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İhtiyaç Sahibi 5 Bin Aileye Ramazan Yardımı

Büyükelçi Aylin Sekizkök: “Türk halkı ve Türk toplumu olarak, ayrım gözetmeksizin
zor durumda olanlara ramazanda var olan gücümüzle ulaşmaya çalışıyoruz”
kanlığı, Türk Kızılay Bulgaristan Delegasyonu, Bulgar-Türk
Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD), Bulgar-Türk İşadamları
Derneği (BULTİŞ), Türk-Bulgar
Kadınları Dostluk Derneği (TUBUKADD) ve diğer şirket ile
kuruluşların destek verdiğini
belirtti.
Yardımın Türkiye’nin Sofya
Büyükelçiliği himayesinde ve
Bulgaristan Müslümanları Baş
Müftülüğünün koordinasyonluğunda gerçekleştirildiğini dile
getiren Sekizkök, “Türk halkı
ve Türk toplumu olarak, ayrım
gözetmeksizin zor durumda
olanlara ramazanda var olan
gücümüzle ulaşmaya çalışıyo-

ruz.” dedi.
Ülkedeki ramazan yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Sekizkök, “Filibe kentindeki İmaret Cami Encümenliğinin geleneksel olarak sürdürdüğü iftar
yemekleri, bu ramazanda iftar
dağıtımına dönüştürüldü. Ona
katkı sağladık. İş adamlarımız
kendi gönüllerinden kapalı olan
otellerin mutfaklarını açtılar ve
ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
hizmeti verdiler. Kriz döneminde
Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz
bu günlerde Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler gerçekten örnek gösterilecek seviyede ilerledi. Adeta birbirimizle
kenetlendik.” diye konuştu. AA

Büyükelçi Aylin Sekizkök’ün himaye
ve desteğiyle Filibe İmaret Camiinde
150 sıcak iftar yemeği dağıtıldı
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde ve Bulgaristan
Müslümanları Baş Müftülüğünün koordinasyonluğunda düzenlenen ramazan ayı yardım

çalışması kapsamında 5 bin
aileye gıda yardımı dağıtılacak.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, dağıtılacak
yardımlarla ilgili AA muhabirine

yaptığı açıklamada, Bulgaristan’daki yardım kampanyasına
Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-

Filibe İmaret Camii geleneksel iftar programı COVID 19 salgınının yaşandığı bu günlerde dayanışma ruhuyla daha anlamlı şekilde
devam ettiriliyor.
Filibe Bölge Müftülüğü ve Encümenliği tarafından hayırseverlerin desteğiyle yürütülen iftar programı dün T.C. Sofya Büyükelçisi

Türkiye'de tedavi görecek Bulgaristan
vatandaşlarına karantina uygulanmayacak
Bulgaristan vatandaşı hastaların Türkiye'deki hastanelere
gelip, karantinaya alınmadan
tedavi görmesine izin verildi.
Bu karar, Bulgaristan'da memnuniyetle karşılandı. Halihazırda
yüzlerce Bulgaristan vatandaşı,
özellikle onkoloji dalında Türkiye'deki hastaneleri tercih ediyor. Dışişleri Bakanı Ekaterina
Zaharieva, söz konusu karara
ilişkin sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Zaharieva, "20 Mayıs'tan itibaren
Türkiye'nin, Türk hastanelerinde tedavi ihtiyacı duyan bütün
Bulgaristan vatandaşlarına iki
refakatçi eşliğinde 14 günlük
karantinaya alınmadan serbest

girişine izin verdiğine dair resmi bilgi aldık. Vatandaşlarımızın
Türkiye'de tedavi süreci kolaylaşacak ve her bir hastanın ayrı,
ayrı diplomatik yoldan izin almasına gerek kalmayacak. Mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na
mükemmel iş birliğinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini
kullandı. Bakan Zaharieva, Türkiye ile iş birliğin koronavirüs
(Covid- 19) döneminde 'takdire
şayan' geliştiğini kaydetti ve
Türkiye'deki hastanelere umut
bağlayan Bulgar hastaların bu
karardan memnun olduklarını
vurguladı.'
Türkiye’ye girişte PCR testleri yapılacak
'Türkiye, Bulgaristan'dan or-

to pedi, travmatoloji, genel
cerrahi, kalp cerrahi, onkoloji,
onkolojide ışın tedavi, nörocerrahi, organ nakli ve ilik nakli alanlarında tedaviye ihtiyaç
duyan hastaları kabul edecek.
Türkiye'ye tedaviye giren Bulgaristan vatandaşları, İstanbul
ve Ankara Esenboğa Havaalanları ya da karadan Kapitan
Andreevo- Kapıkule sınır kapılarından giriş yapacak. Hastalara ve beraberinde getirebilecekleri iki refakatçiye 14 günlük
karantina uygulanmayacak, ancak girişte Covid-19 için PCR
testleri yapılacak. PCR testlerinin ise ücrete tabi tutulacağı
açıklandı. DHA

Aylin Sekizkök’ün himaye ve desteğiyle gerçekleştirildi. Hazırlanan
150 sıcak iftar yemeği Filibe Yeniköy ile Pazarcık Septemvri ilçesi
Kovaçevo köyünde dağıtıldı.
Konu ile ilgili Büyükelçi Sekizkök sosyal medyada şu açıklamayı
yaptı: “Bulgaristan'ın her bölgesine, soydaşlarımıza, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bir yandan Ramazan paketlerimiz
dağıtılıyor; bir yandan sıcak iftar yemekleri hazırlanıyor. Filibe
Başkonsolosluğumuza, emeği geçenlere, katkıda bulunanlara
şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı iftarlar olsun. Allah kabul etsin.”
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Filibe Başkonsolosluğundan Kırcaali
Belediyesine Koruyucu Ekipman Bağışı
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani, Başkonsolosluk tarafından
sağlanan bağışı takdim etmek için Kırcaali Belediyesi'ni ziyaret
etti. Yüz adet yüksek
kaliteli koruyucu ekipmandan oluşan bağış,
Başkonsolos ile Kırcaali Belediye Başkanı Dr.
Müh. Hasan Azis arasında yapılan görüşme
sonrasında sağlandı.
Hüseyin Ergani, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Şükrü ve
Belediye Genel Sekreteri Sebahattin Rıza
ile bir araya geldi.
Görüşmenin konusu,
koronavirüsle müca-

Belediye temsilcileri, Belediye Başkanı
ve Beledi ye Koro navirüs Kriz Masası
adına hastanelere ve
sağlık görevliler ine
dağıtılacak olan bağış için teşekkür etti.
Başkonsolos Ergani,
koruyucu ekipmanları-

KNSB: 114 KOBİ’den 91’i koronavirüs
krizinden etkilenmiş durumda
delede alınan tedbirler
ve Kırcaali ilçesinde
ve Türkiye'dekş son

durum oldu. İki ülke
nüfusunun yakın zamanda salgın ile baş

edebileceği ve normal
hayata dönebileceği
umudu dile getirildi.

1 Mayıs’tan itibaren
2020’de Olağanüstü Durum Koşullarında Eve
Sıcak Öğle Yemeği Sağlamak İçin Hedefli Program kapsamında daha
170 kişiye yiyecek temin
edilecek.
Alınan önlemlerin amacı,

olağanüstü durum koşullarında en savunmasız
vatandaşları desteklemektir. Buna ek olarak,
koronavirüs (COVID-19)
salgını nedeniyle olağanüstü durumla baş etmek
için evlerde hizmet verilmesi üzere ek personel
alınacak.
Görevlendirilecek kişiler,
yardıma muhtaç kişilere
kendi paralarıyla karşıladığı gıda ürünleri, ilaç
ve temel tüketim ürünleri
temin etmeleri konusunda
yardımcı olacaklar. Bununla birlikte tüketiciler
evlerinin faturalarını ödeme veya acil olarak idari
hizmetler talep etme ve
alma konusunda da yardım alabilirler.
Kırcaali Haber

Müftülüğü, minarenin güvenlik altına alınması ve
güçlendirilmesi için acil
önlemler aldı.

Bu, Başmüftülüğün desteği ve Dobriç Müslüman
Encümenliği’nin kendi
kaynaklarıyla yapılan bir
şey. Tüm minare yapısının güçlendirilmesi, dübel
uygulaması, ånjeksiyon
uygulaması, alçı sıva yapılması ve boyama gibi
adımları içerir” diye kaydettiler.
Onların ifadesine göre,
Hacı Osman Camii’nin
minaresinin tadilatı ve
güçlendirilmesine yönelik çalışmaların en yakın
zamanda tamamlanması
bekleniyor.
Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediyesi, koronavirüs krizi nedeniyle
sosyal hizmet kullanıcılarının sayısını artırıyor
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesi tarafından sağlanan sosyal hizmetleri
kullanan yaşlı ve engelli
birey sayısı mayıs ayında 436'ya çıkacak. Mart
ayı sonu itibariyle farklı
sosyal hizmet programlarından yararlanan 154
tüketici bulunuyor.
Koronavirüs krizi, sosyal hizmetlerden yararlanan kişi sayısında artışa
neden oldu. Nisan ayının
başından bu yana Momçilgrad Belediyesi yardıma muhtaç olan yaşlı ve
engellilere yönelik “Momçilgrad İlçesinde Yaşlı ve
Engelli Bireylere Yönelik
Koruyucu Hizmet” projesinin kapsamını genişletti.
Böylece programdan yararlanan kişilerin sayısı

toplam 116 oldu.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal
Koruma Fonu tarafından
finanse edilen “Kamu
Mutfağı” olarak adlandırılan sosyal hizmetten faydalanan kişilerin sayısı
100’den 150’ye yükseldi.

Dobriç’teki Hacı Osman Camii minaresinin tadilatı başladı
Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık) Bölge Müftülüğü ve Dobriç Müslüman
Encümenliği’nin girişimi ile Dobriç şehrinde
bulunan Hacı Osman
Camii’nin minaresinin
güvenlik altına alınması
ve onarımına ilişkin prosedür resmen başladı.
Caminin durumunun rutin
bir incelemesinden sonra
minarenin sıvasında ve
yapısında bozulma oluştuğu tespit edildi ve bu da
acil olarak güçlendirme
sürecine başlanmasını
gerektirdi.
Dobriç Müf tlüğü yö -

nın bir Türk girişimciye
ait Smolyan (Paşmaklı)
şehrinde bulunan bir işletmede üretildiğini belirtti. İşletmenin mevcut
durumda tekstil üretimini yeniden yapılandırdığı ve sadece koruyucu
ekipman dikimi yaptığı
anlaşıldı.

neticiler i, konuyla il gili grandmufti.bg haber sitesine verdikleri
röportajda,”Dobriç Bölge

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) verilerine göre, koronavirüs (COVID-19) krizinden şimdiye kadar 91 orta ve büyük
ölçekli şirket etkilendi. Bu şirketlerin 47 300'den
fazla çalışanı var. 24 Nisan itibariyle koronavirüs
salgınının etkilerinden dolayı şirketler ve kuruluşlarda yaşanan sosyal gerginlikler hakkındaki
KNSB’nin bölge şubeleri aracılığıyla yapılan araştırmadan elde edilen veriler bunu göstermektedir.
Gözlemlenen toplam işletme sayısı 114'tür.
Sosyal gerginlik tespit edilen şirketlerin %

78'inde işçiler ücretli izin,% 26'sında - ücretsiz izin
kullanırken, işletmelerin %13'ünde işten çıkarmalar gözleniyor veya işten çıkarmalar planlanıyor.
Krizden en çok etkilenen işçiler Kazanlık, Blagoevgrad (Yukarı Cuma), Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık), Stara Zagora (Eski Zağra), Dimitrovgrad
(Kayacık), Vratsa (İvraca), Sliven (İslimye), Gabrovo, Razlog, Bansko, Burgaz, Varna ve Haskovo
(Hasköy) şehrinde çalışanlardır.
KNSB’de görevli uzmanlar, sendikal yapıları olan
68 şirket, kuruluş ve kamu kurumundaki durumu
yakından izlemiştir. Bunlardan dördü veya yüzde
6'sında dört saatlik işgününe geçiş gözleniyor. İzlenen şirketlerden biri 6 saatlik işgününe geçmeye
yönelik harekete geçti. 10 şirket veya şirketlerin
toplam yüzde 15'i 60/40 tedbiri için başvuruyor.
Şirketlerin %10 veya yedisi işçilerinin tamamen
veya kısmen ücretsiz izne çıkarmıştır.
İki şirket emeklilik yaşını doldurmuş çalışanlarını işten çıkarıyor veya süresi dolmuş belirli süreli
sözleşmeleri yenilemiyor. En fazla şirket, çalışanlarını tamamen yıllık ücretli izne ya da planlanan
takvim doğrultusunda yıllık ücretli izne çıkarma
tedbirine başvurmuştur. İzlenen şirketlerin 21’i
veya yüzde 76’sı bu tedbire başvurmuştur. İki
şirketin, İş Kanununun 267.maddesinin tanıdığı
imkandan faydalandığı gözleniyor. Aynı şirket tarafından birden fazla tedbir alındığı için başvurulan tedbirlerin toplam sayısı yüzde 100'ü aşıyor.
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Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis:
Koronavirüs krizi önceliklerimizi değiştirdi
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan A ziz bölgede koronavirüs krizi or tamında İlçedeki
durumu değerlendirdi.
Bir iki ay önce Cıvid-19
salgının başladığı ve
Kırcaali’de ilk vakanın
görüldüğü ilk günden
beri sahada, insanlar
arasında olan Hasan
A zis “Hiç kimse hastalarına ve yakınlarına
baskı ve şiddet uygulamasın, suçlamasın” çağrısıyla gündeme gelmişti.
Hasan Azis, bu zor günlerde 350 muhtaç kişiye yardım eli uzattıklarını, ayrıca belediye
başkanı olarak manevi
ebeveynliğini üstlendiği
10 yetim çocukla şahsen ilgilendiğini belirtti.
Yardım ve erzak paketleri
konusunda bölgeye özellikle Azerbaycan Büyükelçiliği ve Türkiye’nin Filibe
Başkonsolosluğundan
gelen büyük bağışlar için
Hasan Azis radyo aracılığıyla teşekkürlerini iletti.
Virüsün nereden geldiği
önemli değil, bu salgınla karşı nasıl beraber
baş edeceğimiz önemli
“Kırcaali’ye ilk vakalar
gurbetçilerden mi geldi”
sorusu karşısında “Virüsün nereden geldiği
önemli değil, bu salgına

Bunun yanında mevsimlik çalışanlar ve kaydını
yaptırmayanlarla beraber,
yurtdışını tercih edenlerin
sayısı daha da yüksek.
Hasan Azis “İyi bir eğilim
var. Kırcaali bölgesinde
çok yeni iş yerleri açıldı
ve burada insanlarımızı
istihdam ediyoruz. Yeni
yatırımlarla artık daha
fazla kişi burada kalabilir.
Koronavirüs krizinde dönenlerin bir kısmı da burada iş sahibi olabilir” dedi.
Covid-19 krizinden son-

karşı nasıl beraber mücadele edeceğiz, önlemleri
nasıl uygulayacağız ve
yardıma muhtaç olanlara
nasıl destek olacağımız
önemlidir” diyen belediye
başkanı, Kırcali yöresinden bütün vatandaşlara
teşekkürlerini iletti: “Evde
kaldılar, önlemlere uydular, bizi dinlediler. Salgının
yayılmasına karşı herkes
elinden geleni yaptı” dedi.
Ramazan ayında camilerde toplu cemaat ve if tar yok
Ramazan ayının başlamasıyla camilerin cema-

ate kapalı kalmaya devam
ettiğini ve toplu iftarların
yapılmadığını kaydeden
Azis “Biz yine de şehirde köylerde hayırsever
insanların girişimiyle hazırlanan iftar yemeklerini
oruç tutanlara iletmeye
özel gösteriyoruz” dedi.
Türkiye’den göçmenler
Bayramda geliş- gidişler konusunda Bulgar ve
Türk hükümetin kararlarına göre hareket etsin
Türkiye’den birçok göçmenin Ramazan ayı veya
bayram günlerinde ülkeye
geleceğine dair kaygıları

yorumlayan belediye başkanı “Bu konuda Türkiye
ile Bulgaristan hükümetleri arasında varılan anlaşmalara uyacağız. Her
şeyden önce sağlığımız
önemli” dedi ve hayatın bir
an önce normale dönmesi
için herkesin duyarlı olması için çağrıda bulundu.
K ı r c a a l i ’d e k i ye n i
yatırımlar Batı’ya
göçü azaltabilir
Geçen yıl 4500’e yakın
kişi Kırcaali’den başka
şehirlere göç etti, resmi
olarak ise 1800 kişi yurtdışına çalışmaya gitti.

Karadayı: Koornavirüs krizine karşı iyi
önlemler alındı, ancak yeni yaklaşım gerekiyor
Hak ve Özgür lükler
Hareketi (HÖH) Genel
Başkanı Mustafa Karadayı, Başbakan Boyko
Borisov’un Ulusal Meclis
Genel Kurulu’nda COVID-19 salgını ile ilgili
ülkedeki son durum ve
alınan sağlık, ekono mik ve sosyal önlemlerin etkinliği hakkında
bilgi vermesinden sonra yaptığı konuşmada,
“Koronavirüs salgınına
karşı iyi önlemler alındı
ve önlemler iyi sonuçlar verdi, ancak bundan
sonra kriz yeni bir yaklaşım gerektiriyor” dedi.
Karadayı, ”HÖH partisi
olarak şu aşamada koronavirüs salgınına karşı
alınan önlemleri iyi olarak
değerlendiriyoruz, alınan
önlemler diğer ülkelere
kıyasla iyi sonuçlar verdi. İkincisi, ilk aşamada
alınan sosyo-ekonomik
tedbirlerin çeşitli yönlerde
olması gerekiyordu. İstihdamın korunması, toplumdaki en savunmasız

kişilerin korunması, şirketlerin birbirlerine ödeme yapabilmeleri için likidite desteği verilmesine
yönelik tedbirler alınması.
Bütün bunlar kronolojik
bir sırayı takip etmeliydi
ve bütçenin olasılıkları
göz önünde bulundurularak bir ölçüde bütçenin
istikrarının garanti altına alınması gerekiyordu. Bizim görüşümüze
göre, bu önlemler tatmin
edicidir. Esasen gelişti-

rilmiş 60/40 tedbiri söz
konusudur” diye kaydetti.
HÖH Genel Başkanı,
”Ama önemli olan bir sonraki adım. Bundan böyle
kriz yeni bir yaklaşım
gerektiriyor, salgın kriz
yönetim planı ve krizden
çıkış planı gerektiriyor.
Ekonomik önlemler aynı
zamanda sektör analizi
ve sektörel stratejiler gibi
yeni bir yaklaşım gerektiriyor. Tabii ki, ekonomiyi
yeniden inşa etmek ve

n o r m a l ya ş a m
tarzına geri dönmek için bir plana
ihtiyaç var. Bizim
görüşümüze göre,
yürütme organı,
iş dünyası, küçük
ve orta ölçekli işletmelere yönelik somut politika
önlemleri içeren
ac i l b i r ey l e m
planı sunmalıdır”
diye vurguladı.
Karadayı, ”Daha
krizin başlangıcında Ulusal Koronavirüs Kriz Masasının önereceği önlemleri
destekleyeceğimizi ifade
ettik. Milletvekilleri olarak bu mücadeleye katkıda bulunabilmemiz için
bir plana ihtiyacımız var.
Son olarak bu salgınla
mücadelede ön saflarda
yer alan herkese teşekkür
etmek istiyorum. Bu kürsüden herkese teşekkür
ediyorum” diye sözlerini
bitirdi.
Kırcaali Haber

ra belediye yönetiminde
öncelikler değişecek
Covid- 19 krizinin hem
dünya, hem Bulgaristan,
hem de yerel yönetimlerin
de bundan sonra çalışma
şekli ve öncelikler programına yeni düzen getirmesi gerektiğini, bu krizden
ibret dersleri alınması
gerektiğini vurgulayan
hasan Azis, daha sosyal,
daha yardımsever, daha
insancıl bir yaklaşım ihtiyacına vurgu yaptı.
Kırcaali Haber

2021 yılının son üç ayında
emekli olan kişilerin maaşları
yüzde 20 daha düşük olacak
Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ) tarafından hazırlanan 2017 yılı aktüeryal rapora göre, 2021 yılının
son üçüncü çeyreğinde emekli olan kişiler yüzde 20
daha düşük maaş alacak. O zaman 1960'ların başında doğan ve emekli olan kadınlar, bireysel emeklilik
sisteminden ikinci bir emekli maaşı alacak.
Aynı nedenden dolayı NOİ’nin 2040 yılında % 25'e
kadar daha düşük emekli maaşı ödemesi bekleniyor.
NOİ tarafından yapılan hesaplamalar, 31 Aralık
1959'dan sonra doğan sigortalının % 100'ünün her
iki sigorta sistemine de katkı payı ödemesine devam
edeceği varsayımına göre yapılmıştır.
Bu, emekli aylığı ikame oranının azalacağı ve 2030
sonuna kadar yaklaşık % 34-35'te kalacağı anlamına
gelir. Şimdi bu oranın yüzde 42 olduğu anlaşıldı.
Sigortalıların prim ücretini tamamen NOİ Emekli
Maaşları Fonu’na ödemeyi seçmeleri, emekli aylığı
ikame oranı üzerinde olumlu bir etki yaratacak.
Onların emekli maaşı brüt ikame oranı yaklaşık
yüzde 10 daha yüksek olacak.
NOİ'nin bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödemeyi tercih eden sigortalılara 2021'den sonra bağlayacağı düşük emeklik maaşı, toplam katkı payının
bir kısmının seçilen bireysel emeklilik fonlarına aktarılmasından dolayı planlanan orantılı azalmadan
kaynaklanmaktadır.

Öğrencilere ikram edilen süt
ürünleri ve meyveler, onların
evlerine teslim edilecek

Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan açıklamaya
göre, belediyelere bağlı sosyal hizmet merkezleri
çalışanları, Okul Meyvesi ve Okul Sütü projesine
katılan okullarda eğitim gören öğrencilerin evlerine
süt ürünleri ve meyve ulaştıracaklar.
Devlet Tarım Fonu, yerli üreticilerden süt ürünleri
ve mevsim meyveleri alımını organize etti. Alınanürün ve meyveler okullara dağıtılacak ve onları müdürler kabul edecek.
Süt ürünleri ve mevsim meyvelerin 1-4.sınıf öğrencilerinin evlerine ulaştırılması üzere onların adreslerinin listeleri hazılandı.
Kabul edilen ürünleri sosyal hizmet merkezlerinde
görevli personel öğrencilerin evlerine teslim edecek.
Köy muhtarlarına, halihazırda ücretsiz izin kullanan anaokullarında ve okullarda görevli yardımcı
personeli ikinci bir iş sözleşmesiyle işe almalarına
imkan verilmiştir.
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Bankalar 220 bin kişiye 4 500 levaya kadar kredi sağlayabilir
Bulgaristan Kalkınma
Bankası’nın (BDB) devletten sermaye desteği aldığı ve ticari bankalara teminat ve yeniden finansman sağlayacağı koşullar
temelinde yapılan hesaplamalar, vatandaşların
BBR'nın desteğiyle ticari
bankalardan 4 500 levaya
kadar 220 binden fazla
faizsiz kredi temin edilebileceğini göstermektedir.
Hükümet, faizsiz kredileri
finanse etmek amacıyla BBR’nin sermayesini
200 milyon leva artırdı.
Bu, BBR’nin bankaların
toplam 1 milyar levanın
üzerinde faizsiz kredi vermesini garanti etmesini ve
yeniden finanse etmesini
sağlamaktadır. Böyle bir
kredinin tek tutarının 4
500 levayı geçmemesi
durumunda ticari bankalar, 220 binden fazla faizsiz kredi sağlayabilecek.
BBR’den yapılan açıkla-

ni kendileri ödeyen ve iş
sözleşmeleri kapsamında
çalışan kişileri olağanüstü hal durumda korumaya yönelik kriz müdahale
tedbirlerinin bir parçasıdır.
Onlar, bir seferde veya
her biri 1 500 levalık üç
dilimde 4 500 levaya kadar faizsiz kredi alma fırsatından yararlanabilirler.
Kredi alanlar ne teminat
ödemesi yapacaklar, ne
kredi faizi, ne kredi komisyonu ne de gecikme faizi
ödeyecekler. Kredilerin
maksimum geri ödeme
süresi 5 yıl, minimum 6
ay ve ödemesiz dönem

maya göre vatandaşlar,
BBR’nin ortaklık anlaşmaları imzaladığı bankalara faizsiz kredi başvurusunda bulunabilecek. Bu
BBR programına katılmak

için 12 banka başvurdu.
Açıklamada şu ifadeler
yer aldı: “Mutabakat prosedürünün, mali kaynakların Paskalya tatil günlerinden sonraki ilk günler-

de pandemiden zarar gören kişilere ulaşması için
kısıtlanması bekleniyor”.
Faizsiz kredi garanti programı, Bulgaristan hükümetinin sigortalı primleri-

rafından ortaklık yapılan
birkaç banka aracılığıyla
verilebilir. Fonların Fonu
tarafından küçük ve orta
ölçekli işletmeler için 50
bin levaya kadar mikro
kredi sağlanabilecek.
Goranov,”Üçüncü enstrüman bir sermaye yatırım
enstrümanıdır. Destek,
şirketlerin koronavirüs
krizinden sonra ülke ekonomisini desteklemeleri
ve yeniden inşasına yardım etmeleri amacıyla
verilecektir. Yaklaşık 400

şirket Fonların Fonu’ndan
yararlanabilir ve bu program kapsamında ortalama yaklaşık 800 bin Leva
yatırım yapılabilir. Taahhüt
edilen fonların tutarı milyar civarındadır ve umarım yararlanıcılara mümkün olduğunca çabuk ulaşır, böylece krizden kaynaklanan olumsuz şokları
emmek için bir tampon
görevi görebilirler” dedi.
Önlemlerin kullanımı ile
ilgili bilgi videoları da
hazırlanacak. Goranov,
medya kuruluşlarını daha
geniş bir kitleye ulaşması için onları ücretsiz
yayınlamaya ç ağırdı.
Hatırlanacağı üzere hükümet, koronavirüsün yayılması nedeniyle krizle
ilgili olarak 3,5 milyar leva
bütçe açığı olmasını ve
2020'de borç alabilme limitinin 2,2 milyar levadan
10 milyar leva ya kadar
yükseltilmesini önerdi.
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Devletten işletmelerin koronavirüsle
mücadelesi için 4,5 milyar leva destek
Maliye Bakanlığı’nın,
küçük ve or ta ölçekli işletmelere, serbest
çalışanlara ve ücretsiz
izne çıkan ve çalışamayan kişilere yönelik
sekiz farklı enstrüman
ve 4,5 milyar Leva kaynak hazırladığı bildirildi.
Başbakanlık konutunda
gazetecilere briging veren Maliye Bakanı Vldislav Goranov, ilk tedbirin,
koronavirüs salgını sırasında çalışma imkanından
mahrum kalan insanları
korumak için Bulgaristan Kalkınma Bankası
(BBR) aracılığıyla faizsiz
kredi verilmesine ilişkin
programın başlatılması
olduğuna dikkat çekti.
Programa katılmak için 12
banka başvurdu. Sigorta
primlerini kendileri ödeyen çalışanların, 4 500
levaya kadar faizsiz kredi
almak için başvurabilir.
Ödemesiz dönem maksimum 24 aydır ve kredi-

lerin maksimum geri ödeme süresi 5 yıla kadardır.
İkinci enstrüman, küçük
ve orta ölçekli işletmelere likidite sağlamak için
300 bin levaya kadar
kredi verilmesidir. Kredi portföyünün 2 milyar
Levaya ulaşması bekleniyor. Son başvuru tarihi
2020'nin sonuna kadar
olup önemli sayıda mikro, küçük ve orta ölçekli
işletme programdan faydalanacaktır. Krediler,
Avrupa Yatırım Fonu ta-

Ardino Belediye yönetimi, kasaba parkına ıhlamur fidanları dikti
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh.
İzzet Şaban, Belediye
Meclis Başkanı Sezgin
Bayram ve Belediye
Başkan Yardımcıları
Necmi Mümünhocov
ve Nasko Kiçukov kasaba parkına ıhlamur
fidanları dikti. Fidan
dikme girişimi, 22 Nisan Dünya Günü dolayısıyla gerçekleştirildi.
Ardino’da bahar temiz-

liği ve belirlenen çiçek

alanlarında çiçek ekim

ç a lı ş m a l a r ı d eva m
etmektedir. Bununla
birlikte çim biçme ve
ağaç budama çalışmaları da yapılmakta.
22 Nisan Dünya
Günü’nün 50.yıldönümü
kutlandı. Bu yılki kampanya, "Zamanımızın
En Büyük Zorluğu Olan
İklim Değişikliğine Karşı Eylem” teması altında yürütülmektedir.
Güner ŞÜKRÜ

maks i mum 24 aydır.
Vatandaşların faizsiz kredi almak için yerine getirmesi gereken şartlar,
insanların önce bankaların aldığı bir önlem olan
kredi ödemelerinin altı ay
süreliğine durdurulmasını
(moratoryum) talep etmesine ve daha sonra faizsiz bir kredi (devlet tedbiri
olan) için başvurmasına
ve moratoryum süresi
bittikten sonra ödemelerin ertelendiği kredinin
tamamını veya bir kısmını geri ödemelerine imkan
vermektedir.
Kırcaali Haber

Kronik hastalara ücretsiz
danı şmanlık hi z met i
verecek telefon hattı açıldı
Farklı uzmanlık alanları olan gönüllü doktorlar, Ulusal Hasta Örgütü’ne VIVACOM telefon operatörü tarafından sağlanan bir telefon hattı üzerinden kronik hastalıkları olanlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verecekler.
Kronik hastalara yardım amacıyla açılan bilgi hattı hizmete başladı. VIVACOM desteğiyle
Ulusal Hasta Örgütü tarafından oluşturulan bilgi hattı, her gün sabah saat 9'dan akşam saat
6'ya kadar kronik hastalara hizmet verecek.

0800 14 515 telefon hattını arayan kronik hastalığı olan hastalar endokrinoloji, kardiyoloji, onkoloji, bulaşıcı hastalıklar ve başka alanlarda uzman
doktorlardan bilgi alma olanağına sahip olacak.
Hastalar ayrıca 0800 14 515 telefon hattı üzerinden
olağanüstü durumda kaygılarını veya endişelerini
konuşabilecekleri bir psikoloğla da bağlanabilirler.
Hat acil durumlarla ilgili hizmet vermemektedir.
VIVACOM ile ortaklık sayesinde mayıs ayının sonuna kadar hastalar için telefonla danışmanlık
hizmetleri ücretsizdir. Belgelerle ilgili danışmanlık
hizmeti veya tetkik sonuçlarının gözden geçirilmesi
gereken hastalar için bir sivil toplum kuruluşu Medcare.bg tarafından sağlanan bir sanal muayene odasındaki doktorlarla doğrudan temas kurma fırsatı
sunmaktadır. Bilgi hattı, aile hekimlerinin verdiği
danışmanlık hizmeleri iptal edilmeden olağanüstü
hal koşullarında kronik hastalığı olan kişilere sağlık bilgilerine erişimi ve zamanında bilgi verilmesini
garanti eder. Çağrıları kabul eden uzman doktorlar hakkında daha fazla bilgi, www.covid.npo.bg
internet adresinde bulunan STK’nın koronavirüs
salgını koşullarında hasta portalından edinilebilir.
0800 14 515 yardım hattının açılışı, Ulusal Hasta
Örgütü'nün kronik hastalıkları olan insanları destekleme amaçlı uzun vadeli bir kampanyasının ilk
aşamasıdır. Hukuk uzmanları, hasta kuruluşları ve
bilimsel araştırma şirketleri, dijital sağlık hizmetlerini
kolaylaştırmak ve bunun mümkün olduğu hastalıklara yönelik sağlık hizmetlerine uzaktan erişimi sağlamak için bir teklif paketi üzerinde çalışıyor.
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İlknur Kazim, Türk hastaneleri ve Momçilgrad
hastanesi arasında ortaklık yapılmasını önerdi
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin
Ergani'nin Momçilgrad
(Mestanlı) ziyareti kapsamında Belediye Başkanı İlknur Kazim ile
gerçekleştirdiği görüşmede önde gelen Türk
hastaneleri ile Dr. Sergey Rostovtsev Hastanesi arasında kamu-özel
sektör ortaklığı yapılması olanakları ele alındı.
Bunun, İlknuz Kazim’in
fiakri olduğu anlaşıldı.
Belediye Başkanı’nın
ifadesine göre, Rodop
kasabasındaki sağlık kuruluşunun tanınmış Türk
sağlık görevlilerinin muayene işlemleri gerçekleştirebileceği ve müdahalelerde bulunabileceği bir
tesis olarak kullanılması
son derece gerçekçi.
İlknur Kazim, ”Niyetimizi
yerine getirmek için yar-

Makas Sınır Kapısına
uzanan karayolunu birbirine bağlayacak köprü
inşaatına ilişkin proje çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Ergani, köprünün
inşa edileceği bölgede
dünya halter şampiyonunun kabar tmasının
yer aldığı bir çeşme inşa
edilmesi fikrini paylaştı.
Görüşmeden sonra
Türkiye’nin Filibe Baş-

konsolosu Momçilgrad
Belediyesi’ne koruyucu
giysiler ve Nöbettepe
Dergisi’nin Genel Yayın
Yönetmeni olan Momçilgrad doğumlu Kadriye
Cesur’un yayınladığı kitapları bağışladı. İlknur
Kazim, konuğuna yerli
ressam Mehmet Ali’nin
Rodop köyünü çizdiği bir
resim tablosu hediye etti.
Kırcaali Haber

Komünizm döneminden kalma
17 katlı bina patlayıcı ile yıkıldı
dımınıza güveniyoruz”
dedi. Belediye Başkanı
ve Başkonsolos, COVID19'un yayılmasına karşı alınan tedbirleri ve
salgın öncesi ve salgın
sırasında Bulgaristan

ile Türkiye arasındaki
iyi işbirliğini konuştular.
Hüseyin Ergani ile Momçilgrad Belediyesi'nin
sosyal projeleri ve Ramazan ayında iftar yemekleri verilmesi yeri-

ne ihtiyaç sahiplerine
yiyecek paketi dağıtma
f ikri paylaşıldı. İlknur
Kazim, Başkonsolos’a
temeli atılan Naim
Süleymanoğlu’nun köyü
olan Ptiçar (Ahatlı) ile

Başkent Sofya'da, 40 yıl önce "Balkanlar’ın
en büyük ve en modern basın evi" olması amacıyla kurulan 17 katlı bina patlayıcı ile yıkıldı.
Binanın yıkımı için yüzlerce kilogram dinamit kullanıldı.
Belediye ekipleri ve polisin denetiminde gerçekleştirilen
yıkım nedeniyle kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye’deki Bulgaristan Vatandaşları "Yaşam
Beyannamesi" Vermeden Emekli Maaşlarını Alabilecek
Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ), olağanüstü hal
(OHAL) sırasında sağ
olduklarına dair onaylı
beyanname sunmaları
zorunluluğu olan, ancak
bunu yapamamış olan
yurt dışında ikamet eden
ve Bulgaristan’dan emekli maaşı alan Bulgaristan
vatandaşlarına emekli
maaşlarını ödemeye devam edeceğini bildirdi.
Mevcut durumda belgelendirmeye ilişkin yasal
sürelerin durdurulması
nedeniyle, ülkede alınan
tedbirlerin kaldırılmasına
kadar emekli maaşı ödemeleri devam edecek ve
daha sonra emekli maaşlarını almaya devam
etmek isteyen kişilerin,
söz konusu beyannameyi NOİ’ye sunmaları için
14 gün süre tanınacak.

Bu karar, OHAL ilan edilmeden önce beyanname
verme yükümlülüğü olan

süre boyunca bu yükümlülüğünü yerine getirmemesinden dolayı emekli
maaşlarının askıya alınan
ve ödenmeyen emeklileri
kapsamıyor. Bu durumda emekli maaşlarının
ödenmesi, ancak kişilerin

NOİ’ye ikamet ettikleri ülkelerin resmi makamları
tarafından onaylanması

gereken yaşam beyannamesini vermelerinden
sonra devam edecektir.
Beyannameler, resmi makamlar tarafından onay işlemi yapılmadan da kabul
edilir. Bunun için kişilerin,
onaylanmamış olmala-

rının nedenini belirterek
bizzat kendilerinin formu
doldurup imzalamaları
gerekmektedir. Doldurulan beyan formlarının
aslı, posta aracılığıyla
veya NOİ’nin noi@nssi.
bg elektronik posta adresine gönderilebilir .
Bizzat kendilerinin doldurduğu yaşam beyan
formlarını, 2019 yılının
kasım ayından OHAL ilan
edilinceye kadarki sürede yaşam beyannamesi
vermemiş olan ve emekli
maaşlarını, Bulgaristan
Merkez Bankası (BNB) ve
şubelerinden lisans almış
ve Bulgaristan’da faaliyet
gösteren ödeme hizmeti
sağlayıcıları aracılığıyla
alan ve daimi ikamet adresleri yurt dışında bulunan kişiler de sunabilir.
Kırcaali Haber

Ardino Belediyesi, yeni bir sosyal hizmet projesi gerçekleştirecek
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh.
İz zet Şaban, ”Ardino
Belediyesi’nin yeni bir
sosyal hizmet projesinin
yeni kurulan Salgına Karşı El Ele Fonu tarafından
finanse edilmesi onaylandı” diye bildirdi. Belediye
Başkanı’nın ifadesine
göre proje, ilçe merkezinden en uzak mesafede
bulunan yerleşim yerlerindeki savunmasız gruplardan (diğer sosyal projelerin kapsamadığı yalnız yaşayan yaşlılar, risk

altındaki işsiz gençler ve
özel ihtiyaçları olan hasta

kişiler) 150 kişiyi hedeflemektedir. Söz konusu
yerleşim yerleri Latinka
(Ürpek), Lübino (Ömer-

ler), Rusalsko (Hotaşlı),
Kitnitsa (Yatacık), Stoyanovo, Te menuga (Menekş eköy),
Ahr yansko
(Ercek), Tırnoslivka (Türk
Erecek), Dedino (Dedeler)
ve Tırna köyleridir. Proje
kapsamında
150 kişiye paketlenmiş uzun süre dayanan gıda ürünleri ve dezenfektanlar sağlanacak.

Dört kuruluş koronavirüs
krizi sırasında fon toplamak için çabalarını birleştirdi. Bu kuruluşlar, Bulgaristan Bağış Forumu,
Bulgaristan İçin Amerika
Vakfı, ABD’nin Bulgaristan Büyükelçiliği ve Bulgaristan - Amerikan Ticaret Odası’dır. Onların
amacı, COVID-19 salgını
ve olağanüstü halden
etkilenen en savunmasız gruplara mali destek
sağlamaktır.
Güner ŞÜKRÜ

Ülkede 1989 yılında sona eren komünizm döneminin mimari kalıntılarından biri olan bina, çevreye zarar vermeden denetimli şekilde yıkıldı.
Binanın yıkılmasını, çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu ile vatandaşlar izledi.
1980 yılında yapımına başlanan ve "Rodina” (Vatan)
Basın Evi" olarak isimlendirilen binanın, 50 bin metrekarelik alanı ve 600 çalışma odası bulunuyordu.
Binanın, ülkede yayınlanan tüm basını tek ç atı altında toplaması planlanmıştı.
Ülkenin son komünist diktatörü Todor Jivkov’un
19 8 9 'd a d ev r i l m e s i n i n a r dı n d a n B u l g a r i s tan, der in bir ekonomik kr ize girmiş ve bu
y ü z d e n 17 k a t l ı b i n a t a m a m l a n a m a m ı ş t ı.
Binayı 2018 yılında satın alan iş adamı Mihail Tikov,
inşaatın tamamlanmasının, imha edilmesinden daha
pahalı olduğunu belirterek yıkım kararı almıştı.AA

Cebel ilçesinde 170 kişiye 33 gün
sıcak öğle yemeği verilecek
Cebel (Şeyhcuma) Belediyesi’nden verilen bilgiye
göre, Cebel ilçesinde ikamet eden 170 kişiye 1 Mayıs-19 Haziran 2020 döneminde 2020’de Olağanüstü
Durum Koşullarında Ev Yanında Hedefli Destek Programı kapsamında sıcak öğle yemeği verilecek.
Hizmetten, zorunlu karantinaya tabi oldukları süre
için ülke için belirlenen yoksulluk sınırının altında düşük gelirli kişiler, 65 yaşın üzerindeki yaşlılar da dahil
olmak üzere yalnız yaşayan ve onlara hizmet edecek
yakınları olmayan ve ülkede ilan edilen olağanüstü
hal koşullarında geçimini temin etmek durumunda olmayan yoksulluk sınırının altında geliri olan veya gelir
elde edilmeyen savunmasız kişiler ve yaşları nedeniyle, kalıcı sakatlık ya da hastalık nedeniyle, kendi
kendine bakamayan ve kendilerini ya da yakınlarının
yardımıyla günlük yiyecek ihtiyaçlarını karşılayamayan
kişiler yararlanabilirler.
Hizmetten yararlanmak isteyenler, 24 Nisan’a kadar
0884040358 ve 03632/2202 telefon numaralarını arayabilirler.
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Cumhurbaşkanı Radev, offshore şirketlere
devlet desteği verilmemesinde ısrar ediyor
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, yayımladığı bir
açıklamada koronavirüsle mücadele için kamu
harcamalarının raporla
kayıt altına alınacağı halka açık kayıt sistemi oluşturulmasında ısrar ediyor.
Radev’in ifadesine göre
bu raporlar, düzenli olarak yapılan giderlere,
devlet yardımları için
uygunluk kriterlerine ve
finansman kaynaklarına
ilişkin veriler içermelidir.
Radev, offshore şirketlere
ve onlara bağlı olan şirketlere devlet tarafından
mali yardım yapılmasının
yasaklanması konusunda
ısrar ediyor. Benzer kısıtlamalar, bazı AB ülkelerinde mevcut, bazılarında
ise gündemde yer alıyor.
Bununla birlikte Radev’in
ifadesine göre, uzun vadeli finansal kaynaklar
sağlanan uzun yıllar sürecek projelerin yeniden
gözden geçirilmesi ve

verilmiştir. Bu fonların
Bulgaristan vatandaşları
ve işletmeleri tarafından
kazanılması ve ödenmesinden dolayı şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu fonlarının etkin ve sorumlu
kullanımı için açık mekanizmalar olmalıdır” diyor.
Radev, açıklamasında
yine koronavirüs krizinin

BSP, karantinadaki kişilerin
akıllı telefonlar üzerinden takip
edilmesinin iptalini istedi
bu yıl içerisinde çalışmaların durmaması için
gerekli finansmanı tahsis
etmenin zamanı gelmiştir.
Cumhurbaşkanı, kalan
mali kaynakların sosyal ve ekonomik krizin
üstesinden gelmek için
tahsis edilmesi gerektiğini düşünüyor. Radev,

sözlerini şöyle sürdürüyor: ”Gelecek 3-4 veya
daha fazla yıl içerisinde
harcanması amacıyla
milyarlarca leva paranın
dondurulması ve aynı zamanda faizli yeni krediler
çekmenin ne anlamı var”.
Radev, ”Krizin üstesinden
gelmek için gittikçe daha

fazla kamu fonu tahsis
edildiğinden başka büyük
miktarda borç alınması
bekleniyor” diye uyarıyor.
Cumhurbaşkanı, ”Olağanüstü hal (OHAL) ilan
edilmesiyle yürütme organına bu kaynağı kontrolsüz bir şekilde harcamak için özel yetkiler

yunca yapılan inşaat faaliyetleri sırasında 45'ten
fazla arkeolojik kalıntılar
keşfedildiğine dikkat çekti. Borisov, ”Çok dürüst
çalışan arkeologlara teşekkürler” dedi.
Ülkede koronavirüsün

de en az hasta insanımız
var. Amacımız hayatta
kalmamız. Diğer zararları
telafi edeceğiz. Çok çaba
sarf ediyoruz. Şimdiye kadar kesinlikle doğru yolda
olduğumuz anlaşıldı. Kendinizi koruyun! Kesinlikle

tine ihtiyaç duyulacak
– buna hangi ekonomi
dayanabilir” diye retorik
soru yöneltti.
Gaz iletim altyapısının
genişletilmesine ilişkin
Balkan Akım projesi, Bulgaristan hükümetinin ve
Burgar trans gaz Şirketi’nin
ö n c e l i ğ i d i r.
Bu projenin
amacı, çeşitli
kaynaklardan
doğal gaz arz
güvenliğini artırmak, doğal
g a z p i yas a sında rekabeti
ve şef faf lığı
ar t tırmak ve
bunun doğal
gaz tüketicileri üzerinde
olumlu bir etki
yaratmasıdır.
Güzergah boyunca kurulan şantiyelere toplam
22 079 adet boru veya
264,95 km’lik bölümün
inşaatına yetecek miktarda boru teslim edildi.
Ayrıca Burgaz Limanına
günlük olarak şantiyelere
taşınan 6 470 boru veya
78,98 km’lik bölümün inşaatına yetecek miktarda
boru teslim edildi. Şimdiye kadar 12,4 km boru
döşendi.
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Başbakan Borisov, Balkan Akımı projesinde
kaydedilen ilerlemeyi yerinde gözlemledi
Başbakan Boyko Borisov, Bulgartransgaz Şirketi tarafından gerçekleştirilen Bulgaristan-Türkiye
sınırından BulgaristanSırbistan sınırına uzanan
doğalgaz iletim altyapısını genişletme projesinde
kaydedilen ilerlemeyi yerinde gözlemledi. Başbakan, ”Karantinaya rağmen
çalışmalar tam hız devam
ediyor. Büyük çabalar sarf
ediliyor. Ülkeye yaklaşık
300 km boru teslim edildi
ve her gün tren ve kamyonlarla boru getirilmeye
devam ediyor, kompresör
istasyonlarının inşaatı çok
iyi gidiyor” diye kaydetti.
Borisov, 47.1 km uzunluğundaki Selanovtsi Blok
Vana İstasyonu - Vılçe
Drım Blok Vana İstasyonu
Kavşağı arasındaki bölümü ziyaret etti. Bu bölüm
için gerekli tüm 3942 boru
şantiyelere teslim edildi
ve kaynaklandı. Başbakan, devletin güzergâhta
arazileri bulunan çiftçilere tarımsal faaliyetler
gerçekleştiremedikleri
için yaklaşık 1 milyon
leva tazminat ödendiğini
ve mevsimin sonuna kadar onların banka hesaplarına toplam yaklaşık 5
milyon leva aktarılacağını
vurguladı.
Başbakan, güzergah bo-

ağır sosyoekonomik sonuçlara yol açtığına ve
OHAL uygulanmaya başladığından beri Bulgaristan hükümetinin hala zamanında erişilebilir hibe
desteği verilmesi için net
ve ikna edici bir program
sunmadığına dikkat çekiyor.
Kırcaali Haber

yayılmasına karşı anti-salgın önlemlerle ilgili olarak
Başbakan Borisov, Avrupa Hastalık Önleme ve
Kontrol Merkezi raporuna
göre, Bulgaristan'da koronavirüs insidansı oranının
düşük olduğunu hatırlattı.
Vatandaşların büyük bir
kısmının yalnızca insanların sağlığını ve hayatının korunması hedeflenen önlemlere uyduğuna
dikkat çeken Başbakan,
Paskalye Pazarı arifesinde ”Bu önlemler sayesin-

sosyal mesafe korunmalı.
Dünya koronavirüse karşı bağışıklığın olmadığını
kanıtladı. Zor bir Paskalya
Pazarı olacak, dünyada
sadece biz kiliseleri kapatmadık. Bunda iyi bir
işaret olmasını dilerim.
Herkesi evde kalmaya
çağırıyorum” dedi.
Başbakan, ülkemizin yeterli PCR test kitine sahip
olduğunu da sözlerine ekledi. Borisov, "Eğer her bir
ülke toplu testler yaparsa,
7 milyardan fazla test ki-

Bulgaristan Sosyalist Partisi, İçişleri Bakanlığı yetkililerinin karantinaya alınan vatandaşların mobil cihazlarındaki verilere erişmesine izin veren Elektronik
Haberleşme Kanunu’ndaki değişikliklerin iptali için
Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
Sosyalislerin endişesi, bu değişikliklerin sadece
olağanüstü hal sırasında geçerli olmayacağı ve vatandaşların haklarını ihlal edeceği yönündedir.
BSP Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Krum Zarkov, ”Bu metinlerin çok kusuru vardır, ancak büyük
risk şu ki, kötüye kullanmaya kapı açıyorlar ve çok
sayıda insanın kitle halinde izlenmesine olanak veriyor. Bu metinler, halk sağlığını koruma bahanesiyle
Olağanüstü Hal Kanunu’na dahil edildi” diye kaydetti.

Söz konusu kanun teklifinin Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) partisi ve Birleşik
Vatandaşlar İttifakı tarafından desteklenmesinden
duyduğu öfkeyi dile getiren milletvekilinin ifadesine
göre, onlar böylece polislerin, haklarında takip emri
çıkartılmadan insanları akıllı telefonları üzerinden
takip etmelerine izin vermişlerdir.
Zarkov, tasarıda yapılan değişikliklerin, klasik bir
eylem modeli olarak tanımladığı gerekli tartışma olmaksızın ayak üstü birinci ve ikinci okuma arasında
yapıldığını açıkladı.
Milletvekili,”Anayasa Mahkemesi’nden birinci ve
ikinci okuma arasında ilk okumada kabul edilen
yasa tasarısı ile herhangi bir bağlantısı olmadan ne
ölçüde öneriler yapılabileceğine karar vermesini isteyeceğiz” dedi. Özellikle hükümetin üzerindeki parlamento denetimini sabote ettiği ve medya ile sivil
toplumun köşeye sıkıştırıldığı bir zamanda Anayasa
Mahkemesi’nin rolünün çok önemli olduğunu vurguladı.
Zarkov, sosyalistlerin Anayasa’ya aykırı olarak ilan
edilmesini istediği tartışmalı dört metni destekledikleri için diğer partilerle kararı danışmadıklarını söyledi.
Anayasa Mahkemesi’ne başvuru dilekçesini BSP
Genel Başkanı Korneliya Ninova ve daha 62 milletvekilinin imzaladığı anlaşıldı.
Başvuru dilekçesi Anayasa Mahkemesi’ne Krum
Zarkov ve Georgi Svilenski tarafından sunuldu. Başvuru sunumunda BSP Meclis Grubu Sekreteri Filip
Popov eşlik etti.
Kırcaali Haber
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Bakan Angelkova: Turizm sektörüne ilişkin
yeni destekleyici tedbirler alınacak
NOVA TV’de yayınlanan
“Merhaba Bulgaristan”
programına konuk olan
Turizm Bakanı Nikolina
Angelkova,”Turizm sektörü ve turizm derneklerinin
aleyhine çalıştığım doğru
değil. Gerginliği anlıyorum. Sektör en çok etkilenen sektörlerden biri - şu
anda tam anlamıyla durmuş halde” diye konuştu.
Turizm sektörü Bakan’ın
istifasını istedi. İstifa talebinin nedenleri, olağanüstü hal koşullarına çalışma
stratejisi ve sektörle diyalog eksikliğidir. Bundan
başka sektör, şimdiye
kadar alınan önlemlerin
yetersiz olduğuna ve sektörü kurtarmak için çok
geç kalındığına inanıyor.
Angelkova,”Gerginlik var
ve kimsenin beklemediği
krizin bağlamında bu anlaşılabilir birşey. Daha 3
Şubat'ta kurulan Kriz Masası bulunuyor. Önlemlerin her ne pahasına olursa
olsun kendi aileyhine işlemesini isteyen sadece bir

kullanıcı tüketici kuruluşunun üyesidir. 60/40
tedbirine başvuranların
% 48'i turizm endüstrisinde faaliyet gösteren
işletmelerdir. Alınan her
bir önlem, bakanlar ve
dernekler arasında tartışılmaktadır. Çalışanların
da biraz nefes alması
önemli. OHAL kaldırıldıktan hemen sonra cek ve
işçileri destekleyecek bir
tedbir üzerinde çalışmalar

Doludan korunmak için
uçaklar kullanılacak

grup insanın taleplerini
karşılayabilmemizin bir
yolu yoktur. Bir denge bulmak çok önemlidir. Turizme kenarda köşede kalan
bir sektör gözüyle bakmayalım. Turizm sektörü,
Bulgaristan ekonomisinin
bir parçası ve en çok etki-

lenen sektördür. Devletin
tedbirleri, faizsiz kredilere
yönelik fırsatlar da dahil
olmak üzere, bu sektörü
de kapsıyor” diye izah etti.
Angelkova, operasyonel
programların çoğunun
özellikle turizm gibi sektörlere yönelik olduğunu

vurguladı. Yakında küçük
ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) yönelik bir
hibe programı hazırlanacak. Bu yeni destek
tedbirlerinden restorancılar, otelciler, tur operatörleri faydalanabilecek.
Bakan,” 12 binden fazla

eden sürücülerin girişlerine de izin verilmiyor.
Yunanistan ile tüm sınır
kontrol noktalarında trafik
normaldir. Yunanistan’da
salgının ağırlaşması nedeniyle “Zlatograd” sınır

“Kruşari” ve “Kardam”
sınır kontrol noktalarının
bitişiğindeki Romanya’nın
sınır geçiş noktaları yolcu
ve araç trafiğine kapalı
bulunuyor. Romanya sınır
polisi yetkililerinin verdiği

devam eden kontrol noktalarından da geçebilir.
Sırbistan ile sınırdaki
“Kalotina” sınır kontrol
noktasında yük taşıma
aracı trafiği yoğun seyrediyor, “Vrışka Çuka”
ve “Bregovo” sınır kontrol noktalarında yük taşıma aracı trafiği normal
seyrinde devam ediyor.
Sırbistan tarafında üç
kontrol noktasında her iki
yönde araba, minibüs ve
otobüsle seyahat eden
yolcuların geçişlerine izin
verilmiyor. Bulgaristan’ın
“Oltomantsi” ve “Strezimirovtsi” kontrol noktalarının
bitişiğindeki Sırp kontrol
noktaları yolcu ve araç
trafiğine kapalı bulunuyor.
Kuzey Makedonya sınırında “Güşevo”, “Stanke
Lisiçkovo” ve “Zlatarevo”
sınır kontrol noktalarında
yük taşıma aracı trafiği
normal seyrinde devam
ediyor. Araba, minibüs ve
otobüsle seyahat eden
yabancı uyruklu kişilerin Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti’ne girişlerine izin verilmiyor. Kuzey
Makedonya’dan çıkış
yapmak isteyen yolcular,
ancak Gyuşevo-Deve Bayır Sınır Kapısından çıkış
yapabilirler.
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Bulgaristan sınır kapılarını Türkiye’den
yolcu ve araç trafiğine yeniden açtı
Yolcu ve araçlar için
Bulgaristan-Türkiye sınır kapılarından geçici
süreliğine getirilen giriş
yasağı kaldırıldı. Giriş yasağı, mübarek Ramazan
ayının birinci günü olan
24 Nisan’da getirilmişti.
Tedbir, Ramazan ayının başında Türkiye'den
Bulgar istan'a otobüs
ve otomobil hareketini
önlemeyi amaçlıyordu.
“Kaptan Andreevo” ve
“Lesovo” sınır kapılarında yük taşıma aracı
trafiği normal seyrinde devam ediyordu.
26 Nisan, saat 23:59’a
kadar Türkiye’den “Lesovo”, “Kapitan Andreevo”
ve “Malko Tırnovo” sınır
kontrol noktalarından
girişler, kişi ve toplu taşıma araçları için geçici
süreliğine yasaklanmıştı.
Otomobil, minibüs ve
otobüsle yolculuk yapan
yabancı vatandaşların
Türkiye'ye girmesine izin
verilmiyor, sadece Türk
vatandaşlarının girişlerine izin veriliyor. Türk
sınır yetkilileri, koronavirüs bulaşma riski yüksek
olan ülkelerin vatandaşı
olan ağır kamyon şoförlerinin ülkeye girişlerine
izin vermiyor. Son 14 gün
içinde bu ülkeleri ziyaret

devam etmektedir. İşimi
yapmak benim için önemli. Kesinlikle meslektaşlarımızla mükemmel değiliz ve her gün önlemleri
değiştirmeye ihtiyaç var”
diye sözlerine ekledi ve
görevinden istifa etmeye
niyeti olmadığını söyledi.
Angelkova, tüketicilere 12
ay değil 24 ay süreliğine
geçerli seyahat kuponundan faydalanmalarını tavsiye etti.

kontrol noktasından geçişler durduruldu. Diğer
sınır kontrol noktalarından geçişler, sadece
Yunanistan'da yaşayan
veya çalışan yabancı uyruklu kişiler için açık ve
onlar bu durumu sınırda
göstermeleri gereken Yunanca resmi bir belge ile
kanıtlamaları gerekiyor.
Bu kısıtlama kamyon sürücüleri için geçerli değil.
Romanya ile sınırdaki
Vidin Tuna Köprüsü sınır
kontrol noktasının giriş-çıkışında yük taşıma aracı
trafiği yoğun seyrediyor.
Bulgaristan’ın “Nikopol”,
“Sviştov”, “Kaynarca”,

bilgiye göre, 25 Mart 2020
itibariyle Romanya'ya seyahat eden Bulgaristan
vatandaşları adreslerinde
14 günlük zorunlu karantinaya tabidir. Önlemler,
yük taşıma kapasitesi
2.4 tonu aşan yük taşıtlarının sürücüleri için geçerli değil. Transit geçiş
yapan kamyonlar Bulgaristan-Romanya sınırını,
ancak “Rusçuk-Gürgevo” ve “Vidin – Kalafat”
kontrol noktalarından
geçebilir. Romanya'ya
ve Romanya'dan mal
taşıyan kamyonlar, Bulgaristan-Romanya sınırındaki diğer faaliyetine

Dolu İle Mücadele
İcra Ajansı Müdürü
Müh. Vanyo Slaveev,
Bulgaristan Ulusal
Radyosu’na verdiği
röportajda, ”Bu yıl,
doludan korunmak
için uçakların kullanılacağına yönelik
pilot uygulama projesi öngörülmektedir.
Plevne’nin doğusundan Karadeniz’e ve
Balkan Dağları’nın

gerçekleştirilmesini
düşünüyoruz” dedi.
Dolu ile mücadele sezonu başladı. Ajans
18 binden fazla rokete
sahiptir. Geçen yıl 1
241 savunmasız alana 10 842 roket atıldı.
Müh.Slaveev, ”2019
sezonunda dolu
v u r m a r i s k i y ü ksekti” diye belir tti.
Ajans Müdürü, ”Dolu
yağışlarından koru-

kuzeyine kadar olan
bölgeyi kapsayacak.
Halihazırda yüklenici firma seçimi için
ihale süreci devam
ediyor” diye bildirdi.
Müh. Slaveev, ”Uçakların kullanılacağı
bu faaliyet en az 3-4
ay sürecek” diye belirtti ve pilotların bu
amaçla eğitilmesinin
önemini vurguladı.
Dolu İle Mücadele
İcra Ajansı Müdürü,
”Başlangıçta bu faaliyeti yabancı pilotlarla
yürütmeyi düşünüyoruz, daha sonra
bizim pilotlarımızın
eğitilmesini ve gelecekte faaliyetin bir
Bulgar şirketi veya
ajansımız tarafından

maya yönelik faaliyetler yürütülen tarım
arazileri en az 15 kat
daha etkili bir şekilde
korunmuştur. Ajansın
bütçesi, 10 milyon leva
roket, 9 milyon leva
personel ve 2 milyon
leva bakım için olmak
üzere yaklaşık 21 milyon leva” diye belirtti.
Ülkemizde engebeli arazilerden dolayı
yaklaşmakta olan dolu
bulutlarını izlemek ve
kayıt etmek için daha
fazla radar gerekmektedir. Bilgiler dolu yağışından yaklaşık 15
dakika önce geliyor
ve bu süre uzmanların
tepki vermesi için yeterlidir.
Kırcaali Haber
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Cuma Namazıyla, Cemaatle,
Camilerimize Dönüş Yapıyoruz
Kıymetli müminler, değerli din
kardeşlerim!
Allah’ın Selamı, Rahmet ve
Bereketi üzerinize olsun. Bir
musibet döneminden geçiyoruz, duyarlı davranmalarımız,
kendimizi ve toplumumuzu korumamız hasebiyle inşallah en
yakın zamanda atlatacağız.
Yüce Allah cümlemizi korusun,
muhafaza eylesin, sağlık ve afiyet ihsan eylesin.
Hepimiz camii ve cemaati
özledik, çok dualar ettik, Rabbim Kabul buyursun, sevap ve
mükâfatlar ihsan etsin.
Muhterem Müslümanlar!
Camilerimizde cemaatle namaza dikkat etmek kaydıyla,
bu cumadan itibaren müsaade
ediliyor, bu güzel gelişmeyi ve
müjdeyi sizlere arz etmenin
mutluluğunu yaşıyorum.
Malumunuz salgın sebebiyle
Bulgaristan’daki olağanüstü hal
13 Mayıs’a kadar belirlenmişti.
Bu dönemi kapsayacak şekilde
Başmüftülüğümüz “Dinimizin
temel konularından biri olan
can güvenliğini” göz önünde
bulundurarak, insanımızı korumak adına camilerimizde Cuma
namazı ve cemaatle namaz uygulamasına ara vermişti. Hayat
normalleşmeye doğru gidiyor
inşallah.

nüne girmiş bulunuyoruz. Bu
günler cehennemden kurtuluş,
imkânı olanların itikâfa girme ve
kadir gecesini ihya etme günleridir.
Rabbim tuttuğumuz oruçları,
kıldığımız namazları, mukabelelerimizi ve infaklarımızı (Zekât
ve Sadaka-i fitrelerimizi) kabul
buyursun, sıhhat ve afiyetle Ra-

Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani
Cebel Belediyesini Ziyaret Etti
Bu doğrultuda Yüksek İslam
Şurasının kararı ve Başmüftümüzün talimatıyla 15.05.20
Cuma günü, camilerimizde cemaatle Cuma namazını, müteakip beş vakit namaz ve teravih
namazını cemaatle birlikte kılmaya başlayacağız.
Camii ve cemaati özledik, tefekkür dönemimizi hikmet ve
ibretle okuyanlardan eylesin
Cenab-ı Hak.
Değerli Müslümanlar!
Bu dönemde de duyarlılığımızı
sürdürmeliyiz. Yüksek İslam Şurası tarafından belirlenen ilkelere ve önerilere uymalıyız.
Camiye abdestli olarak gelelim, abdest tazelememiz ge-

rekirse o takdirde abdestliği
zarureten kullanalım, camiye
girerken ellerimizi dezenfekte
edelim, camiye maske ile girelim, camii içinde sosyal mesafeye dikkat edelim, hastalık belirtilerimiz varsa namazlarımızı
evlerimizde eda edelim. Namaz
öncesinde ve sonrasında gönül
selamıyla selamlaşalım, musafaha yapmayalım, kucaklaşmayalım. Bu dönemde imamlarımız
Hutbeleri muhtasar ve müfid
(kısa ve öz) olarak sunacaklar.
Cuma namazının farzı sonrasında hemen tesbihata geçilecek,
namazın devamını da evlerimizde tamamlayacağız inşallah.
Ramazan ayının son on gü-

Başkonsolosu Hüseyin Ergani Kırcaali’de yetim
çocuklara ramazan yardım paketleri dağıttı
Ramazan ayı dini açıdan taşıdığı önemin yanı sıra sosyal açıdan da dayanışmanın
ve yardımlaşmanın da en
yüksek olduğu aydır. İslam
dininin en kutsal ayı olan
Ramazan ayında paylaşmanın, yardımlaşmanın önemi
büyüktür.
Bu vesile ile T.C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani
bugün Kırcaali Bölge Müftülüğünü ziyaret etti. T.C. Sofya
Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ün
himayesinde, TİKA tarafından sağlanan ramazan yardım paketlerinin yetim çocuklara dağıtımı yapıldı.
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed Başkonsolosa
ve yardımların sağlanmasın-

mazan Bayramına kavuştursun.
Mübarek ay, Kur’an ve oruç
ayı, af ve mağfiret ayı ramazan
ayının son günlerindeyiz, her
anımızı tefekkür, ibadet ve hayırlar ile ikame edelim, Allah’ın
sevgi ve Rızasına nail olalım.
En Kalbi Dualarımla
Beyhan MEHMED
Kırcaali Bölge Müftüsü

da emeği geçenlere cani gönülden teşekkür etti.
Başkonsolos Ergani Bulgaristan çapında binlerce ramazan yardım paketinin da-

Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Cebel Belediye
Başkanı Necmi Ali’ye ilk resmi ziyarette bulundu. Ziyaretin odağı
Cebel’in sunduğu mükemmel iş ortamı oldu.
Belediye Başkanı Necmi Ali, Başkonsolos Ergani’ye, belediyenin iddialı kalkınma planını tanıttı. Özetle, belediye başkanı Cebel ve yerleşim yerlerinin görünümünü değiştirecek daha büyük
projeleri tanıttı.
Başkan Necmi Ali, ziyaret sonrası “Cebel Belediyesi her yatırımcıya açıktır. İş geliştirme için birçok fırsat ve mükemmel bir atmosfer sunuyoruz.
Cebel'in po tansiyeli şimdiye kadar ihmal
edildi, ancak
buna artık son
verilecek. İş
ortamı çok iyi
ve bu durum
Tü r k i ye’d e k i
yatırımcıların
kullanımına
sunulacak”
diye açıklamada bulundu.
Başkan Ali, belediyenin bölgeye yatırım yapmak için her türlü
ticari niyetine yardımcı olacağı konusunda kararlı olduğunun altını
çizdi.
Cebel Belediye Başkanı ve Başkonsolos, bölgenin olanaklarını
sunmak için Bulgar ve Türk şirketleri arasında bir ortaklık forumu
düzenlenmesini görüştü.
Diplomat ayrıca Cebel ile kardeş Bursa'nın Yıldırım ve İzmir'in
Bornova belediyeleri arasındaki ortaklığın temelini oluşturan mükemmel ilişkileri de vurguladı.
Necmi Ali, Başkonsolosa bölgedeki önemli tarihi yerlerden Ustra Kalesi’nin fotoğrafını hediye etti.

ğıtımında destekte bulunan
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğüne de ayrıca
teşekkürlerini sundu.
Kırcaali Haber
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