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Edirne Valisi ve Başbakan Borisov tampon bölgede buluştu!
Edirne Valisi Ekrem Canalp 

ile Bulgaristan Başbakanı Boy-
ko Borisov tampon bölgede gö-
rüştü.

Vali Canalp ve Bulgaristan 
Başbakanı Borisov Kapıkule 
Sınır Kapısı ile Bulgaristan Ka-
pitan Andreevo Sınır Kapısı ara-
sındaki ortak temas noktasında 
buluştu.

Maskeli olarak görüşen heyet, 
sosyal mesafeyi de korudu.

Borisov, "Kucaklaşamasak da 
toplanabiliyoruz" diyerek konuş-
masına başladı.

Avrupa'nın en büyük kara sınır 
kapısının bir şekilde çalışması 
gerektiğini ifade eden Borisov, 
Türkiye ile iyi ilişkileri olduğu-
nu ve bunun tesis edilmesin-
de büyük emeği olan Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a teşekkür etti.

Tırların sınırda beklememesi 
için Türkiye'dekine benzer özel 
bir alan oluşturduklarını ifade 
eden Borisov, "Sınır kapılarında 
gümrükçülerin ortak temas ala-
nı gibi büyükelçilerde aralarında 
görüşebilirler. Türkiye'nin Sofya 
Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e de 
teşekkür ederim. Sınırda oluşan 
tır yoğunluğunun giderilmesinde 
büyük katkısı oldu" dedi.

Vali Canalp'ten Borisov'a 
Türk kahvesi armağanı

Canalp de Türkiye ile Bulgaris-
tan arasındaki ilişkilerin sadece 
komşuluk değil aynı zaman da 
bir dostluk ilişkisi olduğunu söy-
ledi.

Vali Canalp, Erdoğan ve Bori-
sov arasındaki dostluğun ülkeler 
arasındaki tüm ilişkilere de yan-
sıdığını belirtti.

Ülkelerin korona salgını ile ilgili 
tedbirlerini alırken aynı zaman-

da ekonominin can damarı ko-
numundaki transit geçişleri de 
açık tutmak zorunda olduğunun 
altını çizen Canalp, "Günlük bu-
radan iki bin tır giriş ve çıkış ya-
pıyor oluşabilecek yoğunlukları 
da kısa sürede çözeriz." diye 
konuştu.

Vali Canalp, Türk kahvesini 
çok sevdiğini bildiği Borisov’a 
Türk kahvesi hediye etti.

Borisov da salgın bitiminde 

Türk kahvesi içmeye geleceğini 
ifade ederek uzaktan vedalaşa-
rak ayrıldı.

Bulgaristan Türk modelini 
uygulayacak

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 
buluşma sonrası gazetecile-
re yaptığı açıklamada, ülkele-
rin salgın tedbirleri alındığı ilk 
başlarda Bulgaristan tarafında 
gümrük işlemlerinin yavaşlama-

sı nedeniyle tır kuyrukları oluş-
tuğuna dikkati çekti.

İş birliğiyle bu sorunun çö-
züldüğünü vurgulayan Canalp, 
şunları kaydetti:

"Bulgaristan'la aramızdaki 
ilişkiler son derece iyi ilişkiler. 
Herhangi bir sorun yada prob-
lem çıktığı zaman 24 saat ke-

sintisiz aramızdaki diyalogla 
problem olan, sorun olan konu-
ları hemen çözebiliyoruz. Bu-
gün Sayın Başbakan'ın buraya 
gelmiş olması, bizim daha önce 
Edirne'de yapmış olduğumuz 
uygulamanın Bulgaristan tara-
fındaki karşılığını tespit etmek 
ve bir şekilde açılışını yapmak 

için bulunuyor.
Biz Türk tarafında tır kuyruk-

ları olduğu zaman Edirne tara-
fında tır parkları ve tır kuyruk 
sistemini devreye koymak sure-
tiyle tır kuyruklarını çözmüştük. 
Şu anda Bulgaristan da geç-
mişte hava alanı olarak kulla-
nılan alanı tır park alanı olarak 
kullanmak suretiyle kuyrukla-
rın oluşumuna engel olacak. 
Bu vesileyle artık kuyruklarda 
geçirilmiş alanlar sosyal tesis-
leri de olan dinlenme imkanları 
da olan daha hijyenik koşulları 
olan tır şoförleri, Türk tır şoför-
leri de aynı zamanda daha iyi 
zaman geçirme imkanları bula-
caklar. Türkiye'deki uygulama 
memnuniyetle söyleyebilirim ki 
Bulgaristan'da da devreye giri-
yor. Ümit ediyorum ki Bulgaris-
tan tarafında da tır kuyrukları 
olmayacaktır. "
Görüşmede Türkiye'nin Sof-

ya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, 
Dışişleri Bakanlığı Edirne Tem-
silcisi Büyükelçi Volkan Türk 
Vural, Bulgaristan'ın Filibe 
Başkonsolosu Hüseyin Ergani, 
Burgaz Başkonsolosu Senem 
Güzel de yer aldı.

Büyükelçiliği Aylin Sekizkök’ten Çocuklara Mesaj
Türkiye Cumhuriyeti Sofya 

Büyükelçiliği ve Kültürel Et-
kileşim Derneği olarak, "23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin açılı-
şının 100. Yıldönümü" vesile-
siyle Bulgaristan’daki çocuk-
larımıza yönelik bir yarışma 
düzenliyoruz.
6-18 yaş arasındaki bütün 

çocuklarımız “Çocuk Olmak 
Ne Güzel Şey!” temasıyla 
düzenlenecek yarışmaya re-
sim, şiir, kompozisyon, kısa 
film veya istedikleri herhangi 
bir yöntemle katılım sağlaya-
bilirler.
Aman, eserlerinizi hazırlar-

ken evde kalın ve büyükleri-
nizin sağlık tedbirleri uyarıla-
rına mutlaka uyun!
Yaptığınız resimleri, yazdı-

ğınız Türkçe kompozisyon-

ları, çektiğiniz kısa filmleri 
ve diğer eserlerinizi ad ve 
soyad, yaş, telefon numara-
sı ve devam ettiğiniz okulu-
nun adı ile birlikte 20 Nisan 
2020 tarihine kadar Kültürel 
Etkileşim Derneği’nin e-posta 
adresine (kultureletkilesim@
gmail.com) gönderin.

Yarışmada ilk beşe giren 
çocuklarımıza yaş gruplarına 
göre çok güzel hediyelerimiz 
olacak.
Bulgaristan’da yaşayan ço-

cuklarımıza sevgiyle duyuru-
lur.
  T.C. Sofya Büyükelçiliği
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Balkan Türklerinin Çınarı, Cambazov Toprağa Verildi
Balkan Türklerinin Bü-

yük Çınarı Prof.Dr. İsmail 
Cambazov Sofya, Botu-
nets Müslüman Kabris-
tanında İkindi namazına 
müteakip toprağa verildi. 
Cenazeye Korona virüsü 
tedbirleri nedeniyle çok 
sayıda vatandaş katıl-
ma imkanı bulamasa da, 
başta Bulgaristan Cum-
huriyeti Müslümanları 
Başmüftüsü Dr. Mustafa 
Haci katılırken ve müftü-
lük temsilcileri ile yakınları 
katıldı.

Cambazov Türkiye’de 
Büyük Saygı Görüyordu

Cambazov, değişik ve-
sileler ile Türkiye’de prog-
ramlara katılan ve Bulga-
ristan ile Balkan Türklerini 
anlatıyordu. TİKA her yıl 
Ankara’da gerçekleştirdi-
ği son Balkan Buluşma-
ları Programına Türk Ta-
rih Çınarı Prof.Dr. İsmail 
Cambazov’u Ankara’ya 
davet etmiş, Balkan Türk-
leri ile İsmail Cambazov’u 
Ankara da bir araya getir-
miştir.

İsmail Cambazov katıl-
dığı TİKA’nın bu programı 
icin “Ömrümün en önemli 
toplantılarından birine ka-
tıldım ve geniş bir Balkan 
Türk Bilim Adamları ile bir 
araya geldim. Türk Tarihi 
ve Türk Dünyası asırlık çı-
narlarına her daim zama-
nında sahip çıkan ve yeni 
nesillere bu kahramanları 
tanıtarak ortak hafızaya 
sahip çıkıcak ve canlı tu-
tacak program ve projeler 
uygulayan TİKA’ya da bu 
vesile ile teşekkür edelim” 
demişti.

T.C. Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu sos-
yal medyada paylaştığı 

mesajda: “Bulgaristan 
Türklerinin büyük mü-
nevveri, yazar İsmail 
Cambazov’un vefatını 
derin üzüntüyle öğrendim. 
En son Ocak ayı sonunda 
Sofya ziyaretim sırasında 
kendisiyle görüşmüştük. 
Başta Bulgaristan’daki 
soydaşlarımız olmak üze-
re, Türk dünyasının başı 
sağolsun. Allah rahmet 
eylesin” dedi.

T.C. Sofya Büyükelçisi 
Aylin Sekizkök. “Beyin 
kanaması sonucu Sofya 
Pirogov Hastanesinde 
yoğun bakımda tutul-
makta olan İsmail Cam-
bazov hocamız bugün 
(22.03.2020) Hakkın rah-
metine kavuşmuştur. Al-
lah rahmet eylesin, meka-
nı cennet olsun. Ailesinin, 
Bulgaristan Türklerinin ve 
tüm sevenlerinin başı sağ 
olsun. Hocamızı en son 
bir ay önce evinde ziyaret 
etmiştik. Çok değerli anı-
larını paylaşmıştı, projele-
ri vardı.” paylaşımda bulu-
narak baş salığı dilemişti.

YTB Başkanı Abdullah 

Eren sosyal medyada: 
“Bulgaristan Türklerinin 
önemli ismi, uzun ömrüyle 
birçok tarihi olaya şahitlik 
etmiş adeta Bulgaristan 
Türklerinin hafızası olan 
İsmail Cambazov amca-
mızı kaybettik. Allah rah-
met eylesin. Geçen sene 
Sofya’da mezun buluşma-
sında ve Batı Trakya’da 
köyümdeki iftarda bera-
berdik” diye yazdı.

İSMAİL CAMBAZOV 
KİMDİR?

İsmail Cambazov, 10 
Haziran 1928 tarihinde 
Kırcaali’nin Eğridere (Ar-
dino) belediyesine bağlı 
Halaçdere (Brezen) kö-
yünde Müslüman-Türk ai-
lesinde dünyaya gelmiştir. 
Çarlık devrinde ilkokulu 
köyünde okuduktan son-
ra rüşdiyeyi Kırcaali’de 
b i t i rmiş t i r.  A rdından 
ağabeyinin okuyup me-
zun olduğu Şumnu’daki 
Nüvvâb Medresesinden 
1948 senesinde mezun 
olmuştur. O zorlu şartlar-
da Rodoplar’dan kalkıp 
Deliorman’da eğitim gör-

mek her babayiğidin harcı 
değildir. Ama o, kendisini 
saran ilim aşkıyla sa-
hip oldukları kıt kanaat 
imkânlarla, Nüvvâb’ı sa-
dece başarıyla bitirmekle 
kalmamış, okulun önde 
giden, parlak ve aktif öğ-
rencilerinden olmuştur.

Daha o yıllarda teşkilâtçı 
özellikleri gelişmeye baş-
lamıştır. Ancak İsmail, ka-
leme aldığı Medresetü’n-
Nüvvâb anılarında bu 
süreci geniş bir şekilde 
anlattığı üzere o yıllarda 
büyük üstatlardan aldı-
ğı din eğitimiyle birlikte 
komünizm illetine yaka-
lanmıştır. Bu durum, bir 
taraftan kendisine bazı 
dünyevî kapıları açarken, 
manevî kapıları 45 sene 
sonra açılmak üzere ka-
patmıştır.

Üs tün  başar ı l ı  b i r 
Nüvvâb mezunu olarak İs-
mail, Sofya Üniversitesin-
de ilk Türk hukuk talebesi 
olmuştur. 1953’te Hukuk 
Fakültesinden yine üstün 
başarıyla mezun olduktan 
sonra, ne hikmetse, hu-

kuk alanına değil de gaze-
teciliğe yönelmiştir. Yeni 
Işık gazetesinde başla-
yan gazetecilik macerası 
Sofya-Pres Ajansında 
Baş redaktör Yardımcısı 
olarak tamamlanmıştır.

Bu arada gıyaben ga-
zetecilik bölümünden de 
mezun olarak ikinci yük-
sek öğrenim diplomasını 
almıştır. Kendisini de-
vamlı yenileyen ve geliş-
tiren Cambazov, Bulgar 
Komünist Partisi Merkez 
Komitesine bağlı olarak 
partiye kadro yetiştiren 
AONSU’da “İslâm Sosya-
lizminin Mahiyeti ve Özel-
likleri” konulu doktora te-
zini savunarak 1972 yılın-
da doktor unvanı almıştır.

Disiplin anlayışı, oku-
yup her konudan haber-
dar olma, yenilikleri takip 
etme ve kendisini geliştir-
me çabaları, hoşgörülü ve 
insancıl tavırları “komü-
nizm uyuşturucusu” ndan 
ayrılmasından sonra İs-
mail, Müslüman-Türk top-
lumuna büyük hizmetler 

yapan âbide bir şahsiyet 
hâline getirmiştir.

1990 yılında Sofya’da 
açılan İslâm Enstitüsü 3 
sene kadar okulun rek-
törlüğünü de üstlenerek 
bu okulun kurulup geliş-
mesinde büyük katkıları 
olmuştur. Özellikle kendi 
ifadesiyle 1991 yılında 
Mekke’de yaptığı “na-
suh tövbesi” nden sonra 
kendisini Müslüman-Türk 
bilincini güçlendirmeye 
adamış, hem okulda, hem 
müftülük teşkilâtının yeni-
den yapılandırılmasında 
büyük katkıları olmuştur.

Yayınlanan eserlerinden 
bazıları:

• “Balkanlar’da Türkler 
ve Müslüman Azınlıklar”

•“Bulgaristan Başmüftü-
lüğünün Tarihi”

• “Medresetü’n-Nüvvâb”
• “Sofya İslâm Enstitüsü”
• “Osman Kılıç Mahke-

mesinin Perde Arkası”
• “Bulgaristan Türk Ga-

zeteciliği ve Yeni Işık Ga-
zetesi”
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İşveren örgütlerinden Kırcaali hastanesine yardım çağrısı
Toplumun önde ge -

lenlerinden Sebahattin 
Gökçe’nin gir iş imiyle 
Kırcaali Ticaret ve Sa-
nayi Odası-Müh. Nasko 
Nastev, KRİB Kırcaali 
Şubesi- Dr. Fahri İdriz ve 
Bulgaristan İktisat Odası 
Kırcaali Şubesi-Alyoşa 
Sinabov adına

Kamuoyuna Hitap
Saygıdeğer yurttaşlarım,
Kırcaali şehrinin ve ilin 

kıymetli sakinleri,
Bulgaristan’da ilan edi-

len olağanüstü hal ve Kır-
caali Valiliği Sağlık Kriz 
Masası ve ilde belediye 
nezdindeki koronavirüs 
kriz masaları tarafından 
alınan tedbirler ve COVID 
19 ile enfekte olan hasta 
sayısında zirveye ulaşıl-
ması beklenmesinden 
dolayı Kırcaali’deki Dr. 
Atanas Atanasov Hasta-
nesine acil olarak yardım 
etmek zorundayız.

Kırcaali Ticaret ve Sa-
nayi Odası, Bulgaristan 

ve İşverenler Konfede-
rasyonu (KRİB) Kırcaali 
Şubesi ve Bulgaristan 
İktisat Odası Kırcaali Şu-
besi olmak üzere işveren 
örgütlerinin yönetimleri 
adına girişimcileri, bi-
reyleri ve yurtdışından 
dönen vatandaşlarımızı 
solunum cihazı, koruyucu 
giysi, ilaç ve dezenfektan 
satın almak için hastaneyi 

finansal destek vermeye 
çağırıyoruz.

Her birinizin sorumluluk 
ve endişe duygusuna gü-
veniyoruz. İlk bağışlar ar-
tık yapıldı.

Unutmayalım ki bizim-
hastanemizde hekimle-
rimiz tarafından tedavi 
göreceğiz!

Yardım etme olanağına 
sahip olan herkes yardım 

etsin!
Aşağıdaki banka hesa-

bına bağış yapabilirsiniz:
I B A N :  B G 2 5 I -

ABG74971000243303
B a n k a  ko d u:  B I G 

IABGBGSF
Yararlanıcı: Kırcaali Dr. 

Atanas Atanasov Çok 
Yönlü Tedavi Hastanesi
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NAP’tan işverenlere 
bilgilendirme

Milli Gelir Ajansı (NAP) işverenlerin iflası durumunda 
zorunlu olan sosyal güvenlik ve sağlık sigorta ödeme-
leri ve çalışanlarının alacaklarının teminat altına alın-
ması ile ilgili el kitabı yayınladığını bildirdi. El kitabına 
kurumun internet sitesi üzerinden erişilebilir.

Ticaret vergisi, gider pusulası gelir vergisi, kurum-
lar vergisi, Kumar Kanunu kapsamında gerçekleştiri-
len yardımcı ve yan faaliyetlerden elde edilen gelirler 

üzerinden 
alınan ver-
gilerin yanı 
sıra gemi 
işletmele-
rinin faali-
yetlerinden 
elde edi -
len gelirler 
üzerinden 
alınan ver-

gileri ödeme tarihi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Şimdiye kadar, hepsi elektronik olarak 200 000'den 

fazla kurumlar vergisi beyannamesi sunuldu.
Bu yıl Ticaret Vergi Kanunu uyarınca vergi ödeyen 

şirketler, tahmini kar payı üzerinden avans ödeme ya-
pabilirler. Şirket, 2019 için yıllık vergi beyannamesini 
vermişse 15 Nisan'a kadar avans ödeme miktarında 
düzeltme yapılmasını talep edebilir. Yıllık beyanname 
15 Nisan'a kadar sunulmamışsa, o tarihe kadar sunul-
malıdır ve formun sadece 2020 için avans ödemeleri-
nin beyan edildiği kısım doldurulmalıdır.

Tek tüccar şirketlerin yanı sıra bu şekilde vergilen-
dirmeyi seçen çiftçiler de 2019 yılı için gelir ve gider-
lerini beyan etmelidirler, avans ödemeleri Ticaret Vergi 
Kanunu’nda belirtilen şekilde yapmalıdırlar. Ancak on-
lar için son ödeme tarihi 30 Nisan 2020’dir. Bu kişiler, 
örneğin kira bedeli veya ücretli iş gibi gerçek kişiler 
olarak başka gelirler de elde etmişlerse onları beyan 
etme süresi 30 Nisan’da dolacak.

Toplam yıllık vergi matrahı üzerinden vergilendirilen 
gelir beyannamesi ile bireylerin yurt dışında elde ettik-
leri gelirler üzerinden alınan gelir vergisi beyannamesi, 
30 Nisan’a kadar verilmeli ve bu vergiler aynı tarihe 
kadar ödenmelidir.

NAP, vergi mükelleflerinin olağanüstü hal kaldırılın-
caya kadar ofislerini ziyaret etmeyip https://inetdec.
nra.bg/ linki üzerinden erişilen kurumun sunduğu 
elektronik hizmetlerinden yararlanmalarını tavsiye etti.
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Uzmanlar krizden sonra konut inşaatında 
% 50 azalma olacağını tahmin ediyor

Bulgar istan İnşaat 
Odası verilerine göre, 
ülkede inşaat sektörü 
olağanüstü hal nedeniy-
le 80 ile 100 milyon leva 
arasında kayba uğradı. 
Meslek örgütü, şirket-
lerin iflaslarını önlemek 
için tedbir paketi kabul 
edilmesi konusunda ıs-
rar ediyor. Sektörün ana 
talepleri arasında öden-
mesi gereken tutarların 
ödenmesi ve kamu ihale 
süreçlerinin durdurulma-
sı bulunuyor.
Bulgar istan İnşaat 

Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Müh. İliyan Ter-
ziev, NOVA TV’ye verdiği 
demeçte,” En kötü yanı, 
ne yazık ki, bizler evden 
çalışamıyoruz. Bu, dev-
letin önerdiği tüm ön-
lemleri alarak çalışmaya 
devam etmemiz gerektiği 
anlamına gelir. Sektörde 

çalışan çok az sayıda in-
san evde kalabilir - ser-
vis personelinin % 20’si 
evde kalabilir” diye yo-
rum yaptı.
Bulgaristan’da yaklaşık 

200 000 kişi inşaat sek-
töründe çalışıyor, ancak 

şirketlerin % 60’ı sek-
tördeki çalışanlara ücret 
ödenmesini sağlamak 
için kamu alımlarına bel 
bağlıyor. Uzmanlar, krizin 
bitiminden sonra konut 
inşaatında % 50 azal-
ma olacağını ve gayri-

menkuller için önerilen 
fiyatlarda yaklaşık % 10 
düşüş olacağını tahmin 
ediyor.
Müh. Terziev, ”Zor bir 

durumdayız, bu da şir-
ketlerimizin çalışma coş-
kusunu daha da azalta-

cak. Geçtiğimiz haftanın 
başlarında sektörümüz-
de krizi yönetmek için 16 
önlem paketini duyurduk. 
Bunlardan en önemlisi 
bugünkü tarih itibariyle 
borçları ödemektir. En 
azından yüklenici firma 
seçimi aşamasına kadar 
devam etmesi gereken 
kamu ihale prosedürleri-

nin durdurulmaması ge-
rekir” diye kaydetti.
Bulgaristan İnşaat Oda-

sı Başkanı, ”Yatırımcılar 
i le müzakere etmeyi 
umuyoruz. Salgına kar-
şı uygulanan önlemler 
nedeniyle hafif bir ge-
cikmeyle çalışacağımız 
kesin” dedi.
           Kırcaali Haber

Bulgaristan vatandaşlığı işlemleri askıya alındı
Adalet Bakanı Danail 

Kirilov, Bulgaristan'da 
olağanüstü hal (OHAL) 
kaldırılıncaya kadar 
Bulgaristan vatandaş-
lığı işlemlerini askıya 
aldı.
Bakan Kirilov’un em-

riyle 17 Mart itibariyle 
Ulusal Meclisin OHAL 
kararı kaldırılıncaya ka-
dar Bulgaristan Vatan-
daşlık Genel Müdürlü-
ğüne ait gişelerinde 
Bulgaristan vatandaşlı-
ğı kazanılması yeniden 
kazanılmasıı ve kaybe-
dilmesine ilişkin başvu-
ruların kabul edilmesi, 
kayıt edilmesi ve başvu-
ru sahipleriyle mülakat 
yapılması askıya alındı.
Bu süre zarfında belge 

göndermek ve mülakat 
yapmak için elektronik 
rezervasyon yapmış 
kişiler, Bulgaristan Va-
tandaşlık Genel Müdür-
lüğünün otomatik bilgi 
işlem sisteminde yer 
alan zaman çizelgesi 
doğrultusunda OHAL 
kaldırıldıktan sonra 
yeni bir elektronik re-
zervasyon yapabilirler. 
Bulgaristan'ın yurtdı-
şındaki diplomatik ve 
konsolosluk misyonları 
aracılığıyla Bulgaristan 
vatandaşlığı kazanılma-

sı, yeniden kazanılma-
sı ve kaybedilmesi için 
başvuruda bulunabilir-
ler.
Aynı dönemde Bulga-

ristan Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı’nın karar-
namesi doğrultusunda 
Bulgaristan Vatandaşlık 
Genel Müdürlüğüne ait 
gişe birimleri tarafın-
dan Bulgaristan vatan-
daşlığı kazanılmasını, 
yeniden kazanılmasını 
ve kaybedilmesi için 
gerekli tasdik belgeleri 
verilmesi askıya alındı.
17 Mar t-13 Nisan 

2020 döneminde tas-
dik belgesi almak için 
elektronik rezervasyon 

yapmış kişiler, Bulga-
ristan Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı’nın karar-
namesi doğrultusunda-
Bulgaristan Vatandaşlık 
Genel Müdürlüğünün 

otomatik bilgi işlem sis-
teminde yer alan zaman 
çizelgesi doğrultusun-
da OHAL kaldırıldıktan 
sonra yeni bir elektronik 
rezervasyon yapabilir-
ler veya Bulgaristan'ın 
yurtdışındaki diplomatik 
ve konsolosluk misyon-
ları aracılığıyla bu bel-
geyi almak için başvu-
ruda bulunabilirler.
Bulgaristan vatan-

daşlığı kazanılması, 
yeniden kazanılmasıı 

ve kaybedilmesine iliş-
kin başvuruların kabul 
edilmesine ilişkin baş-
vurulara ek belgelerin 
ve başka belgelerin 
kabul ve kayıt işlem-

leri Vatandaşlık Genel 
Müdürlüğüne ait gişe 
birimlerinde gerçekleş-
tirilmeye devam ediyor. 
Ancak gişelere girişler 
izin alınarak yapılmak-
ta ve vatandaşlara birer 
birer hizmet verilmekte-
dir.
Adalet Bakanlığı Va-

tandaşlık Konseyinin 
oturumları OHAL kararı 
kaldırılıncaya kadar as-
kıya alındı.
            Kırcaali Haber

Meclis çalışmalarına 
ara verdi

Ulusal Meclis, koronavirüs (Covid-19) salgını 
nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) du-
rumundan dolayı çalışmalarına ara verme kararı 
aldı.

Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva’nın buna 
ilişkin önerisi, 65 ret oyuna karşı 115 oyla kabul 
edildi. Öneri Karayançeva ile birlikte Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Mec-

lis Grubu Başkan Yardımcısı Krasimir Tsipov, 
Volya Partisi lideri Veselin Mareşki, Birleşik Va-
tanseverler İttifakı milletvekili Yulian Angelov ve 
Bulgaristan’ın Kurtuluşu İçin Ulusal Cephe (NFSB) 
Milletvekili Boris Yaçev tarafından imzalandı.

Öneriyle ilgili tartışmalar, yaklaşık 3 saat sürdü.
Meclis, bir sonraki toplantıya meclis başkanı ta-

rafından çağrılacak.
OHAL süresince Meclis Genel Kurulu, sadece 

OHAL ile ilgili kanun tasarıları ve taslak kararları 
görüşmek için toplanacak.

Bu süre zarfında milletvekillerin yazılı soru yö-
nergelerine ve sorularına ancak yazılı cevaplar 
verilecek.

Bu süre zarfında olağanüstü Meclis Genel Ku-
rulu, Anayasa’nın 78.maddesi ve Meclis Çalışma 
Yönetmeliğinin 46. maddesinde belirtilen usul ve 
şartlar altında toplanabilir.

Anayasa, Meclis Genel Kurulunun Meclis 
Başkanı’nın girişi üzerine, milletvekillerinin beş-
te birinin, Cumhurbaşkanı’nın veya Bakanlar 
Kurulu’nun talebi üzerine toplantıya çağrılabilin-
mesini öngörmektedir.

Meclis Çalışma Yönetmeliği, Anayasa doğrultu-
sunda talep edilmesi halinde meclisin tatilde olup 
olmamasına bağlı olmaksızın meclis başkanı’nın 
talebin sunulmasından en geç 7 gün sonra Genel 
Kurulunu toplantıya çağırmasını öngörmektedir.

Milletvekilleri bu süre zarfında meclis komisyon-
larının toplantılar yapabilmesine ve kendi kararla-
rıyla dışarıdan kişilerin katılımını kısıtlayabilmesi-
ne karar verdiler. KH
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Kırcaali Belediyesi Yerel Gelirler Müdürlüğü, 
vergi ödeme süresiyle ilgili açıklama yaptı
Kırcaali Belediyesi Yerel 

Gelirler Müdürlüğü’nden 
şöyle bir açıklama yapıldı:

Saygıdeğer Mükellefler,
Sizlere şunu bi ldir-

mek isteriz ki, Resmi 
Gazete’nin 24 Mart 2020 
tarihli 28.sayısında 13 
Mart’ta Ulusal Meclis ka-
rarıyla ilan edilen Olağa-
nüstü Hal (OHAL) Kapsa-
mında Alınan Tedbirler ve 
Eylemler Hakkında Kanun 
yayınlandı. 24 Mart 2020 
tarihinde yürürlüğe giren 
kanunun 26.paragrafı-
na göre, tam miktarının 
ödenmesi durumunda 
emlak ve motorlu taşıtlar 
vergilerinde % 5 oranında 
indirim uygulanan süre 30 
Haziran 2020’e kadar iki 
ay uzatılıyor. Sıkı kontrol 
ve dezenfeksiyon ön-
lemleri altında Kırcaali İl 
Emniyet Müdürlüğü Pa-
saport Şube Müdürlüğü 
yanındaki Despot Slav 
No:1 adresinde bulunan 

Yerel Gelirler Müdürlüğü 
ve belediye binasında bu-
lunan Bilgi ve Vatandaş 
Hizmet Merkezine nakit 
ödeme yaparak veya POS 
cihazı aracılığıyla ödeme 
yaparak yerel vergilerinizi 

ödeyebilirsiniz.
Yerel vergiler, Easy-

Pay Şirketi’nin kasala-
rında, internet üzerinden 
ePay sistemi aracılığıy-
la, Bulgar Postaneleri 
Şirketi’nin kasalarında 

ödenebileceği gibi Kırca-
ali Belediyesi'nin banka 
hesabına da ödeme tür 
koduna göre yatırılabilir. 
Banka hesap bilgileri: D 
Ticaret Bankası Kırcaa-
li Şubesi, IBAN: BG 09 

DEMI 92408400072453, 
BIC DEMIBGSF.

Bununla birlikte Boyno 
(İsmailler), Kostino (Ke-
mikler/Hacı Mahalle), Mi-
ladinovo (Dedeler), Most 
(Köprülü), Opılçensko 
(Hacımehmetler), Perpe-
rek (Yağışlar), Stremtsi 
(Göklemezler) ve Şiroko 
Pole (Sürmenler) köylerin-

de bulunan muhtarlıklarda 
da yerel vergileri ve harç-
ları ödeyebilirsiniz.

Evsel katı atık vergisi 
ödeme süresinde deği-
şiklik yok. Mükellefler bu 
verginin tam miktarını 30 
Nisan’a kadar ödedikleri 
takdirde yüzde 5 oranında 
indirimden yararlanabile-
cekler.

Bakan Yardımcısı Rusinova: Yalnız yaşayan 
yaşlı tanıyan herkes bunu bakanlığa bildirsin

Çalışma ve Sosyal Po-
litikalar Bakan Yardım-
cısı Zornitsa Rusinova, 
yardıma ihtiyacı olan 
yalnız yaşayan yaşlı 
insan tanıyan herkesi 
bakanlığın çağrı merke-
zini arayarak bildirmeye 
çağırıyor. Rusinova, bu 
çağrıyı sosyal medya 
hesabı üzerinden yaptı.
Bakan Yardımcısı, ola-

ğanüstü halin (OHAL) 
başından bu yana atılan 
ilk adımların, ilk önce 
sağlık sistemini, daha 
sonra yalnız yaşayan 
yaşlı insanlara yardım-
cı olmak için yerel yet-
kililerin desteklenmesi 
amacıyla Avrupa Sosyal 
Fonu’ndan hibe desteği 
alınması olduğunu ha-
tırlattı.
İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi Operasyo-
nel Programı kapsamın-
da 90 milyon leva hibe 
alındı ve bu miktarın 60 
milyon levalık payı, sağ-
lık sistemine yönlendiril-
di. Böylece doktorların, 
tıbbi ve tıbbi olmayan 
personelin, bölge sağlık 
müfettişliği görevlileri-
nin bir kısmının mart ayı 
maaşlarına ek olarak 
1000 leva ikramiye öde-
necek. Şimdilik Sağlık 
Bakanlığı'na yönlendiri-

len mali kaynakların en 
az 14 000 çalışanı kap-
sayacağı tahmin edil-
mektedir.
Rusinova, “Bir sonra-

ki adım, operasyonel 
programınca sağlanan 
kaynakların dahili da-
ğıtımıyla sosyal hizmet 
sisteminin garanti altına 
alınmasıdır. Günlük yak-
laşık 2 800 kişi, sadece 
yalnız yaşayan yaşlılara 
dezenfektan dağıtmak 
için değil, aynı zaman-
da tam bir destek ver-
mek için de çalışıyor, 
çünkü sosyal yardım 
sistemi ihtiyacı olan tüm 

yurttaşlarımıza hizmet 
etmeyi bırakmadı” diye 
anımsattı.
Bakan Yardımcısı, mali 

kaynakalrın yönlendiril-

diği diğer önemli bi ko-
nunun belediyelere des-
tek olduğunu belirtiyor. 
Belediyelerin büyük bir 
kısmı,evde bakım hiz-
meti ve sosyal hizmet 
merkezleri aracılığıyla 
yakınları olmayan yalnız 
yaşayan yaşlıların, kro-
nik hastalığı olanların, 
engelli kişilerin, karanti-
naya alınanların evlerine 
günlük gıda dağıtımını 
organize etmektedir.

Bakanlığın web sitesin-
de bilgi bulunan telefon 
hatları da açıktır. Çalış-
ma ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Çağrı Merke-

zi aranarak gıda ve ilaç 
alışverişi yapılmasının 
talep edilebileceği tele-
fon numaraları hakkında 
bilgi edinilebilir.
Rusinova,”Herkesi yar-

dıma muhtaç yalnız ya-
şayan bir yaşlı tanırlar-
sa, 0800 88001 numa-
ralı telefondan Çalışma 
ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı Çağrı Merkezine 
bildirmeye çağrıyorum” 
diye sözlerine ekledi.

Bakan Saçeva: Sadece bir 
günde 1 300 işsiz kayıt 

yaptırdı
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Denitsa Sa-

çeva, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in olağanüstü 
hal (OHAL) hakkında kanunu veto etmesiyle ilgili 
BTV’ye verdiği demeçte, “Her şeyden önce zarar 
verme '- bu, tıpta bu durumda herkes tarafından gö-
zetilmesi gereken temel bir prensiptir” diye kaydetti.

Saçeva, ”Bulgaristan vatandaşlarının zamanı ve 
güveni kaybedilmeyebilirdi. Şu anda siyasi spekü-
lasyonlar nedeniyle daha büyük krizlere giremeyiz. 
İnsanların beklediği süreler konusunda birkaç gün 
daha gecikme olacak” dedi.

Bakan’ın ifadesine göre, OHAL Kanunu ifade öz-
gürlüğünü kısıtlamıyor. Saçeva, ”Tedavi ile ilgili yan-
lış bilgilerinin yayılması söz konusu olduğunda bu, 

insanlar için tehlikelidir. Hatta Cumhurbaşkanlık ile 
ilgili bile yanlış bilgilendirme oldu – virüsle enfekte 
olan memurlar var diye yazıldı” diye izah etti.

Saçeva, ”Sosyal yardım sistemi bugünden itibaren 
uygulanmıyor ve bir kriz olduğu için oluşturulmadı. 
20 000'den fazla kişiye sıcak öğle yemeği veriliyor, 
evlerde yaşlılara yönelik ek önlemler alınıyor” diye 
konuştu. Bakan, işsiz olarak kayıtlı kişi sayısının art-
tığını ve son rakamlara göre sadece bir günde 1 300 
işsizin kayıt yaptırdığını bildirdi.

Saçeva, ”Ancak bazı işletmeler dönüşüm geçiriyor 
ve işçi talebi var. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı kapsamında işsizlik maaşı 
ödenmesi konusunda desteğe hazırız” diye kanaat 
getirdi. Bakan, hükümet tarafından açıklanan geçici 
olarak işsiz olan, ancak krizden sonra işe iade edile-
cek olanlara ücretinin % 60'ının ödenmesine yönelik 
önlemi teyit etti.

Saçeva, “İşveren ücretin yüzde 40’ını ödemezse 
veya bu dönemden sonra işyerini kapatırsa, parayı 
devlete iade edecek” dedi. Onun ifadesine göre, iş-
lerini bırakamayan bir grup insan var ve onlarla ilgili 
anaokulların koruma altına alınması önerisi üzerinde 
düşünülüyor. Bakan, hekimlere maaşlarının üzerinde 
1000 leva ek ücret ödeneceğini ve bunun için ayrılan 
kaynağın bir miktarının Sağlık Bakanlığının bütçesi-
ne aktarıldığını söyledi.

Saçeva, “İlk etapta 20 milyon leva ayırdık, ancak 
bu miktarı 60 milyon levaya çıkarmaya hazırız” dedi.
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Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği, OHAL 
koşullarında düzenli çalışmalarına devam ediyor

Bulgaristan Ulusal Be-
lediyeler Birliği (NSOR) 
Yönetim Kurulu ve De-
netleme Kurulu üyeleri, 
çevrimiçi çalışma toplan-
tısında olağanüstü hal 
sırasında dinamik durum 
ve belediyelerin üstlendiği 
ciddi taahhütler nedeniyle 
haftalık olarak ortak çev-
rimiçi toplantılar yapma 
kararı aldılar.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı ve aynı zamanda 
Bulgaristan Ulusal Bele-
diyeler Birliği (NSORB) 
Başkan Yardımcısı olan 
Hasan Azis, çevrimiçi 
toplantıya belediyedeki 
makam odasından video 
konferansla katıldı.

Tar tışılan iki önemli 
konu, belediyelerin olağa-
nüstü hal (OHAL) uygula-
masının maliyetlerini kar-
şılamak için ek finansal 
kaynaklar sağlanmasına, 
ekiplerin oluşturulması ve 

koronavirüs hastalarının 
belediye hastanelerinde 
tedavisi için koşullar ya-
ratılmasına ihtiyaç duyul-
ması oldu.

Ayrıca salgın durumun-

da belediye meclisi top-
lantılarının nasıl yapıla-
cağı konusunda çözüm 
bulma ihtiyacı da tartışıl-
dı. Şu anda belediyeler, 
Sağlık Bakanı'nın em-

rinde belirtildiği belediye 
sağlık tesislerinde koro-
navirüs bulaşan kişilerin 
tedavisine uygun gerekli 
sayıda hasta yatağını be-
lirlemeye yönelik gerekli 

tüm adımları atmaktadır. 
Belediyelerin kendi kay-
nakları ve bağışçıların 
yardımıyla, gerekli olan 
yerlerde acil onarımlar 
ve yeniden yapılanmalar 
yapılır, özel ekipman sa-
tın alma yolları araştırılır. 
Anestezi uzmanları, ha-
zırlıklı ve eğitilmiş uzman 
ekiplerin eksikliği sorunu-
nun, Sağlık Bakanlığı'nın 
yardımı olmadan yerel 
yetkililer tarafından çö-
zülmesi mümkün değil. 
NSORB, önümüzdeki 
günlerde gereksinimleri 
açıklığa kavuşturmak ve 
olası çözümleri tartışmak 
üzere Sağlık Bakanlığı 
yetkilileriyle görüşme ta-
lebinde bulunacak.

Birçok ilçede belediye 
meclislerinin çalışmaları 
durduruldu. Bu da ye-
rel yönetimin işleyişini 
ciddi şekilde engelledi. 
Yürürlükteki Yerel Öz-
yönetim ve Yerel İdare 
Kanunu’nun yalnızca ha-
zır bulunulan toplantılar 
yapılmasına yönelik ge-
tirdiği sınırlamalar, bele-
diyelerin çalışmalarını be-
lediye meclisinin yetkileri 
dahilinde olan bir dizi ko-
nuda engeller. Bir sonraki 
NSORB Yönetim Kurulu 
ve Denetleme Kurulu ola-
ğan toplantısı, 7 Nisan’da 
gerçekleştirildi. Dünkü 
toplantıda somut öneriler 
ele alınıp onaylandı.

              Kırcaali Haber

HelpKarma Vakfı, Momçilgrad hastanesinin 
yararına ulusal yardım kampanyası gerçekleştirdi

HelpKarma Vakfı’nın, 
Momçilgrad (Mestanlı) 
kasabasındaki Dr. Ser-
gey Rostovtsev Hasta-
nesi  için organize ettiği 
ulusal yardım kampan-
yasına yüzlerce bağışçı 
katıldı. Girişim, karantina 
ve olağanüstü hal koşul-
larından dolayı yardıma 
muhtaç olan ülke çapın-
daki sağlık görevlilerini 
ve hastaneleri destekle-
mek için yürütülmektedir. 
Vakfın çevrimiçi platfor-
mu üzerinden toplanan 
yardımlarla Momçilgrad 
hastanesi için bir solunum 
cihazı ve personele koru-
yucu ekipman satın alı-
nacak. Yapılan bağışlarla 
COVID-19 (koronavirüs) 
salgınına karşı mücade-
le eden sağlık personeli 
hastalara daha iyi hizmet 
verecek ve daha iyi sıhhi 
ve hijyenik koşullarda ça-

lışacak.
Dr. Sergey Rostovtsev 

Hastanesi yönetimi, ba-
ğış için şu sözlerle teşek-
kür etti: “Bugün bizim için 
özel bir gün, çünkü bizim 
ve Momçilgrad halkı için 
bu zor zamanda en şeffaf 
bağış toplama platformu-
na sahip olan HelpKar-
ma Vakfından bağışımızı 
aldık. Ekibimiz, solunum 
cihazından başka bize ilk 

zamanlarda ihtiyacımız 
olan koruyucu ekipman 
bağışında da bulunacak 
olan vakfa minnettarız”.

Hastaneye bağış yapma 
fikri, Momçilgrad Beledi-
yesi ve HelpKarma ekibi 
arasında yapılan görüş-
meden birkaç saat sonra 
gerçekleşti.

HelpKarma Vakfı’nın ba-
ğış toplama platformun-
dan yapılan açıklamada, 

”Dr. Sergey Rostovtsev 
Hastanesi’ne bağışta bu-
lunacak daha çok sayıda 
bağışçının olacağından 
eminiz. Belediye ekibi-
ne kampanyayı organize 
etme konusunda profes-
yonellikleri ve çabukluk-
ları için de teşekkürler” 
denildi.

Belediye Başkanı İlknur 
Kazim, “Hastanemizde 
yatan hastalara solunum 
cihazı sağlanacağı için 
çok mutluyuz. Hepimiz 
için bu zor zamanlarda 
doktorlarımızı destekl-
meye ve yardımcı olmaya 
çalışıyoruz” dedi.

Solunum cihazından 
başka Momçilgrad Has-
tanesinde çalışan sağlık 
personeli için koruyucu 
maske ve eldivenler, koru-
yucu kıyafetler ve kasklar 
sağlanacak.

               Kırcaali Haber

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin 
süresi 12 Nisan’a kadar uzatıldı

Sağlık Bakanı K ir i l 
Ananiev’in emriyle koro-
navirüs (Covid-19) salgı-
nına karşı alınan tüm ön-
lemleri uygulama süresi 
12 Nisan 2020 tarihine 
kadar uzatıldı.

Bakanın emirnamesi, 
Ulusal Meclisin 13 Mart 
2020 tarihli olağanüs-
tü hal (OHAL) kararı ve 
Ulusal Koronavirüs Kriz 

Masası’nın talimatlarıyla 
ilgilidir.

Eczaneler, gıda mar-
ketleri ve kurye hizmeti 
sunan şirketlerin ofisleri 
hariç her şey kapalı kala-
cak. Evcil hayvanları yü-
rüyüşe çıkarmanın dışın-
da parkların ve bahçelerin 
ziyaret yasağı devam edi-
yor. Yaşlı insanların saat 
8.00-10.30 arasında alış-

veriş yapmaları ve başka 
bir şehre gitmenin ancak 
geçerli bir nedenle yapıl-
ması şartı devam ediyor. 
Okullarda çevrimiçi eğitim 
uygulaması devam ediyor.

Şimdiye kadar alınan 
önlemlerden tek farklı 
önlem, büyük alışveriş 
merkezlerinin bünyesinde 
faaliyet gösteren ödeme 
hizmeti sağlayıcısı şirket-

lerin, dezenfeksiyon, ha-
valandırma ve personele 
kişisel hijyen kurallarına 
uyması talimatı verilmesi, 
kişisel koruyucu ekipman 
sağlanması ve akut so-
lunum yolu enfeksiyonu 
belirtileri olan çalışanların 
işyerlerinde çalışmalarına 
izin verilmemesi de dahil 
olmak üzere sıhhi-epide-
miolojik ve hijyenik şart-
lara sıkı sıkıya uymaları 
halinde faaliyetine devam 
etmesine izin verilmekte-
dir.           Kırcaali Haber

Kırcaali ilinde 9 yol kontrol 
noktası oluşturuldu

21 Mart gece yarısından itibaren yürürlüğe giren 
Sağlık Bakanı’nın koronavirüs salgınına karşı yeni 
önlemler alınmasına ilişkin verdiği emri doğrultu-
sunda Kırcaali ilinin sınırları içerisinde 8 yol kontol 
noktası oluşturuldu.

Kırcaali’de 3 yol kontrol noktası, Çilik (Çelikler) 
Köyü Kavşağı yol kontrol noktası, Gluhar köyü 
Teklas fabrikası kavşağı hemen sonrası, Bulgaria 
Caddesi üzerinde Kurşun ve Çinko Fabrikası yakı-

nında ve Kırcaali’nin Ardino çıkışındaki yol kontrol 
noktasıdır. Kalan diğer 5 yol kontrol noktası, Kır-
caali ilinde bulunan ilçe emniyet müdürlüklerinin 
hizmet bölgelerinde birer tane olarak bulunmak-
tadır. Kontrol noktalarından geçişlere başka bir 
bölgede çalışmak, yolcuların veya akrabalarının 
sağlık sorunları veya mevcut veya daimi ikamet 
adresine geri dönmek gibi sadece acil yolculuk-
larda izin verilir. Bu durumlar işverenden alınan bir 
belge veya resmi bir belge olan kart, tıbbi belge, 
kimlik kartı ile doğrulanacaktır. İçişleri Bakanlığı 
(MVR), vatandaşların yolcuklarını kolaylaştırmak 
için gerektiğinde doldurmak için bir beyan formu 
hazırladı. Form, MVR ve Kırcaali İl Emniyet Mü-
dürlüğünün web sitelerinin üzerinden erişilebilir.

Bu önlemin yürürlüğe girmesinden sonra yol 
kontrol noktalarından geçişler, kamu düzeni bo-
zulmadan yapılmaya başlandı. Yaşlıların koronavi-
rüsten korunması amacıyla 60 yaş altı kişilerin saat 
8.30-10.30 arasında bakkala ve eczaneye gitmeleri 
yasaklandı.

Halka açık tüm park, spor ve çocuk oyun alanları 
ve başka açık ve kapalı alanların ziyaretleri ya-
saklandı. Polisler, devriye arabalarından hoparlörlü 
mikrofonla kısıtlayıcı anti-salgın önlemlerini ihlal 
eden vatandaşları uyarıyor.
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Ekonomi Bakanlığı, 2019’da 30’u aşkın 
proje için A Sınıf Yatırım Sertifikası verdi

Ekonomi Bakan Yardım-
cısı Lıçezar Borisov, XIV. 
Yılın Yatırımcısı Ödül 
Töreninde yaptığı konuş-
mada, “2019’da Ekono-
mi Bakanlığı, Yatırımları 
Teşvik Kanunu çerçeve-
sinde 30’dan fazla proje 
için A Sınıf Yatırım Serti-
fikası verdi. Toplam tutarı 
yaklaşık 400 milyon leva 
olan bu yatırım projele-
riyle yaklaşık 3 bin kişilik 
istihdam yaratılması ön-
görülüyor” diye kaydetti. 
Yılın Yatırımcısı Ödülleri 
Yarışması, Bulgaristan 
Yatırım Ajansı tarafından 
düzenlenmektedir.

Bakan Yardımcısı, ülke-
mizin kredi notunun bölge 
ülkelerine kıyasla mükem-
mel olduğunu, Bulgaris-
tan'daki yatırım koşulla-
rının çok iyi olduğunu ve 
Bulgaristan'ın uluslararası 
reyting sıralamalarına gir-
mesinin de bunu göster-

diğini vurguladı. Borisov, 
“Geçen bu bir yılda her 
bir durumda anında cevap 
vermeye hazır inanılmaz 
bir yatırımcı ekibi oluştur-
duk” diye konuştu. Onun 

ifadesine göre, ödül tö-
reninde ilk kez geleceğin 
yatırımcıları olacak şirket-
ler bulunuyor ve gelecek 
yıl onlar da ödüllendirile-
bilir.

Bulgar istan Yatır ım 
Ajansı’na sertifika baş-
vurusunda bulunulan 69 
yatırım projesi bulunuyor. 
Onların toplam tutarı 2 
milyar levayı aşıyor. Üre-

tim, imalat, otomotiv en-
düstrisi, sağlık ve bilişim 
teknolojileri alanındaki 
projelerle yaklaşık 6 bin 
kişilik yeni istihdam yara-
tılması bekleniyor.

Bakan Yardımcısı Bo-
risov, beşeri sermayeye 
yapılan yatırımlar dalında 
SE Bordnetse Bulgaria 
Ltd. Şirketi’ne ödül verdi. 

Şirket, Avrupa'nın önde 
gelen otomobil üreticileri 
için kablo setleri üretmek-
te ve tedarik etmektedir. 
Şirket tarafından 2019 
yılında yapılan yatırım 
tutarı 26,4 milyon leva 
olup, Mezdra kasabasın-
da bulunan fabrikasında 
istihdam edilen personel 
sayısı 467'dir.

Emtia fiyatlarında spekülatif artışlar 
üzerinde yoğun kontroller başlıyor
Başsavcı İvan Geşev, 

Ulusal Koronavirüs Kriz 
Masası Başkanı Aske-
ri Tıp Akademisi (VMA) 
Başhekimi Tümgeneral 
Prof. Dr. Ventsislav Mu-
tafçiyski ile görüşmesi 
sonrasında basın men-
suplarına yaptığı açıkla-
mada, “Emtia fiyatlarında 
spekülatif artışlar üzerin-
de yoğun kontroller başlı-
yor” diye bildirdi.

Geşev, koronavirüsün 
yayılmasını engelleme 
eylemleriyle ilgili olarak 
İçişleri Bakanlığı (MVR) 
Genel Sekreteri İvaylo 
İvanov ile de görüşme 
gerçekleştirdi.

Başsavcı, temel gıda ve 
dezenfektanların fiyatları 

üzerinde spekülasyonlar-
dan başka Yüksek Tem-
yiz Savcılığı tarafından 
yürütülen gözetim kapsa-
mında Bulgaristan vatan-
daşlarının sağlığının bağlı 
olduğu kontrol organları-

nın da kontrol edileceğini 
belirtti.

Savcılığın, başka bir 
önceliği İçişleri Bakanlığı 
tarafından bildirilen tele-
fon dolandırıcılığı vakaları 
gibi olağanüstü halin iş-

lenmesine olanaklar sağ-
layabileceği suç risklerini 
en aza indirmek olacak. 
Bundan başka savcılık, 
MVR ile birlikte karantina-
ya tabi olan vatandaşların 
karantina kurallarına uy-
gulayıp uygulamamalarını 
gözetlemeye devam ede-
cektir.

Başsavcı Geşev, ekono-
minin kalkınabileceğini, 
ama kaybedilen canların 
geri gelmeyeceğini ve 
Bulgaristan vatandaşları-
nın önceliğinin bu olması 
gerektiğini ifade etti. Baş-
savcı, bir vatandaş olarak 
enfeksiyonun yayılmasını 
durdurmak için daha da 
radikal önlemler alınması 
gerektiğini söyledi.

Kırcaali Belediyesinden hastaneye bağış
Kırcaali Belediyesi, 

şehirdeki Dr. Atanas 
Dafovski Hastanesi ih-
tiyaçlarını karşılaması 
için 100 özel koruyucu 
elbise, 100 çok kulla-
nılabilir yüz maskesi 
ve 10 kask bağışında 
bulundu. COVID 19 
(koronavirüs) testinin 
sonuçları pozitif çıkan 
ilk Kırcaalili vatandaş 
bu hastanede tedavi 

görmektedir. Koruyu-
cu giysiler ve kişisel 
koruyucu ekipmanlar 
koronavirüs hastasının 
tedavisinde ön saflar-
da yer alan personel 
içindir. Bu, belediyenin 
Kırcaali'deki hastaneye 
sağladığı ilk yardımdır. 
Daha sonra gerekirse 
daha fazla koruyucu 
ekipman sağlamaya 
hazırdır. KH

OHAL nedeniyle ülkede 
ikamet izni süresi uzatıldı

Resmi Gazetenin 24 Mart 2020 tarihli 28.sayısında 
13 Mart’ta Ulusal Meclis kararıyla ilan edilen Olağa-
nüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınan Tedbirler ve 
Eylemler Hakkında Kanun yayınlandı. Yasaya göre, 
13 Mart 2020 - 31 Ekim 2020 tarihleri arasında süresi 
dolan kimlik kartlarının ve ehliyetlerin geçerlilik süresi 
6 ay uzatıldı.

Belirtilen uzatma süresi içinde bu kimlik kartları ve 
sürücü belgeleri sadece Bulgaristan sınırları içinde 
geçerlidir.

Bulgar kimlik belgelerinin çıkarılmasına yönelik idari 
hizmetlerin sağlanmasına devam edileceğinden dola-
yı vatandaşların talebi üzerine 6 aylık uzatılmış süre-
den önce bile onlara yeni belgeler çıkartmak mümkün 
olacak. Bulgaristan'da uzun süreli ve daimi ikamet izni 
ile oturan yabancıların, AB vatandaşlarının ve ailele-
rinin belgelerinin geçerlilik süresi de uzatıldı.

Bulgaristan’da Yabancılar Yasası, Bulgaristan’da 
ikamet süresinin ilan edilen OHAL süresi içinde 
sona eren uzun süreli ikamet izni olan bir yabancıya 
OHAL’in kaldırılmasından sonra 14 gün içinde ikamet 
süresinin devam ettirilmesi için başvuruda bulunma-
sına izin veriliyor.

OHAL süresi içinde uzun süreli oturma izni süre-
sinin dolduğu yabancılar, OHAL’in kaldırılmasından 
sonra 14 gün içinde vizesiz olarak ülkeye giriş ya-
pabilirler.

OHAL süresi içinde sona eren Silah, Mühimmat, 
Askeri Patlayıcılar ve Piroteknik Malzemeler Yasa-
sı kapsamında verilen yetki belgelerinin süreleri, 
OHAL’in kaldırılmasından sonra 2 ay uzatılıyor. De-
ğişiklikler, başvuruları kabul etmek için idari destek 
birimlerinde büyük kalabalıklarının oluşmasının ön-
lenmesine yardımcı olacaktır.

Kimlik kartlarının geçerlilik 
süresi 6 ay uzatıldı

Başbakan Boyko Borisov, koronavirüs krizi nede-
niyle alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 6 ay, sürücülerin 
LPG sistemi taktırdıktan sonra araçlarını tekrar kay-
dettirme süresi mayıs ayının sonuna kadar, pahalı 
ilaç alım protokollerinin süresi 12 aya kadar, engelli 
sağlık kurulu raporlarının süresi mayıs ayının sonu-
na kadar uzatılıyor.

Borisov, belediye başkanlarına üretici pazarlarını 
kapatma konusunda dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Yasağa uymayan tüm büyük marketler kapatıla-
cak.

Sağlık Bakanlığında görevli 4 uzman, her bir soru-
yu cevaplayabilmek ve mümkün olan en kısa sürede 
gerekli kararı verebilmek için 112 Acil Merkezinde 
nöbet hizmeti verecek.

Başbakan, kendi deyişiyle dünyadaki her şey bu 
virüs krizini aşmak için çalıştığı için gönül rahatlığı 
içinde olunması çağrısında bulundu.

Fakat Borisov aynı zamanda öz disiplinin çok 
önemli olduğunu ve insanların yeni koşullara uyum 
sağlamaları gerektiğini hatırlattı.
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2 763 kişi, geriye dönük 5 yıla kadar 
prim günü satın alarak emekli oldu

Ulusal Sosyal Güvenlik 
Enstitüsü (NOİ) tarafından 
sağlanan veriler, 2019'da 
emekli olabilmek için öde-
nen prim gün sayısını ve 
sigortalı yılını doldurmak 
için insanlara ortalama 
olarak 21.84 ay veya ne-
redeyse 2 yıl yetmediği 
ortaya çıkıyor.

Veriler, ayrıca geriye dö-
nük olarak toplu ödeme 
yaparak 5 yıla kadar prim 
günü satın alan emeklile-
rin sayısının 2 763 oldu-
ğunu gösteriyor. NOİ’den 
yapılan açıklamada sağ-
lanan verilerin kesin ol-
madığı belirtildi. 2019 yılı 
sonunda yapılan emeklilik 
başvuruları ile ilgili emek-
lilik işlemlerinin sonuçları 
netleştikten sonra veri 
değerlerinde değişiklik 
olması beklenebilir.

2019'da bir aylık prim 
bedelinin 110,88 leva 
olup yıllık prim bedelinin 
1330,56 leva olduğu an-
laşıldı. Ortalama iki yıllık 
prim bedelini ödeyen kişi-
ler, toplam 2 661,12 leva 
ödemişlerdir. 2020’den 

itibaren sigorta primlerini 
kendileri ödeyen kişiler 
için prime esas kazanç 
alt sınırı 610 levaya yük-
seltildi. Emeklilik Fonu’na 
ödenen aylık prim tutarı, 
610 levalık miktarın yüz-
de 19,8’i oranında olup 
120,78 levadır.

Bir kişi bir yıl prim günü 
satın almak isterse şimdi 

bu ona 1 449,36 levaya 
veya çoğu zaman insan-
lara emekli olmak için yet-
meyen 2 yıllık prim günü 
satın almak 2898,72 le-
vaya mal olacak. Bu yıl 
da insanlara emekli ola-
bilmek için ortalama yak-
laşık 2 yıllık prim günü 
yetmezse, onların sigorta 
primlerini kendileri öde-

yen kişiler için prime 
esas kazanç alt sınırında 
değişiklik yapılmasından 
dolayı 237,6 leva fazla 
ödeyecekleri anlaşılıyor.
Geriye dönük olarak 

toplu ödeme yaparak 
prim günü satın alma im-
kanı sunulan birinci grup 
insan, yarı yüksek veya 
yüksek okul bitiren veya 
doktora derecesine sa-
hip kişilerdir. Onlar, eği-
tim gördükleri süre için 
prim tutarlarını ödeyerek 
prim günü satın alabilir-
ler.

Bunun tam olarak ne 
zaman yapılması gerek-
tiğine dair bir sınırlama 
yoktur. Bu, okulu veya 
doktora programını bitir-
dikten hemen sonra veya 
daha sonra yapılabilir. 
Eğitim süresi sırasında 
üniversiteliler sigortalı 
olarak çalışmışlarsa on-
ların bu süre için prim 
günü satın alma hakkı 
yoktur. Ayrıca yurt dışın-
da yüksek eğitim gören-
ler de bu süre içerisinde 
sigortalı çalışmamışlarsa 
prim günü satın alabilir-
ler.
İkinci bir fırsat, emekli 

olabilmek için gereken 
prim gün sayısını ve si-
gortalı yılını doldurmak 
için yetmeyen prim gün-
lerini satın almaktır, an-
cak bu geriye dönük ola-
rak 5 yıldan fazla bir süre 
için olamaz. Bu seçenek 
emeklilik yaşını doldur-
muş kişiler tarafından 
kullanılabilir.
Genel emeklilik yaşın-

dan daha düşük bir yaşta 
emekli olmak isteyenler 
bu imkandan yararlana-
maz. Örneğin, bir yaş 
erken emekli olmak iste-
yenler veya erken emek-
lilik hakkına sahip olum-
suz koşullarda çalışmış 

kişi ler bu imkandan 
yararlanamaz. NOİ’nin 
bölge şubesine verilen 
emeklilik başvurusunda 
kişi, yetmeyen prim gün-
lerini ödemek istediğini 
belirtmelidir. Bu sebeple 
bu süre için ödenen prim 
bedeli, sadece genel ola-
rak hizmet süresi ve yaş-
lılık için bireysel emeklilik 
hakkının kazanılması ile 
bağlantılı olarak üçüncü 
kategoride emeklilik si-
gortası kabul ediliyor.
NOİ’nin bölge şubele-

ri, emekli olabilmek için 
kişiye tam olarak ne ka-
dar prim günü ve sigor-
talı yılı yetmediğini, prim 
bedelini ve ödeme pro-
sedürünü bildiren birer 
mektup gönderecektir. 
Prim bedeli ödendikten 
sonra emekli olma hak-
kı, emeklilik başvurusun-
da bulunulduğu günden 
itibaren doğar. Eğitim 
süresi için prim bedeli 
ödeyenler, prim gün sa-
yısı 5 yıldan az ise ikinci 
imkanladan yararlanarak 
5 yıla kadar prim bedeli-
ni ödeyerek emekli olma 
hakkı elde edebilirler.
Toplam prim tutarı, top-

tan ödenerek NOİ’nin 
bölge şubelerinin banka 
hesaplarına yatırılır.

Kırcaali hastanesine yeni bir bağış 
Kırcaali Valisi Nikola 

Çanev, şehirdeki Dr. Ata-
nas Dafovski Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Bölümü’ne bir 
hastabaşı monitörü, bir 

elektrokardiyograf, bir 
yenidoğan resüsitasyon 
yatağı, iki kompresör in-
haleri, infüzyon pompala-
rı ve yatak çarşaflarından 
ibaret 16 142 levalık bağış 
takdim etti. Hastaneye ba-
ğışlanan cihazlar ve ekip-
manlar, “Noel İçin Umut 
Aşılayalım” başlığı altında 
yürütülen bağış kampan-
yasında toplanılan paray-
la alındı. Tıbbi ekipmanlar, 
bir tedarikçinin seçimi için 

yapılan mal alımı ihalesin-
den sonra satın alındı ve 
hastane bölümüne yerleş-
tirildi.

Hastanenin İcra Müdürü 
Prof. Dr. Çerkezov, “Sağ-

lanan mali kaynaklar sa-
yesinde Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Bölümü’nün 
neredeyse yoğun bakım 
servisinin tamamını tek-
noloji ile donattık” diye 
kaydetti.

Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Bölümü, son de-
rece yoğun çalışıyor ve 
bölgede acil vakaları ka-
bul eden tek ünitedir. Bu 
yıl ocak ayında grip salgı-
nı sırasında bu bölümde 

102 çocuk tedavi edildi, 
şubat ayının başından 
beri ise bu sayı 99'dur ve 
bu rakamlar çalışma yo-
ğunluğunun çok yüksek 
düzeyde olduğunu gös-

termektedir.
Çanev, yardım kampan-

yasını ve çocuk sağlığı 
hizmetlerinin kalitesini 
destekleyen tüm bağışçı-
lara teşekkür etti.

Bağış takdim töreninde 
Sağlık Bakanlığının bir 
projesi kapsamında Kır-
caali Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Bölümü’nde kamsamlı bir 
tadilat yapılacağı haberi 
verildi. KH

Bulgaristan’ın Euro Bölgesinin “Bekleme 
Odasına" girişi 2021’e erteleniyor
Bulgar istan Merkez 

Bankası (BNB) Müdü-
rü Dimitır Radev, NOVA 
TV’ye verdiği demeçte, 
”Euro Bölgesine katılma-
mızın ilk adımı olarak Av-
rupa Bankacılık Birliği'ne 
ve Avrupa Döviz Kuru 
Mekanizmasına (ERM 
II) katılımımız için belirle-
diğimiz son tarihler artık 
gerçekçi değil” diye kay-
detti.
Radev, ”Bu, bu konu-

daki çalışmanın durması 
gerektiği anlamına gel-
mez. Şimdiye kadar yap-
tığımız gibi devam eder-
sek, bu politik bir karar 
olduğu için politikacılar, 
BNB de dahil olmak üze-
re kurumlar, içinde bu-
lunduğumuz çok zor ve 
karmaşık ortama rağmen 
bu yöndeki adımlarına 
devam ederse, ERM'ye 
girişimizde 2021’e kadar 
bir gecikme dramatik ol-
mayacak” diye açıkladı.
Onun ifadesine göre, 

politikacılar bu adımı 
atma konusunda bekle-
meye karar verdiklerin-
de ülkemiz yaşanan son 
krizde hata yapmıştır. 
BNB Müdürü, ”Bu hatayı 
bir kez daha tekrarlama-
malıyız, çünkü bunun be-
deli hem insanlar hem de 
işletmeler için bu sefer 
çok daha yüksek olacak” 

diye konuştu.
Ayrıca şu anki gibi bir 

kr iz döneminde Avro 
Bölgesi’nin bir parçası 
olmamamızın dezavan-
tajlarını açıklayan Radev, 
“Bizi Euro Bölgesi’nde 

yer alan ülkelerden ke-
sinlikle farklı bir konu-
ma getiren Avrupa Mer-
kez Bankası gibi en üst 
düzeyde kreditörümüz 
yok. Bu, alabileceğimiz 
önlemleri sınırlar. Krizin 
şiddeti arttığında ve daha 
sonra hasarın üstesinden 
gelinmesi gerektiğinde 
bu farkı daha çok hisse-
deceğiz” diye izah etti.
Koronavirüs ve onunla 

ilgili kısıtlamaların neden 
olduğu kriz, Bulgaristan'ı 
Euro Bölgesi’nin “Bek-
leme Odasına" girişini 
yeniden ertelemeye zor-
luyor. Hükümet, şubat ayı 

sonlarında bu kararın üç 
ay ertelenmesi çağrısın-
da bulunmuştu. Plana 
göre Bulgaristan'ın 2020 
Nisan ayı sonunda Avru-
pa Birliği (AB) Bankacılık 
Birliği ve ERM II’nin bir 

parçası olması gerekirdi, 
Maliye Bakanı Vladis-
lav Goranov geçen yıl 
birkaç kez bunun kendi-
sinin doğum günü olan 
30 Nisan’da gerçekleşe-
ceğini söylemişti. Ancak 
daha sonra net bir açıkla-
ma yapmadan hükümet, 
katılımı üç ay - Temmuz 
2020'ye kadar erteleye-
ceğimizi açıklamıştı.
Radev, şimdi hüküme-

tin krize tepkisinin yeterli 
olduğunu ve bankacılık 
sektörünün bu kez so-
runun değil çözümün bir 
parçası olarak krize girdi-
ğini söylüyor.
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ŞAHLAR VE PİYONLAR
Monaco Prensi Albert’ten 

sonra İngiltere Galler Prensi 
Charles’a da “korona virüsü” 
bulaştığı haberi küresel medya 
ağını çalkaladı.

Hayret! Bunlar kimseye bu-
laşmadan yaşıyorlar, hastalık 
bunlara nasıl bulaşıyor?

Yarın Kraliçe Elizabeth’e de 
bulaşırsa veya eşi Edinburgh 
Dükü Prens Philip bu virüs 
sebebiyle vefat ederse hiç 

şaşmam! Tehlike çok derin ve 
büyük…

Anlamak, okumak ve ona göre 
cephe almak gerek. Bu niyet-
le kısa bir analiz yapalım ve 
üzerinde biraz kafa yoralım, ne 
dersiniz? Çin dünyanın en ka-
labalık nüfusuna sahip ve dün-
yadaki en büyük ekonomik güç.

Bu yeni virüs olayı ilk orada, 
Vuhan‘da başladı, ardından Şiî 
merkezi Kum şehrine göründü 
ve bütün İran’ı etkisi altına aldı. 
Şu anda en tesirli görüldüğü 
yer Avrupa ve özellikle Katolik 
dünyasının kalbi olan İtalya...

Anlayacağınız Papa’nın tam 
burnunun dibinde! Sünnî âlemi 
zaten hilâfet sona erdikten son-
ra param parça ve kolay lokma. 

Kutsal mekânlarımız olan Mek-
ke ve Medine’deki boş mabet-
ler gösterildi, o bile psikolojimizi 
bozmaya yetti. Şimdi yavaş, ya-
vaş Amerika’yı ele almaya başlı-
yor, bir iki hafta zarfında büyük 
ihtimalle virüsün merkezi Kuzey 
Amerika olacaktır. Oyun kuran-
lar çok iyi bir hesap ve uzun sü-
reli bir proje üzerinde düğmeye 
basmış görünüyor. Önce bizi 
romanlarla ve Hollywood film-

leriyle hazırladılar, sonra “yar-
dımsever” kuruluşlar aracılığı 
ile sözde bağımsız araştırmalar 
yaparak zemini yokladılar. Bu 
araştırmalar neticesinde en uy-
gun zaman 2020 yılı, bir dönüm 
yılı ve akıllarda kolayca kalacak 
bir tarih.

Dünya tarihinde, savaşlar ha-
riç, hiçbir zaman Yaz Olimpiyat 
Oyunları ertelenmemiş, ama 
2020’deki „korona virüsü“ bunu 
da başardı. Mükemmel bir algı 
ve tasarı, tam da halkın korku-
larıyla oynanacak benzersiz bir 
plan. Ama dikkat ederseniz, bu 
virus aniden öldürmüyor, genç 
ve üretken nüfusa da fazla do-
kunmuyor. Yavaş yavaş yaşlıla-
rımızı ve hastaları, yani onlara 

göre “lüzumsuz” nüfusu yok edi-
yor, ama aynı zamanda güçlü ve 
sarsılmaz dediğimiz ekonomileri 
tek tek çökertiyor ve bizi bir şey-
lere zorlamak istiyor! Bunun adı: 
Yeni dünya düzeni.

Para kontrolünün tek bir elde 
toplandığı, dijital bir nüfusun 
kolayca kontrol edildiği, sos-
yal puanlamanın olduğu, erkek 
kadın ilişkisinin yok olduğu, 
dinsiz, ufuksuz, idealsiz ve tek 
kelimeyle ruhsuz bir dünya dü-
zeni. Bunu başarabilmeleri için 
en başta semavî dinleri hedef 
almaları gerekiyor ve bunun 
başarıya ulaşması için düğmeye 
basıldı. Peki, bu şeytanî akım ve 
oyun kurucuları neden yaşlıla-
rımızı bizden almakistiyor? Ne-
den hastalarımıza el uzatıyor? 
Yaşlı demek, tarih demektir…

Hasta ise yük demek! Bu iki-
sinden kurtularak dijital bir ne-
sil yetişecek! 2019’da gösterime 
giren “I am Mother” filmini izle-
menizi tavsiye ederim…

Özetle söyleyecek olursak, 
filmin konusu, insan soyunun 
tükenmesinin ardından anaç 
bir droid tarafından yetiştirilen 
genç kız başka bir insanla kar-
şılaşır ve bütün dünyası alt üst 
olur. Anlayacağınız, insanlığı, 
kendilerince modellenmiş ya-
pay zekâ kontrolünde bir “yeni 
çağ” ürünü olarak tasarlıyorlar. 
Peki, ya bunu yapan kim diye 
sormayın…

Dünya ekonomisinin yüzde 
85’ten fazlası kimin elinde ona 
bir bakın, hemen anlarsınız…

Unutmayın, hedef para kazan-
mak değil, para zaten onların 
kontrolünde! Hatırlayın, Firavun 
Hazreti Musa’nın peşine para 
için düşmedi. Oyun görülenden 
çok daha derin!

                 Celâl F. AKYAZILI                 

Ülkedeki Türk iş insanlarından Şumnu 
hastanesine 140 bin leva bağış
Şumnu merkezli Bulgar-

Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası (BULTİŞAD) inter-
net sitesi üzerinden yaptığı 
açıklamada, ”Türk iş dün-
yası temsilcileri Şumnu’da-
ki hastaneye yaklaşık 140 
bin leva tutarında bağış 
yaptılar” diye bildirdi.
BULTİŞAD Yönetim Ku-

rulu Başkanı Fikret İnce, 
sosyal medya ve örgütün 
sitesi üzerinden üyelere 
şöyle seslendi: ”Hepimiz 

birlikte koronavirüsle sa-
vaşıyoruz”. İnce, Türk iş in-
sanlarından başka hayırse-
verlerin de bağış kampan-
yasına katılacağı umudunu 
dile getirdi.
BULTİŞAD İcra Müdürü 

Ventsislav Venkov, ayrıca 
örgüt üyelerini ve diğer iş 
dünyası temsilcilerini de 
her birinin imkânları ölçü-
sünde ve arzu ettiği ölçüde 
salgına karşı zor savaşa 
katılmaya çağırdı. Venkov, 
”Tamamen finansal olma-
nın yanı sıra, bu bağışların 
bir de derin insani boyutları 
vardır” dedi.
BULTİŞAD üyeleri, Bul-

garistan-Türkiye sınırında 
mahsur kalan şoförler için 
bağış toplamak amacıyla 
acil olarak bir yardım kam-
panyası düzenledi.
Yetkililerden alınan bilgi-

lere göre, Kaptan Andree-

vo Sınır Kapısı’nda oluşan 
TIR kuyruğu yaklaşık 50 
kilometre uzunluğundadır. 
BULTİŞAD’ın girişimiyle 
sadece bir günde 2500 
paket yiyecek, su ve de-
zenfektan için yaklaşık 
60 bin leva toplandı. En 
büyük bağışı yapan şirket 
Alcomet idi. Gıda paketleri, 
uyruklarına bakılmaksızın 
kuyrukta yer alan tüm TIR 
şoförlerine dağıtıldı.
Önümüzdeki günlerde 

Türkiye Cumhuriyetinden 
diğer sivil toplum kuruluş-
larını da yardım kampanya-
sına katılması bekleniyor.
BULTİŞAD, 2013 yılında 

Şumnu şehrinde kuruldu. 
Örgütün amacı Bulgaris-
tan ile Türkiye arasında 
ve onlarla üçüncü ülkeler 
arasında işbirliği ve ortak-
lık kurmak ve geliştirmektir.
               Kırcaali Haber


