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Kovid-19'a karşı Bulgaristan'ın geliştirdiği 
aşı adayı yıl sonuna kadar hazır olacak

Bulgaristan Bilimler Akade-
misinin (BAN) geliştirdiği yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) aşı 
adayının yıl sonuna dek hazır 
olacağı bildirildi.

BAN’a bağlı Mikrobiyoloji Ens-
titüsünden Doç. Penka Petrova, 

basına yaptığı açıklamada, Pa-
ris’teki Louis Pasteur Enstitüsü 
ve Bulgaristan’da Bilimsel Araş-
tırmalar Fonunun maddi deste-
ği sayesinde yerel aşı adayının 
test aşamalarının yıl sonuna 
kadar tamamlanmasının bek-

lendiğini söyledi. Petrova, “Etkin 
bir aşının çıkmasını beklerken 
insanların bu dönemde alabile-
cekleri D, C ve E vitamin takvi-
yesinin yanı sıra, yemek rejimini 
değiştirerek selenyum içeren 
buğday, beyaz yulaf, çavdar ve 

deniz ürünleri gibi gıdalara yö-
nelmeleri tavsiye ediliyor.” dedi.

Bu arada Sağlık Bakanlığı, ül-
kede Kovid-19 vakalarının son 
24 saatte 436 ile salgının baş-
langıcından bu yana en yüksek 
seviyeye ulaştığını duyurdu. 
Nüfusu 7 milyonun altında olan 

ülkede toplam vaka sayısı 22 
bin 306’ya ulaştı. Hastaneler-
de tedavi görenlerin sayısı ise 
971’e çıktı.

Salgının başından bu yana ül-
kede toplam 862 kişi Kovid-19 
nedeniyle hayatını kaybetti.

                        Kırcaali Haber

Kırcaali'nin Manzarası Değişiyor
Kırcaali kentinde halen yapımı süren İslâm Kültür Merkezinde artık 

sona yaklaşılıyor. Konuyla ilgili Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet, 
camide 1.200 kişnin aynı anda  ibadet yapabileceğini belirtti ve 
inşaatın  Aralık ayı sonlarına doğru bitirileceğini vurguladı.

Kırcaali Müftüsü  sosyal medya hesabından şunlara değindi:
 "Kırcaali Salifler semtinde inşaatı devam eden İslam Kültür Mer-

kezinin sona 
yak laş t ığ ın ı , 
tamamlanmak 
üzere olduğunu 
büyük bir saa-
detle bilginize 
arz ediyoruz.

Allah'a hamd 
olsun. İs lam 
Kültür Merke-
zimizin inşaa-
tının sona eri-
yor olması bizi 
çok mutlu kıldı. 
Her bir camii 

Kabe'nin bir şubesidir.
İnşaatı tamamlanmak üzere olan Camiimiz; mimarisi, kubbesi, çifte 

minareleri, şadırvanı, konferans salonu, kütüphanesi, çay ocağı, 
otoparkı, Kur'an Kurs odaları ile tam bir İslam Kültür Merkezidir.

1200 kişinin aynı anda ibadet edebilme kapasitesi olan camimizin 
geniş bir avlusunun etrafı kubbeli revaklarla çevrili olması, gözlere 
ve gönüllere hitap eden mimarisi ile birlikte, etrafı ihtiyaca binaen 
çevirilip vakfiyelere dönüştürebilecek özelliktedir.

Aralık ayında inşaatın tamamlanacağını tarifi imkansız saadetle 
bilginize arz ederiz.

Emeği geçen;  Kırcaali Belediyesine, Bulgaristan Hükümetine ve 
Kurumlarına, bu anlamlı hayırı yürüten Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
metine ve kurumlarına, T. C. Sofya Büyükelçiliğine ve Filibe Başkon-
solosluğuna, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'ne, inşaatta 
çalışan mimar, müteahhit, İşçilere ve süreci dualarıyla destekleyen 
duyarlı Kırcaali Müslüman Türk toplumuna gönülden teşekkür ede-
riz.

Her bir Cami: İbadetlerimizi ifa ettiğimiz, dualarımızı Rabbimize arz 
ettiğimiz Allah' ın Evi - Beytullah'tır. Sosyal dayanışma merkezidir. 
İlim, irfan medrsesidir . Milli ve manevi değerlerimizin, insanlığın, 
kardeşliğin ve paylaşmanın nesilden nesillere aktarıldığı birer okul-
dur.

İstişarelerin yapıldığı bir hayır meclisidir. Camiler, hayatın mer-
kezidir. Halimizi Rabbimize arz ettiğimiz ve en büyük huzuru elde 
ettiğimiz ibadethanelerimizdir. Hayırlı olsun.”

BULTİŞAD ve BULTİŞ, Filibe’de 
Ortak Toplantı Gerçekleştirdi

Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası (BULTİŞAD) ve Bulgar-
Türk İşadamları Derneği (BUL-
TİŞ) yönetim kurulları geçen 
hafta sonunda Filibe (Plovdiv) 
kentinde ortak toplantı düzen-
ledi.
City Hotel Plovdiv’de düzen-

lenen çalışma kahvaltısında 
iki kuruluş, faaliyetlerinin ana 
yönlerini anlattı ve ortak çalış-
ma olanaklarını tartıştı.
İki sivil toplum örgütünün baş-

kanları Fikret İnce ve Donka 
Koleva, ortak toplantı düzen-
lenmesinden duydukları mem-
nuniyeti dile getirerek, birlikte 
çalışabilecekleri alanlara vurgu 
yaptı. Toplantıya Türkiye’nin Fi-
libe Ticaret Ataşesi Mehmet Ali 
Erdem de katıldı.

Görüşmeler sırasında iki ku-
ruluşun yönetim kurulu üyeleri 
de ortak faaliyetler konusunda 
somut önerilerde bulundular.
Bir önceki gün BULTİŞ'in na-

zik ev sahipliğinde verilen ak-
şam yemeğinde Türkiye Cum-
huriyeti Filibe Başkonsolosu 
Hüseyin Ergani'nin görev süre-

sinin sona erme-
si münasebetiyle 
güzel bir veda tö-
reni düzenlendi. 
Türk diplomata 
karşı saygı ve son 
dört yıldır yaptığı 
çalışmalardan do-
layı minnettarlık 
ifadesi olarak iki 
kuruluş tarafın-
dan hizmet şeref 
belgesi ve şeref 

plaketleri verildi.
BULTİŞAD Yönetim Kurulu, 

BULTİŞ'e daveti ve nazik misa-
firperverliği için derin minnettar-
lığını ve bu çalışma toplantıla-
rının gelecekte düzenli yapıla-
cağına dair kanaatini ifade etti.                                       
                       Kırcaali Haber
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Ermenistan'ın İşgal Ettiği Azerbaycan Toprakları
Uluslararası hukuku 

hiçe sayan Ermenistan, 
Azerbaycan topraklarının 
yüzde 20'sini oluşturan 
Karabağ'da işgalci pozis-
yonunu sürdürüyor.

Ermenistan ordusu, geç-
tiğimiz günlerde cephe 
hattı boyunca provokas-
yonlarda bulundu.

Azerbaycan ordusunun 
mevzilerine ve sivil yer-
leşim yerlerine ağır silah-
larla saldırılar düzenlendi. 
Saldırılarda şehit düşen 
siviller oldu.

Ermenistan'ın saldırıla-
rının ardından gözler, bu 
ülke tarafından neredeyse 
30 yıldır işgal altında tutu-
lan ve kurtarılmayı bekle-
yen topraklara çevrildi.

İşgal edilen topraklar
Karabağ; Azerbaycan’da 

Kür ve Aras nehirleriyle 
Ermenistan sınırları için-
de bulunan Gökçe Gölü 
arasındaki dağlık bölge ile 
buraya bağlı ovalardan, 
Ağdam, Kelbecer, Laçin, 
Cebrail, Fuzuli, Gubadlı 
ve Zengilan yerleşim ye-
rinden meydana geliyor.

Dağlık Karabağ ise yü-

zölçümü 18 bin kilomet-
rekarelik Karabağ’ın 4 
bin 392 kilometrelik kıs-
mını kapsarken, Hanken-
di merkez olmak üzere 
Şuşa, Ağdere, Hocavend, 
Hocalı ve diğer yerleşim 
birimlerinden oluşuyor.

Dağlık Karabağ'ın Jeo-
politik Konumu

Bugün Azerbaycan’ın 
yüzde 20 civarındaki 

toprağının bulunduğu bu 
bölge, Ermenistan işgali 
altında bulunuyor.

Çeşitli yer altı kaynakla-
rı, altın ve bakır gibi ma-
denlerin bulunduğu Dağ-
lık Karabağ, Ermenistan 
ve İran’ı da kontrol edebi-
lecek jeopolitik konumuy-
la ön plana çıkıyor.

Laçin'in Stratejik Öne-
mi

Laçin'de doğal zengin-
liklerin ve maden suyu 
kaynaklarının bolca bu-
lunduğu biliniyor. Bölge, 
18 Mayıs 1992’de Erme-
ni güçler tarafından işgal 
edildi.

D a ğ l ı k  K a r a b a ğ ’ ı 
Ermenistan’a bağlayan 
yol üzerinde olması se-
bebiyle stratejik öneme 
sahip olan Laçin’de hava 

saldırıları ve çatışmalar 
sonucunda çok sayıda ev 
yıkıldı, şehir yağmalandı, 
köyler yok edildi. 264 kişi 
şehit oldu.

Şifalı Su Kaynakları, 
Tarım Alanları...

2  E k i m  1 9 9 2 ’d e 
Hocavend’i işgal eden 
Ermenistan güçleri, 13’ü 
kadın 13’ü çocuk olmak 
üzere 145 A zerbay -
can Türkü'nü şehit etti. 
Hocavend'de işgal ile bir-
likte 1.723 ev yıkıldı.

Şifalı maden suyu kay-
naklarıyla bilinen Kelbe-
cer, 2 Nisan 1993’de Er-
meni güçleri tarafından 
işgal edildi. İşgal esnasın-
da 511 Azerbaycan Türkü 
şehit edildi. Ermeni güç-

lerin 7 Temmuz 1993’te 
işgal ettiği Ağdere, Dağ-
lık Karabağ’ın en önemli 
tarım merkezlerinden bi-
riydi.

İşgalin Maliyeti 320 
Milyar Dolar

Ermenistan ordusu, 
Azerbaycan Türklerine 
ait tarihi coğrafyada yer 
alan kültürel varlıklara da 
zarar verirken toplam 950 
kütüphane, 44 mabet ve 9 
mescit tahrip edildi.

Uluslararası hukuku 
da hiçe sayarak işgalini 
sürdüren Ermenistan’ın 
bölgede yarattığı maddi 
kaybın ise toplamda 320 
milyar doları aştığı tahmin 
ediliyor.

              Kırcaali Haber

Edirne’de Bulgarca Maske 
Ve Sosyal Mesafe Anonsu

Türkiye'ye seyahatlerde 
PCR testi zorunluluğu ile 
14 günlük karantina uy-
gulamasının kalkmasıyla 
birlikte Edirne’ye alışveriş 
için gelen Bulgar turistler, 
maske ve sosyal mesafe 
kurallarına uyması için 
kendi dillerinde yapılan 
anonslarla uyarılmaya 
başlandı.
Edirne Valisi Ekrem 

Canalp ve Edirne Be-
lediye Başkanı Recep 
Gürkan’ın ortaklaşa al-
dığı karar doğrultusunda 
Bulgaristan’dan gelen 
turistler için COVİD-19 
tedbirlerine uymaları için 
belediyenin anons sis-
teminden Bulgarca ve 
Türkçe anonslar yapıl-
maya başlandı.
Türkçe ve Bulgarca ya-

pılan anonsta ; “Sevgili 
komşularımız Edirne’mi-
ze hoş geldiniz. Ziyaret-
leriniz esnasında maske 
takmanız ve sosyal me-
safe kurallarına uyma-
nız önemle rica olunur. 
Edirne Valiliği ve Edirne 
Belediye Başkanlığı’ndan 
duyurulur” ifadelerine yer 
verildi.
Anonslar Bulgar Tu-

ristlerin en çok geldiği 

günler olan Cuma, Cu-
martesi ve Pazar günleri 
yapılacak.
Daha Önce De Bulgar-

ca Afişlerle Uyarılmıştı
Edirne Belediyesi, daha 

önce de Bulgaristan’dan 
gelen turistler için Bul-
garca Afişler hazırlaya-
rak, Bulgar vatandaşların 
en çok alışveriş yaptığı 
bölgelerdeki mağazala-
ra, marketleri ve alışveriş 
merkezlerine asılmıştı.
Afişte, Belediye Başka-

nı Gürkan Covid-19 teh-

likesine dikkat çekerek 
şunları belirtmişti;
“Bulgaristan’dan ilimi-

ze gelen sevgili dostlar; 

Sizleri Edirne’de yeni-
den görmek bizleri mutlu 
ediyor. Ancak şu da bir 
gerçek ki, Covid-19 sal-
gını tüm dünyayı olumsuz 
etkiliyor.
Edirne Halkı şu anda 

salgından olumsuz et-
kilenmemek için maske 
takıyor, kalabalık or-
tamlarda birbirlerine 1,5 
metre mesafe kuralına 

dikkat ediyor. Edirne’de 
kaldığınız süre içerisinde 
sizlerden de hem bizle-
rin, hem de sizlerin sağ-

lığı için maske takmanızı 
ve kalabalık ortamlar-
da 1,5 metre mesafeye 
dikkat etmenizi önemle 
rica ediyorum. Kapıku-
le ve Hamzabeyli’den 
Türkiye’ye gir işinizde 
Edirne Valiliği sizlere 
maske ve dezenfektanı 
hediye olarak veriyor.
Sevgilerimle.”
            Kırcaali Haber

KNSB, emekli maaşlarına 
zam yapılmasını önerdi
Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu 

(KNSB), önümüzdeki yılın başından itibaren tüm 
emekli maaşlarında artış talep ediyor. İktidardakiler-
le yoksulluk sınırı miktarına yakın en düşük emekli 
maaşlarına en yüksek zam oranı yapılması yönün-
de görüşmeler yürütülüyor. KNSB, önümüzdeki yıl 
da tüm emekli maaşlarına aylık 50 leva ek ödeme 
yapılmasına devam edilmesine karşı çıkıyor. Önü-
müzdeki haftanın başında hükümetin konuyla ilgili 
kararları netleşecek.

2021 yılı bütçe hazırlık çalışmalarında son aşa-
maya gelindi. Parametrelerin önümüzdeki hafta 
başlarında kamuoyuna açıklanması ve sosyal or-
taklarla görüşülmesi bekleniyor. KNSB Başkanı 
Plamen Dimitrov, basına yaptığı açıklamada sigorta 
primine esas kazanç üst sınırının yükseltilmesinden 
sonra en düşük emekli maaşının 300 leva ve en 

yüksek emekli maaşının 1 440 leva olması halin-
de kalan diğer emekli maaşlarına farklı oranlarda 
zam yapılması gerektiğini belirtti. KNSB Başkanı, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz yoksulluk sınırı mikta-
rına yakın yeni asgari emekli maaşlarının İsviçre’nin 
kuralına göre, iki kat artırılmasını öneriyoruz. Bu du-
rumda İsviçre’nin kuralına göre, yoksulluk sınırının 
üzerindeki en yüksek emekli maaşı miktarına yakın 
emekli maaşlarına yüzde 5 zam yapılması lazım. 
Böylece emekli maaşlarına yalnızca gelecek yıl 
için daha büyük öncelik vererek onların artırılması 
nispeten adil olacak. Asgari ve daha düşük emekli 
maaşları için bunu öneriyoruz”.

Önerilerin hâlihazırda uzman düzeyinde hüküme-
tin dikkatine sunulduğu anlaşıldı. Sendikal örgüt, 
önümüzdeki yıl da tüm emeklilere 50 leva tutarında 
ek ödeme verilmesine karşı çıkıyor.

Dimitrov, “Tüm emekli maaşlarına zam yapılma-
sı sanki en adaletsiz yaklaşım. Daha çok çalışıp 
emeklilik sistemine daha fazla katkı payı ödeyen, 
daha az çalışıp daha az katkı payı ödeyenle neden 
aynı oranda zam alsın? "
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Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet, Jıltuşa köyünü ziyaret etti

Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet ve Ardi-
no (Eğridere) bölgesinden 
sorumlu Müftü Yardımcısı 
Erhan Recep, Ardino ilçe-
sinin Jıltuşa (Sarıkız) köyü 
sakinleriyle bir araya gel-
diler. Köy Cami Encümen-
liği tarafından düzenlenen 
toplantı, anti-salgın ön-
lemlerine uyularak, yerel 
Halk Kültür Evi salonunda 
gerçekleştirildi.

Kırcaali Müftüsü, “28 
Ekim’de düzenlenecek 
Bulgaristan Müslümanları 
Olağan Milli Konferansına 
Kırcaali Bölge Müftülüğü-
ne bağlı tüm Müslüman 
encümenliklerini temsilen 
yaklaşık 250 delege ka-
tılacak. Onlar Müslüman 
encümen genel kurulları 
tarafından seçilecek” diye 
bildirdi.

Beyhan Mehmet, ülke-
deki 1 500 cami ve mes-
citten 420'den fazlasının 

Kırcaali bölgesinde Bölge 
Müftülüğünün himayesin-
de bulunduğunu kaydetti. 
Müftü, en yakın zamanda 
Momçilgrad'da imam ha-
tip kursları açılması plan-
landığını da duyurdu.

Toplantıda ayrıca helal 
gıda, devlet okullarında 
din eğitimi, 2021 yılında 
Bulgaristan’da nüfus ve 
konut sayımı ve başka 
konular da ele alındı. Şim-
diki 87 yaşındaki imamın 

faaliyetlerine destek ola-
cak Bölge Müftülüğü tara-
fından sağlanan ücret ile 
köy camisine imam yar-
dımcısı atanması konusu 
da görüşüldü. Beyhan 
Mehmet, “Jıltuşa büyük 

bir yerleşim yeri ve ama-
cımız, buradaki camide 
ezanın günde beş defa 
okunması” diye belirtti.

Toplantıya katılan Müs-
lümanlar, Bölge Müftüsü 
ve Yardımcısının ziyareti 
için teşekkür etti ve ikinci 
bir toplantı düzenleme ve 

Bölge Müftülüğünün öne-
risini görüşme sözü verdi.

Toplantının sonunda Kır-
caali Bölge Müftüsü Bey-
han Mehmet ve Yardımcı-
sı Erhan Recep, Kur'an-ı 
Kerim’den Aşr-ı Şerifler 
okudular ve köy halkı için 
dua ettiler.

Bulgaristan Müslümanları Olağan 
Milli Konferansı Düzenlenecek
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Yüksek İs-

lam Şurası, 30 Eylül 2020 tarihinde Sofya’da gerçek-
leştirdiği oturumda Bulgaristan Müslümanları Başmüf-
tülüğü Tüzüğünün 22. maddesiyle bağlantılı olan 35. 
maddesinin 19. fıkrasına istinaden aşağıdaki kararları 
aldı:

I. 28 Kasım 2020 tarihinde saat 10.30’da Sofya ken-
tinde Bulgaria Meydanı 1 nolu adreste bulunan Milli 
Kültür Sarayı 1 Nolu Salonda Bulgaristan Müslüman-

ları Olağan Milli Konferansı düzenlenmesi.
II. Bulgaristan Müslümanları Olağan Milli Konferan-

sının gündemini aşağıdaki gibi belirledi:
1. Başmüftünün ve Yüksek İslam Şurasının faaliyet 

raporlarının tanıtımı;
2. Başmüftülüğün yaşadığı dini meselelerin ele alın-

ması;
3. Bulgar istan Müslümanları Başmüftülüğü 

Tüzüğü’nde değişiklik yapılmasına dair teklifin oylan-
ması;

Kirkovo ilçesinde 2021 
nüfus sayımı için görevli ve 

kontrolörler işe alınıyor
Kirkovo (Kızılağaç) ilçesinde Ocak ve Şubat 2021'de 

yapılacak nüfus ve konut sayımı için sayım görevlileri 
ve kontrolörler işe alınıyor. Adaylar gerekli belgeleri 30 
Ekim'e kadar belediye idaresine sunmalı. Belge örnek-

leri, 2021 
S a y ı m 
web site-
sinden ve 
belediye-
nin web 
sitesinden 
indirilebi-
lir.

S a y ı m 
görevlileri 
için en uy-
gun olan-

lar, en az lise mezunu, ekonomik ve maliye alanında 
meslek sahibi, teknik bilgiye sahip, sosyal faaliyetler ve 
idari işler alanında çalışan kişiler ve üniversite öğrenci-
leri. Onlar, iletişim becerisine sahip olmalıdırlar.

Kirkovo ilçesinde 103 sayım görevlisi ve 45 kontrolör 
görevlendirilecek. Onlar özel eğitim alacaklar.

Hitrino’da patlamada kül olan karakolun 
yerine modern polis merkezi kuruldu

10 A ra l ık  2016 ’da 
Hitrino’dan geçen doğal-
gaz taşıyan trende mey-
dana gelen şiddetli pat-
lama sonucu gara yakın 
binaların bir bölümü yıkıl-
dı, birçoğu büyük hasar-
lar gördü. Hitrino halkının 
bu kara gününden dört yıl 
sonra, köy artık yenilen-
di, patlamanın izleri silin-
di. Yıkılan evler yeniden 
inşa edildi, yollara asfalt 
döküldü. Vagonların ray-
lardan çıkmasıyla ortaya 
çıkan patlamadan zarar 
gören polis karakolu da 
yenilendi ve 7 Ekim tari-
hinden hizmete açıldı. İki 
katlı binanın inşası Ba-
kanlar Kurulu’nun sağ-
ladığı 560 000 leva ile 
kuruldu.  İlçenin polis ka-
rakolu Hitrino ve Venets 
belediyesinde yaşayan 
34 bin vatandaşa hizmet 
verecek.
H i t r i n o  B e l e d i y e 

Başkanı Nuriddin İsmail 
10 Aralık 2016’da olanları 
hatırlattı:
“Polis karakolu olarak 

bilinen bu yandaki bina 

tamamen yıkılmıştı. Tra-
jedinin bu gününde söz 
konusu bina gün boyun-
ca yandı ve kül oldu. 
Bu binanın karşısındaki 
evde ise, bir kurbanımız 
oldu. Bir vatandaş orada 
hayatını kaybetti. Bu so-
kaktan hiç geçilmiyordu. 

Sokak yok olup, patlama-
dan çökmüştü”.
İçişleri Bakanı Hristo 

Terziyski polis ve itfaiye-
cilerin çalışmalarına yük-

sek değer biçti.
Dört yıl önceki patla-

mada bu görevliler in 
canla, başla ve fedakar-
ca çalıştığını hatırlatan 
b a k a n ,  ye n i  p o l i s 
merkezinin en modern 
teknolojik donanıma sa-
hip olduğunu vurguladı.

“ U m ar ım  bu  ye n i 
merkezde polislerimiz 
vatandaşlara hayır l ı 
hizmetlerde bulunur” diy-
en Bakan Terziyski, şöyle 
devam etti:
“ B u  p o l i s  k a r a -

kolu binasını kurma 
kaynakları, Bakanlar 
Kurulu’nun 12 Aralık 
2016’da kabul et t iğ i 
genelge çerçevesinde 
sağlandı. Bu paralar afet 
ve kaza durumlarıyla 
mücadele çerçevesinde 
Hitrino’ya temin edil-
di. Çalışmaların daha 
elverişli ve halk adına 
daha etki l i  o lmasını 
temenni ediyorum” dedi.
Hitrino’daki doğalgaz 

pat lama fac iası on -
larca evi yerle bir etti, 
altyapıya derin hasar-
lar verdi, kurbanlar aldı. 
Dört yılda köyün imarı ve 
yapılanması için yaklaşık 
200 milyon leva sağlandı.

Ardino Belediyesi modern bir temizlik makinesine sahip
Ardino Belediyesinin 

en yeni ve gerekli ka-
zanımı olan Bucher 
marka City Cat 2020 
model modern temizlik 
makinesi sokakların te-
mizliğinde kullanılmaya 
başlandı. Modern te-

mizlik makinesi, kom-
şu Madan ilçesinden 

satın alındı. Araç, so-
kaklardan atık ve kum 
toplayan üç fırça, su 
püskürtme memeleri, 
yaprakları emen ve 1.8 
metreküp kapasiteli bir 
bunkerde depolayan 
vakum sistemi ile do-
natılmıştır.

Modern temizlik ma-
kinesi, hem kasabada 
hem de ilçedeki büyük 
yerleşim yerlerinde ka-
musal alanların ve so-
kakların daha hızlı ve 
daha iyi temizlenmesini 
sağlayacak.
           Güner ŞÜKRÜ
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Kırcaali’de sokak ve kaldırımların onarım 
ve rehabilitasyon projesinin süresi uzatıldı

Kırcaali Belediyesinden 
yapılan açıklamaya göre, 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Müh. Katya Mitovska, 
“4 Eylül'den itibaren bu yıl 
“Kırcaali Şehrinde Sokak 
ve Kaldırımların Onarımı 
ve Rehabilitasyonu” pro-
jesi faaliyetlerine yeniden 
başlandığını bildirdi. Pro-
jenin yöneticisi olan Müh. 
Mitovska, Büyümedeki 
Bölgeler Operasyonel 
Programının yönetim 
makamının mektubu ile 
proje uygulama süresi-
nin, askıya alma süresine 
eşit bir süre uzatıldığı ve 
projenin tamamlanması 
için yeni son tarihin 21 
Temmuz 2021 olduğu 
bildirildiğini açıkladı.
Belediye Başkan Yar-

dımcısı, “Beş alt proje-
den oluşan proje üzerin-
deki çalışmalar, geçen yıl 
Mayıs ayında Kırcaali'nin 
eski kesimindeki Hacı 
Dimitar Meydanı'nın 
yeniden inşası ile baş-
ladı. Meydan alanında 
şu anda araçlar hareket 
ediyor olsa da, asfaltın 
son aşınma tabakası dö-
şenecek, yatay yol işa-
retlemeleri yapılacak ve 
dikey sinyalizasyon sis-
temi yerleştirilecek” diye 
belirtti.
Proje kapsamında pa-

zar bölgesinde İvan Va-
zov, Kliment Ohridski, 
Dobruca sokaklarında 

da çalışmalar yapılacak. 
Bu sokaklarda kaldırımlar 
yeniden yapılandırılacak, 
bordürler yenilenecek, 
eski asfalt yüzeyleri yeni-
lenecek. Dobruca soka-
ğında çalışmaya başlan-
ması için Kırcaali Su ve 
Kanalizasyon Şirketinin 
(VİK) Yatırım Programı 
kapsamında gerçekleş-
tirdiği su boru hattını ye-
nileme çalışmalarının ta-
mamlanması bekleniyor.
Müh. Mitovska, “Bu yak-

laşımı benimseyerek, yol 
yüzeyini yeniden inşa et-
mek ve ardından bir su 
temini ve kanalizasyon 
projesi gerçekleştirmek 
için caddenin yeniden 
kazılması gibi kötü uygu-

lamalardan kaçınıyoruz” 
diye vurguladı.
VİK’in Çevre Operasyo-

nel Programınca finanse 
edilen bir proje kapsa-
mında faaliyetlerini ta-
mamlamasını beklemek 
için anlaşma İvan Vazov 
Sokağı için de geçerli 
olacak. Bu sokakta hem 
Kırcaali Belediyesinin 
Büyümedeki Bölgeler 
Operasyonel Programın-
ca desteklenen “Kırcaali 
Şehrinde Sokak ve Kal-
dırımların Onarımı ve 
Rehabilitasyonu” projesi 
hem de Kırcaali VİK’in 
projesi kapsamında ye-
nileme çalışmaları yapı-
lacak.
Kırcaali'de yedi sokakta 

daha kaldırımların yeni-
den inşası çalışmalarına 
aşamalı olarak başlana-
cak. Bazıları okulların 
yakınında bulunuyor. 
Müteahhit firmaların bu 
faaliyetlere yönelik teknik 
projeleri hazır ve inşaat 
izinleri verildi.
Müh. Mitovska, “Önü-

müzdeki haftadan iti-
baren Ekzarh Yosif ve 
Generel Çernozubov 
sokaklarında kaldırım ve 
aydınlatma sistemleri-
ni yenileme çalışmaları 
başlayacak. Bu haftanın 
sonuna kadar trafiğin 
geçici olarak yeniden 
düzenlenmesi için talimat 
verilecek” diye belirtti.
Bu sokakların yenilen-

mesinden başka proje 
kapsamında Kuzey Ar-
pezos Parkının iki bö-
lümü arasında bağlantı 
kuracak bir köprü inşa 
edilmesi için müteahhit 
firma seçim süreci ta-
mamlandı.
Projenin bilgilendirme 

panoları birkaç gün için-
de güncellenecek ve yeni 
panolara 21 Temmuz 
yeni teslim tarihi yansı-
tılacak.

Belediye Başkan Yar-
dımcısı, cadde ve kaldı-
rımların onarımı ve re-
habilitasyonu, Kuzey Ar-
pezos Parkının birinci ve 
ikinci bölümünü birbirine 
bağlayan bir köprü inşa-
sını kapsayan tüm proje 
ve yeni proje uygulama 
süresi hakkında bilgi 
edinmek isteyen herke-
se makam kapısının her 
zaman açık olduğunu 
vurguladı.

Çernooçene Belediyesi, 6 ay daha 
koruyucu bakım hizmetleri sunacak

Çernooçene Belediye-
si, Avrupa Sosyal Fonu 
tarafından 2014-2020 
İnsan Kaynaklarının Ge-
liştirilmesi Operasyonel 
Programınca finanse edi-
len "Yaşlı ve Engellilere 
Yönelik Koruyucu Bakım 
Hizmetleri" projesi kap-
samında önümüzdeki yıl 
nisan ayı başına kadar 
hizmet vermeye devam 
edecek.

Çoğu 2014-2020 döne-
mi için İnsan Kaynaklarını 
Geliştirme Operasyonel 
Programı Yaşlı ve Engelli 
Bireylere Yönelik Koruyu-
cu Hizmetler- Bileşen 2 
Prosedürü kapsamında 
uygulanan projeden de 
yararlanan özel gerek-
sinimleri olan toplam 58 
kullanıcı, 6 aylık bir süre 
boyunca hizmetten yarar-
lanacak.

Ekim 2019 ve Eylül 2020 
döneminde Çernooçene 

ilçesinin farklı yerleşim 
yerlerinden 78 yaşlı ve 
engelli kişi, belirtilen ih-
tiyaçlar doğrultusunda 
günde 2 saat sağlık, kamu 

hizmetleri, sosyal hizmet-
ler ve psikolojik destek 
aldı.

Onlar, hemşireler, re-
habilitasyon uzmanı, psi-
kolog, sosyal asistan ve 
evde hizmet veren sağlık 
memurları olmak üzere 

sağlık ve sosyal hizmet-
lerin çeşitli alanlarında 8 
uzmandan oluşan gezici 
bir ekip tarafından bakım 
hizmeti gördü.

2013 yılında başka bir 
sosyal proje kapsamın-
da Ev Ortamında Sosyal 
Hizmetler Merkezinin açıl-
masından bu yana bölge-
de 170'den fazla ihtiyaç 
sahibi bu tür hizmet aldı.

Çernooçene Belediye 

Başkanı Aydın Osman, 
“Hizmet kalitesinin artı-
rılması, yardıma muhtaç 
kesime hizmet sunumun-
da maksatlılık ve esneklik 
sayesinde kendi kendine 
bakım yapamayan kalıcı 
engelli bireylere her za-
man evde kaliteli bakım 
sağlamayı amaçlıyoruz” 
diye vurguladı.

Hizmetin kalitesini ve 
verimliliğini sağlamak 
için eylül ayında gezici 
bir ekip tıp uzmanları ve 
sosyal hizmet uzmanları-
na yönelik bir eğitim prog-
ramından geçti. Eğitim, 
Kırcaali’deki Dobrolübiye 
Hospisinde gerçekleştiril-
di. Uzmanlardan oluşan 
ekip, Covid-19 salgını ile 
bağlantılı olarak yeni bir 
eğitimden geçecek ve 
gerekli kişisel koruyucu 
ekipman ve koruyucu kı-
yafetleri alacak.

                İsmet İSMAİL

Otobüs şirketlerine 
hibe desteği

Ulaştırma Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme 
Bakanı Rosen Jelyazkov ve Ekonomi Bakanı Lı-
çezar Borisov, otobüs taşımacılığı yapan küçük 
ve orta ölçekli işletmelere yönelik hibe sözleşmesi 
imzaladılar.

30 milyon leva değerindeki sözleşme, koronavi-
rüsün sonuçlarının üstesinden gelmek için otobüs 
taşımacılığı yapan küçük ve orta ölçekli işletme-
lere yönelik bir destek tedbiri kapsamında imza-
landı. Ulaştırma ve Ulaşım Altyapısı Operasyonel 
Programı bütçesinden 193 milyon leva, makro ve 
orta ölçekli işletmeleri desteklemek için Yenilikçilik 
ve Rekabetçilik Operasyonel Programı bütçesine 

yönlendirildi.
Jelyazkov, en önemli şeyin mali yardım için baş-

vuru koşullarının değerlendirilmemesi olduğunu, 
ancak kabul edilebilir olarak değerlendirileceğini 
açıkladı. Bakan, “Değerlendirme ve sübjektif bir 
faktörün etkisi olmayacak ve kaliteli hizmet sunan 
lisansı olan otobüs taşıyıcıları talep edilen des-
tek miktarı kapsamında hibe alacak” diye kanaat 
getirdi.

Yardım miktarı 3000- 450 000 leva arasında 
olacak. Fon kaynaklarının tüm işletmelere hızlı 
bir şekilde ulaşması gerekiyor.

Sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 1 500 şirket 
bulunuyor ve Rosen Jelyazkov, önümüzdeki 1-2 
ay içinde en az 1 000 şirketin yardımdan yarar-
lanmasını bekliyor.

Anlaşma ile sektör ve iş dünyasını düşünerek iki 
bakanlık arasındaki ortaklığın geliştirildiğine işa-
ret eden Bakan Borisov, “Ulaşım sektörü, en çok 
etkilenen sektörlerden biri” diye ekledi ve Yenilik-
çilik ve Rekabetçilik Operasyonel Programı ile ilgili 
çalışmaların ve krizle mücadele tedbirlerin uygu-
lanmasının hızlanmaya devam ettiğine işaret etti.

Çok yakında ulaşım sektöründeki şirketler de 
dahil olmak üzere şirketlere 173 milyon leva sağ-
lanacak ve halihazırda Bulgaristan Kalkınma 
Bankası (BBR) aracılığıyla 140 milyon leva kayak 
temin edildi.
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AB fonlarından daha fazla destek
Bölgesel Kalkınma ve 

Bayındırlık Bakan Yar-
dımcısı ve 2014-2020 
dönemi Büyümedeki 
Bölgeler Operasyo -
nel Programı Yönetim 
Otoritesi Başkanı De-
nitsa Nikolova, Filibe 
(Plovdiv) kentinde Orta 
Güney Bölgesinde yer 
alan belediyelerin tem-
silcileriyle yaptığı gö-
rüşmede, “Orta Güney 
Bölgesi, önümüzdeki 
2021-2027 program-
lama döneminde hali-
hazırda uygulanmakta 
olan programların büt-
çesine kıyasla Avrupa 
Birliği (AB) fonlarından 
daha fazla fon alacak” 
diye açıkladı.
Nikolova, bölgedeki 

belediyelerin temsilci-
leriyle yaptığı toplantıda 
yeni bölgesel yaklaşım 
ve Büyümedeki Bölge-
ler Programı kapsamın-
da uygulanacak enteg-
re bölgesel yatırımlara 
ilişkin sunum yaptı. 
Bakan Yardımcısı Ni-
kolova, gözlemci sıfa-
tıyla 2021-2027 döne-
minde bölgede finanse 
edilecek projelerin ön 
seçimine ilişkin prose-
dürde yer alacak olan 
gelecekteki Bölgesel 
Kalkınma Konseyinde 
bölgedeki belediyelerin 
temsilcilerinin seçimin-
de de hazır bulundu.
Bakan Yardımcısı, 

Filibe’nin Güney Orta 
Bölgesinde bir kentsel 
büyüme merkezi ola-
cağını, ilin tamamının 
bölgesi kentsel gelişim 
konusunda önceliğe 
sahip olacağını, Stara 
Zagora (Eski Zağra) 

ve Burgas ile kentsel 
küme oluşturarak, ortak 
projeler gerçekleştirme 
fırsatına sahip olacağı-
nı kaydetti. Güney Orta 
Bölgesinde nüfusu 15 
000'in üzerinde olan 12 
şehir belediyesi, enteg-

re bölgesel yatırımlar 
için öncelik ekseni kap-
samında Büyümedeki 
Bölgeler Programından 
yararlanacak. Bölgede-
ki kalan diğer 45 kırsal 
belediye Kırsal Kalkın-
ma Programından ya-
rarlanacak. Yeni bölge-
sel kalkınma programı, 
daha önce olduğu gibi 
sadece şehirleri değil, 
köyler de dahil olmak 
üzere belediyeler in 
tüm topraklarını kap-
sayacak. Daha büyük 
bir etki elde etmek için 
diğer operasyonel prog-
ramlar kapsamında da 
fonlar tahsis edilecek. 
Nikolova,”Böylel ikle 
tüm bölge kapsanacak 
ve AB fonlarına erişimi 
olmayan hiçbir yerleşim 
olmayacak, sözün ona 
"beyaz noktaları" orta-
dan kaldıracağız, çün-
kü belirli sayıda nüfusu 

olan belirli bir yerleşimi 
değil tüm bölgeyi kap-
sayacağız” diye kay-
detti.
Bakan Yardımcısı, tüm 

projelerin ortaklaşa uy-
gulanacağını ve daha 
büyük bir önlem deme-

tini kapsayacak şekilde 
entegre edileceğini ve 
yararlanıcıların beledi-
yeler, iş dünyası, sivil 
toplum sektörü, bilim 
camiası, sivil dernekler 
vb. olmak üzere tüm 
paydaşlar olacağını 
vurguladı.
Nikolova, programın 

gerekli altyapının in-
şasını finanse edeceği 
ve diğer programların 
işgücünün kalifikasyo-
nuna yönelik tedbirleri, 
işverenleri teşvik ede-
cek tedbirleri, parkta 
bir araştırma merkezi-
nin inşası vb. faaliyet-
lerin destekleyeceği bir 
sanayi parkının inşasını 
örnek verdi. Bakan Yar-
dımcısı, “Finanse edile-
cek projeler, insanların 
yaşam standartlarını 
yükseltmek ve daha iyi 
istihdam sağlamak için 
ekonomik katma değer 

sağlamalı” diye vurgu-
ladı. Nikolova’nın ifa-
desine göre, bu şekilde 
büyümede geride kalan 
bölgeler ekonomik kal-
kınmayı yakalama et-
kisine sahip olacak ve 
kırsal ve şehir belediye-

leri arasındaki ortaklık, 
halihazırda var olan bir 
dizi altyapı sorununu 
çözecek.
Belediyelerin 16 tem-

silcisi, Bölgesel Kal-
kınma Konseyi üyeleri 
ve ek temsilciler seçil-
di. Kırcaali ilini temsi-
len Kırcaali ve Cebel 
(Şeyhcuma) belediye 
başkanları Hasan Azis 
ve Necmi Ali, Pazar-
cık (Tatar Pazarı) ilini 
temsilen Pazarcık ve 
Sırnitsa belediye baş-
kanları Todor Popov ve 
Nebi Bozov, Filibe ilini 
temsilen Filibe Büyük-
şehir Belediye Başka-
nı Zdravko Dimitrov ve 
Rakovski, Peruştitsa, 
Hisarya, Sadovo ve 
Lıki belediye başkanları 
Pavel Gudjerov, Maria 
Vılkanova, Penka Ga-
neva, Dimitır Zdravkov 
ve Valentin Simeonov, 

Smolyan (Paşmaklı) ili-
ni temsilen Smolyan ve 
Rudozem (Palas) bele-
diye başkanları Nikolay 
Melemov ve Rumen 
Pehlivanov, Haskovo 
(Hasköy) ilini temsilen 
Haskovo, Svilengrad 
(Selvi) ve Madjarovo 
belediye başkanları 
Stanislav Deçev, Anas-
tas Karçev ve Ercan 
Yusuf Bölgesel Kalkın-
ma Konseyi üyeleri se-
çildiler.
Yeni seçilen Bölge-

sel Kalkınma Konseyi 
üyelerini ve ek temsilci-
leri tebrik eden Bakan 

Yardımcısı, konseyin 
bölgesel kalkınma pla-
nını planlama, yönet-
me, koordine etme ve 
uygulama sürecinin 
yanı sıra AB fonlarıy-
la ortak finanse edilen 
operasyonel program-
ların uygulanmasıyla 
ilgili süreçlerde kilit bir 
faktör olarak kilit bir rol 
oynayacağını kaydetti. 
Nikolova, “Konseyler 
bölgenin kalkınmasın-
da en büyük etkiye sa-
hip olacak en gerekli 
projeleri seçecek” diye 
belirtti.
          Kırcaali Haber

Aytos hastanesi, sadece COVID-19 hastalarını kabul edecek
BTV’nin haberine göre, 

Aytos şehrindeki hasta-
nenin dahiliye bölümüne 
hasta kabulü, bir terzi 
atölyesinde yeni bir koro-
navirüs (COVID-19) sal-
gın kümesinin oluşması 
sonucunda COVID-19 ile 
enfekte olmuş kişilerin 
sayısında sıçrama ya-
şanması nedeniyle dur-
duruldu.

Hastane müdürü Dr. Pa-
ruş Paruşev, Bölge Sağlık 
Müfettişliğinin (RZİ) tali-
matı doğrultusunda dahi-
liye bölümünün COVID-19 
bölümüne dönüştürüldü-
ğünü izah etti. Dr. Paru-
şev, bölümün iki katta yer 
aldığını ve hem hastalar 
hem de personel için 
tek bir girişi olmasından 
dolayı akışları ayırmanın 

imkansız olduğunu açık-
ladı. Hastanede en azın-
dan şartlı olarak böyle bir 
bölünme yapmak için bir 

organizasyon oluşturuldu-
ğu anlaşıldı.

Taburcu edilecek iç has-
talığı olan bir kişinin teda-
vi edildiği ikinci kat, tıbbi 
denetim altında olmaya 
ihtiyacı olan COVID-19 
tespit edilen kişilerin yatı-

rılması için hazırlandı.
Hastanede görevli bir 

göğüs hastalıkları uzma-
nı doktor, iki hemşire ve 

bir sağlık memurunda da 
COVID-19 teşhisi konuldu 
ve onlar ev karantinasına 
alındı.

Başhemşire, persone-
lin oluşturulan koşullarda 
çalışmaya hazır olduğuna 
kanaat getirdi, ancak gü-

venliğinin sağlanması ge-
rektiğini belirtti. Personeli 
korumak için tampon alan 
oluşturulamayacağı için 
binada yapısal hazırlıklar 
yapılamayacağını ifade 
eden Başhemşire, “Ge-
rekli malzemeler sağlan-
dı, ancak sakin bir şekilde 
çalışmak için işleri yapısal 
olarak organize etmeliyiz” 
dedi.

Burgaz'da koronavi -
rüs hastaları kabul eden 
hastanelerin dolu olduğu 
açıklandı. Bu nedenle 
Belediye Başkanı, Ulusal 
Sağlık Sigortası Kasası 
(NZOK) ile sözleşme im-
zalayarak şehirdeki diğer 
hastanelerin de koronavi-
rüs hastalarının tedavisini 
üstlenmesini talep etti.

Bakan Prof. Dr. Angelov: 
Vakalardaki artışa rağmen 
önlemleri sıkılaştırmaya 

gerek yok
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kostadin Angelov, 

Bulgaristan’da yürürlükte olan tedbirlerin değiştiril-
mesine gerek olmadığını söyledi.

Bakan, sağlık yetkililerinin ülkemizdeki salgın du-
rumla ilgili tüm verileri sıkı bir şekilde izlediğini, an-
cak bu aşamada önlemlerin sıkılaştırılmayacağını 
kaydetti.

Prof. Dr. Angelov, hastaneye kaldırılan COVID-19 
enfeksiyonu olan hastaların sayısının artmasıyla ilgi-
li olarak şunları söyledi: "Sağlık sistemi yeterli yatak 
ve yeterli sağlık personeli ile güvence altına alındı. 
Son günlerde gözlemlediğimiz rakamlara göre has-

tane yataklarının doluluk oranı yaklaşık % 1 artarak 
% 10'dan % 11'e çıktı. Yoğun bakım ünitelerinde do-
luluk oranı % 4 ile % 4.8 arasında. Bu rakamlar, şu 
anda bize Bulgaristan'da önlemleri değiştirmememiz 
için ihtiyacımız olan güvenliği sağlıyor”.

Bakan, ayrıca enfeksiyonla mücadelede ön saflar-
da yer alan tıp uzmanlarının, ilan edilen olağanüstü 
salgın durumu süresince 1 000 leva ek ücret almaya 
devam edeceğine dair güvence verdi.

Prof. Dr. Angelov, önümüzdeki yıl sağlık bütçesin-
de yapılması önerilen artışla ilgili olarak şu açıkla-
mayı yaptı: "Maliye Bakanlığı ile görüşmeler devam 
ediyor. COVID-19 salgını ile mücadelede ön saflarda 
yer alan görevlilerin maaşlarındaki tüm bu artışlarda 
sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca acil 
servislere, psikiyatri servislerine, spesifik olmayan 
ve spesifik akciğer hastalığı olan hastaların tedavisi-
ne yönelik servislere, koronavirüs hastalarının teda-
visine yönelik servislere ek kaynaklar sağlanacak”.

Bakan, “Ek mali kaynaklar, özellikle ve özel olarak 
belediye hastanelerine yönelik olarak 3 sayılı Yö-
netmelik kapsamında tahsis edilecek, yani bu yıl 1 
Ağustos'tan itibaren belediye hastaneleri için ayrılan 
fonlardaki artış oranı gelecek yıl da geçerli olacak” 
diye kaydetti.
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Ulusal Üçlü İşbirliği Konseyi, 60/40 
tedbiri süresinin uzatılmasını onayladı

Ulusal Üçlü İşbirliği Kon-
seyi (NSTS), Ekonomi ve 
Demografi Politikasından 
Sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı ve Turizm Bakanı 
Mariana Nikolova’nın çağ-
rısı üzerine online olarak 
olağanüstü toplantı dü-
zenledi.

Hükümet ve sosyal taraf-
lar, 60/40 tedbiri süresinin 
uzatılmasına ilişkin karar-
name taslağını görüştü.

Önerilen değişiklikler 
şunları öngörüyor:

-tedbiri uygulama süre-
sinin 1 Ekim'den 31 Aralık 
2020'ye uzatılması;

- otelcilik ve restorancı-
lık sektörü için belirlenen 
kolaylaştırılmış koşulların, 
ekonomik faaliyetler sınıf-
landırmasında "Başka 
yerde sınıflandırılmamış 
diğer kara yolcu taşımacı-
lığı" olarak sınıflandırılan 
sektörde de uygulanması;

- ortalama günlük sigor-
ta primine esas kazancı 

hesaplayarak çalışanla-
rın istihdamını sürdürme 
araçlarını belirleme yönte-
minin belirlenmesi;

- istihdamı sürdürmek 
için destek alan işverenle-
rin, çalışanlarına Ağustos 
2020 sigorta primine esas 

kazanç miktarından az 
olmayan miktarda maaş 
ödemesi;

- satış gelirlerinin en az 
yüzde 20 azaltılmasının 
hesaplanması açısından 
işverenlerin Eylül 2019 
öncesi veya sonrası kayıt-

larına göre destek tutarı-
nın farklılaştırılması;

- Sosyal Güvenlik Ka-
nununun 110. maddesine 
göre işverenler tarafından 
iade edilmeyen fon payı 
tutarlarının toplanması 
için bir usulün düzenlen-

mesi.
Değişikliklerin uygulan-

ması için gerekli olan yak-
laşık 750 milyon leva tuta-
rındaki mali kaynak, dev-
let sosyal sigorta sistemi 
kapsamında oluşturulan 
İşsizlik Fonu tarafından 
sağlanacak. Tedbiri uy-
gulama süresinin uzatıl-
masının etkisinin yaklaşık 
200 bin kişinin işinin ko-
runmasına da yansıması 
bekleniyor.

Değişiklikler 1 Ekim 
2020'de yürürlüğe girecek 
ve istihdamın sürdürülme-
sine yönelik fon tutarları 
Avrupa Komisyonu tara-
fından ilgili bildirimden 
sonra ödenecek.

Sosyal taraflar, kararna-
me taslağını editöre not-
lar yazılması ve metinle-
rin düzeltilmesine yönelik 
önerilerde bulunarak oy-
birliğiyle destekliyor.

              Kırcaali Haber

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından 
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına kınama

Uluslararası Türk Kültür 
ve Miras Vakfı Başkanı 
Günay Efendiyeva, yap-
tığı yazılı açıklamada, 
Ermenistan'ın 27 Eylül'de 
Azerbaycan-Ermenis -
tan sınırındaki ateşkesi 
yeniden ihlal etmesini, 
Azerbaycan'ın tarihi top-
raklarında askeri provo-
kasyonlarda bulunması-
nı, tarihi ve dini anıtlar da 
dahil olmak üzere kültürel 
mirası tahrip etmesini ve 
sivillere karşı saldırgan 
politikalar uygulamasını 
kınadığını ifade etti.

Ermenistan silahlı kuv-
vetlerinin, işgal altında-

ki topraklardan kayıtsız 
şartsız çıkarılması ve 
Azerbaycan'ın toprak 
bütünlüğünün sağlanma-
sı konusunda Birleşmiş 

Milletler (BM) Güvenlik 
Konseyi tarafından ka-
bul edilen ilgili kararların 
uygulanmasının önemini 
vurgulayan Efendiyeva, 

şunları kaydetti:
" U lus la ra ras ı  Tü r k 

Kültür ve Miras Vakfı, 
Azerbaycan'ın kadim top-
rakları uğrunda yürüttüğü 
haklı politikasını destekli-
yor ve dünya toplumunu 
Ermenistan'ın agresif po-
litikasına adil bir şekilde 
tepki göstermeye çağırı-
yor. Ermenistan'ın askeri 
provokasyonları nedeniy-
le hayatını kaybedenlere 
Allah'tan rahmet diliyor, 
ailelerine ve Azerbaycan 
halkına en derin taziyele-
rini gönderiyor ve yaralıla-
ra acil şifalar diliyor."

              Kırcaali Haber

Okul gezileri bir hafta 
süreyle sınırlandırıldı

Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, basına yap-
tığı açıklamada, “Öğrenciler için geziler artık bir hafta 
süreyle sınırlandırıldı ve okulların onları eğitim öğretim 
yılının sonunda düzenlemesini tavsiye ederiz. Bu salgın 
durumunda büyük ihtimal önümüzdeki yılın ilkbaharın-
da durum daha iyi olacak, ancak şu anda okul gezilerini 
yasaklamak için hiçbir nedenimiz yok” diye kaydetti.

Vılçev, “Okulların okul yılının başında geziye çık-
masını tavsiye etmiyorum, ama bir geziye çıkılacaksa 
tüm önlemlere uyulmalı. Öğrenciler ve öğretmenler oto-
büslerde, kapalı alanlarda maske takmalı ve gezilerde 
uygulanacak genel rejim okuldakinden çok daha katı 
olacak” diye izah etti.

Bakan, okullarda öğrencilerin sınıfta geçirdikleri za-
manın yüzde 90'ının genel rejimden daha liberal bir 
rejim olan maske takmayabileceğini söyledi.

Vılçev, “Son yıllarda bazı okulların okul süresinin altı-
da-yedide biri olan 3-4-5 hafta okul gezilerine gittiğini 

fark ettik. Gezileri bir hafta süreyle sınırladık ve okul 
gezi planı yönetmeliğinde birinci, ikinci ve üçüncü sı-
nıflar için gezilerin, okul yılının sonunda 1 ile 7-8 Hazi-
ran tarihlerini kapsayan Yaratıcı Aktiviteler Haftası’nda 
yapılabileceği belirtildi” diye izah etti.

Bakan, okulların bu haftayı başka bir zamanda da 
düzenlemeye karar verebileceğini ve artık gezilere çık-
maktan dolayı okul zamanı kaybı olmayacağını söyledi.

Vılçev, “Daha önce ebeveynin takdirine bağlı olarak 
10 gün mazeret izni, bu günleri grip tatilinde geçen 
iki hafta ile topladığımızda dört hafta oluyor, geziler 
için daha dört hafta -sekiz hafta oluyor ve birkaç gün 
de sel felaketi yaşandığında çocuklar, okul zamanının 
dörtte birini tatilde geçiriyordu” diye konuştu. Bakan, 
artık şimdiye kadarki gibi okul zamanı kaybının olma-
yacağını, çünkü grip tatillerinin olmayacağını ve böyle 
bir durumda öğrencilerin elektronik ortamda eğitim 
göreceklerini söyledi.

Vılçev, okul gezileri konusunu Bulgaristan Bağımsız 
Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) tarafından dü-
zenlenen sosyal diyalog ve okul öncesi ve okul eği-
timi sisteminde toplu pazarlık konulu toplantı öncesi 
yorumladı.

Tusk, Borisov’u Desteklediğini Açıkladı
Avrupa Halk Par t isi 

(EPP) Başkanı Donald 
Tusk, Brüksel’de Baş-
bakan Boyko Borisov ile 
yaptığı görüşmede, “Sizi 
destekliyoruz!” dedi.

Borisov’un, Facebook 
hesabı üzerinden yaptığı 
açıklamaya göre, her ikisi 
de Bulgaristan hüküme-
tinin hem ülke için hem 
de Batı Balkan ülkelerinin 
Avrupa entegrasyonu için 
önemli başarılar elde etti-
ğine inandığını vurguladı. 
Başbakan, bu politikaların 
Bulgaristan'ın sürdürüle-
bilir kalkınmasını garanti 

edebileceğini belirtti.
Tusk’un, Borisov'a ola-

ğan Parlamento seçimle-
rinin her yurttaşın fikirleri-
ni ifade etme yolu olduğu-
nu söyledi. Tusk'un ifade-
sine göre, Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği için 

Vatandaşlar 
(GERB) gibi 
sistemli parti 
mensup la -
rı, ülkelerini 
kr izden çı-
karmak için 
gerekli kapa-
site, deneyim 
ve zekaya 

sahip.
İkili, koronavirüsün AB 

ekonomileri üzerindeki 
etkilerini azaltmak için 
kurtarma paketi teklif i 
hakkında da yorum yap-
tı. Borisov, Avrupa Halk 
Partisi’nin AB’nin kurtar-

ma planının hazırlığına 
büyük katkı sağladığını 
söyledi.

Tusk ve Borisov, Avrupa 
Komisyonunun (AK) ilk 
kez hazırladığı AB Huku-
kun Üstünlüğü Raporunu 
da görüştüler.

Borisov, “Rapor tarafsız 
ve ülkemizin yolsuzlukla 
mücadele çabalarını yan-
sıtıyor. Bulgaristan, Vene-
dik Komisyonu (Avrupa 
Hukuk Yoluyla Demokra-
si Komisyonu) ve AK'nin 
yargı reformu konusunda 
tüm tavsiyelerini uygula-
yacak” diye belirtti.
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Bakan Nikolova, Bulgaristan'da organize 
turizm hareketinin 125. yılını kutladı

Başbakan Yardımcısı 
ve Turizm Bakanı Mari-
ana Nikolova, Bulgaris-
tan Turizm Birliği Genel 
Kuruluna gönderdiği ve 
Turizm Bakan Yardım-
cısı Lyuben Kançev 
tarafından okunan teb-
rik mesajında, “Bulga-
ristan Turizm Birliğinin 
faaliyeti, organize kitle 
turizminin teşvikine 
odaklanmıştır ve vatan-
larının güzelliklerini ve 
zenginliklerini tanımak 
isteyen farklı yaştaki 
insanları hedeflemekte. 
Bu hedef, Turizm Ba-
kanlığının Bulgaristan'ı 
dört mevsim rekabetçi, 
sağlıklı ve güvenli bir 
destinasyon haline ge-
tirmek, yüksek kaliteli 
konaklama ve seyahat 
hizmetleri sunmaya 
yönelik politikası ile 
uyumlu” diye kaydetti.
Nikolova, “19. yüzyı-

lın sonlarında kurul-
duğu günden bu yana 

uzun bir geleneğe 
sahip olan ve Aleko 
Konstantinov'un va-
siyetlerini yerine geti-
ren kuruluşunuz, CO-
VID-19 salgını sonrası 
sektörün daha hızlı 
toparlanması için paha 
biçilmez deneyime ve 
çok fazla bilgiye sahip” 
diye belir tti. Bakan, 

mesajında şunları ifade 
etti: “Eşi benzeri görül-
memiş küresel kriz tu-
rizmi en çok etkiledi. 
Bulgaristan hükümeti, 
bunun üstesinden gel-
mek ve turizm sektörü-
nü yeniden başlatmak 
için acil sosyal ve eko-
nomik önlemler aldı. 
Onlar, devlet, yerel yö-

netim, meslek birlikleri 
ve sivil toplum sektörü 
arasındaki ortaklıkla 
uygulanabilir” .
Nikolova, mesajını 

şöyle sürdürdü: “Ortak 
çabalarla bu hedeflere 
ulaşabileceğimize ina-
nıyorum. Doğa harikası 
ve kültürel ve tarihi mi-
ras yerlerine erişimin 

açık olmasını ve da-
ğevlerinin daha fazla 
turist çekecek şekilde 
çalışmasını sağlaya-
lım. Bu, daha fazla ço-
cuk ve gencin doğa ile 
daha sık iç içe olması, 
ülkelerini tanıyarak vü-
cudunu güçlendirmeleri 
ve spor yapmaları için 
bir fırsat. Bu şekilde 
sadece iç turizmi can-
landırmakla kalmaya-
cağız, bilgili, sağlıklı 
ve vatansever bir millet 
yetiştireceğiz” diye vur-
guladı.
Forumun açılış ko-

nuşmasını yapan Bul-
garistan Turizm Birliği 
Başkanı Doç. Dr. Vent-
si Rosmanov, Turizm 
Bakanlığı ile aktif ortak-

lık için teşekkür etti ve 
Bakan Yardımcısı Kan-
çev aracılığıyla kuruma 
Bulgaristan'da organize 
turizm hareketinin 125.
yılı ve İvan Vazov'un 
doğumunun 170. yılı 
dolayısıyla Bulgaristan 
Turizm Birliği adına bir 
plaket sundu. Etkinliğe 
katılanlar arasında Bul-
garistan Turizm Birliği 
Yönetim Kurulu üyeleri 
Rumen Draganov, Prof. 
Ognyan Gerdjikov, al-
pinist Metodi Savov 
vb. Konuklar yer aldı. 
Gençlik ve Spor Ba-
kanı Krasen Kralev’in 
gönderdiği tebrik me-
sajı da okundu.
           Kırcaali Haber

Ekonomist Bogdanov: 60/40 tedbiri işletmelere 
yönelik kriz karşıtı bir önlem, sürdürülebilir değil

Pazar Ekonomisi Ensti-
tüsü Baş Ekonomisti Lı-
çezar Bogdanov, Bulga-
ristan Ulusal Radyosu’na 
(BNR) verdiği röportajda, 
“Sosyal taraflar bugün yıl 
sonuna kadar uzatılması 
beklenen 60/40 tedbirinde 
değişiklikler yapılmasını 
tartışıyorlar. Kamu kurum-
ları ilk aylarda bu tedbirin 
uygulanması konusunda 
ilerleyemedi, şimdi eksik-
likler giderildi ve iyi işliyor” 
diye kaydetti.

Bogdanov, “Almanya'da 
böyle bir tedbir kalıcı 
olarak uygulanıyor ve 
koronavirüs krizi sıra-
sında devlet yardımının 
parametreleri hafifletildi. 
Olumsuz koşullarda bazı 
şirketlere sübvansiyon 
sağlamak için kalıcı bir 
mekanizma var” diye izah 
etti.

Pazar Ekonomisi Ens-
titüsü Baş Ekonomisti, 
“Bazı ülkelerde, özellikle 
daha gelişmiş sanayileş-
miş ülkelerde bu önlem, 
becerilerin uzun yıllardır 
kazanıldığı sektörlerde 
kalif iye işgücünü elde 
tutma fikri ile büyük en-
düstriyel işletmelere des-
tek olarak görülüyor” diye 
vurguladı.

Bogdanov,  “Bulgaris-

tanda tedbirin herkese 
açık olması yaklaşımını 
temel aldık ve böyle oldu-
ğunda kaçınılmaz olarak 
bundan yararlanan on 
binlerce şirketimiz var. 

İki işçi, bir işçi, üç işçi 
için 200-300-500 leva 
yardım isteyen şirketler 
vardı. Bütün bu idari pro-
sedürler yük getirdi” diye 
belirtti.
Ekonomistin ifadesine 

göre, bu tedbirin uygu-
lanmasının sonlandırıl-
masının siyasi açıdan 
hiçbir mantığı yok. Bog-

danov, “Hükümet, bu ted-
bir için şimdiden 1 milyar 
leva ödenek tavanı be-
lirlenmesini taahhüt etti” 
diye belirtti.
Ekonomist, tedbirin sü-

resinin üç ay daha uzatı-
lacağını düşünüyor.
Bogdanov, “Bu yardım, 

kriz karşıtı tedbir olarak 
veriliyor. Bu tedbir, öngö-
rülemeyen dış kaynaklı 
bir şokun yaşandığı kısa 
bir süre için işletmele-
re köprü gibi bir görev 
görmeyi hedefliyor. Bir 
düşünün, işletme kapan-

dı, mağaza kapandı veya 
İtalya, Almanya, Fran-
sa'daki ortaklar bir veya 
iki ay süreliğine faaliyetini 
durdurdu, sipariş yok, her 
şey engellendi. İş dün-

yasını desteklemek ve iş 
ortamını iyileştirmek için 
sürdürülebilir bir politika 
biçimi olarak görülmeme-
li” diye kaydetti.

Ekonomistin ifadesine 
göre, önümüzdeki yıllar-
da işlerini ikiye katlama, 
üçe katlama fikri olanlara 
yardım edilmesi gereki-
yor, çünkü bu geleceğe 
yönelik bir yardım.

Trakya Otoyolunun 
onarımı başladı

Trakya Otoyolunun Çirpan ile Stara Zagora 
(Eski Zağra) arasındaki kesimde uzun zamandır 
beklenen onarım çalışmaları başladı ve burada 
neredeyse iki yıldır yol yüzeyinin düzgünsüzlüğü 
nedeniyle hız sınırı saatte 90 km.

Onarım, planlanan 52 km'lik bölümün ilk 12 km'si 

ile başladı. Onarım yapılacak bölüm, Belozem yol 
kavşağından sonra yolun 156. km'sinden Orizovo 
kavşağından önceki 168. km'ye kadar uzanıyor. 
İnşaat faaliyetleri sırasında hız sınırı saatte 70 km 
olacak ve araç trafiği her iki yönde de Sofya isti-
kametindeki şerit üzerinden yürütülecek.

Otoyolun 12 km'lik bölümün onarımının ekim ayı 
sonunda veya kasım ayı başında tamamlanma-
sı bekleniyor. Hava şartları müsait olursa inşaat 
çalışmaları, Burgas istikametindeki Orizovo yol 
kavşağından Stara Zagora'ya kadar uzanan 40 
kilometrelik kesimde devam edecek. Başkent yö-
nünde giden şeridin de önümüzdeki yıl onarılması 
bekleniyor.

2003-2007 döneminde otoyol bölümünün inşa-
atı ortalama 1,35 milyon levaya mal olurken şimdi 
onarımların maliyeti sadece Burgaz yönünde gi-
den şerit için 90 milyon leva veya bir yönde ki-
lometre başına 1,7 milyon leva. Yüklenici şirket, 
toplam tutarı 3 milyar levanın üzerinde Hemus 
Otoyolun bölümlerinin tamamlanması ve diğer 
otoyol bölümlerinin yapım işlerini, ihale olmaksı-
zın üstlenen iyi bilinen devlete ait Otoyollar Şirketi 
olacak.
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Bulgaristan Ulusal Televizyonu, 
20 Yıldır Türkçe Haberler Veriyor

Bulgaristan Ulusal Televizyo-
nu (BNT) bünyesindeki Türkçe 
Haberler Editörlüğü, 20 yıldır 
aralıksız olarak ülkedeki Türk 
toplumuna yönelik Türkçe haber 
yayını yapıyor.

Hafta içi her gün 10 dakika 
boyunca Türkçe haber yayını 
yapan editörlüğün kuruluş yıl 

dönümü vesilesiyle BNT Haber 
Dairesi'nde kutlama programı 
düzenlenirken, BNT Genel Ya-
yın Yönetmeni Daniel Çipev de 
editörlük çalışanlarına plaket 
takdim etti.

AA'ya konuşan BNT Haber 
Dairesi Müdürü Mariela Dra-
golova, ulusal kanalın 60 yıllık 
tarihinin 20 yılında Türkçe haber 
yayını olduğuna dikkati çekerek, 
Türkçe Haberler Editörlüğünün 
BNT ailesinin ayrılmaz bir par-
çası olduğunu vurguladı.

Editörlüğün, özellikle Türkiye 
ile ilgili gelişmelerdeki profes-
yonel desteğinin BNT'nin başa-
rısına önemli katkı sunduğunu 
söyleyen Dragolova, "Örneğin, 
Türkiye'deki darbe girişimi sıra-
sında Türk medyasındaki farklı 
kaynaklardan bilgiler derleye-
rek, Bulgar izleyicilerin gelişme-

leri dakika dakika takip etmesini 
sağladılar." dedi.

Türkçe Haberler Editörlüğünün 
kurucularından olan gazeteci ve 
akademisyen Nihal Özergan ise 
ulusal televizyonda anadilde ya-
yın kararının, Bulgaristan'ın Av-
rupa Birliğine (AB) giriş süre-
cinde demokratik gelişim adına 
attığı önemli adımlarından biri 
olduğunu kaydetti.

Özergan, Türkçe haberlerin 
10 dakikalık yayın süresinin az 
olmasına rağmen, Türklerin Bul-

garistan'daki gelişmeleri kendi 
dillerinde takip etmelerine ola-
nak sağladığı için son derece 
faydalı olduğunu ifade etti.

- 20 yıldır kesintisiz yayın
Türkçe editörlerinden İzzet 

İsmailov, Türkçe haber bülte-
ninin kesintisiz devam ettiğine 
dikkati çekerek, "10 dakikalık 
haberler az ve yetersiz olabilir, 
ama 20 senedir devam ediyor. 
Bulgaristan'da Türkçe medya 
olarak uzun süre devam eden 
medya yok. Bir tek radyo var. 
Birçok gazete başladı, siteler 
başladı. Başlayıp bırakıyorlar. 
Biz devam ediyoruz." diye ko-
nuştu.

Editör Selami Hasan ise 
Bulgaristan'da ulusal düzeyde 
Türkçe yayıncılık yapmanın gu-
rurunu yaşadıklarını belirterek, 
"Bizi yalnız bırakmayan seyirci-
lerimize teşekkürler. Tüm çaba-
mız onlar için tarafsız ve doğru 
haberler sunup Bulgaristan'daki 
Türklerimizi memnun etmek." 
dedi.

Editörlerden Mine Adalı Ra-
doykova da bültenlerinde Bul-
garistan'daki Türk toplumunun 
sosyal, kültürel, ekonomik, eği-
timsel ve sanatsal yaşamına 
dair özel haberleri aktardıklarını 
kaydederek, "Bulgaristan'ın en 
köklü devlet televizyonunda ça-
lışmaktan onur duyuyorum, ama 
her şeyden önemlisi bu televiz-
yonda her gün Bulgaristan'da 
yaşayan Türk insanına ana di-
limizde hitap ettiğim için gurur 

duyuyorum." ifadelerini kullandı.
- Türkçe haber yayını nasıl 

başladı?
Bulgaristan Meclisi, 1998'de 

Bulgaristan Ulusal Televizyo-
nu (BNT) ve Bulgaristan Ulusal 
Radyosu (BNR) Kanunu'nda 
değişiklik yaparak, kamu med-
yalarında ülkede yaşayan farklı 
etnik grupların ana dillerinde ya-
yın yapmalarına olanak sağladı.

Meclis, 1999'da Ulusal Azınlık-
ların Korunmasına İlişkin Çerçe-
ve Sözleşmesi'ni onayladıktan 
sonra, BNT bünyesinde kurulan 

Türkçe Haberler Editörlüğü de 
2000 yılının ekim ayında yayın 
hayatına başladı.

Mecliste grubu olan ırkçı ve 
Rusya yanlısı ATAKA başta 
olmak üzere Bulgaristan'da et-
nik ve dini azınlıkların varlığını 
reddeden, ayrımcılık çizgisinde 
siyaset yürüten çeşitli oluşum-
lar geçmişte Türkçe haberlerin 
sonlandırılması için girişimler-
de bulunsa da Türkçe Haberler 
Editörlüğü, 20 yıldır yayınlarına 
ara vermedi. AA

Tenor Bülent Bezdüz 
Sofya'da festival açılışı yaptı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da Uluslararası Piano Extravagan-
za Müzik Festivali, Şehir Sanat Galerisinde ünlü Türk tenor Bülent 
Bezdüz'ün sahne aldığı konser ile açıldı.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin desteği ve Bulgaristan’da fa-
aliyet gösteren Türk iş adamlarının sponsorluğunda düzenlenen 
konserde Türk, Alman ve İtalyan eserlerinden oluşan bir reper-

tuvarla Bezdüz 
ayakta alkışlandı.

B u l g a r  p i -
yan is t  Lüdmi l 
Angelov’un eş-
liğinde sunulan 
konserin sonunda 
Bezdüz’ün oku-
duğu "Nazende 
Sevgilim" şarkısı 
izleyicilerin bü-
yük beğenisini 
kazandı.

AA muhabirine konuşan Bezdüz, dünyanın, bir salgının pençe-
sinde boğuştuğunu belirterek, "Böyle salgınlar önce sanatı vu-
rur. Biz buna rağmen konserler devam etmeli dedik. Türkiye ile 
Bulgaristan arasında uzun yıllara dayanan kardeşlik bağlarını bir 
köprü gibi düşünün, sanatla tekrardan bu köprüyü pekiştiriyoruz 
ve bunda Türkiye Büyükelçiliğinin göstermiş olduğu destek beni 
ayrıca çok mutlu etti." dedi.

Sofya Belediyesinin yıllık kültürel etkinlikler takviminde yer alan 
Piano Extravaganza Festivali, başkentin çeşitli sanat merkezlerin-
de 21 Ekim'e kadar sürecek.


