araçlarını tespit ederek 
imha ettiği" aktarılan açıklama-
da, cephe hattının farklı yönle-
rinde Ermenistan'a ait 12 adet 
OSA uçaksavar füze sisteminin 
de imha edildiği belirtildi.

"Savaş helikopterimiz düşü-
rüldü, mürettebat hayatta''

Açıklamada, Azerbaycan Hava 
Kuvvetleri'ne ait bir savaş heli-
kopterinin Ermenistan ordusu 
tarafından Terter yönünde dü-
şürüldüğü, mürettebatın hayatta 
olduğu bilgisine de yer verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşka-
nı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, 
Twitter'dan yaptığı paylaşım si-
villere yönelik saldırının boyutla-
rını gözler önüne serdi.

"Azerbaycan ordusu siville-
re ateş açmıyor"

Azerbaycan Savunma Bakan-
lığı, internet sitesinden saldırı-
larla ilgili açıklama yaptı. "Azer-
baycan ordusu sivillere ateş aç-
mıyor" başlıklı açıklamada, sivil 
halkın güvenliğini sağlamak için 

Ermenistan'a karşı saldırı başla-
tıldığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:
"Azerbaycan ordusunun sivil 

nüfusu, sivil tesisleri ve sivil alt-
yapıyı hedef almadığını resmen 
ilan ediyoruz. Ermenistan'dan 
farklı olarak Azerbaycan, askeri 
operasyonlar sırasında Cenev-
re Sözleşmeleri de dahil olmak 
üzere uluslararası insani huku-
kun gereklerine uymaktadır.

Ermeni ordusu kasıtlı olarak 
ateş noktalarını sivil yerleşim-
lerin içine ve yakınına yerleş-
tiriyor. Azerbaycan Ordusu iş-
gal altındaki topraklardaki sivil 
nüfusu askeri tesislerden uzak 
durmaya çağırıyor." AA

Cumhurbaşkanı Radev: "Türkiye’nin 
14. Hemus 2020 Savunma Sanayi 

Fuarına Katılımı Muhteşem"
Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Filibe kentinde 14'üncüsü düzen-

lenen Hemus 2020 Savunma Sanayi, Terörle Mücadele ve Güvenlik 
Fuarı törenle açıldı.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan Bulgaristan Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev, 
fuarda Türkiye’yi 
t e m s i l  e d e n 
Otokar standı-
nı ziyaretinde 
"Türkiye’nin katı-
lımı muhteşem." 
dedi.

Savunma Ba-
kan Yardımcısı 
Anatol iy i  Ve -
liçkov da dün-
yada 30 büyük 
savunma fu -

arından 18’inin 
Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiğini ya da ertelendiğini an-
cak Bulgaristan’ın Hemus 2020’yi gerçekleştirmeye karar verdiğini 
söyledi.

AA muhabirine konuşan Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin 
Ergani, "Dost, komşu ve müttefikimiz Bulgaristan’ın bu etkinliğinde 
güçlü bir katılım sergiledik. Savunma sanayimiz dünya standartla-
rında oldukça iyi bir yere sahip." dedi.

Uluslararası Filibe Fuarı alanında 4 Ekim'e kadar sürecek fuara 19 
ülkeden 90’a yakın şirket katılıyor.

Irak ve Kamerun savunma bakanlarının da katıldığı fuara 15 ülke 
askeri heyet gönderdi.
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Zafer Şehri Nikopol 1850 Yaşında
Osmanlının gözde şehir-

lerinden Nikopol (Niğbolu) 
kuruluşunun 1850 yılını 
tamamlamış bulunmak-
tadır. 

Bulgaristan’ın en eski 
şehirlerinden biri olan 
Nikopol uzun asır lık, 
zengin, kahramanlıklarla 
ve devrimlerle dolu bir 
tarihe sahiptir. Ve vur-
gulayarak söyleyebiliriz 
ki, onun geçmişi yalnız 
memleketimiz için değil, 
ayrı dönemlerde, bilhas-
sa Ortaçağda ve özellik-
le 14. yüzyılın sonlarında 
burada gelişen Şişman 
Bulgaristan’ını çöküşe 
sürükleyen olaylar sadece 
Bulgar halkının kaderi için 
değil, Balkanlar ve Avru-
pa halkları için de tarihi 
önem taşımaktadır.

Şehrin yüklü tarihinin 
sayfalarını gözden geçi-
rirken, kısa da olsa her 
şeyi aksettirmek imkanı 
olmadığına göre, pek ay-
rıntılara girmeden bir kuş 
bakışı neticesi söyleyebili-
riz ki, bu yerlerde ilk hayat 
sürenlerin izleri çok eski-
lere uzanır.

Ancak Roma imparato-
ru Mark Avreliy (161-180) 
zamanında, kuzey sınırını 
korumak için, Tuna neh-
rinin sağ kıyısına, tabii 
yüksekliklerle kuşatılmış 
alana 169 yılında yeni bir 
kale yaptırır ve ona “Se-
kuriska” ismini verir. Etra-
fına ordulara hizmet veren 
zanaatçılar, zengin köylü-
ler ve tüccarlar yerleşince 
bugünkü şehrin temelleri 

atılmış olur. Daha son-
raları Bizans imparatoru 
Herakli 629 yılında büyük 
bir galibiyet sonucu Se-
kuriska şehrine Nikopolis 
(Zafer şehri) ismini verir. 

Tarih boyunca stratejik 
durumu sebebiyle şehir 
birçok kez istila edilir. 
1081 de Peçeneklerin 
saldırısına uğrar. XI yüz-
yılda Kıpçak ve Kuman 
Türklerinin egemenliğine 
girer. Sonra Tırnova Bul-
gar Çarlığının eline geçer, 

Çarlığın ikinci ikametgahı 
statüsünü alır. Sekiz yıl 
boyunca Bulgaristan’ın 
gayri resmi başkentidir. 
Bulgar Çarı İvan Şişman 
Niğbolu’nun güçlü kalesi-
ne değiştikten sonra 40 
bin askerle Osmanlılara 
karşı koysa da, yüzkarası 
hezimete uğrar. 

XI - XIV asırlarda Niğbo-
lu ciddi askeri, iktisadi ve 
siyasi önem taşır. Şehrin 
nüfusu 70 bini bulur ki, 
bu da Ortaçağ için ola-
ğanüstü büyük, bugünkü 
çağdaş ölçülerle kıyasla-
nabilecek bir rakamdır. 

1396 da vuku bulan Türk 
ordusu ve Haçlı kuvvetle-
ri arasında meydana ge-
len muharebe ile tanınan 
Niğbolu. Osma çayının 
Tuna’ya karıştığı yerde 

bir iç liman ve bağımsız 
mevki olarak ün kazanır. 
Macar kralının önünde 
toplanan Haçlı orduları-
nın kuşattığı Niğbolu ka-
lesini kurtarmak için 24 
saat içinde Edirne’den 
Niğbolu’ya gelen Yıldırım 
Beyazıt’a bu nedenle Yıl-
dırım unvanı verilmiştir. 

Şehir Osmanlı zamanın-
da güçlü kalesi, iktisadi, 
kültürel ve siyasi gelişi-
mi ile büyük ve önemli 
askeri ve idari merkezi 

haline gelmiştir. Tuna’dan 
koca Balkan’a kadar, 
Bulgaristan’ın epey bir 
kısmını kaplayan Tırnova 
Çarlığının kazaları – Tır-
nova, Vraca, Rusçuk, Ziş-
tevi, Plevne, Lovça, Razg-
rat, Şumnu, Eski Cuma, 
Sliven, Tutrakan, Yanbolu, 
Eski ve Yeni Zağra büyük 
Niğbolu sancağı idari böl-
gesine bağlı kalmışlardır. 

Türk gezgini Evl iya 
Çelebi “Seyahatname” 
sinde Niğbolu’yu özetle 
şöyle anlatır: 1651 yılında 
Niğbolu’da 3800 1-2 katlı 
ev mevcuttur, sokakla-
rı güzel kaldırım döşeli, 
insanları ise çok namus-
lu. Yine Çelebiye göre 
20 bin askeri barındıran 
şehrin kalesi içinde bey-
lerin sarayları ve birçok 

idari konakların yanı sıra 
7 camii bulunmaktadır. 
Kalenin en yüksek yerine 
kurulan, İstanbul’da dahi 
benzeri olmayan mermer 
minareli camii bizzat Yıl-
dırım Beyazıt (1389-1402) 
tarafından kurulur ve Yıl-
dırım Han ismini taşır. Bu 
da Beyazıt’ın Niğbolu’ya 
ne derece önem verdi-
ğinin ayan bir kanıtıdır. 
Ayrıca Osmanlı dönemi-
nin son yıllarında şehirde 
33 camii (ki günümüzde 

bunların dördüne şahsen 
şahitlik ettim), 19 mescit, 
10 tekke, 16 çeşme, 90 
hamam, bin dükkan, çok 
gelişmiş ticari – zanaat-
çı çarşısı, zengin paza-
rı, 7 han bulunduğunu 
kaydeden Evliya Çelebi, 
şehir çok zengin olduğu 
için, inşaları da olduk-
ça zengin der. Yanos 
Komari’ye göre de (1697) 
Niğbolu’nun çok güzel 
bağları, çok iyi şarabı ve 
her şeyi çok çok boldur 
diye kaydeder. (Belki de 
dilimize giren ve bugüne 
bugün Nebol diye bilinen 
şehrin ismi – her şeyi ne 
kadar bol manasından 
kaynaklanmaktadır.) 

Araştırmalarında Vera 
Mutafç ieva ve Bistra 

Tsetkova da yukarıdaki 
delilleri doğrulayıp, ayrıca 
Niğbolu pazarının zengin-
liğini ve çeşitliliğinin altını 
çizerken, hatta ithal tica-
ret malı olan tuzun Niğbo-
lu pazarı dışında herhangi 
başka bir yerde satılması 
yasak olduğunu vurgu-
larlar. Fransız diplomatı 
Şarl Peysonel de batıda 
en çok Niğbolu yününün 
arandığını, burası balmu-
munun merkezi olduğu-
nu, ticari bağlarının Orta 
Avrupa’ya ve daha birçok 
yerlere uzandığını sıralar.

Bu arada çok duygusal 
bir anımı paylaşmak geldi 
içimden: Birkaç yıl önce 
kardeş İzmir Görece be-
lediyesinden bir heyet 
Nikopol’u ziyaret etmişti. 
Aralarında İzmir Büyükşe-
hir Meclis üyeliği yapmış 
oldukça yaşlı birisi vardı. 
Bunca yolu nasıl göze 
almış diye sorduğum-
da: “Ölmeden önce hep 
merak ettiğim bizler için 
bu şanlı şehre, bu kutsal 
topraklara bir defacık ol-
sun ayak basmak istedim” 
dedi. Onun gözleri yaş-
landı. Bense yerlisi gibi 
hakkımla gururlandım. 

Bu tarihi şehrin dikkate 
değer, kaydetmeden ge-
çemeyeceklerimiz ara-
sında şunları da sıralaya-
biliriz:

Tırnova ayaklanması-
nın (1598) esas teşkilat-
çısı Todor Balina Niko-
pol’ludur. 1651 yılında 
yeni alfabe ile ilk Bulgar 

kitabı “Abagar” burada 
yazılmıştır. 1869’da Va-
sil Levski şehirde komite 
kurar ve birçok kez yerli-
lerin yardımıyla Tuna’dan 
Romanya’ya geçir i l i r. 
1895 -1897 yı l lar ında 
Nikopol’da öğretmenlik 
yapan Vasil Kolarov bu-
rada sosyal-demokrasi 
teşkilatı kurar ve bu parti 
hayatının başlangıcı olur. 
1877’den sonra Nikopol’a 
bütün memleketten mü-
nevver akını fark edilir. O 
sıralarda şehirde 7 mat-
baa, 4 kırtasiye, 5 otel 
bulunmaktadır.  

9. IX. 1944’ten sonra 
bütün memlekette oldu-
ğu gibi şehir her yönüyle 
gelişmesini sürdürür. Yeni 
13 sanayi müessesi hızla 
gelişir ki, bunların ara-
sında Bulgaristan tek ve 
dünya seviyesinde olan 
pil, elektrik saati, çok ta-
bakalı mukavva zavotları 
bulunmaktadır. 

Yeni demokrasi döne-
minde her yer gibi bu şe-
hir de nasibini almasına 
rağmen, tarih boyunca 
5 defa yanıp kül olan ve 
yeniden yapılanan, Ku-
zey Bulgaristan’da Plev-
ne idari bölgesine bağlı, 
Tuna’nın sağ kıyısında bir 
liman şehri olan Nikopol, 
bugün mertçe ayakta dur-
maya çabalayıp, geleceğe 
ümitle bakmaktadır.

Daha nice yıllara, şanlı 
Nikopol!

       Aygül GAVAZOVA

Eczanelerde grip aşısı tükendi
Eczane Sahipleri Derne-

ği, eczanelere dağıtılan ilk 
parti grip aşılarının tüken-
diği konusunda uyarıyor.

Bir aydan kısa sürede, 
Eylül ayının başından bu 
yana 88 000 doz satın 
alındı. Bu nedenle ecza-
nelerde iki gündür influen-
za aşısı bulunmuyor. 10 
gün içinde yeni dozların 
ithal edilmesi bekleniyor, 
ancak eczacılar yine hızlı 
bir şekilde satın alınacak-
larından endişeleniyor.

Grip mevsimi yaklaşır-
ken aşılara olan talep ar-
tıyor.

Eczane Sahipleri Derne-
ğinin verilerine göre, Eylül 
ayının başından beri ec-
zanelere 88 000 doz grip 
aşısı teslim edildi, ancak 
tüm miktarlar satın alındı.

Eczane Sahipleri Der-
neği Başkanı Nikolay 
Kostov, Bulgaria ON AIR 
televizyonuna verdiği de-
meçte, “Bununla birlikte 
aşıların çoğu on gün için-
de gelecek ve umarım 
vatandaşların çoğu aşı 
yaptırabilecek, ancak her 
durumda aşı yaptırama-

yanlar da olacak. Çünkü 
herkese yeterli aşı olma-
yacak. Talep şu anda arz-
dan daha fazla” dedi.

Göğüs hastalıkları uz-
manı Dr. A leksandır 
Simidçiev’in ifadesine 
göre, gribe yakalanma 
riskini artıran hastalıkları 
olan kişilerin ve 65 yaş ve 
üzerindekilerin aşılanma-
sı çok önemli.

Dr. Simidçiev, “Standart 
grip hastalığının ciddi 
seyretmesi veya ölüm-
cül olması riski yüksek. 
Kovid-19 salgını sıra-
sında bir risk daha var. 
Tıbbi açıdan aynı anda 
hem koronavirüs hem de 

mevsimsel griple enfekte 
olmak mümkün. İkisini 
birden yakalanırsak, orta 
şiddette seyreden bir has-
talık geçireceğiz, çünkü 
birine tepki vererek bağı-
şıklık sistemimiz diğerine 
karşı da harekete geçe-
cek” diye belirtti.

252 000 grip aşısı daha 
eczanelere teslim edile-
cek. 65 yaş ve üzerindeki-
lerin % 12'si için 180 000 
ücretsiz doz daha sağla-
nacak. Ancak onların ithal 
edilmesi hala bekleniyor 
ve bu aşamada ne zaman 
temin edilebilecekleri belli 
değil.

               Kırcaali Haber
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          KORONAVİRÜS

Nereden nasıl yayılabildi bu dehşet
Sonu ne zaman gelir diye yok işaret
Bütün dünya insanlarını da şaşırttı
Korunmalarına da şüpheler yarattı

Evlerinde karantinada insanlar
Bizler için çok tehlikeli bu anlar
Dünya sağlık örgütü pandemi dedi
Tedbirler hala önüne geçemedi

Domuz, kuş gripleri yaşamıştık
Bunca insan canı almadı hiçbiri
Korku telaş görmedik şimdiki gibi
Şimdi sağlıkçılara alkışlar gerek

Az bir zamanda bütün dünyaya yayıldı
Devletlerarası hudutlar kapatıldı
Toplantılar, spor oyunları yasaklandı
Yaşlıların evden çıkması sınırlandı

Nezaket, sorumluluk her birimizin
Kendi başına hareket etmek suçtur
Yükümlerini icra devletimizin
Vatandaşlarımıza mecburiyettir

Dünya insanı ağır dönemi yaşamakta
Yeni bir tarih başlangıcı gelecekte
Korona virüsten yaşam zaman öncesi
Korona virüsten gelecek çağ sonrası
Bunca – Çoooooook.
                                 RAİF EŞREF
                                            Tosçalı

Kapsamlı nüfus sayımı için 23 
bin sayım görevlisi aranıyor

Bulgaristan nüfusunun 
yeni sayımına aylar kaldı. 
Kapsamlı sayım için 23 
000'den fazla sayım gö-
revlisi ve 6000 denetle-
yiciye ihtiyaç duyulacak. 
2021'in başlarında baş-
layacak olan sayım için 
sayım görevlisi ve denetçi 
başvuruları başladı.

Sayım iki yöntemle ya-
pılacak – sayım görevlile-
riyle birlikte veya internet 
üzerinden kendimiz an-
ket formu doldurabiliriz. 
Bu durumda daha sonra 
iletebileceğimiz benzersiz 
bir kod alacağız. Sayım 
memurları başvuruları 15 
Eylül'de başladı ve Ekim 
ayı sonuna kadar devam 
edecek.  Başvuracak 
adaylarda aranacak temel 
şartlar– yetişkin olmaları, 
en az lise mezunu olma-
ları, sabıkalı olmamaları.

Nüfus sayımı her 10 
yılda bir yapılır. Genel 

şartlardan başka sayım 
görevlilerinin koronavirüs 
koşullarında farklı adres-
leri ve aileleri dolaşacak 
kadar cesur olmaları da 
gerekecek.

Adayların başvurularının 
onaylanması için birkaç 
koşulu karşılaması gere-
kiyor.

Kazanlık Belediyesi Ge-
nel Sekreteri Vanya İva-

nova, “Ek kriterler olarak 
iletişim becerisi, bilgi seç-
me becerisi belirtilmiştir” 
diye izah etti.

Ulusal İstatistik Ens-
titüsü (NSİ) Demogra-

fik ve Sosyal İstatistik-
ler Müdürü Magdalena 
Kostova, basına yaptığı 
açıklamada, sayım me-
murlarının yaptıkları işe 
uygun ücret alacaklarını 
kaydetti. Kostova, “Sayı-
lan her nesne için sayım 
görevlisi bir miktar ücret 
alacak. Örneğin, bir bina 
için - 70 stotinka, bir ev 
için – 1 leva, bir kişi için 
- 2,50 leva. Toplanan her 
bir kod için – 80 stotinka” 
diye izah etti.

Tüm sayım memurları 
virüse karşı kişisel ko-
ruyucu ekipmana sahip 
olacak.

Kostova, “Teması önemli 
ölçüde azaltacağından in-
sanların elektronik sayım-
dan yararlanmasını öneri-
riz. Onların sadece sayım 
memuruna, kendilerine 
soru sorulmadan söz ko-
nusu kodu vermeleri ge-
rekir. Elektronik sayıma 

katılmayacak olanların ise 
maske ve eldiven takma-
sı, sayım memurlarından 
istenilen mesafede dur-
ması gerekecek. Ancak 
sayıma katılım önemli” 
dedi.

Demografik ve Sosyal 
İstatistikler Müdürü, “Bu 
sayım, tüm politikalar ve 
gelecekte fon tahsisi için 
önemli, çünkü tüm bu ida-
ri önlemlerin uygulanma-
sı, su temini, kanalizasyon 
şebekesi için yardım ve 
fonların sağlanması bu 
insanlara yönelik yapılır” 
diye izah etti.

Sayıma katılmak zorun-
ludur. Katılmayı reddeden 
vatandaşlara 160 leva 
para cezası uygulanacak. 
22 - 31 Ocak döneminde 
elektronik nüfus sayımı 
yapılacak, 1 - 15 Şubat 
döneminde ise evler ziya-
ret edilerek klasik yöntem-
le sayım yapılacak.

Borisov: Mevcut hükümet Bulgaristan 
için önemli şeyler yaptı

Hemus otoyolunun Bu-
hovtsi köyü kavşağı-Be-
lokopitovo köyü kavşağı 
arasındaki kesimde sü-
ren inşaat çalışmalarını 
yerinde incelemede bu-
lunan Başbakan Boyko 
Borisov, basına yaptığı 
açıklamada, “Diyalog için-
de olunduğu, başkaları-
nın görüşlerini de dikkate 
alan normal düşünen po-
litikacılar olduğu zaman 
Bulgaristan adına her 
şey yapılabilir. Zor günler 
geliyor, kriz uzun sürecek. 
Devleti ve halkı sevenle-
rin tam bir seferberliğine 
ihtiyaç var, kişisel hiçbir 
şey yok” diye kaydetti. 
Başbakan, hükümetin 
koronavirüs (COVID-19) 
salgını koşullarında yüz 
binlerce çalışanın istih-
damının korunduğu sos-
yo-ekonomik önlemlerine 
vurgu yaptı. Borisov, “Bu 
nedenle Bulgaristan'da iş-
sizlik oranı % 7'ye yakın, 
diğer ülkelerde ise % 25-
30” diye kaydetti.

Başbakan,  “Mevcut 
hükümet döneminde 
Bulgaristan için önem-
li şeyler yaptık "diyen 
Başbakan, hükümetin 
Avro bölgesinin bekleme 
odasına kabul edilmesi, 
Bulgaristan'ın bölgedeki 
lider rolünün güçlendi-
rilmesi ve Berlin Süreci 

ve Akabe Süreci’ne ka-
tılımımız gibi ülkemizin 
kalkınması için kilit önem 
arz eden bir takım taah-
hütleri yerine getirdiğine 

işaret etti. Borisov, “Bizim 
lehimize olduğu için sı-
nırda göç baskısının sıfır 
düzeyde olduğunu herkes 
unutuyor” diye kaydet-
ti. Kabinenin öncelikleri 
arasında yer alan eğitime 
odaklanan Başbakan, ka-
binenin önümüzdeki yıl 
yüksek öğretim kurum-
larına ek olarak yakla-
şık 60 milyon leva daha 
tahsis edeceğini ve aynı 
zamanda lise öğretmen-
lerinin maaşlarını artırma 
politikasını sürdürdüğünü 
sözlerine ekledi.

Bir muhabirin ülkedeki 
siyasi durumla ilgili soru 
sorması üzerine Borisov, 
birkaç ay sonra olağan 
genel seçimler yapılaca-
ğını hatırlattı. Başbakan, 
“Mevcut durumla ilgi-
li sorun, birçok partinin 
Parlamento’ya gireme-

miş olması. Birkaç yeni 
siyasi proje şekillendi ve 
kendilerini ilan etti, bunlar 
da Parlamento’da değiller 
ve şimdi daha fazla seç-

men kitlesini 
yanına çeke-
bi lmek iç in 
birkaç ay bo-
yunca pistte 
ısınma turları 
yapmak zo-
runda kalıyor-
lar. Durmaya-
caklar, onları 
a n l ı y o r u m , 

ama bu seçim yapmak 
isteyen herkesin veya 
seçimi kaybettiği veya 
Parlamento’ya giremedi-
ği zaman 20 gün veya bir 
ay sonra seçim yapmamız 
gerektiği anlamına gelmi-
yor. Bu acele etmeyi ne 
gerektiriyor?” diye retorik 
soru sordu. Başbakan, 
Rumen Radev'in davra-
nışlarının bir Cumhurbaş-
kanı gibi değil, bir parti 
liderine benzediğini de 
sözlerine ekledi. Borisov, 
“O da artık siyasi oyuncu, 
siyasi partilerle eşit me-
safede değil ve tarafsız 
değil, belirgin bir siyasi 
duruşu bulunuyor” diye 
kaydetti.

Başbakan, Hemus oto-
yolunun Buhovtsi köyü 
kavşağı-Belokopitovo 
köyü kavşağı arasındaki 

kesimle ilgili, “Sadece bu 
kesimin yapımı, Sofya-
Varna arasındaki mesafe-
yi yarım saat kısaltacak” 
dedi. 16,32 km uzunlu-
ğundaki kesim, iki şerit, iki 
sollama şeridi, iki acil du-
rum şeridi, kılavuz şerit, 
iki yaya yürüme yolu ve 
bir orta bölme şeridinden 
oluşacak. Bu kesimde 
Buhovtsi köyü kavşağı-
nın yapımı, Belokopitovo 
köyü kavşağı ile bağlantı 
yolları yapılması, yedi vi-
yadük yapımı, bir köprü 
ve tarımsal amaçlı 10 alt 
geçit yapımı öngörülüyor. 
Hemus otoyolunun Bu-
hovtsi köyü kavşağı-Be-
lokopitovo köyü kavşağı 
arasındaki kesiminin 2021 
yılına kadar hazır olması 
bekleniyor. Hemus Oto-
yolunun yanı sıra ülkede-
ki diğer tüm büyük altyapı 
projelerine yönelik inşaat 
çalışmaları salgın sırasın-
da durmadı.

Daha sonra Borisov, oto-
motiv sektöründe yatırım-
cılarla görüştü. Başbakan, 
hükümetin salgın koşulla-
rında işletmelere verdiği 
desteği kaydetti. Bir oto 
cam şirketinin temsilci-
leri, COVID-19'un neden 
olduğu krizin sonuçlarına 
yanıt olarak kabinenin 
hızlı ve yeterli kararları 
için teşekkür ettiler.
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Ardino İlçesi Entegre Kalkınma Planının 
hazırlanması çalışmaları devam ediyor
Ardino Belediyesi Mec-

lis salonunda bir sonra-
ki programlama dönemi 
(2021-2027) için Ardino 
İlçesi Entegre Kalkınma 
Planının geliştirilmesi ile 
ilgili ikinci bir çalışma top-
lantısı yapıldı.

Toplantıda Belediye 
Başkanı Müh. Şaban’ın 
emriyle belediyede görevli 
uzmanlardan, kurum tem-
silcileri ve muhtarlardan 
oluşan çalışma grubu, Ar-
dino İlçesi Entegre Kalkın-
ma Planının hazırlanması 
konusunda danışman ola-
rak görevlendirilen Prof. 
Dr. Mimar Valeri İvanov, 
Doç. Dr. İliya Kopralev, 
şehir plancısı Nikolay En-
çev ve Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram 
hazır bulundular.

Toplantıda bir sonraki 
programlama dönemi için 

Ardino İlçesi Entegre Kal-
kınma Planı’na dahil edi-
lecek somut faaliyetler ve 
önlemler görüşüldü.

Prof. Dr. Mimar Vale-
ri İvanov, Doç. Dr. İliya 
Kopralev, şehir plancısı 
Nikolay Ençev, katılım-

cıları 2021-2027 dönemi 
için Ardino İlçesi Entegre 
Kalkınma Planının hazır-
lanmasında uygulanacak 

metodolojik yaklaşım ve 
stratejik ve program kıs-
mının geliştirilmesinde iz-
lenecek adımlar hakkında 
bilgilendirdi.

Doç. Dr. Kopralev, “Ardi-
no ilçesini arzulanan refa-
ha ancak herkesin ortak 
çabasıyla ulaştırabiliriz” 
diye kaydetti.

Plan taslağı, www.ardi-
no.bg adresinde bulunan 

belediyenin kurumsal web 
sitesi üzerinden erişime 
açık olacak ve alınan tüm 
teklifler, fikirler, tavsiyeler 
planın nihai şekline yan-
sıtılacak.

Ekim ayında plan ka-
muoyunda tartışılacak ve 
ardından kabul edilmesi 
üzere Belediye Meclisine 
sunulacak.

               Kırcaali Haber

Ardinolu genç masa tenisçileri, ulusal 
şampiyonada mükemmel bir performans sergiledi

Ardino (Eğridere) Yu-
nak 2005 Masa Tenisi 
Kulübü yarışmacıla-
rı, hafta sonu Gorna 
Oryahovitsa (Yukarı 
Rahova) şehrinde dü-
zenlenen Bulgaristan 
15 Yaş Altı Masa Te-
nisi Şampiyonasında 
mükemmel bir perfor-
mans sergiledi. Şam-
piyon olan Tsvetelina 
Georgieva, muhteşem 
bir performans sergi-
ledi. Georgieva, ferdi 
müsabakada birinciliği 
kazandı, final maçında 
ise Stamboliyski'den 
Teodora Filçeva’yı mağ-
lup etti. Takım arkadaşı 
Sidelya Mutlu ile birlikte 
katıldığı ikili mücadele-
de de şampiyon olma-
yı başaran Georgieva, 
üçüncü altın madalya-
sını, Varna'dan Stoyan 
Zaykov ile birlikte ka-
tıldığı karışık ikili mü-
sabakasında kazandı. 
Georgieva, Sidelya 
Mutlu, Seçil Feyzulova, 
Funda Ibramova ve Da-
niela Surçeva ile birlikte 
takım müsabakasında 
da altın madalya kaza-
nılmasına büyük katkı 
sağladı.
Yunak 2005 Masa Te-

nisi Kulübü antrenörü 
Beyhan Emin, “Sidel-
ya Mutlu, Dupnitsa'dan 
Yoan Veliçkov ile ka-
rışık ikili müsabaka-

sında gümüş madalya 
kazandı. Ayrıca ferdi 
müsabakada madalya 
kazanmaya en yakın 
olan oydu, ancak çey-
rek finallerde dramatik 
bir şekilde müsabaka-
dan ayrıldı. Diğer yıldız 
kızlar Seçil, Dani ve 
Funda kendi grupların-
dan ayrılarak ana tablo 
müsabakalarına katıl-
maya hak kazandılar. 
İkili mücadelede Seçil 
ve Funda ilk on altı ya-
rışmacı arasına yerleş-
tiler. Dilek ise Pernik'ten 
Nina Nikolova ile birlik-
te çeyrek finalde gele-
cekteki şampiyonlara 
yenildiler. Yıldız er-
keklerde de sonuçlar 
tatmin ediciydi. Ferdi 

müsabakada Nurhan 
Halilhoca, ülkede en iyi 
ilk sekiz yarışmacı ara-
sına girdi, ancak çeyrek 
finalde Dupnitsa'dan 
Tsvetan Todorov 'a 
mağlup oldu. Karışık 
iki l i  mücadelesinde 
Nurhan ve Sviştov'dan 
Presyan Valentinov 
bronz madalya kazan-
dılar. Cengiz Ahmedov, 
ferdi müsabakada ilk 
on altı yarışmacı ara-
sına girdi, ancak takım 
arkadaşı Arda Cebe-
ci ile ikili müsabakada 
çeyrek finallerde dra-
matik bir şekilde mağ-
lup oldular” diye anlattı. 
Son yarışmalarda elde 
edilen başarıların uzun 
yıllar süren çalışmaların 

meyvesi olduğunu kay-
deden Beyhan Emin, 
“Yıllar içinde katıldığı-
mız şampiyonalarda 
hem yıldız kızlarda hem 
de yıldız erkeklerde bü-
yük başarılar elde ettik. 
Ardino'nun gelecekte 
de yurt içinde ve yurt 
dışında takdir edilmeye 
devam edeceğine ina-
nıyorum. Elbette Ardino 
Belediye Başkanı Müh. 
İzzet Şaban'ın desteği 
olmadan bu olamaz” 
dedi. Antrenör, Gorna 
Oryahovitsa'da 25-27 
Eylül tarihleri arasında 
Bulgaristan 18 Yaş Altı 
Masa Tenisi Ferdi Şam-
piyonası gerçekleştirile-
ceğini belirtti.
            Güner ŞÜKRÜ

Yerel Meclis, Ardino Belediyesinin 
2021-2023 dönemi için tahmini 

bütçe raporunu kabul etti
Ardino (Eğridere) Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan 

toplantısını yaptı. Meclis toplantısında 8 gündem mad-
desi yer aldı. Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkanı 

Müh. İzzet Şaban tarafından sunulan Ardino Beledi-
yesinin yerel vergi gelirleri ve yerel faaliyetlere yöne-
lik harcamalara ilişkin 2021-2023 dönemi için tahmini 
bütçe raporunu kabul ettiler.

Yerl Meclis, bu yılki Sermaye Giderleri Programı’nda 
yer alan yapılar arasında telafi edici değişiklikler yapıl-
masına karar verdi.

Yerel Meclis ayrıca Ardino Belediyesinin, Kırsal Kal-
kınma Programınca finanse edilen “Vasil Levski Lise-
sinin Yeniden İnşası, Onarımı, Ekipmanla Donatılması 
ve Tefriş Edilmesi" projesi için Devlet Tarım Fonu tara-
fından avans ödeme yapılması üzere ödeme güvence-
si vermesi kararı aldı.

Yerel Meclis, ek öğrenci otobüs seferleri başlatılması 
önerisini de görüştü.

Krumovgrad’dan genç resim 
yetenekleri ödüllendirildi
Felaketi Gözümle Gördüm Ulusal Çocuk Resim Ya-

rışması Kırcaali İl Birinciliği Müsabakası’nda dereceye 
giren Krumovgrad (Koşukavak) kasabasından genç re-
sim yetenekleri dün ödüllendirildi.

Derece elde eden yarışmacılara ödüller, Krumovgrad 
Belediye Başkanı Sebihan Mehmet ve Krumovgrad 

İlçe Yangın Güven-
liği ve Sivil Savun-
ma Müdürü Baş-
müfett iş Nikolay 
Bakovski tarafından 
sunuldu.

Krumovgrad’daki 
Vasil Levski Lisesi 
öğrencisi Gabrie-

la İvanova birinciliği, Çocuk ve Gençler İçin Ev Tipi 
Yerleştirme Merkezinden Vasilka Gubakova ve Mitko 
Apostolov ikinciliği ve Krumovgrad’daki Vasil Levski 
Lisesi öğrencileri Aylin Angelova ve Nesrin Angelova 
ise üçüncülüğü elde ettiler.

Anti-salgın güvenlik önlemleri nedeniyle bu yıl yarış-
ma uzaktan elektronik olarak ve sadece il düzeyinde 
Kırcaali İl Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Müdür-
lüğü tarafından yapıldı.
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Bakan Saçeva: Hükümet, 2021’de asgari 
ücretin 650 leva olmasını önerecek

Çalışma ve Sosyal Po-
litikalar Bakanı Denitsa 
Saçeva, Dobriç (Hacıoğ-
lu) şehri ziyareti sırasında 
basına yaptığı açıklama-
da, “İstihdamı sürdürme 
ve güvence altına alma 
politikamız sayesinde sa-
dece işsizliğin artmasına 
izin vermemekle kalma-
dık, aynı zamanda gelir-
lerde ciddi bir düşüş ol-
masına da izin vermedik” 
diye kaydetti.

Saçeva, “60/40 tedbiri, 
yeniden yapılandırılması 
ve mümkün olan en kısa 
sürede uygulanması ge-
reken tedbir oldu. Bu ted-
birin uygulanması aynı 
zamanda kayıt dışı istih-
dam faaliyetlerini ortaya 
çıkarma eğilimi gösteri-
yor” diye belirtti.

Bakanın ifadesine göre, 
tedbirin yeni şekline yö-
nelik başvuru prosedürü 
önemli ölçüde daha ko-
laylaştırılmış ve sektörler 
ve fırsatlar açısından kap-
samı daha geniş. Saçeva, 
“Önümüzdeki aylarda gü-

venli çalışma koşullarının 
sağlanması amacıyla 
Ekonomi Bakanlığı ile mü-
zakere edilen 100 milyon 
levalık bir hibe programı 
ile işletmeler ve istihdam 
ana odak noktası olmaya 
devam edecek” dedi.

Bakan, iş dünyasının 
temsilcileriyle yaptığı gö-
rüşmede GERB partisi 
iktidarı dönemlerinde va-

tandaşların gelirlerinde 
istikrarlı bir artış eğilimi 
gözlendiği vurguladı. Sa-
çeva, hükümetin önü-
müzdeki yıldan itibaren 
asgari ücretin 650 leva 
(332 EURO) olmasını 
önereceğini açıkladı. Katı-
lımcılar, hükümetin emekli 
maaşlarına bir ay daha 50 
leva ek ödeme yapılması 
kararından duydukları 

memnuniyeti dile getirdi-
ler.

Bakan, emekli maaşları-
nın artırılması için tartışı-
lan dört seçeneği sundu 
ve gelirlerde artışın siyasi 
karardan başka ekonomik 
bir karar olduğunu vurgu-
ladı. Görüşmede deza-
vantajlı kişileri destekle-
yen çeşitli programlar da 
tartışıldı.

Saçeva, “İnsan Kaynak-
larının Geliştirilmesi Ope-
rasyonel Programı’nın 
yeni programlama döne-
minde ana odak noktası 
istihdamın artırılması, ça-
lışanlarının istihdamının 
korunması ve genç işsiz-
liğinin azaltılması olacak” 
dedi.

Bakan, “Önümüzdeki yıl-
larda üzerinde çalışılacak 
yeni konu gümüş ekono-
mi olacak. 60-65 yaş üstü 
insanlara yönelik entegre 
sağlık ve sosyal hizmetle-
rin türü belirlenecek, tek-
noloji kullanımı ve yaşlılar 
için girişimcilik geliştirile-
cek” diye özetledi.

Ulusal Koronavirüs Kriz Masası, haftalık 
basın toplantılarına yeniden başlayacak
Sağlık Bakanı Prof. Dr. 

Kostadin Angelov, Baş-
bakan Borisov’un Ulusal 
Koronavirüs Kriz Masası 
üyeleriyle gerçekleştirdiği 
görüşmede, “Bulgaristan, 
100 bin kişi başına düşen 
COVID-19 vakası sayısı 
bakımından Avrupa’da 26. 
sırada yer alırken ülkemiz 
salgını başarıyla kontrol 
altında tutmaya devam 
ediyor ve sağlık sistemi-
nin aşırı yüklenmesine 
izin vermiyor. Ulusal dü-
zeyde altı aya kadar bir 
süre için gerekli kişisel 
koruyucu ekipman ve ilaç 
sağlandı” diye bilgilendir-
di.

Ulusal Koronavirüs Kriz 
Masası Başkanı olan As-
keri Tıp Akademisi (VMA) 
Başhekimi Tümgeneral 
Prof. Dr. Ventsislav Mutaf-
çiyski, Ulusal Koronavirüs 
Kriz Masası Üyesi Ulusal 
Enfeksiyon ve Paraziter 
Hastalıklar Merkezi Mü-
dürü ve Sağlık Bakanlığı 
Tıbbi Mikrobiyoloji Da-
nışmanı Prof. Dr. Todor 
Kantarciev, Sofya Bölge 
Sağlık Müfettişliği Mü-
dürü Dr. Danço Pençev, 
Sofya Pirogov Hastanesi 
Müdürü Prof. Dr. Asen 
Baltov ve Maliye Bakanı 
Kiril Ananiev, ülkemizde 
illere göre COVID-19 vaka 

dağılım tablosu ve uygula-
nan önlemlerle ilgili daha 
fazla bilgi verdiler.

S a ğ l ı k  B a k a n ı , 
Bulgaristan'ın son iki 
hafta içinde yeni kayde-
dilen vaka sayısında % 
6,5 düşüş eğilimi görülen 
Avrupa'da dört ülke ara-
sında bulunduğuna dik-
kat çekti. Aynı dönem için 
Avrupa'da yeni kaydedilen 
vaka sayısında ortalama 
% 22 artış eğilimi görül-
düğünü belirten Prof. Dr. 
Angelov, ”Sağlık sistemi-
mizin koronavirüse karşı 
hazırlık seviyesi yüksek 
olmaya devam ediyor” 
dedi.

Başbakan Bor i sov, 
“Bulgaristan'da koronavi-
rüsle mücadele tedbirle-
rinin uygulanması çok iyi 
yönetiliyor. Yani şu anda 
kesinlikle hiçbir şey uygu-
ladıklarımızdan daha fark-
lı önlemler gerektirmiyor” 
diye vurguladı. Şehirlere 
giriş-çıkış yasağı ve nüfu-
sa yönelik yeni kısıtlama-
lar getirileceği yönündeki 
her türlü spekülasyonları 
yalanlayan Borisov, Bul-
garistan'dakinden daha 
katı önlemler uygulayan 
ülkelerin şu anda bizden 
çok daha kötü göstergele-
re sahip olduğuna dikkat 
çekti.

Başbakan, mevsimsel 
influenza ve viral enfek-
siyonlarının da başladığı 
göz önüne alınarak haf-
tada bir kez basın toplan-
tıları düzenlenerek kamu-
oyuna ülkemizdeki salgın 
durumla ilgili güncel bil-
gilerin verilmesi uygula-
masına devam edilmesi 
talimatı verdi.

Borisov, “Birinci sağlığı-
mızı, ikinci, ekonomimi-
zin işlerliğini korumamız 
önemli” diye altını çiz-
di. Başbakan, 60:40 ve 
80:20 tedbirleri sayesin-
de yaklaşık 300 bin kişi-
nin istihdamının korundu-
ğunu ve tüm doktorlara, 
hemşirelere, laboratuvar 
teknisyenlerine ve sağlık 
görevlilerine salgın sıra-
sında 24 saat hizmetlerin-
den dolayı minnettarlığını 
ifade etti.

Başbakan, “Bölge sağlık 
müfettişlikleri ve sosyal 
hizmet kurumlarında çalı-
şanların maaşlarına yapı-
lan % 30 oranında zammı 
onlar kesinlikle emeğiyle 
kazandılar ve verdiği hiz-
metler vatandaşlar tara-
fından takdir edilmekte” 
diye konuştu.

B a k a n  A n a n i e v , 
Başbakan'a gelecek yıl 
için bütçe tasarısının Av-
rupa Komisyonundan ta-

lep edilen aşıların yanı 
sıra kişisel koruyucu 
ekipman ve dezenfek-
tanların sağlanması için 
de kaynak öngördüğünü 
bildirdi. Koronavirüsle 
mücadelede ön saflarda 
yer alan kişilere biner 
levalık desteğin öden-
mesinin de garanti altına 
alındığı ve ödeme süresi-
nin uzatılması ve destek 
alma hakkı olan sağlık ve 
sağlık meslek mensubu 
olmayan personelin kap-
samının genişletileceği 
anlaşıldı.
Ulusal Koronavirüs Kriz 

Masası Başkanı Prof. Dr. 
Mutafçiyski, silahlı kuv-
vetlerdeki durumun da 
tam kontrol altında oldu-
ğunu ve askeri okullarda 
okuyan öğrenciler ara-
sında enfeksiyonun yayıl-
masına izin verilmediğini 
ve öğrenim süreçlerinin 
devam ettiğini belirtti.
Sofya Bölge Sağlık 

Müfettişliği Müdürü Dr. 
Pençev, Sofya bölgesi-
nin koronavirüs salgını 
açısından sakin olduğu-
nu ve bölge sağlık müfet-
tişliklerinin talep üzerine 
kişisel koruma ekipmanı 
sağlamaya hazır olduğu-
nu bildirdi.
               Kırcaali Haber

Altı milletvekili Bulgaristan 
İçin BSP İttifakı Meclis 

Grubu’ndan ayrıldı
Bulgaristan İçin Bulgaristan Sosyalist Partisi 

(BSP) İttifakından altı milletvekili, basına yaptığı 
açıklamada Genel Başkanı Korneliya Ninova’nın 
izlediği politikaya karşı çıkarak Meclis Grubundan 
çekileceklerini, beşi ise BSP üyeliğinden istifa ede-
ceklerini duyurdu. Söz konusu milletvekilleri BSP 
Genel Başkanlığı için mücadele eden Krasimir 
Yankov ve Valeri Jablyanov ve diğerleri Lalo Kiri-
lov, Dimitır Stoyanov, Georgi Andreev ve Nikolay 
İvanov.

“Ninova’nın BSP Genel Başkanlığı dönemi sı-
rasında partinin üye sayısı yüzde 30 azaldı” diye 

kaydeden Yankov ve destekçileri, BSP Genel Baş-
kanlığı seçiminin adil ve dürüst yapılmadığını dü-
şünüyor.

Yankov, istifa nedenlerini şöyle açıkladı: “BSP 
Genel Başkanlığı ve parti organı seçimlerinin adil 
ve dürüst yapılmaması böyle bir ortamda ortaklı-
ğımızı mantıksız kılıyor”.

Milletvekilinin ifadesine göre, parti üyeliğinden 
istifa etmeleri ve Bulgaristan İçin BSP İttifakı Mec-
lis Grubu’ndan çekilmelerinden sonra gündemde 
BSP'nin mali durumuna ilişkin alınmamış rapor ve 
BSP Genel Başkanlığı seçiminde tüzük kurallarının 
ihlali ile ilgili birçok şikayet kalacak. Yankov, “Bu 
durumda tek mantıklı hareket BSP Meclis Grubun-
dan çekilmek” diye vurguladı.

Yankov, partiden istifa edeceğine rağmen sosya-
list görüşlü olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Milletvekili, BSP’den istifa eden milletvekillerin, 
bağımsız milletvekili olarak görev süresini tamam-
layacaklarını belirtti.

Eski Meclis Başkan Yardımcısı Jablyanov, 
“Ninova’nın partisi, ters yönde ilerliyor ve gerçek 
sosyalistler tarafından tanınmıyor. Sağa kayan 
BSP bizim için, demokrasi için gerçek tehdit oluş-
turuyor” dedi.

Jablyanov, “Parti, kimsenin hatırlamak istemediği 
zamanlara geri dönüyor” dedi ve Yankov gibi sos-
yalist olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Altı milletvekilinin çekilmesi sonucunda Bulgaris-
tan İçin BSP İttifakı Meclis Grubu üye sayısı 73’e 
düşüyor.
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Bulgaristan turizm sektörü bu 
yaz yüzde 80’lik kayba uğradı
Bulgar i s tan  U lusa l 

Radyosu’nun 12+4 prog-
ramına konuk olan Ulusal 
Turizm Konseyi Derneği 
İcra Müdürü Polina Karas-
toyanova, “Bulgaristan’da 
turizm sektörünün bu yıl 
yaz sezonunda yaşadığı 
kayıplar, önceki iki yıla 
göre % 80'den az olma-
yacak” diye açıkladı.

K a r a s t o y a n o v a , 
Bulgaristan’da turizm alt-
yapısının kapasitesinin, 
özellikle yaz sezonunda 
aktif sezonda yılda yakla-
şık 10 milyon turist olduğu 
için bu kayıp oranının % 
80 daha az turist anlamı-
na geldiğini izah etti.

K a r a s t o y a n o v a ,   
“Bulgaristan’da turizm 
sektörünün tam kapasi-
tesini kullanamaması ve 
devletten tam destek al-
maması halinde ülkenin 
gayri safi yurt içi hasıla-

sının (GSYİH) % 12'sini 
oluşturmaya devam etme-
si, devlet bütçesine yılda 
7 milyar avrodan fazla 
katkıda bulunması müm-
kün olmayacak. Bu faktör 

artık kaçınılmaz hale gel-
di” dedi.

Derneğin, turizm sek-
törünün ulusal planda 
konumlandırılması ve 
önümüzdeki yedi yıl için-

de turizm sektörünün ve 
doğrudan koronavirüs 
(COVID-19) kriziyle başa 
çıkmak için sağlanacak 
mali kaynaklardan en az 
% 10 pay alması yönünde 

çalışacağı anlaşıldı.
Karastoyanova, “Bu des-

tek miktarının ekonomi ve 
sosyal açıdan etkisi ola-
cağına inanıyoruz” dedi.

Dernek Müdürü, 22 Eylül 
Bulgaristan Bağımsızlık 
Günü dolayısıyla toplanan 
birkaç tatil gününde 300 
000 – 400 000 Bulgar'ın 

seyahat ettiğini kaydetti. 
Karastoyanova, yaklaşık 
90 000-100 000 arası 
Bulgar’ın, tatil günlerini 
Yunanistan’da geçirme-
yi tercih ettiğini, yaklaşık 
300 000 Bulgar’ın ise yurt 
içine seyahat ettiğini ifade 
etti.

              Kırcaali Haber

Radev, Karakaçanov’un uzmanlar 
kabinesi kurulması önerisini reddetti

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Yardımcısı 
Krasimir Karakaçanov’un Başbakan Boyko Borisov ve 
Radev arasında diyalog kurulması adına görevinden 
ayrılması önerisini reddetti. Cumhurbaşkanı, “Cumhur-
başkanı ile hükümet arasında uzlaşma ve uzmanlar 
hükümetinin kurulmasıyla ilgili herhangi bir konuşma, 
üst düzey yolsuzlukla ilgili meseleler çözülmeden ger-
çekleşemez” diye karşılık verdi.

Yanbol ili Tunca ilçesi Boyacik köyü ziyareti sırasın-
da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Radev, “Diyalog, 

ancak sağlam bir temele dayandığında anlam kazanır.
Bu, tartışmasız bir şekilde ses kayıtları, dolaplar, yol-

suzluk şemaları hakkındaki gerçeğin ortaya çıkarılması 
anlamına gelir. Yönetişimin başarısızlığına yol açan 
mekanizmaların neler olduğunu, bu bozuk yönetişim 
modeline yol açan mekanizmaların neler olduğunu tes-
pit edelim- nasıl ortadan kaldırılır, adalet nasıl yeniden 
tesis edilir, bunları tespit edelim?” diye yorum yaptı.

Serbest meslek sahipleri 
devletten destek talep etti

Serbest Meslek Sahipleri ve Kayıt Dışı İşçiler Sen-
dikası yönetimi, Cumhurbaşkan Yardımcısı İliyana 
Yotova ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Koronavirüs 
(KOVID-19) salgınının başlangıcından bu yana devlet, 
kendi hesabına çalışan ve kayıt dışı işçileri destekle-
mek için herhangi bir önlem almadı” diye kaydetti.

Bulgaristan'da yaklaşık 800 000 kişi serbest meslek 
sahibi ve kayıt dışı işçi grubunda bulunuyor.

Serbest Meslek 
Sahipleri ve Kayıt 
Dışı İşçiler Sendi-
kası Başkanı Viole-
ta Zlateva, “Onların 
arasında arasında 
evden çalışanlar, so-
kak satıcıları, sağlık 

çalışanları, öğretmenler, çevirmenler, sanatçılar ve 
engellilerin yanı sıra kiralık ev işçileri ve evde çalışan 
işçiler bulunuyor. Evde çalışanlar da dahil olmak üzere 
onlar gelirsiz kaldılar. İş sözleşmesi olmadığı için on-
ların sadece % 10'u işsizlik yardımı aldı” diye belirtti.

Zlateva, acil bir önlem olarak bu tür bir işçi olarak 
kayıt yaptıran herkese 320 leva yardım ödenmesini 
öneriyor. Bu miktarın onların aldıkları ortalama gelire 
göre hesaplandığı anlaşıldı. Ele alınan tedbirler ara-
sında kolay kredi çekilmesi, devletin onlara siparişler 
vermesi ve devletin onların ürünlerini satın alma sözü-
nü yerine getirmesi bulunuyor.

Donçev: Yıl sonuna kadar AB kaynaklarından 
yararlanmak için ulusal eylem planı önereceğiz

Mecliste milletvekilleri-
nin sorularını yanıtlayan 
Başbakan Yardımcısı 
Tomislav Donçev, yıl so-
nuna kadar veya önü-
müzdeki yılın başlarında 
Bulgar istan'ın Covid-
19'un sağlık ve ekonomik 
sonuçlarının üstesinden 
gelmek için Avrupa Bir-
liği (AB) kaynaklarından 
yararlanmasına yönelik 
ulusal bir plan önerebi-
leceğine kanaat getirdi. 
Donçev, 30 milyar avro 
tutarının şartlı bir şekilde 
verileceğini ve alınabilme-
si için ciddi bir eylem pla-
nına ihtiyaç duyulacağını 
açıkladı.

Bulgaristan İçin Bulga-
ristan Sosyalist Partisi 

(BSP) İttifakı milletvekil-
leri, hükümete duyulan 
güvenin kaybedilmesinin 
ciddi bir sorun olacağını 
söyledi.

BSP Milletvekili Krum 
Zarkov, “Kaynakların 
adil kullanımı konusunda 

temsil ettiğiniz hükümete 
duyulan güven kaybı, eko-
nomimizi yeniden yapılan-
dırmaya ve koronavirüsün 
(COVID-19) yarattığı ağır 
krizin sonuçlarının üste-
sinden gelmeye yardım-
cı olacak AB fonlarından 

yararlanma ile ilgili sorun 
yaratabilir” diye kaydetti.

Başbakan Yardımcısı, 
Anayasa değişikliğine de 
ihtiyaç olduğunu söyledi.

Donçev, “Bazen mey-
danlara çıkan Bulgar top-
lumunun büyük bir bölü-
münde var olan bu enerji, 
değişime yol açmazsa 
boşa gidecek. Bunu en 
iyi şekilde yapmak ortak 
görevimiz. Neyin değiş-
mesi gerekiyor? Devletin 
temel işlevlerinden biri 
olan adaleti yerine geti-
rebilmesi için Anayasa'da 
dahil olmak üzere yasal 
çerçeveyi değiştirmek 
gerekiyor” dedi.

               Kırcaali Haber

Dr. Simidçiev: Maskelerin herhangi bir zararı 
yok, aksini iddia eden herkes kanıt sunmalı
NOVA TV’nin Merha-

ba Bulgaristan progra-
mına konuk olan göğüs 
hastalıkları uzmanı Dr. 
Aleksandır Simidçiev, 
“Okullar enfeksiyon 
hastalığının yayılması-
na sebep olacak, ancak 
hastalığın geliştiği yer-
ler haline gelmeyecek. 
Orada ağır hasta öğ-
rencilerimiz olmayacak. 
Çocuklar düşük risk 
grubunda bulunuyor ve 
onlarda hastalık hafif 

seyrediyor. Yalnızca öğ-
retmenler ciddi şekilde 
hastalanabilir. Pek çok 
temasta bulunulduğu 
için sonuçların pozitif 
çıktığı test sayısı arta-
cak. Ancak hastaneye 
kaldırma vakaları veya 
ölüm oranı artmayacak” 
diye kaydetti.
Dr. Simidçiev, ayrıca 

çocukların virüsü ken-
disinden daha yaşlı 
akrabalarına bulaştıra-
bilecekleri ve koruyucu 

ekipman kullanmaları 
gerektiği konusunda yo-
rum yaptı.
Uzman Doktor, “Mas-

keler hakkında pek çok 
gerçek var. Maskeler, 
sadece koronavirüsün 
değil solunum yolu en-
feksiyon hastalıklarının 
bulaşma sıklığını da 
azaltır. İkinci bir gerçek, 
kanıtlanmış yan etkile-
rinin olmaması. Maske-
lerin herhangi bir zararı 
yok. Aksini iddia eden 

herkes kanıt sunmalı” 
dedi.
Göğüs hastalıkları uz-

manı, çocukların bulun-
duğu ortam nedeniyle 
duyarlılıklarının yüksek 
olduğunu açıkladı. Dr. 
Simidçiev, “Bu nedenle 
enfekte olanların sayı-
sı az olmayacak” dedi. 
Onun ifadesine göre bu, 
ülkedeki durumu daha 
da kötüleştirmeyecek.
            Kırcaali Haber
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Akademisyen Maaşlarına Zam Yapılacak
Başbakanlıktan yapılan 

açıklamaya göre, Baş-
bakan Boyko Borisov, 
Başbakan Yardımcısı To-
mislav Donçev ve Eğitim 
ve Bilim Bakanı Krasimir 
Vılçev’in de katıldığı Rek-
törler Kurulu yönetimiyle 
yaptığı toplantıda, “Üni-
versite hocalarının ma-
aşlarının artırılması için 
2021 yılı merkezi yönetim 
bütçesinden 50 milyon 
leva sağlanacak” diye 
açıkladı.

Eğ i t i m ,  hükümet i n 
önemli bir önceliği ve bu, 
yüksek öğrenim okulla-
rında görevli öğretim ele-
manlarının ücretlerinin 
artırılması için sağlanan 
fon artışıyla da doğrulan-
makta. Görüşme sırasın-
da hükümetin son iki yıl-
da öğretmen maaşlarını 
önemli ölçüde artırdığı ve 
sektörde önemli reformlar 
gerçekleştirdiği kaydedil-
di.

Bugün Başbakanla yapı-
lan görüşmede tartışılan 
artış, Şubat ayından itiba-
ren asistanlık akademik 
pozisyonu için asgari üc-
retin Bakanlar Kurulunun 
belirlenmesine ilişkin Yük-

sek Öğretim Kanunu'nda 
yapılan değişiklikle bağ-
lantılı. Bu miktar, diğer 
akademik pozisyonların 
ücretlerini de etkileyecek. 
Kanun tasarısı 2019'un 
başlarında Ulusal Mec-

lise sunuldu ve bu deği-
şiklik, hükümetin eğitim 
konusundaki uzun vadeli 
taahhüdünün bir parçası.

Sofya Üniversitesi Rek-
törü ve Rektörler Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Anas-

tas Gerdjikov, üniversite 
hocalarının maaşlarında-
ki artışı kararlı bir adım 
olarak nitelendirdi. Prof. 
Dr. Gerdjikov, “Bu, en az 
30 yıldan beri yüksek öğ-
retim bütçesindeki en bü-
yük artış ve en az 30 yıl-
dan beri yüksek öğrenim 
okullarında görevli öğre-
tim elemanlarının maaş-
larındaki en büyük artış” 
diye vurguladı. Rektörler 
Kurulu Başkanı, mali des-
tek ihtiyacını haklı çıkaran 
yüksek öğretim sistemin-
de yapılan reforma övgü-
de bulundu.

Bakan Vılçev, “Rektör-
lerle çok iyi çalışıyoruz. 
Önemli bir reforma yol 
açan bir yasa kabul ettik. 
Devlet ve üniversiteler 

tam bir uyum içinde çalı-
şıyor” diye kaydetti.

Üniversite hocalarının 
kesinlikle yüksek öğreni-
min dayandığı temel oldu-
ğunu söyleyen Başbakan 
Borisov, yükseköğretim 
sisteminde akademik per-
sonelin önemli rolünü şu 
sözlerle vurguladı: “Dok-
tora derecesi almak kolay 
değil. Bu, tezlerini savun-
dukları, doktora yaptık-
ları, çok büyük katkıları 
olduğu anlamına geliyor” 
diye vurguladı. Başba-
kan, şu anda Avrupa Bir-
liği destekli programlara 
sağlanan fonlardan ek 
kaynağın sektör yararına 
kullanımının görüşülmek-
te olduğunu sözlerine ek-
ledi.

Bulgaristan’da kayıt dışı ekonomi, yaklaşık 
23 milyar leva katma değer üretiyor

Bağımsız Sendikalar 
Konfederasyonu (KNSB) 
Başkanı Plamen Dimit-
rov, “Beyan Edilmeyen 
İstihdam ve İşyerindeki 
İşçilerin Haklarının İhla-
li“ başlıklı basın toplan-
tısında, “Bulgaristan’da 
geçtiğimiz yıl sonu iti-
bariyle gayri safi yurt 
içi hasılada (GSYİH) 
kayıt dışı ekonominin 
payı yaklaşık % 21, bu 
da 23 milyar levaya eşit. 
Bulgaristan'da kayıt dışı 
ekonomi, kamu maliyesi 
ve sosyal güvenlik sis-
temi kapsamı dışında 
kalan yaklaşık 23 milyar 
leva katma değer üret-
mekte” diye konuştu.
Dimitrov, “Kayıt dışı ça-

lışma, kayıt dışı ekono-
minin en yaygın bileşeni 
ve işlerin kalitesinde bir 
bozulmaya yol açar. Dü-
zenlenmemiş güçlere ve 
kayıt dışı istihdama en 
çok maruz kalan sektör-
ler tarım, inşaat ve hafif 
sanayi.
Bütçe, kayıt dışı istih-

dam nedeniyle yıllık 400 
milyon leva kaybediyor. 
Gri ve kara ekonomik 
faaliyetlerde çalışanlar, 
kamu kaynaklarına ulaş-
makta giderek zorlanı-
yorlar” diye vurguladı.
KNSB, sigortasız işçi 

çalıştıran işverenlerin 
kamu kaynaklarına hiçbir 
erişim imkânına sahip ol-
mamasını istiyor.
Çeşitli araştırmalara 

göre Bulgaristan'da ka-
yıt dışı çalışma yaygın-

lığı şu şekilde: Nüfusun 
% 16-20'si kayıt dışı mal 
ve hizmet satın aldı,% 
5-10'u kayıt dışı iş yap-
tı, çalışanların % 6-14'ü 
bir zarf içinde ücret aldı. 
Kayıt dışı istihdam oranı-

nı oluşturanların % 97'si 
kiralık işçiler ve sadece 
% 3'ü çalışan işçiler.
Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO) verilerine 
göre, 2016 yılında dünya 
çapında çalışanların % 
61'den fazlası kayıt dışı 
ekonomik faaliyetlerde 
çalışıyor.
AB'de beyan edilme-

yen işler esas olarak % 
62 oranında olmak üzere 
kiralık işçiler tarafından 
yapılır -% 62'si ve daha 
az bir ölçüde, yaklaşık % 
37'si olmak üzere kendi 
hesabına çalışanlar ta-

rafından yapılır. Daha 
yüksek gayri safi yurt 
içi hasıla, daha modern 
yönetim sistemi ve hükü-
mete daha yüksek güven 
düzeyleri olan ülkelerde 
beyan edilmemiş çalış-

ma daha az yaygındır.
KNSB Başkanı, “Zor-

la çalışan kişi haklarını 
kendisi kısıtlar ve bunun 
için sosyal sistemler ve 
politikacıların sunduğu 
öneriler bu genel ilkeyle 
açıkça ilişkilendirilmeli” 
diye ifade etti.
Dimitrov, sigorta siste-

mi ve emeklilik sigortası 
sisteminde birisinin koa-
lisyon anlaşmasına konu 
olup olmadığına veya 
dün emekli maaşlarını 
yeniden hesaplamaya 
karar vermesine bakıl-
maksızın katkı-haklar il-

kesinin ihlal edilmemesi 
gerektiğine işaret etti.
Sendika lideri, “Emekli 

maaşlarının bir kısmının 
yeniden hesaplanması 
oldukça motivasyon kırı-
cı ve insanları kayıt dışı 

olarak çalışmak ve sos-
yal güvenlik primlerini 
ödememek için motive 
edecek” diye uyardı.
KNSB, kayıt dışı çalış-

mayla mücadeleye yö-
nelik tedbirler için uzun 
vadeli ve sürdürülebilir 
finansman sağlanması 
ve konuyla ilgili doğru 
veriler içeren ulusal bil-
gi sistemi oluşturulması 
konusunda ısrar ediyor. 
Dimitrov, “İnsanlar yok-
sulluk sınırı belirlenmesi 
ile garanti altına alınan-
dan daha az olmayan bir 
gelir elde etmeli” dedi.

Necmi Ali, AK’ndan bölgesel 
ve yerel yönetimler için daha 

fazla destek talep etti
Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı Necmi Ali, 

üyesi olduğu Avrupa Birliği (AB) Bölgeler Komitesine 
bağlı Bölgesel Uyum Politikası ve Bütçesi Komisyonu 
toplantısında sınır ötesi projelerin geliştirilmesinde AB 
üye devletleri arasında daha fazla işbirliği yapılması, 
devletlerin, Ekonomiyi Kurtarma ve Sürdürülebilirlik 
Mekanizmasının kullanımında daha iyi verimlilik elde 
etmek için ekonomiyi kurtarma ve sürdürülebilirlik pro-
jelerini hazırlama sürecinde bölgesel ve yerel makam-
lar ve ilgili tüm paydaşlarla istişare yapmasını, onların 
özelliklerine ve ihtiyaçlarına odaklanılarak bölgesel 
ve yerel makamlarla düzenli istişarelere öncelik veril-
mesini önerdi. Necmi Ali, çevrimiçi yapılan toplantıda 
Avrupa Komisyonu (AK) Bütçe Genel Müdürü Gert Jan 
Koopman'ın dikkatini bu önemli noktalara çekti.

Necmi Al i, 
“Daha verimli 
olmak ve AB 
finansmanının 
ve yatırımları-
nın katma de-
ğerini artırmak 
için önümüz-
deki program-
lama dönemin-

de çeşitli AB programları arasında tamamlayıcılık ve 
etkileşimleri sağlamak bizim için son derece önemli” 
diye kaydetti.

Necmi Ali, AK Bütçe Genel Müdürüne AK’nun yarar-
lanıcıların finansmana erişimlerinin gerektirdiği maliyet 
tutarlarının ve idari yüklerini azaltmanın yanı sıra böl-
gesel ve yerel makamlara teknik ve idari destek de da-
hil olmak üzere üye devletlere teknik destek sağlamak 
için somut girişimler öngörüp öngörmediğini de sordu.

Avrupa'da COVID-19 salgınının başlamasından bu 
yana eşi benzeri görülmemiş kriz de Cebel Beledi-
ye Başkanı tarafından gündeme getirildi. Necmi Ali, 
AB'nin ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumu güçlen-
dirmeyi amaçlayan eylemler geliştirilirken AB’nin sınır 
bölgelerine özel dikkat gösterilmesi gerektiğine işaret 
etti.

Necmi Ali, nedenlerini şöyle açıkladı: “Projelerin sınır 
ötesi yönü, AB’nin katma değerini artırmak, uzun vadeli 
rekabet gücünü artırmak ve Birliğin bir bütün olarak 
büyümesini sağlamak için bir fırsat olarak görülmeli. 
Bu nedenle, en az iki üye devleti içeren sınır ötesi pro-
jelere, özellikle sağlık ve sosyal yardım hizmetleri, sınır 
ötesi ulaşım bağlantıları ve bunların bakımı, sınır ge-
çiş noktalarında sunulan hizmetleri, turizm geliştirme 
hizmetleri vb. kamu hizmetleri sunan projelere öncelik 
verilmeli”. Cebel Belediye Başkanı, bölgesel ve yerel 
yönetimlerin bir kriz sırasında yerel halkın acil ihtiyaç-
larını daha iyi karşılamak için gerekli desteğe ve mali 
araçlara sahip olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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Bulgaristan’daki kriz sürerken hükümet 
karşıtı protestolar da ivme kazanıyor
Bulgaristan’da 9 Temmuz’da 

başlayan hükümet karşıtı pro-
testolarda 82 gün geride kalır-
ken, birbirine muhalif cumhur-
başkanı ile başbakanın karşılıklı 
istifa çağrıları gösterilere ivme 
kazandırıyor.

Uzmanlar, 2013 sonrası iktida-
ra karşı ikinci kez düzenlenen 
protestoların sona ermesinde, 
Başsavcı İvan Geşev’in ve Boy-
ko Borisov hükümetinin istifa 
etmesinin etkili olabileceğini 
düşünüyor.

Liberal Stratejiler Merkezi Si-
yasi Analiz Uzmanı ve Sofya 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Daniel Smilov, AA muhabi-
rine yaptığı değerlendirmede, 
hükümetin ve başsavcının isti-
falarının “şifa verici” toplumsal 
bir etkiye sahip olacağını öne 
sürdü.

Protestoların başlangıcının 
iki önemli olaya bağlı olduğu-
nu anımsatan Smilov, bunlar-
dan birinin Başbakan Boyko 
Borisov’un iktidar koalisyonu-
nun, ülke siyasetinde daima 
kilit rol oynayan ve üyelerinin 
çoğunluğunu Türklerin oluş-
turduğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) ile “gizli ilişki-
sine” duyulan tepki olduğunu 
savundu.

Tekne gezisi ile başlayan 
protestolar

Halkın ilk tepkisi, temmuz ayı 
başında parlamento dışındaki 
sağcı Demokratik Bulgaristan 
Partisi lideri Hristo İvanov’un 
denizden tekneyle HÖH Onur-
sal Başkanı Ahmet Doğan’ın 
Karadeniz’in Rosenetz burnun-
da inşa edilen lüks malikanesi-
ne yanaşırken Doğan’ın koru-
maları tarafından darbedilmesi, 
taşıdığı Bulgar bayrağının yere 
atılmasıyla başladı.

Ardından Borisov hükümetine 
yakınlığıyla bilinen Başsavcı 
İvan Geşev’in talimatıyla yapı-
lan polis destekli operasyon sı-
rasında soruşturma görevlileri 
Cumhurbaşkanlığına zorla girip 
arama yaptı.

Smi lov, bu ik i  o layın 9 
Temmuz’da başlayan ve sos-
yal medya üzerinden organize 
edilen protestoları tetiklediğini 
belirterek, savcılığın sıklıkla si-
yasi amaçlı kullanıldığının da 
görüldüğünü öne sürdü.

İktidar yolsuzluklarına karşı 
ikinci büyük protesto

Smilov, 2013’te Başbakan 
Plamen Oreşarski ve 2020’de 
Başbakan Boyko Borisov hü-
kümetlerine karşı başlatılan 

protestoların nedenlerinin birbi-
riyle aynı olduğunu kaydederek, 
iki protestonun da ana unsurla-
rından birinin yolsuzlukla müca-
dele olarak tanımlanabileceğini 

söyledi.
Siyasi arenadaki başroller fark-

lı olsa da yan rollerdekiler ara-
sında ortak yanlar olduğunu ve 
bu nedenle protestolar arasında 
benzerlikten söz edilebileceği-
ni ifade eden Smilov, “Şu anda 
farklı olan Başbakan Borisov’a 
şahsen dokunan, birikmiş skan-
dallar olması. Bu skandallar, 
kumar sektöründeki büyük isim-
lerden Vasil Bojkov’un ödediğini 
iddia ettiği ancak devlet bütçesi-
ne ulaşmamış 350 milyon avro 
ile başlamış ve ardından basına 
yansıyan tapeler, gizli çekilmiş 
fotoğraf ve görüntülerle devam 
etmişti.” ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen bu fotoğraf ve 
görüntülerde, Borisov’un yaşa-
dığı evinin yatak odasında mil-
yonlarca avro ve altın külçeleri 
gösterilmiş, Borisov’a ait olduğu 
öne sürülen ses kaydında yerel 
ve Avrupa’daki siyasi çevrelere 
karşı ağır hakaretler yer almıştı. 
Borisov ise bu kayıt ve çekim-
ler için Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev’i suçlamıştı.

Farklı siyasi çevreler protes-
tolardan çıkar sağlamaya mı 
çalışıyor?

Smilov, protestolarda siyasi 
partili katılımcıların da olduğu-
nu ve bu kişilerin kendi parti 
bayrakları ile gösterilerde yer 
aldığını kaydederek, sözlerini 

şöyle sürdürdü:
“Ülkenin en büyük muhalefet 

gücü olan Bulgaristan Sosyalist 
Partisi (BSP) garip bir şekilde 
bu protestolardan kendine yarar 

sağlayamadı. Zira oy potansiye-
li aşağıya inmiş durumda. Aynı 
etki iktidardaki Bulgaristan’ın 
Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar 
(GERB) partisi için de geçerli. 
Bu gelişmeler protestocuların 
BSP’yi iktidara bir alternatif ola-
rak görmediğini ortaya koyuyor. 
Ancak kesinlikle şunu görüyo-
ruz ki meydanlarda protestocu-
ların arasında sabit siyasi tarafı 
tutmayan birçok insan da var.”

Hükümetin kaderi HÖH’ün 
elinde

Başbakan Borisov’un istifa 
edip etmemesinin, hükümetin 
parlamentoda HÖH’ten alacağı 
desteğe bağlı olduğunu belirten 
Smilov, hükümetin ayakta kal-
masında HÖH’ün rolünün çok 
önemli olduğunu vurguladı.

Smilov, HÖH milletvekillerinin 
parlamentoda yeterli sayıda ka-
tılım sağlamaması durumunda 
Borisov hükümetinin iktidarda 
kalmasının imkansız olacağını 
kaydederek, HÖH’ün zaman 
içerisindeki politikası ne olursa 
olsun siyasette ve parlamento-
daki temsilinin hep sabit kaldı-
ğına dikkati çekti.

Böylesine sağlam bir siyasi 
temsilin arkasında partinin 30 
yıl içinde kurduğu ekonomik 
imparatorluğun durduğunu ileri 
süren Smilov, “Partinin onursal 
lideri Ahmet Doğan, bir termik 

santrale ve bir limana sahip. 
Milletvekili Delyan Peevski sa-
yesinde parti ayrıca bir med-
ya imparatorluğuna da sahip. 
Partinin kapital gücü üzerinden 

siyasete etkisi toplumda sorun 
olarak görülüyor. Bu ortamda 
HÖH’ün nasıl bir tavır alacağı 
önemli. Hiçbir şey olmamış gibi 
mi davranacak, yoksa başka bir 
yol mu izleyecek?” diye konuş-
tu.

Bu arada, protestolara mesa-
feli duran HÖH’ün milletvekille-
rinden Halil Letifov, daha önce 
yaptığı açıklamada, ülkenin kriz-
de olduğunu belirterek, “Siyasi 
kriz sürerken kurumlar arasında 
gözle görülür bir savaş da sü-
rüyor. Hem hükümeti hem de 
cumhurbaşkanını istifaya çağı-
rıyoruz.” demişti.

Protestolar ülkedeki siyasi 
peyzajı değiştirdi mi?

Smilov, yaklaşık 3 aydır süren 
protestoların ülkedeki siyasi 

peyzajı değiştirdiğini savunarak, 
“Son kamuoyu araştırmalarına 
baktığımızda görüyoruz ki Bul-
garistan’daki siyasi tablo olduk-
ça değişti. İktidardaki GERB ile 
ana muhalefet BSP destek kay-
bederken, yeni bazı oluşumlar 
ön plana çıkıyor. Popüler şov-
men Slavi Trifonov’un kurduğu 
‘Böyle Bir Devlet Vardır’ adlı 
parti de bunların arasında yer 
alıyor. ‘Demokratik Bulgaristan’ 
isimli parti de destek potansiye-
lini ikiye katladı.” diye konuştu.

Bulgaristan’da 2021’in mart 
ayında yapılacak genel seçime 
geri sayımın başladığına işaret 
eden Smilov, sözlerini şöyle ta-
mamladı:

“Çok önemli bir mesele daha 
var. Hükümet istifa etmezse 
seçmenlerin talepleri karşısın-
da iktidar bir istifayla cezalan-
dırılmamış olacak. Yani başka 
bir deyişle, iktidardakilerin dav-
ranışları cezasız kalmış görü-
necek. Hükümetin ve Başsavcı 
Geşev’in istifaları ‘şifa verici’ 
toplumsal bir etkiye sahip olur 
ve siyasi partilere gelecekteki 
çalışmaları konusunda uyarıcı 
bir sinyal verebilir.”

Protestolarda 3 aya yakla-
şıldı

Sosyal medya üzerinden orga-
nize olan protestocular, başta 
parlamento ve hükümet binaları 
olmak üzere çeşitli siyasi par-
tilerin genel merkezleri önünde 
eylemler yapıyor.

Göstericiler 25 Eylül Cuma 
günü HÖH’ün başkent Sofya’da-
ki merkez binasına yumurta ve 
domates attıktan sonra protes-
toların 81. gününde de Sofya 
merkezinde kalabalık bir rock 
konseri düzenledi.

Başbakan Borisov ve Başsav-
cı İvan Geşev, sokağın baskısı 
altında istifa etmeyeceklerini 
ifade ediyor. AA


