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Başkent Sofya'da Azerbaycan 
Şehitler İçin Mevlit Okundu

Başkent Sofya’da Banya-
başı Kadı Seyfullah Efendi 
Camisi’nde Azerbaycanın Tovuz 
bölgesinde canlarını feda etmiş 
şehitlerin ruhuna mevlid-i şerif 
okutuldu. Mevlit Azerbaycanın 
Sofya Büyükelçiliği ve Bulga-
ristan Cumhuriyyeti Müslüman-
lar Diyaneti Başmüftülüğünün 
himayesinde yapıldı. Azerbay-
canın Sofya Büyükelçiliği ve 
Başmüftülük çalışanlarının ha-
zır bulunduğu mevlitte şehitler 
için Kuran-ı Kerim tilaveti okun-
du. Bulgaristan Müslümanları 
Diyaneti Başmüftüsü Mustafa 
Aliş Hacı şehitler için dua etti. 
Sofya'da yaşayan farklı uyruklu 
çok sayda Müslüman'ın katıldığı 
mevlid sonrası ehsan verildi.

Tovuz bölgesinde neler oldu?
Ermenistan sınır güvenlik bi-

rimlerinin 12 Temmuz 2020 ta-
rihinde Azerbaycan askerlerine 
yönelik saldırısı sonrası başla-
yan çatışmalar giderek şiddet-
leniyor. Azerbaycan Savunma 
Bakanlığından yapılan açıkla-
maya göre Ermenistan ordusu 
Tovuz'un Ağdam, Dondar Kuşçu 
ve Vahitli köylerini büyük çaplı 

silahlar ve havan toplarıyla ate-
şe tuttu. Çatışmada, Azerbay-
can ordusundan biri üsteğmen 
4 asker hayatını kaybetmiş, 
4 asker yaralanmıştı. Sonraki 
günlerde de devam eden çatış-
malarda, Azerbaycan ordusun-
dan biri tümgeneral olmak üzere 
8 asker şehit olmuştu.

Azerbaycan tarafına sal-
dır ı lar ın gerçekleşt i r i ld iğ i 
Ermenistan’a ait karakollar 
Azerbaycan’ın karşı ateşiy-
le yıkıldı. Azerbaycan Devlet 
Başkanı İlham Aliyev, bir gün 
arayla önce Ulusal Güvenlik 
Konseyi’ni, daha sonra da Ba-
kanlar Kurulunu özel gündemle 
topladı ve Ermenistan’ın saldı-
rılarına ilişkin önemli mesajlar 
verdi.

Saha kaynaklarına göre söz 
konusu bölge oldukça stratejik 
bir öneme sahiptir. Öncelikle bu 
bölgede daha önceki yıllarda da 
çatışmalar yaşandığı ifade et-
memiz gerekir. Ermenistan bu 
bölgeyi ikinci cephe hattı olarak 
düşünmektedirler. Saha kay-
naklarına göre bunun temel ne-
deni coğrafi olarak alanın dağlık 

oluşu ve çatışmaya uygunluğu-
dur. İkincil olarak Bakü'ye uza-
nan Gence ve Kazah rayonu bu 
bölgenin arkasında bulunmak-
tadır. Dolayısıyla önemli bir ko-
numa sahiptir.

Ermenistan'ın Kovid-19 ile 
mücadelesindeki başarısızlığı 
ve bu durumun sebebiyet ver-
diği iç siyasetteki huzursuzluk, 
Ermenistan'ı gündem değiştir-
meye zorlamaktadır. Yani iç si-
yasette yaşanan sıkıntılar kar-
şısında gündem değiştirici bir 
araç olarak kullanılmaktadır.

Ermenistan’ın saldırılarına en 
sert tepki Türkiye’den geldi. 
Pakistan Ermenistan’ın sal-
dırılarını sert dille kınadı ve 
Azerbaycan’a desteğini ifade 
etti. Ukrayna ve Moldova ta-
raflara itidal çağrısı yapmakla 
beraber Azerbaycan’ın toprak 
bütünlüğü ve Birleşmiş Millet-
ler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 
Ermenistan’ın işgallerini sona 
erdirmesini isteyen 822, 853, 
874 ve 884 sayılı kararlarının 
uygulanması, sorunun ulusla-
rarası hukukun temel ilkelerine 
ve özellikle toprak bütünlüğü 

ilkesine uygun bir biçimde çö-
züme kavuşturulması gerekti-
ğini ifade ettiler. ABD, İngiltere 
ve diğer Batılı ülkeler taraflara 
itidal çağrısı yaptılar.

Azerbaycan topraklarının (eski 
Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi 
ve çevresindeki 7 rayonun) Er-
menistan işgali altında kalması 
hem uluslararası hukuka aykırı, 

hem de iki ülkenin mevcut aske-
ri, diplomatik, ekonomik ve di-
ğer kapasitelerine uygun değil. 
Yani, Azerbaycan uygun gördü-
ğü zamanda BM Sözleşmesi’nin 
51. maddesine dayanarak meş-
ru müdafaa hakkı çerçevesinde 
topraklarını Ermenistan işgalin-
den kurtarma hakkına ve kapa-
sitesine sahip. KH

Balçık Merkez Camiinin 
Onarımı Başladı

Balçık kasabasındaki Merkez Camiinde kapsamlı bakım ve 
onarım çalışmaları resmen başlatıldı. Onarım çalışmaları kapsa-
mında binanın tamamında ısı yalıtımı yapılacak, bina yenilenecek 
ve yeniden boyanacak. Isı yalıtım uygulamasının, sıvanın ve bo-
yanın yenilenmesi dahil olmak üzere yüksek kaliteli malzemelerle 
yapılması planlanıyor.

Balçık Müslüman Encümenliği temsilcileri, camide başlatılan 
onarım çalışmalarıyla ilgili, “Onarım çalışmaları, Müslüman En-
cümenliği ve şu anda Batı Avrupa'da çalışan birçok kardeşimizin 
yaptığı bağışlar ile gerçekleştirilmekte” diye ifade ettiler.

Kasabanın simgelerinden biri olan Balçık kasabasındaki Mer-
kez Camii, özellikle birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziya-
ret edildiği yılın yaz aylarında büyük ilgi görüyor. grandmufti.bg
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Yeni seçilen Kırcaali İl Mahkemesi 
Başkanı Kaşikova görevine başladı

Yeni seçilen Kırcaali İl 
Mahkemesi Başkanı Ve-
selina Kaşikova, yemin 
ederek görevine başladı. 
Kaşikova, yemin belge-
sini hakim ve mahkeme 
görevlilerinin katıldığı tö-
rende Filibe İstinaf Mah-
kemesi Başkanı Magdali-
na İvanova’nın huzurunda 
imzaladı.
Törenin başında konu-

şan önceki dönem Kırca-
ali İl Mahkemesi Başkanı 
Georgi Miluşev, hakim 
Kaşikova’ya idari işler 
yöneticisi görevinde ba-
şarılar diledi.
Filibe İstinaf Mahkeme-

si Başkanı Magdalina 
İvanova, yeni Kırcaali İl 
Mahkemesi Başkanı Ve-
selina Kaşikova’ya sağlık, 
başarı, bilge olmasını ve 
işinde yeni yeni başarıla-
ra imza atmasını diledi.
Yeni Kırcaali İl Mahke-

mesi Başkanı Veselina 
Kaşikova, yemin belge-
sini imzaladıktan sonra 
yaptığı konuşmada, “Biz 
Kırcaali Bölge Mahkeme-
sinde görevli hakimler ve 
mahkeme görevlileri, her 
zaman olduğumuz gibi  

birlik ve beraberlik içinde 
başarılı bir şekilde daima 
ileriye doğru yürüyeceğiz, 
çünkü bunu yapabiliyoruz 
ve her zaman izlediğimizi 
gösterdiğimiz tek yol bu-
dur” diye kaydetti.

Kaşikova, ayrıca Kırcaali 
ve bölgedeki halka hitap 
ederek, onların açtıkla-
rı davaları mesleklerinin 
boyun borcu olarak kabul 
eden Kırcaali İl Mahke-
mesi hâkimleri ve mah-

keme görevlilerinin emin 
ellerinde olduğuna kana-
at getirdi. Yeni başkanın 
ifadesine göre, onlar için 
bağımsızlıklarını savuna-
rak halk adına adalet da-
ğıtmanın yanı sıra adalet 
ve kanun önünde eşitlik 
ilkesi olmak üzere herbir 
demokratik toplumun en 
yüksek değerlerini koru-
mak şeref, boyun borcu 
ve sorumluluk.

Yeni Kırcaali İl Mahke-

mesi Başkanı Veselina 
Kaşikova, 19 Haziran 
2020’da yapılan Yüksek 
Yargı Kurulu Hakimler 
Heyeti toplantısında din-
lendikten sonra seçildi. 
Adaylığı, toplantıya katı-
lan tüm 12 Hakimler He-
yeti Üyesi tarafından oy-
birliğiyle onaylandı.

Hakim Kaşikova, tama-
men yargı alanında çalıştı 
ve 30 yılı aşkın hukuk tec-
rübesine sahip. Sırasıyla 

Momçilgrad (Mestanlı) 
Bölge Savcılığında genç 
savcı, aynı savcılıkta böl-
ge savcısı, Kırcaali Bölge 
Savcı Yardımcısı, Kırcaali 
Bölge Mahkemesinde ha-
kim, Kırcaali Bölge Mah-
kemesi Başkanı, Kırcaali 
İl Mahkemesinde hakim 

görevlerinde bulundu. 
2009 yılından beri Kırcaali 
İl Mahkemesi Başkan Yar-
dımcısı görevini yürüttü. 
Yargıtay ve Yüksek İdare 
Mahkemesi hakimi olmak 
üzere en yüksek rütbeye 
sahip.

             Kırcaali Haber

Bakan Taneva: Buğday 
verimi %71 daha düşük

Bulgaristan Ulusal Televizyonunda (BNT) yayınla-
nan Sabah Kuşağı programına konuk olan Tarım Gıda 
ve Orman Bakanı Desislava Taneva, bu yıl daha az 
buğday hasadı beklendiğini ve bunun ana nedeninin 
ülkenin belirli bölgelerinde kuraklık yaşanması oldu-
ğunu bildirdi.

Bakan’ın ifadesine göre, Bulgaristan’ın buğday am-
barı olarak bilinen Dobriç ilinde sorun hissedilmeye 
başlandı ve şimdiye kadar bölgede hasat geçen yıla 
göre % 71 daha düşük.

Taneva, bu tür sorunların esas olarak ülkenin doğu 
bölgelerinde yaşandığını belirtti. Silistre, Varna, Bur-
gaz, Sliven ve Yanbol illerinde buğday verimi 2019'a 

göre % 45-53 daha düşük. Bakan, özetle bu yıl verim-
de toplam % 25'lik bir düşüş öngörüyor. Bakan, verile-
re rağmen ekmek fiyatlarının yükselmesini beklemiyor 
ve Bulgaristan'ın büyük bir net buğday ihracatçısı ol-
maya devam edeceğini öngörüyor.

Taneva, meyve ve sebze fiyatlarında da bir artış bek-
lemiyor, belki de bazılarının fiyatlarının dolu ve dondan 
kaynaklanan hasar nedeniyle yükseleceğini düşünü-
yor. Bakan, don nedeniyle % 35'i tamamen yok olan 
kayısıyı buna örnek verdi.

Faizsiz kredi garanti programı yıl sonuna 
kadar uygulanmaya devam edecek

Bulgaristan Kalkınma 
Bankası'nın (BBR) koro-
navirüs (COVID-19) salgı-
nı nedeniyle geçici olarak 
çalışamayan ücretli izinde 
olan ve sigorta primlerini 
kendileri ödeyen kişilere 
verilen faizsiz kredi bor-
cunu teminat altına alan 
programı uygulamada 
kaydedilen ilerlemeye 
ilişkin veriler, 5 Temmuz 
2020 itibariyle ticari ban-
kalar tarafından kişilere 
yönelik onaylanmış top-
lam faizsiz kredi tutarının 
47 milyon levanın üzerin-
de olduğunu gösteriyor.

Programın ortakları olan 
ticari bankalara 11 364'ü 
onaylanan ve 1 645'i de-
ğerlendirme aşamasında 
olan 19 504 kredi başvu-
rusu yapıldı.

Talep edilen kredi borç-
larının ortalama değeri 4 
190 leva. Kredi başvurula-
rının yüzde 74'ü iş sözleş-
mesi kapsamında çalışan 
kişiler, geri kalan % 26'sı 
ise sigorta primlerini ken-
dileri ödeyen kişiler tara-
fından yapıldı.

Önlemin amacı, koro-
navirüs salgını nedeniyle 

geçici olarak çalışama-
yan ücretli izinde olan 
ve serbest meslek sahibi 
olup kendi hesabına çalı-

şanlara yardımcı olmak. 
Onlar, bir seferde veya 
her biri 1 500 levalık üç 
dilimde ödenen 4 500 
levaya kadar kredi alma 
olanağına sahip. Kredile-
rin maksimum geri ödeme 
süresi 5 yıl olup ödemesiz 
dönem minimum 6 ay ve 
maksimum 24 ay. Kredi 
alanlar ne teminat öde-
mesi yapacaklar, ne kredi 
faizi, ne kredi komisyonu 

ne de gecikme faizi öde-
yecekler.

Haziran ayı sonunda 
Bakanlar Kurulu kararıy-

la bu programa başvuru 
koşulları daha fazla kişi-
nin programa katılması-
na izin verecek şekilde 
değiştirildi. Faizsiz kredi 
başvurusunda bulunan 
çalışanların kredi baş-
vurusunda bulundukları 
sırada ücretsiz izinde ol-
maları gerekmemekte. 
Sigorta primlerini kendi-
leri ödeyen kişiler, yalnız-
ca 2020 yılının ilk çeyreği 

için değil, bir sonraki üç 
çeyrek için de gelirlerin-
de % 20'lik bir düşüş ol-
duğunu beyan edebilirler. 

Sosyal güvenlik 
primleri ile ilgili 
de değişiklikler 
var, onlarla ilgili 
sadece 6 aylık 
bir döneme iliş-
kin beyanname 
verilmesi yeterli. 
Değişiklikler ti-
cari bankaların 
her birinde kade-
meli olarak yü-
rürlüğe girecek 
ve önümüzdeki 
haftanın başına 
kadar tüm ban-
kaların gerekli 
hukuki ve teknik 

değişiklikleri yapmış ol-
ması bekleniyor.

BBR, kredi başvuruları-
nı değerlendirmez, ancak 
devlet tarafından des-
teklenen portföy garanti 
sistemine ticari bankalar 
tarafından onaylanmış 
kredileri de dahil eder.

Faizsiz kredi garan-
t i programının süresi 
2020’in sonunda dolacak.

             Kırcaali Haber

Zalist Mahallesi yolu asfaltlanacak
Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesine bağlı Sindeltsi 

(Sindeli) köyü ile Zalist Mahallesi, asfalt yolla birbiri-
ne bağlanacak. İki yerleşim yeri arasındaki mesafe 
1 kilometre, bu yolun sadece bir kısmı asfaltlı. Yolun 
tamamının asfaltlanması bekleniyor. Bu, Sindeltsi ve 

Karamfil (Kulfalı) 
köyleri arasında-
ki 2.1 km'lik ilçe 
yolunun yeniden 
as fa l t l anması 
işlemi tamam-
landıktan sonra 
gerçekleşecek.

Daha sonraki 
bir aşamada Ka-

ramfil ve Çayka köylerinde bulunan sokakların asfalt-
lanmasına geçilecek. Yol bakım ve onarım çalışmaları, 
2020 Yılı Momçilgrad İlçesinin Altyapısının Yenilen-
mesi Programı kapsamında yürütülüyor. Momçilgrad 
merkezi ve semtleri de dahil olmak üzere 21 yerle-
şim yerinde ve mahallede toplam 16 kilometrelik yol 
ve sokakların bakım ve onarım çalışmaları yapılması 
planlanmakta.
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Koalisyon hükümeti görev süresini 
tamamlayacağını açıkladı 

Hükümet ortağı parti-
lerin yöneticilerinin bir 
araya geldiği toplantının 
ardından basına yapılan 
açıklamaya göre, koalis-
yon hükümeti görev süre-
sini tamamlayacak. Şimdi-
lik İçişleri Bakanı Mladen 
Marinov’un, Maliye Baka-
nı Vladislav Goranov’un 
ve Ekonomi Bakanı Emil 
Karanikolov’un istifaları 
erteleniyor. Kadro deği-
şikliği konusu, gensoru 
önergesinin reddedilme-
sinden sonra ele alınacak. 
Yaklaşık bir buçuk saat 
süren toplantıda Birleşik 
Vatansever İttifakı’nın söz 
konusu üç bakanın istifa 
kararına karşı çıktığı an-
laşıldı.

Borisov, “Onların şimdi 
bölünmeyip iktidar koa-
lisyonu olarak Mecliste 
çoğunluğa sahip olduğu-
muzu göstermemiz ge-
rektiği görüşüne kesinlikle 
katılıyorum” diye kaydetti. 
Başbakan, üç bakanın is-
tifalarını istemesiyle ilgili 

şunları söyledi: “Özür di-
lerim, ancak GERB il ko-
ordinatörleri, yani partim 
harekete geçmemi talep 
ettiğinde ben harekete 
geçiyorum. Bu istifaları 
bu yüzden istedim”.

Başbakan Bor i sov,  
“Bulgaristan’ın yönetimin-

de hukukun üstünlüğü il-
kesi uygulanıyor. İstifa 
dilekçeleri bana verildi. 
Üç bakanı da çok dikkat-
le dinledik. Gerçekten de 
büyük destek görüyorlar 
ve her birinin hüküme-
tin başarılarına önemli 
katkısı var” dedi ve her 

bir bakanın elde ettiği 
başarılarını saydı. Ba-
kan Goranov’un finansal 
istikrarın elde edilmesi, 
ülkemizin Avrupa Birliği 
(AB) Bankacılık Birliğine 
katılmasına önemli kat-
kılar sağladığını belirten 
Borisov, bakan Marinov 

hakkında şunları ifade 
etti: “İçişleri Bakanı bü-
yük çaba gösterdi. Faili 
meçhul cinayet yok. Ay-
rıca protestolarda yapılan 
provokasyon amaçlı ey-
lemlerin hangi senaryola-
ra göre gelişmekte olduğu 
netleşse de, kamu düzeni-
nin korunması için büyük 

çaba sarf ediyor”. Başba-
kan, bakan Karanikolov’u 
ise şu sözlerle övdü: 
“Emil Karanikolov, üç yıl 
gayri safi yurt içi hasıla-
nın (GSYİH) büyümesine 
katkıda bulundu - yatırım-
larda ve GSYİH'da rekor 
artış oldu”.

             Kırcaali Haber

Mezbaha yatırımlarına devlet desteği
Hayvan üreticileri, mez-

baha (hayvan kesimhane-
si) kurulmasına yatırımlar 
olarak adlandırılan yeni 
bir devlet destek progra-
mına başvurabilir. Baş-
vurular, proje faaliyetinin 
uygulandığı yerlere göre 
Devlet Tarım Fonu il mü-
dürlükleri tarafından 15-
31 Temmuz 2020 döne-
minde kabul edilecek.

Program kapsamında 
maksimum yardım miktarı 
90 000 leva olup yapılan 
yatırım maliyetlerinin % 
50'sine kadarki kısmı kar-
şılanacak. Destek, sabit 
kesimhanelerin inşası ve 
/ veya kendi büyük geviş 
getiren hayvanlarının (süt 
ve et üretimi) ve / veya kü-
çük geviş getiren hayvan-
larının kesimi ve etlerinin 
parçalanması için mobil 

kesimhane satın alma 
maliyetlerinin bir kısmı-
nı karşılayacak şekilde 

sermaye sübvansiyonu 
şeklinde sağlanacak. 
Fonlar, yatırımın program 
hedeflerine uygun olarak 
gerçekleştirildiği kanıt-
landıktan sonra başvuru 
sahibinin banka hesabına 
yatırılacak.

Program bütçesinden 
2020 yılı için ayrılan fon 
miktarı 2 500 000 leva 

olup başvuru prosedürü-
ne göre tükenene kadar 
başvuran vatandaşlara 
dağıtılacak.

Devlet destek programı-
nın amacı, çiftçileri işlet-
melerinin verimliliğinin ve 
sürdürülebilirliğinin artırıl-

masına ve özellikle üretim 
maliyetlerini azaltmaya ya 
da üretimlerini iyileştirme-
ye ve yeniden yönlendir-
meye yönelik yatırım yap-
maya teşvik etmek.

Programa, başvuru ta-
rihinden en az 3 (üç) yıl 
önce 29 Ocak 1999 ta-
rihli 13 sayılı Yönetmelik 
uyarınca kaydını yaptı-
ran büyük geviş getiren 
hayvanlar ve/veya küçük 
geviş getiren hayvan-
lar yetiştiren çiftçiler ve 
Tarım Gıda ve Orman 
Bakanı'nın emriyle faa-
liyet alanları tanımlanan 
kuruluşlar ve üretici grup-
ları başvurabilirler. Devlet 
destek programını uygula-
ma talimatları ve ilgili bel-
geler Devlet Tarım Fonu 
kurumsal sitesinde bulu-
nabilir.     Kırcaali Haber

AK, Bulgaristan’a yönelik destek tedbiri onayladı
Avrupa Komisyonu, 

Bulgaristan’daki maaş 
sübvansiyonlarını des-
teklemek için iki tedbiri 
onayladı. Birincisi, '60 / 
40 'olarak bilinen destek 
tedbiri olup bu tedbiri uy-
gulama süresi uzatıldı ve 
kapsamında değişiklik 
yapıldı.
Söz konusu tedbirin 

kapsamı, diğer eğitim, 

diş hekimliği muayene-
hanesi ve diğer sağlık 
hizmetlerinin yanı sıra 
ücret desteği alma ko-
şullarına uyan üç kate-
goride personel daha 
olmak üzere üç sektörü 
daha kapsayacak şekil-
de genişletildi. Ayrıca 
destek tedbirinin süresi 
2020 yılı sonuna kadar 
uzatılıyor.

Destek tedbiri, ilk baş-
ta onaylanan 1,5 milyar 
leva bütçeden finanse 
edilecek.
İkinci tedbirin tahmini 

bütçesi 40 milyon leva 
olup her bir faydalanı-
cıya ayda 290 leva des-
tek sağlanacak. Tedbire 
ulaşım, otelcilik, resto-
rancılık sektöründe faa-
liyet gösteren ve seyahat 

acenteciliği hizmetleri 
sunan koronavirüs salgı-
nından en çok etkilenen 
her büyüklükte şirket 
başvuru yapabilir.
Destek tedbirine Avru-

pa Sosyal Fonu tarafın-
dan ek finansman sağ-
lanacak ve maksimum 
2020 yılı sonuna kadar 
sürecek.
            Kırcaali Haber

Momçilgrad’da yeni spor 
sahası inşa edilecek

Momçilgrad'ın (Mestanlı) şehrinin “Orpheus” 
semtinde yeni spor sahası inşa edilecek. Proje 
uygulama sözleşmesi, Momçilgrad Belediye Baş-
kanı İlknur Kazim ile Momçilgrad ve Krumovgrad 
İlçeleri Yerel Girişim Grubu Derneği İcra Müdürü 
Mariyka Hristozova arasında imzalandı. Momçilg-
rad Belediyesi tarafından sağlanan 360 metrekare 
arsa üzerine kurulacak tesisin yapımına başlan-
ması bekleniyor. Tesis, basketbol ve voleybol oy-

nanabilecek çok fonksiyonlu bir spor sahası ola-
cak. Ayrıca çeşitli açık alan fitness ekipmanlarının 
bulunduğu bir alan olacak. Engelliler de kendileri 
için özel bir aletin yerleştirileceği sahada fitness 
egzersizleri yapabilecekler. Proje kapsamında ka-
meriye kurulacak, saha içi yollar yapılacak, bank-
lar ve çöp konteynerleri konulacak.

İlknur Kazim, projeyle ilgili şunları kaydetti: 
“Momçilgrad Belediyesi, yıllardır kitle sporlarına 
yönelik tutarlı bir politika izlemekte. Amacımız, 
dinlenmek için koşullar ve şehirde ve diğer yerle-
şim yerlerinde spor için fırsatlar yaratmak. “Orp-
heus” semti sakinleriyle yaptığımız görüşmelerde 
onlar, bölgede bir spor sahası inşa edilmesine ih-
tiyaç duyulduğunu dile getirdiler. Sadece bu taah-
hüdü değil, bir oyun alanının inşasına ilişkin başka 
bir taahhüdü de gerçekleştirmek üzereyiz. Spor 
sahasının yanında olacak olan oyun parkı projesi 
için gerekli finansman belediye bütçesinden sağ-
lanacak”.                                     Kırcaali Haber
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Momçilgrad Belediye Başkanından 
Arda takımının kalecisine plaket
Bu sezon Birinci Lig’de 

oynayan Kırcaali Arda 
futbol takımına katılan 
Momçilgrad (Mestanlı) 
kasabasından Mesut 
Yusuf, Belediye Baş-
kanı İlknur Kazim ta-
rafından plaketle ödül-
lendirildi. 28 yaşındaki 
kaleci, bu sezon top-
lam 4 maçta Arda for-
ması giydi ve böylece 
Momçilgrad'dan futbol-
cuların neredeyse yirmi 
yıllık bir süre boyunca 
elit takımlarda oyna-
madığı dönemi kesinti-
ye uğrattı. Mesut Yusuf, 
Arda’nın 1:1 biten Birin-
ci Lig’de şampiyon olan 
Razgrad (Hezargrat) 
Ludogorets takımı ile 
karşılaşmasında, Filibe 
Botev takımına 1:0’lık 
skorla galip geldiği kar-

şılaşmasında, berabere 
kaldığı Vratsa (İvraca) 
Botev takımı ile karşı-
laşmasında ve Varna 

Çerno More takımı ile 
karşılaşmasında kale-
cilik yaptı.
Mesut Yusuf, Mom-

çilgrad Rodopi-1935 
Futbol Kulübünde yetişti 
ve kulübün altyapısında 
her bir evreden geçti. 

Üçüncü Lig’de oynadığı 
sırada Arda formasıyla 
oynadı. Futbolcu, ayrıca 
2 yıl İzmir’in Göztepe 
takımı adına oynadı.
Belediye Başkanı İlk-

nur Kazim, ”Momçilg-
rad, Mesut Yusuf’un 
tüm bu yıllarda spor 
alanında elde ettiği 
başarılarından dolayı 
gurur duyuyor. Mesut 
Yusuf’un karakteri ve 
özgüveni sayesinde 
ilçemizi en iyi şekilde 

temsil etmesi bizim için 
gurur verici. Kendisine 
sağlık, prensiplerini sa-
vunmasını ve kişisel ve 
mesleki anlamda daha 
da başarılı olmasını di-
leriz” diye kaydetti.
Belediye Başkanı, 

yetenekli futbolcuya 1 
numaralı kaleci forması 
hediye ederek oynadı-
ğı takımla birlikte neşeli 
vakitler geçirmesini di-
ledi.
           Kırcaali Haber

Bilim adamları COVID-
19’un etkisinin en az 1 yıl 

süreceğini söylüyor
Ulusal Bulaşıcı ve Paraziter Hastalıklar Merkezin-

de görevli viroloji uzmanı Doç. Dr. İvaylo Aleksiev, 
BNT’ye verdiği demeçte, ”Bilim adamları hala koro-
navirüsün (Covid-19) mutasyonları hakkında henüz 
hipotezlere sahip. Hedefimiz mutasyonları izlemek. 
Dünyada virüs ile ilgili olup bitenler izleniyor” diye 

kaydetti.
Doç. Aleksiev, “Hastalığı geçirmekte zorlanan bir 

kişinin bağışıklığının, hafifçe geçiren başka bir ki-
şinin bağışıklığı arasında bağlantı olduğuna dair 
hiçbir kanıt yok. Çapraz bağışıklığın etkisine dair 
bir kanıt da yok” dedi.
Bilim adamlarının ifadesine göre, Covid-19'un 

mevsimsel grip olup olmayacağını söylemek için 
henüz çok erken, ancak hızlı yayılması göz önüne 
alınırsa etkisi en az bir yıl sürecek.
Şu anda dünya genelinde koronavirüsün Avrupa 

kıtasında ortaya çıkan türü (suşu) dolaşıyor.
Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Referans 

Laboratuvarı Müdürü Doç. İvan İvanov, “Ülkemizde 
iki hastada Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan türü 
tespit edildi. Bu hastalara bu türün nasıl bulaştığı 
belli değil. Söz konusu kişiler Blagoevgrad (Yukarı 
Cuma) şehrinden. Virüsün mutasyonu yayılımını 
kolaylaştırır. Daha önce koronavirüsün bir türü bu-
laşan hastaların yeni bir virüs türü bulaşabileceği 
ortaya çıktı” diye kaydetti.
Şu anda 90'dan fazla aşı türü geliştirilmekte.
Doç. İvanov, her yıl virüsün farklı türlerinin do-

laşacağına inanmıyor. Bununla birlikte hangi tür-
lerinin baskın olacağı belli değil. Dünyanın geri 
kalanından öne çıkan küçük kümeler var, ancak 
bir Bulgaristan’da ortaya çıkan bir türünün olduğu 
henüz söylenemez. Bu hala bir hipotez” dedi.

Donçev: Erken seçim yapmak için bir neden 
yok, ancak kabinede değişiklikler olacak
Başbakan Yardımcısı 

Tomislav Donçev, Mec-
listeki çoğunluğun ana 
muhalefetteki Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 
İttifakı tarafından yolsuz-
lukla mücadelede başarı-
sızlık gerekçesiyle Boyko 
Borisov hükümetine karşı 
sunulan beşinci gensoru 
önergesini reddetmesin-
den sonra Bulgaristan 
Ulusal Radyosu’na (BNR) 
verdiği röportajda, “Erken 
seçim yapmak için bir ne-
den yok, ancak kabinede 
değişiklikler olacak. Gen-
soru önergesi kabul edil-
medi, ancak Parlamenter 
aritmetiğinin özellikleri 
nedeniyle değil, politik 
mantığa bu uygun olduğu 
için kabul edilmedi. İki ay 
önce, kış ortasında erken 
seçim yapmanın bir anla-
mı veya yararı yok” diye 
yorum yaptı.
Mevcut hükümetin dö-

neminin sonuna kadar 
önünde duran en acil gö-
revlerini sayan Donçev, 
“İkinci daha temel gerek-
çe, bu hükümetin daha 
yapacak çok işi var” dedi.
Enerji projelerinin ta-

mamlanmasının da hü-
kümetin öncelikleri ara-
sında olacağını belirten 
Donçev, ”İlk görev, ko-
ronavirüs (COVID-19) 
salgının sağlık, sosyal 
ve ekonomik sonuçları-
nın üstesinden gelmek. 

Bu, yarım yıldan fazla bir 
zaman dilimini kapsayan 
bir sonraki dönemde ça-
lışmalarımızın ana odağı 

olacak. İkinci ana konu, 
bize AB’nin finansman 
paketine erişim sağlaya-
cak tüm belgelerin hazır-
lanması” diye kaydetti.
Başbakan Yardımcısı, 

“Büyük bir görev - elekt-
ronik oy kullanma maki-
nesi ile oy kullanmanın 
uygulanması için organi-
zasyon oluşturmak ola-
cak” diye açıkladı. Bu-
nun Seçim Kanununda 
değişiklikler yapılmasını 
gerektireceğini kaydeden 
Donçev, hükümetin pos-

ta yoluyla da oy kullanma 
gibi başka bir uzaktan oy 
kullanma uygulamasının 
da test edilmesine yöne-

lik seçenek arayacağını 
söyledi. Onun ifadesine 
göre, uzaktan elektronik 
oylamanın güvenliği he-
nüz garanti altına alınmış 
değil.
Başbakan Yardımcısı, 

koronavirüs salgınının 
sağlık, sosyal ve ekono-
mik sonuçlarının üstesin-
den gelmek için AB’den 
29 milyar avro tutarında 
finansman sağlanması-
na ilişkin anlaşmaya da 
değindi. Donçev, ”Bulga-
ristan için iyi bir anlaşma, 

AB için iyi bir anlaşma. 
Birlik, bu zor günlerde 
AB vatandaşları ve her 
bir üye devlet için önemli 

bir anlamı olduğunu gös-
terdi” dedi.
Donçev, AB’den sağla-

nacak mali kaynakların 
nasıl harcanacağının 
sadece GERB ve Birle-
şik Vatanseverler İttifakı 
Koalisyon Kurulu toplan-
tısında değil önümüzdeki 
aylarda tüm paydaşlarla 
görüşülmesi gerektiği-
ni vurguladı. Başbakan 
Yardımcısı, bununla ilgili 
”Tartışılmak, eleştirilmek 
üzere bir plan sunmak is-
tiyorum” dedi.
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Ardino Belediyesi, yedi yıllık 
entegre kalkınma planı hazırlıyor

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

Toplantıda Prof. Dr. Mi-
mar Valeri İvanov, Doç. 
Dr. İliya Kopralev, Nikolay 
Ençev, Ardino Belediye 
Başkanı Müh. İzzet Şa-
ban ve Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram 
hazır bulundular.

Ardino İlçesi Entegre 
Kalkınma Planının geliş-
tirilmesi ve hazırlanması-
nın koordine edilmesi için 
Belediye Başkanı Müh. 
Şaban’ın emriyle beledi-
yede görevli uzmanlar-
dan, kurum temsilcileri 
ve muhtarlardan oluşan 
bir çalışma grubu oluştu-
ruldu. Onlar da toplantıya 
katıldılar.

Ardino İlçesi Entegre 
Kalkınma Planının ha-
zırlanması konusunda 

danışman olarak görev-
lendirilen Prof. Dr. Mimar 
Valeri İvanov, Doç. Dr. 
İliya Kopralev ve Nikolay 
Ençev, katılımcıları pla-
nın uygulamasına yönelik 
stratejik hedefler, kılavuz-
lar ve önceliklerle tanış-
tırdılar. Danışmanlar, “Ar-

dino Belediyesi, Entegre 
Kalkınma Planı geliştiren 
ülkedeki ilk belediyeler-
den biri. Bizim hedefimiz, 
ilçeye gelecekte planlı 
kalkınması için bir şans 
verecek olan uygulama 
açısından gerçekçi bir 
belge hazırlamak. Ardino 

Belediyesi, reklamlarla 
ve turistik yerlere yatırım 
çeken bölgenin tanınan 
bir turizm merkezi haline 
gelebilir. Ancak hepimizin 
çabalarını birleştirerek Ar-
dino ilçesini arzu edilen 
refaha ulaştırabiliriz” diye 
kaydettiler.

Ardino Belediye Başkanı 
Müh. Şaban, önümüzdeki 
yedi yıl için planlama ve 
vizyonun belirlenmesinin, 
toplumsal yaşamın tüm 
sektörlerinde orta vadede 
ilçenin gelişmesi için şart 
olduğunu belirtti.

2021-2027 Dönemi Ar-
dino İlçesi Entegre Kal-
kınma Planı, Bölgesel 
Kalkınma Kanununun 
gereklerine uygun olarak 
hazırlanıyor. Plan, ilçenin 
sürdürülebilir kalkınması 
için orta vadeli hedefleri 
ve öncelikleri ve Entegre 
Bölgesel Kalkınma Sis-
temi ve Ardino Belediye-

si Genel Kalkınma Planı 
uyarınca diğer belediye-
lerle olan ilişkilerini tanım-
layacak.

Hatırlanacağı üzere ye-
rel yönetim, vatandaşların 
görüşünü almak için be-
lediyenin kurumsal web 
sitesi üzerinden 2021-
2027 döneminde Ardino 
ilçesinin gelişimine ilişkin 
kılavuzlara yönelik çevri-
miçi bir anket gerçekleş-
tiriyor. Arzu eden herkes 
30 Temmuz 2020 tarihi-
ne kadar anket formunu 
elektronik yolla veya kağıt 
üzerinde doldurarak Ardi-
no Belediyesine sunabilir.

Borisov hükümetine karşı beşinci 
gensoru önergesi de reddedildi

Bulgaristan Meclisi, 
ana muhalefetteki Bul-
garistan Sosyalist Partisi 
(BSP) İttifakı tarafından 
yolsuzlukla mücadelede 
başarısızlık gerekçesiyle 
Boyko Borisov hükümeti-
ne karşı sunulan beşinci 
gensoru önergesini red-
detti.
Yapılan oylamada 102 

milletvekili kabul oyu 
kullanırken 124’ü ret oyu 
kullandı, 11 milletvekili 
çekimser kaldı. Genso-
ru önergesi BSP İttifakı, 
Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) milletvekilleri 
ve 1 bağımsız milletve-
kili tarafından destek-
lendi. Gensoru önergesi 
iktidardaki Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin 
Vatandaşlar (GERB) ve 
Birleşik Vatanseverler İt-
tifakı, Veselin Mareşki ve 
8 bağımsız milletvekili ta-
rafından reddedildi.
İkinci kez yolsuzlukla 

mücadelede başarısızlık 
gerekçesiyle hükümet 
hakkında gensoru öner-
gesi veren muhalefet itti-
fakı, beşinci kez hüküme-

ti düşürmeye çalıştı.
Sol görüşlü partiler, 

2018 yılında da yolsuz-
lukla mücadelede başarı-
sızlık gerekçesiyle Boyko 
Borisov’un üçüncü hükü-
metini düşürmeye çalış-

mıştı.
Diğer üç gensoru öner-

gesi, milli güvenlik, sağlık 
ve çevre ve politikaların-
da başarısızlık gerekçe-
siyle verilmişti.
Ancak bu defa dün ya-

pıaln gensoru önergesi 
görüşmeleri sırasında 
Ulusal Meclis binası 

önünde protesto gösteri-
leri yapıldı.
Bugün yapılan oyla-

ma sırasında da Meclis 
önünde protesto eylemi 
yapılıyordu.
Vatandaşlar, saat 9.00 

sularında bir araya top-
lanmaya başladılar ve 
oylamadan yarım saat 
önce saat 11.00 sula-
rında Meclis önündeki 
Kurtarıcı Çarı Caddesini 
kapattılar.
Oylamadan birkaç da-

kika önce BSP İttifakı 
milletvekilleri, Başbakan 

Boyko Borisov’un Meclis 
Genel Kurulu salonunda 
hazır bulunmamasından 
dolayı öfkesini dile getir-
diler.
Başbakan, dün genso-

ru önergesinin görüşül-
düğü Meclis 
Genel Kurulu 
toplantısında 
da hazır bulu-
namadı, çünkü 
AB Konseyine 
katılmak için 
Brüksel’de bu-
lunuyordu.
B S P  M i l -

letvekili Filip 
Popov, bugün 
Borisov’un hü-
kümetinin ka-
deri hakkında 
karar alınacağı 
için kendisinin 
Meclis Genel 

Kuruluna davet edilmesi-
ni istedi.
Meclis Başkanı Tsveta 

Karayançeva, Başbaka-
nın Brüksel’den dönmek 
üzere yola çıktığını ve 
Meclise gelmesine imkan 
olmadığını izah etti.         
            Kırcaali Haber

Cebel ilçesinde köy 
içi yolların onarımı 

devam ediyor
Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali’nin seçim döne-

minde tanıttığı ilçenin gelişimine yönelik programında 
öngörülen faaliyetler tamı tamına uygulanmakta ve yaz 
aylarında yapılan yerleşim yerlerinin sosyal altyapısının 
iyileştirilmesine yönelik çalışmaların kapsamı giderek 
daha da genişliyor.

Köy içi yolların onlarca kesimi asfaltlandı.
Dobrintsi (Hasanoğullar), General Geşevo (Gölcük), 

Ustren (Ustura), Mrejiçko (Tüller), Kozitsa (Ahmetdere), 
Ridino (Yardere), Velikdençe (Kabaağaç)ve Rogozari 
(Hasırcılar) köylerinde yeni asfalt kaplama çalışması 
yapıldı.

Bu hafta Duşinkovo (Canbaşallı), Polyanets (Satıköy), 
Podvrıh (Tepealtı), Çakaltsi (Çakallar), Slınçogled (Ho-
caköy), Tütünçe (Arslan Hoca), Vılkoviç (Kurtköy), Pla-

zişte (Ak Kayrak), Potoçe (Dereköy), Tsırkvitsa (Kırseli), 
Mişevsko (Küçük Viran) ve Borovitsa semtinde yol ya-
pım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Necmi Ali, daha görevinin başında 
parça parça çözüm yöntemiyle çalışmayacağını ve yer-
leşim yerlerinde karayolu altyapısına ilişkin sorunlara 
kökten çözüm arayacağını söylemişti.
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Ombudsman Kovaçeva, polis şiddeti iddialarının 
etkili ve hızlı bir şekilde soruşturulmasını istedi

Bulgaristan Kamu De-
netçiliği (Ombudsman-
lık) kurumundan yapı-
lan açıklamada Ulusal 
Kamu Denetçisi Diana 
Kovaçeva’nın, İçişleri Ba-
kanı Mladen Marinov'a 
Sofya'nın merkezinde 
yapılan protesto gösteri-
sinde Evgeni Marçev ve 
Dimitır Pedev isimli iki 
vatandaşın tutuklanması 
sırasında polis memurları 
tarafından aşırı güç kulla-
nıldığı iddiaları hakkında 
kapsamlı, tarafsız ve etkili 
bir soruşturma yapılması-
nı talep ettiği bir mektup 
gönderdi.

Mektupta şu ifadeler yer 
aldı: “Medyada yer alan 
görüntüler ve kuruma şi-
kayet yapılmasından dola-
yı sizden yardım istirham 
ediyorum ki görüntüler-
den 10 Temmuz 2020’de 
başkentte yapılan protes-
to sırasında vatandaşla-
rın polis tarafından aşırı 
fiziksel güç kullanımına 
maruz kaldığı şüpheleri 
olduğu aşikar. Çok sayıda 
polis memurunu fiziksel 
güç kullandığını gösteren 

videolar özellikle endişe 
verici”.

Diana Kovaçeva’nın 13 
Temmuz 2020 tarihli em-
riyle ve kuruma yapılan 
şikayete dayanarak Kamu 
Dnetçisi, Ulusal Önleme 
Mekanizması ekibinin 
Sofya Emniyet Müdürlüğü 
01 Bölge Karakolu ve 03 
Bölge Karakolu’nda bu-

lunan nezarethanelerde 
derhal inceleme yapma-
sını emretti.

Kovaçeva, ”Sağlık du-
rumlarının kötüleşt iği 
tespit edilen ilk muaye-
nelerden sonra iki şah-
sın neden hastanelere 
götürülmediği nedenleri-
ni açıklığa kavuşturmak 
özellikle önemli” diyor.

Kamu Denetçisi, söz 
konusu iki şahsın tutuk-
lanması sırasında polis 
memurları tarafından 
aşırı güç kullanıldığı iddi-
aları hakkında kapsamlı 
bir soruşturma yapılma-
sında ısrar ediyor, soruş-
turma sırasında toplanan 
tüm belgeler dahil olmak 
üzere tam, zamanında ve 

doğru bilgi verilmesini, 
tutuklu kaldıkları sürede 
kullanılan video gözetim 
kameralarındaki görün-
tülerin kopyasını talep 
ediyor.

Kovaçeva, Kamu De-
netçisinin bir insan hak-
ları savunucusu olarak 
Anayasa’da belirtilen ro-
lünün, yetkili makamlar 
karşısında insan hakları-
nın gözetilmesine ilişkin 
anayasal ve uluslararası 
yasal garantilerin yanı 
sıra Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’nin içti-
hadında belirlenen insan 

hakları standartlarını ana 
hatlarıyla belirtmek oldu-
ğuna dikkat çekiyor.

Kamu Denetçisi, Avru-
pa Birliği ve uluslararası 
standartlarına ve Bulga-
ristan mevzuatına uygun 
olarak, kolluk kuvvetleri 
tarafından fiziksel güç 
ve yardımcı araçlar kul-
lanımında orantılılık olup 
olmadığını incelemek 
gerektiğini vurguluyor. 
Bu ilkeye göre, kullanılan 
kuvvet meşru amacın ger-
çekleştirilmesine kesinlik-
le uygun olmalı.

             Kırcaali Haber

Ticari bankalar, yaklaşık 50 milyon leva 
tutarında faizsiz kredi başvurusu onayladı

Bulgaristan Kalkınma 
Bankasının (BBR) 13 
Temmuz 2020 itibariy-
le en son verileri, ticari 
bankalara 4 500 levaya 
kadar 20 677 faizsiz kre-
di başvurusu yapıldığını 
gösteriyor. Toplam 11 
986 başvurunun onay-
landığı, 1 701’inin ise de-
ğerlendirme aşamasında 
olduğu anlaşıldı.
Verilere göre, t icar i 

bankalar tarafından kişi-
lere yönelik onaylanmış 
toplam faizsiz kredi tutarı 
yaklaşık 50 milyon leva, 
ortalama tutarı ise 4 200 
leva. Başvuru sahipleri 
arasında en çok sayıda 
olanlar koronavirüs (CO-
VID-19) salgını nedeniyle 
geçici olarak çalışama-
yan ücretli izinde olan 
kişiler olması yönünde-
ki eğilim devam ediyor. 
Başvuru sahiplerinin üçte 
ikisi iş sözleşmeleri kap-
samında çalışan kişiler 
olup kalan diğer üçte biri 
ise sigorta primlerini ken-
dileri ödeyen kişiler.
Faizsiz kredi garan-

t i programının süresi 
2020’in sonunda dolacak. 
Programın ortakları top-
lam 12 ticari banka olup 
halihazırda 10 banka fa-
izsiz kredi başvurusu ka-
bul etmeye devam ediyor. 

Bunlar Allianz Bank, Dev-
let Tasarruf Kasası (DSK) 
Bankası, Investbank, Bir-
leşik Bulgaristan Bankası 
(OBB) Fibank (PİB), Posta 

Bankası (Postbank), Ra-
iffeisenbank, D Ticaret 
Bankası, Merkez Koope-
ratif Bankası ve UniCredit 
Bulbank. Program kapsa-
mında sağlanan finansal 
kaynakları tüketen ve baş-
vuru kabulünü durduran 
ilk bankalar International 
Asset Bank ve Belediye 
Bankası oldu.

Faizsiz kredi garanti 
programının amacı, koro-
navirüs salgını nedeniyle 

geçici olarak çalışama-
yan ücretli izinde olan ve 
sigorta primlerini kendile-
ri ödeyen kişilere yardım 
edilmesi. Onlar, bir se-

ferde veya her biri 1 500 
levalık üç dilimde ödenen 
4 500 levaya kadar kre-
di alma olanağına sahip. 
Kredilerin maksimum geri 
ödeme süresi 5 yıl olup 
ödemesiz dönem mini-
mum 6 ay ve maksimum 
24 ay. Kredi alanlar ne te-
minat ödemesi yapacak-
lar, ne kredi faizi, ne kredi 
komisyonu ne de gecikme 
faizi ödeyecekler.

Programın kapsamının 

genişletilmesi sonucunda 
sigorta primlerini ödeme-
miş, ancak beyan etmiş 
olan kişiler de faizsiz kre-
di başvurusunda buluna-

bilecekler. Sigorta prim-
lerini kendileri ödeyen 
kişiler, yalnızca 2020 yılı-
nın ilk çeyreği için değil, 
bir sonraki üççeyrek için 
de gelirlerinde % 20'lik 
bir düşüş olduğunu beyan 
edebilirler. Ayrıca faizsiz 
kredi başvurusunda bu-
lunan çalışanların kredi 
başvurusunda bulunduk-
ları sırada ücretsiz izinde 
olmaları gerekmemekte-
dir. KH

Devletin 100 akaryakıt 
istasyonu kurmasına ilişkin 
kanun teklifi kabul edildi
Meclis Genel Kurulunda ikinci okumada yapılan 

oylamada Devlet Rezervleri ve Savaş Zamanında 
Stoklara Dair Kanun’da değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısını kabul edildi. Yasal değişikliklere 
göre birkaç ay içinde devlete ait 100 akaryakıt is-
tasyonu kurulacak.

Akaryakıt istasyonları yeni kurulacak Devlet Pet-
rol Şirketi tarafından kontrol edilecek. Bu şirket, 

özelleştirilemez ve iflas edemez durumda olacak.
Kar amacı gütmeden faaliyet gösterecek olan bu 

şirkete bütçeden kaynak transfer edilecek. Şirket, 
akaryakıt istasyonlarını ve bir sözleşme yoluyla 
Devlet Rezervleri ve Savaş Zamanında Stoklar 
Ajansı’ndan kendisine teslim edilecek petrol depo-
larını yönetmek için ticaret şirketleri kurabilecek.

Amaç, devlet akaryakıt istasyonlarının minimum 
kar marjı belirleyerek akaryakıt ürünlerini satışa 
sunması ve böylece piyasanın düzenlenmesi. 
Hükümetin amacı, yeni akaryakıt istasyonlarının 
daha fazla rekabete ve dolayısıyla son kullanıcı 
için daha düşük yakıt fiyatlarına yol açması.

Devlet Petrol Şirketi, Ekonomi Bakanlığına bağlı 
olacak ve şirketin yönetim kurulu Ekonomi Bakanı 
tarafından atanacak.

Kanun tasarısının gerekçe kısmında, “Devlet 
işletmesinin, dolayısıyla akaryakıt istasyonları-
nın idaresi altında olacak vergi depolarının ku-
rulmasıyla vergi deposu ile akaryakıt distribütörü 
arasında doğrudan bağlantı olması garanti altı-
na alınacak, bu da şeffaflığı ve tüketiciye yönelik 
mümkün olan en düşük fiyatı sağlayacak. Bu özel 
tüketim vergisi depoları, yasal prosedür doğrultu-
sunda tescile tabi tutulacak ve ayrımcı olmayan 
koşullar altında ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak 
akaryakıt tedarikçileri tarafından kullanılabilecek” 
deniliyor.
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Trakya otoyolunun Çirpan-Stara Zagora arasındaki 
kesiminde onarım çalışmaları başlayacak
Bölgesel Kalkınma ve 

Bayındırlık Bakanı Petya 
Avramova, basına yaptı-
ğı açıklamada, “Karayolu 
Alyapısı Ajansı, 15 Eylül 
2020'den sonra Trakya 
otoyolunun Çirpan ve 
Stara Zagora (Eski Zağ-
ra) arasındaki kesimin-
de onarım çalışmalarına 
başlayacak” diye bildirdi. 
Bakan, onarım çalışmala-
rı sırasında trafiğin durdu-
rulmayacağını belirtti.

Avramova’nın ifadesine 
göre, Yollar ve Köprüler 
Enstitüsü ile koordinasyon 
içerisinde teknoloji temel-
li proje hazırlandı. Uzman 
değerlendirmesine göre, 
genişletilmiş bölümün 
onarım maliyeti 89 milyon 
leva civarında olacak, bu 
miktarın 70 milyonluk kıs-
mı trafik şeritlerinin onarı-
mına harcanacak.

Bakan, “Orta bölme şe-
ridi ve banketin bulundu-
ğu bölümlerde hız kesici 
kasislerin değiştirilmesi 
için 15 milyon leva her iki 

şeritte de yol işaretlerinin 
yerleştirilmesi ve yatay 
trafik işaretlerin yapılması 
için 4 milyon leva öngörü-
lüyor. Kaynaklar sağlandı” 
diye bildirdi.

Onarım çalışmaları sı-
rasında trafik yeniden dü-
zenlenecek.

Karayolu Alyapısı Ajan-
sı, Vratsa (İvraca) çevre 
yolunda trafik hacmini iki 
katına çıkarmak için fikir 
ve teknik proje hazırlan-
masına yönelik çalışma-
lara başladı. Vidin-Bo-
tevgrad yolunun geniş-
letilmesinden sonra araç 

trafiğini karşılayabilmesi 
için iki şeritli ikinci bir yol 
yapılacak ve mevcut iki 
şeritli yol yeniden yapı-
landırılacak.

Bakan, Vratsa çevre 
yolunun bir parçası olan 
Vidin-Botevgrad yolunun, 
Hemus, Trakya ve Stru-

ma otoyolları arasında ve 
Avrupa Birliği’nin Doğu 
Akdeniz koridorunda yer 
alan ülkelerle hızlı ve ra-
hat bir bağlantı sağlaya-
cağından dolayı ulusal ve 
trans-Avrupa ulaşım ağla-
rı açısından önem taşıyan 
öncelikli bir altyapı projesi 

olduğunu söyledi.
Avramova, ülke genelin-

deki su ve kanalizasyon 
şirketlerinin (VİK) hazine-
ye ait hisse senetlerinin, 
Bölgesel Kalkınma ve Ba-
yındırlık Bakanlığı sistemi 
dahilinde yönetileceğini 
kaydetti. KH

Başbakan Borisov: Bulgaristan, önümüzdeki 
yıllarda AB’den yaklaşık 29 milyar Avro alacak

Başbakan Boyko Bori-
sov, Avrupalı liderlerinin 
AB’nin 2021-2027 döne-
mi için uzun vadeli bütçe-
sini ve COVID-19'a karşı 
kısıtlayıcı tedbirlerden 
dolayı zarara uğrayan AB 
ekonomisini kurtarma fo-
nunu müzakere ettikleri 
beş gün süren AB Kon-
seyinin ardından gazete-
cilere yaptığı açıklamada, 
“Bulgaristan, önümüzdeki 
yıllarda AB’den yaklaşık 
29 milyar avro destek 
alacak”diye açıkladı.

Borisov, “Bulgaristan, 
öngörülen miktardan 1 
milyar avro fazla kaynak 
alacak. Herkes bunu hak 
ettiğimizi, AB Dönem 
Başkanlığımızın bir örnek 
olduğunu söyledi. Charles 
Michel, bizzat beni tele-
fonla aradı ve müzakere-
lerde ona verdiğim büyük 
destek için teşekkür etti. 
Sonunda hepimiz birbiri-
mizi tebrik ettik ve bizde 
yerel saat 06.40’ta İsveç 
Başbakanı'nın doğum gü-
nünü kutladık. Kız karde-
şimin cuma günü doğum 
günüydü, gidemedim, 
o artık yaşlandı, bana 
kızmayacak, kendisine 
sağlık sıhhat dilerim, ken-
disini buradan kutlamak 
istiyorum” dedi.

Başbakan, “Biz daha 
fazla kaynak alacak olan 
az sayıdaki ülkelerden 

biriyiz. Hem de bu, yeni 
çok yıllı bütçe tutarının 
62 milyar avro daha az 
olmasına rağmen oluyor. 
Bu yüzden istifamı hak 
ediyorum, çünkü bu kısıt-

lamaya rağmen 2 milyar 
avro daha fazla kaynak 
verilecek. İstifamı isteyen 
insanlara gelecek yıllar 
için 29 milyar avro bırakı-
yorum” diye yorum yaptı.

Borisov, “AB liderleri 
uzlaşmaya vardılar. Dün 
gece yarısı anlaştık- hibe 
miktarı 390 milyar avroya, 
kredi miktarı ise 36 milyar 
avroya düştü. Herşey ye-
niden yazıldı” dedi.

Borisov, “Bulgaristan’a 
ilk defa yoksul bölge-
ler için 200 milyon leva 
değerinde hibe verile-
cek. Charles Michel, 
Bulgaristan'ın çok büyük 

bir dostu. Merkel çok 
yardımcı oldu. Sebastian 
Kurz'dan büyük destek 
gördük, konseyde sanki 
Bulgaristan Başbaka-
nıymış gibi Bulgaristan’a 
bu söz konusu 200 mil-
yon leva değerinde hibe 
desteği verilmesini iste-
diğini savundu. Hollanda 
Başbakanı’na özel olarak 
teşekkür etmek isterim” 
diye ifade etti.

AB’nin 2027 yılına kadar 
bütçesi 1.8 trilyon euro 
olacak. Bu anlaşmaya 
Brüksel'deki müzakerele-
rin beşinci gününde varıl-
dı. AB’nin tarihinde ilk kez 

bütçe fonlarının tahsisinin 
hukukun üstünlüğü ve 
çevrenin korunması ile 
ilişkilendirilmesi konusun-
da bir anlaşmaya varıldı.

Av rupa Komisyonu 
Başkanı Ursula von der 
Leyen, “Bu bütçe aynı 
zamanda bir ekonomik 
toparlanma fonu da içe-
recek. Bu fon 750 milyon 
avro tutarında olacak” 
diye belirtti.

KOBİ’lere kredi verecek 
bankalar belli oldu

Fonların Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ko-
ronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle yaşanan 
ekonomik krizin etkisini azaltmak için dokuz banka, 
küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Fonların 
Fonu tarafından teminat altına alınan kredi vermeye 
hazır.

Son tarih olan 17 Temmuz 2020’e kadar Bulgarian 
American Credit Bank, Birleşik Bulgaristan Bankası 
(OBB), Eurobank Bulgaria, UniCredit Bulbank, First 
Investment Bank, Tokuda Bank, Devlet Tasarruf 
Kasası (DSK) Bankası, Ticaret Bankası ve Raiffe-
isenbank ortaklık başvurusunda bulundu. Geçerli 
bir bankacılık lisansı ve kredi verme yetkisine sahip 
tüm finansal kuruluşların ortaklık başvurusunda bu-
lunmaya hakkı vardı.

Fonların Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, or-
taklık başvurusunda bulunan bankalar tarafından 
talep edilen teminat tutarı, Fonların Fonu tarafından 
belirlenen miktarın 158 milyon leva üzerinde.

Potansiyel ortakların listesi ay sonuna kadar ha-
zırlanacak. COVID-19 etkilerinin üstesinden gelmek 
için kredi kaybı limitli portföy garantisi mali meka-
nizmasının nihai yararlanıcılarının, Eylül 2020’de 
yararlanmaya başlaması amaçlanıyor.

Fonların Fonu, her bir kredi borcunun yüzde 
80’inin teminat altına alınmasını sağlıyor. Buna kar-
şılık olarak bankalar, tercihli faiz oranları ve düşük 
teminat limitleri uygulayarak finansman kaynakları 
sunmak zorunda kalacak. Program, likidite zorlukları 
yaşayan, ancak yine de personelini elinde tutmak 
isteyen şirketler için teminat sigortası ve faiz süb-
vansiyonunun birleştirilmesini öngörüyor.

COVID-19 etkilerinin üstesinden gelmek için kre-
di kaybı limitli portföy garantisi mali mekanizması, 
2014-2020 Dönemi Yenilikler ve Rekabet Edebilirlik 
Operasyonel Programı kapsamında finanse edil-
mekte.

Kırcaali Pasaport Şubesi 
mesai saatlerini uzattı

Kırcaali İl Emniyet Müdürlüğü Bulgaristan Kimlik 
Belgeleri Şube Müdürlüğü, vatandaş akını nedeniyle 
çalışma süresini uzattı.

Kırcaali İl Emniyet Müdürü Kıdemli Komiser Şteryo 
Milçev’in emriyle Bulgaristan Kimlik Belgeleri Şube 
Müdürlüğünün mesai saatleri, 21 Temmuz 2020 itiba-
riyle saat 7.30 ile 18.30 arası olarak belirlendi.

Görevliler, kişisel belgelerini değiştirmek isteyen 
kişilerin akını nedeniyle vatandaşlara iki saat daha 
fazla hizmet edecek. Şubenin önünde kalabalıkla-
rın oluşmasının engellenmesi için gün için sıra nu-
maraları verilmeye devam edecek. Bugün için 315 
sıra numarası verildi, vatandaşların yüzde 80'i hızlı 
ve ekspres pasaport ve kimlik kartı başvurusunda 
bulundu.

1 Temmuz 2020 tarihinden beri bugüne kadar 2 
200 kimlik kartı ve 2 500 pasaport yenileme baş-
vurusunda bulunuldu. İlk bilgilere göre, yıl sonuna 
kadar 25 000 kimlik kartının ve 42 700 pasaportun 
süresi dolacak.
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Isınma yardımı miktarı arttırıldı

Çalışma ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığından yapılan açıkla-
maya göre, 2020-2021 ısıtma 
sezonu için yakacak desteği 
miktarı yaklaşık 500 leva ola-
cak. Yakacak yardımının miktarı 
önceki ısıtma sezonuna göre 30 
leva artırıldı.

1 Kasım 2020- 31 Mart 2021 
dönemini kapsayan beş ay için 
verilen bu destek için başvu-

rular, mevcut adrese göre ilgili 
Bölge Sosyal Yardımlar Mü-
dürlüğüne, Güvenli Elektronik 
Tebligat Sistemi üzerinden kişi-
sel kimlik numarası (PİK) veya 
elektronik imza ile veya posta 
yoluyla yapılabilir. Başvuruda 
bulunmak isteyen vatandaşlar 
başvuru formlarını Bölge Sosyal 
Yardımlar Müdürlüğünü ziyaret 
ederek yerinde doldurabilirler 

veya https://asp.government.
bg/bg/deynosti/sotsialno-

podpomagane/sotsialni-po-
moshti linkinde bulunan Sosyal 
Yardımlar Ajansı kurumsal web 
sitesinden indirebilirler.

Başvurular değerlendirilirken 
başvuru sahibinin engelli olup 
olmadığı, çocuk sahibi olup ol-
madığı ve başka şeyler dikkate 
alınır. Başvuru sahiplerinin son 

altı ayı için ortalama aylık ge-
lir miktarı, yaşlarına ve medeni 
durumlarına göre belirlenen kat-
sayı rakamlarına eşit veya daha 
düşük olmalı. Emeklilik maaşla-
rının, 1 Temmuz 2020 itibariyle 
yüzde 6,7 oranında yükseltilme-
si, bu tür yardım alma hakkını 
etkilemeyecek.

Şimdiye kadar 76 138 yaka-
cak desteği başvurusu yapıldı. 
Temmuz ayında onaylanan ilk 
başvurular üzerine destek öde-
meleri 15 Ağustos’tan sonra 
yapılacak. Önceki ısıtma sezo-
nunda kişi ve ailelere yakacak 
yardımı yapılması üzere 252 
616 başvuru onaylanmıştı.

Çocuklarına açık alan 
oyunları sağlandı

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesinin desteğiyle Nov Jivot Halk 
Kültür Evi tarafından gerçekleştirilen “Oyun Yoluyla Öğrenme” pro-
jesi kapsamında şehir parkında gerçek oyun koşulları yaratılması 
sonucunda Momçilgrad’ın çocukları telefonları ve bilgisayarlarıyla 
daha az zaman geçiriyor. Park içi yollarda çocukları fiziksel akti-
vitede bulunma ve oyun oynamaya teşvik etmek için termoplastik 
figürler bulunuyor. Böylece çocuklar dama oynayabilir, bir labi-
rentten geçebilir veya alfabe tırtılını kullanarak harfleri öğrenebilir. 
Daha büyük çocuklar, güneş sistemindeki gezegenlerin hangileri 

olduğunu, coğrafi yönlerine göre yön bulmayı öğrenebilirler. Parkta 
bulunan iki coğrafi harita, kıtaların ve Bulgaristan'ın şehirlerinin 
öğrenilmesine yardımcı olacak.

Eğitim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Belediye Başkan Yardım-
cısı Gülüzar İsmail, projeyle ilgili şunları kaydetti: “Bugün çocuklar 
parkta, bahçede veya avluda oynamak yerine içeride çok faz-
la zaman geçiriyor, oysa açık alanlar çocukların sosyalleşmesi, 
kaslarının ve reflekslerinin güçlendirilmesi, zekalarının ve merak 
duygularının geliştirilmesi için çok önemli. Bu projenin gerçek-
leştirilmesiyle çocukların dışarıda oyunlarla daha eğlenceli vakit 
geçirmelerine yardımcı olacağız”. KH

Prof. Dr. Baltov: Her yerde maske takın!
NOVA TV’de yayınlanan “Mer-

haba Bulgaristan” programına 
konuk olan Sofya’daki Pirogov 
Hastanesi Müdürü Prof. Dr. 
Asen Baltov, “Ne yazık ki, ülke-
mizde koronavirüs (COVID-19) 
enfeksiyonu olan vakalar ciddi 
düzeyde arttı. Son 24 saatte ya-
pılan PCR testlerinin yaklaşık % 
6'sı sonucunda vaka tespit edil-
di. Bu, sisteme ek yük getirecek 
ve işimizi daha da zorlaştıracak” 
diye kaydetti.

Prof. Dr. Baltov, vakalarda bü-
yük artışın nedeninin önlemlerin 
hafifletilmesinden ve maske gibi 
kişisel koruyucu ekipmanların 
kullanılmamasından kaynaklan-
dığını açıkladı.

Pirogov Hastanesi Müdürü, 
“Şehir içi ulaşım araçlarından 
başka maskelerin daha fazla 
insan olduğunda sokaklarda da 
takılması iyi olur. Maske takmak 
son derece önemli. Fransa'da 
insanlar sokaklarda yalnız yü-
rürken de maske takarlar” diye 
ekledi.

Prof. Dr. Baltov, “Varna ve 
Filibe’de vakalarda artış oldu, 

bu da oralarda enfeksiyonun 
kümeler halinde değil, yaygın 
bir şekilde yayılacağı anlamına 
geliyor. Oralarda hastalığın Böl-

ge Sağlık Müfettişliğinde görevli 
meslektaşlarımız tarafından 
kontrol altına alınması çok daha 
zor olacak” dedi.

Prof. Dr. Baltov, bulaşıcı has-
talıktan kurtulma eğilimi olmadı-
ğını düşünüyor. Onun ifadesine 
göre, Bulgaristan'da kayıtlı vaka 

sayısı eylül sonuna kadar 20 
000'e ulaşabilir.

Prof. Dr. Baltov, şu anda küçük 
şehirlerin enfeksiyonla başa çı-

kacağını, ancak yayılma oranı 
bu seviyede kalırsa hastanele-
rin kapasitesinin dolacağını söy-
ledi. Pirogov Hastanesi Müdürü, 
”Büyük şehirlerde durum daha 
farklı, oralarda şu anda yatak 
kapasitesi yeterli seviyede” diye 
ekledi.

                        Kırcaali Haber


