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Devamı 5’te

Momçilgrad'da Geleneksel 
Türk Yemekleri Gecesi Yapıldı

12. Mestanlı Daima Kalbimde 
Dünya Mestanlılar Buluşması 
programı kapsamında Gele-
neksel Türk Yemekleri Gecesi 
düzenlendi.

Şehrin onlarca sakini ve misa-
firi, Bolu'nun Mengen ilçesinden 
usta şef Rafet Erdemir'in hazır-
ladığı spesiyallerin tadına bak-
tılar. Momçilgrad İlahiyat Lisesi 
öğrencileri Şef Erdemir’e yiye-

cekleri hazırlarken yardım etti-
ler. Geleneksel Türk Yemekleri 
Gecesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
Sofya Büyükelçisinin desteği 
işe Filibe Başkonsolosluğu ta-
rafından organize edildi. Dünya 
Mestanlılar Buluşması progra-
mına özel konuk olarak katılmak 
için Momçilgrad’a gelen Filibe 
Başkonsolosu Korhan Künge-
rü, selamlama konuşması yaptı. 

Geceye katılan resmi konuklar 
arasında Menderes Belediye 
Başkanı Mustafa Kayalar, İzmir 
Balkan Göçmenleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdur-
rahim Nursoy ve Bursa Mestanlı 
Yöresi Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Hasan Öztürk 
yer aldılar.

Momçilgrad Belediye Başka-

nı İlknur Kazim, yaptığı konuş-
mada şunları kaydetti: “Dünya 
Mestanlılar Buluşması progra-
mının bir parçası olduğu için 
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği-
ne ve Filibe Başkonsolosluğuna 
minnettarız. Başkonsolos Sayın 
Küngerü farklı fikirlere açık bir 
insan ve daha birçok ortak gi-
rişim için fırsatlarımız olacağını 
biliyorum”.

Tanıtımın organizasyonuna 

katılan Türkiye’nin Filibe Baş-
konsolosu Korhan Küngerü, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 
"Türkiye’den getirdiğimiz, Türk 
mutfağına ait güzide yemekleri-
mizden Mestanlı halkının istifa-
desine sunduk. Mantı, çiğ köfte, 
baklava, lokma gibi çok sayıda 
çeşit var. Şu ana kadar olan bu 
ilgiden sevgili Mestanlıların ik-
ramlarımızı beğendiklerini anlı-
yorum." dedi. KH

Bulgaristan'da yapılan erken 
genel seçimi, Merkez Seçim 
Komisyonunun (MSK) oyların 
yüzde 95,22’sinin sayıldığı ve-
rilerine göre Başbakan Boyko 
Borisov'un Bulgaristan'ın Av-
rupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar 

Partisi'nin (GER) az farkla 
önde götürdüğü bildirildi.
240 sandalyeli meclisin 

yeni üyelerini belir lemek 
için yapılan erken seçim 11 
Temmuz’da yapıldı.
Geçen seçimde yüzde 50 

olan katılım oranı bu seçimde 
yüzde 36 dolayında kaldı.
MSK verilerine göre, 6 siyasi 

parti ve koalisyon yüzde 4 se-
çim barajını geçti.
Şovmen Slavi Trifonov’un 

lideri olduğu “Böyle Bir Halk 

Var” (İTN) oyların yüzde 
23.91’ini alarak birinci parti 
olurken,Borisov'un GERB par-
tisi oyların yüzde 23,69'unu 
alarak, ikinci sırada yer aldı.
Bulgaristan'ı 1989'a dek 45 

yıl yöneten eski komünist par-

tinin çizgisinde Rusya yanlısı 
siyaset yürüten Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) oyların 
yüzde 13,51'ini alarak üçüncü 
parti oldu.
Mafya ile ilişkileri olduğu iddi-

asıyla Borisov’un istifasını ta-
lep eden sokak protestolarına 
öncülük eden sağcı Demokra-
tik Bulgaristan (DB) Partisi ise 
oyların yüzde 12,56'sını aldı.
HÖH 5. sırada yer aldı
Bulgaristan’da 4 Nisan’da 

Meclise Yine Altı Parti Giriyor

HÖH, seçimleri Kırcaali ve dört bölgede daha kazandı
11 Temmuz 2021 

tarihinde ülkemiz-
de yapılan erken 
genel seçim tuta-
naklarının yüzde 
100’üne göre üye-
lerinin çoğunluğu-
nu Türklerin oluş-
turduğu Hak ve 
Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) Kırcaali 
bölgesinde oyların 
yüzde 67,88’ini veya 49 242 oy 
alarak birinci parti oldu.  

Bö lgede  oy la r ın  yüzde 
11,54’ünü alan GERB-SDS İt-
tifakı ikinci parti olurken yüzde 
8,81 oyla Böyle Bir Halk Var 
partisi üçüncü oldu. Bulgaris-

tan İçin Bulgar Sosyalist Partisi 
(BSP) İttifakı ise yüzde 4,94 oyla 
dördüncü parti oldu.

Kırcaali ilinde oy kullanan 575 
seçmen “Kimseyi desteklemiyo-
rum” seçeneğini seçti.

Seçim tutanaklarının yüzde 
100’üne göre HÖH, Kuzeydoğu 

Bulgaristan'da 
yer alan dör t 
i lde seçimleri 
kazandı.

HÖH, en  bü-
yük desteğ i , 
oyların yüzde 
45 ’ i n i  a ld ığ ı 
Razgrad (Ha-
zargrat) bölge-
sinde aldı.
M u s t a f a 

Karadayı'nın başkanlığındaki 
parti, Tırgovişte bölgesinde yüz-
de 37'den fazla, Silistre bölge-
sinde yüzde 29 oy alırken, Şum-
nu bölgesinde ise oyların dörtte 
birini aldı.           

Kırcaali Haber
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Devlet şirketlerine ihale yapılmaksızın 
yüklü miktarda para dağıtıldığı ortaya çıktı

Maliye Bakanı Asen Va-
silev, Bakanlar Kurulu top-
lantısının ardından basına 
yaptığı açıklamalarda, “8 
milyar levadan fazla dev-
let parası kamu ihalesi 
yapılmadan şirketlere da-
ğıtılmış” diye bildirdi.

Bakan, “2019'dan Nisan 
2021'in sonuna kadar 
Bulgaristan'daki kamu 
şirketleri 20 milyar leva 
değerinde sözleşmeler 
imzalamış” diye açıkladı.

Vasilev, “Bunlardan top-
lam 11 milyar 700 milyon 
leva değerinde olan söz-
leşmeler ihalelere ilişkin 
sözleşmeler, toplam 8 
milyar 600 milyon leva de-
ğerinde olan sözleşmeler 
ise ihalelere ilişkin değil-
dir. Yani devlete ait işlet-
melerin harcadığı paranın 
%40'ından fazlası kamu 
ihaleleri yapılmadan sağ-
lanmıştır” diye belirtti.

Bakanın ifadesine göre, 
bu bilgileri toplamak son 
derece zor oldu, çünkü 
sözümona "kurum içi" 
prosedürler halka açık 
değil ve onlar hakkında 
herhangi bir veri kayıt 
sisteminde özet veriler 
bulunmamaktadır.

Vasilev, “Kurum içi si-
parişlerin, ancak bir işi 

yapabilecek ve ilgili ba-
kanlık veya belediyeye ait 
bir devlet veya belediye 
işletmesi bulunursa yeri-
ne getirilmesi amaçlanır. 
Bu siparişlerin amacına 
göre böyle işletmeler ta-
şeron kullanma hakkına 
sahip olmamalıdır. Oysa 
Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanlığında, 
Ekonomi Bakanlığında 
ve diğer yapılanmalarda 
gördüğümüz gibi bu fır-
sat, kamu alımlarından 
kaçınmanın ve firmalara 

ihalesiz, rekabetsiz para 
vermenin bir yolu olarak 
kullanılmıştır” diye ko-
nuştu.

Ekonomi Bakanı Kiril 
Petkov, “Aynı şey açıkça 
her yerde olmuştur - kamu 
ihalesi yapılmaksızın bü-
yük miktarda paralar veril-
miştir. Bu kamu kaynakla-
rının israfıdır” diye yorum-
da bulundu. Bakan, buna 
örnek olarak Başbakanlık 
Kompleksinin inşasını 
gösterdi.

Petkov, “Sofya Tech 

Park'ta 90 000 m2'lik bir 
idari bina düşünün, yapım 
işi 182 202 000 leva kar-
şılığında kamu ihalesi ya-
pılmadan imzalanmış bir 
sözleşme ile verildi. 182 
milyon, tam yapı mühen-
disliği, yani tasarım, inşa-
at ve yapı denetimi için bir 
şirkete kamu ihalesi yapıl-
maksızın verildi” dedi. Ba-
kanın verdiği ikinci örnek, 
barajlar için verilen para 
ile ilgiliydi. Onun ifadesine 
göre, Devlet Konsolidas-
yon Şirketine 630 milyon 

leva kaynak verildi.
Hemus Otoyolu ile ilgili 

de bir örnek veren Pet-
kov, "2018 ve 2019'da 
bakanlık kararnameleri 
ile devlet Otoyolu’nun 
inşası için 3,71 milyar 
leva sağlamış. Ardından 
Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanlığı bir 
inşaat şirketine otoyol in-
şaatının 2020 yılı sonu-
na kadar devam etmesi 
için 1 milyar 140 milyon 
leva vermiştir. Otoyol için 
sırasıyla 45-50 firmaya 
avans ödemesi olarak 
996 milyon leva dağıtıl-
mış" diye dikkat çekti.

Denetimler ayrıca Oto-
yollar Şirketinin 30 şirket-
le kamu ihalesi olmaksı-
zın sözleşme imzaladı-
ğını ve 3-4 gün içinde 
onlara 188 milyon leva 
avans ödemesi yaptığını 
gösterdi.
Bölgesel Kalkınma ve 

Bayındırlık Bakanı Vio-
leta Komitova’nın ifade-
sine göre, 570 milyon 
leva finansman kaynağı, 
heyelan bölgelerinin güç-
lendirilmesi için ihale ya-
pılmaksızın tahsis edildi, 
bunun nedeni olarak aci-
liyet gösterildi.
            Kırcaali Haber

Devletten tek ebeveynleri işe 
alan işverenlere mali teşvikler

Monitör gazetesi habe-
rine göre, kamuoyunda 
tartışılması üzere yayın-
lanan Kadın-Erkek Eşit-
liğinin Teşviki İçin Ulusal 
Eylem Planı taslağı, dev-
letin tek başına çocuk 
büyüten ebeveynlerin ve 
5 yaşına kadar çocuğu 
olan annelerin işe alın-
ması öngörülen 2022 için 
740 000 levadan fazla 
kaynak tahsis etmesini 
öngörüyor.
Belge, 2021-2030 yılla-

rına ilişkin Ulusal Kadın 
Erkek Eşitliğinin Gelişti-
rilmesi Stratejisini uygu-
lamak için hazırlandı.
740 000 levanın biraz 

üzerinde olan bu miktar-
la devlet, işverenleri tek 
ebeveynleri - evlat edinen 
ebeveynleri veya 5 yaşı-
na kadar çocuğu olan 
annelerin işe alınmasını 
teşvik etmek istiyor. Tek 
ebeveyn, eşini kaybet-
miş veya çocuğu babası 
tarafından tanınmamış 
olan bir ebeveyndir. An-

cak bu tanımlama, eşiy-
le resmi nikahı olmayan 
veya birlikte yaşamayan 
ebeveynleri kapsamaz.

Gelecek yıl için planla-
nan miktar, iş yaratan ve 
hedef gruptan kişileri tam 
zamanlı veya yarı za-
manlı işe alan işverenler 
için mali teşvikleri de içe-
riyor. Ayrıca işverenlerin 
iş gücü maliyetlerinin bir 
kısmının belirli bir süre 
için karşılanması ve işe 
alınan kişilere mesleki 
eğitim imkânı sağlanma-

sı planlanmaktadır. Plana 
göre ulaşılması gereken 
hedef, küçük çocuğu 
olan ebeveynlerin işle-

riyle aile yaşamları ara-
sında daha iyi bir denge 
kurmalarıdır.
Böylece 5 yaşından 

küçük çocuğu olan bir 
ebeveyn tam zamanlı ça-
lışamıyorsa, yarı zamanlı 
çalışma seçeneğine sa-
hip olacak.
Ebeveynlere destek ol-

mak amacıyla İstihdam 
Edilen Ebeveynler Prog-

ramı da uygulanmaya 
devam edecek. Program, 
annelik izninde olan, işe 
dönmek üzere olan ve 
çocukları bir kreşe veya 
anaokuluna kayıtlı olma-
yan ebeveynlere çocuk 
bakıcısı hizmeti sağlar. 
Proje ayrıca çocukları 
anaokuluna gitmeyen iş 
arayan işsiz ebeveyn-
ler ile anaokuluna veya 
okula kayıtlı çocukları 
olup işe geri dönen çok 
sayıda çocuğu olan ebe-
veynleri de içermektedir. 
Verilere göre bu program 
kapsamında 6 400'den 
fazla aileye destek sağ-
lanmaktadır.
İstihdam Ajansının İs-

tihdam Edilen Ebeveyn-
ler Programı’nı uygulama 
süresi 2023 yılına kadar 
uzatıldı. Programın baş-
langıcından bu yana ço-
cuk bakıcısı hizmetine 
yönelik toplam 65 milyon 
leva ödeme yapıldı.
              Kırcaali Haber

Bulgaristan'a yatırım yapmak 
isteyen şirketlerden 600’ü 

aşkın mektup geldi
Ekonomi Bakanı Kiril Petkov, basın mensuplarına 

yaptığı açıklamada, “Yabancı şirketlerin Bulgaristan'a 
yatırım yapma isteğini ve ülkemize yatırım yapmakla 
ilgilendiğini bildiren 602 mektup geldi” diye bildirdi.

Girişim, dünyanın dört bir yanındaki Bulgaristan'ın 
diplomatik misyonlarının nezdindeki ticari ve ekonomik 
İlişkiler ofislerinde (STİV) görevli ekonomi müşavirleri 
arasında yatırım çekmek ve ihracatı desteklemek için 
bir tür rekabetin başlaması sonucunda başladı.

Bakan, “Gelen mektupların sayısına gerçekten şa-
şırdım. Yatırım niyet mektubu, ihracat işlemleriyle ilgili 
beyan ve iş birliği niyet mektubu olan 602 adet mektup 
söz konusudur” diye ifade etti.

Onların 129’unun yatırım niyet mektubu, 218’inin ih-

racat işlemleriyle ilgili beyan ve 255’inin iş birliği niyet 
mektubu olduğunu belirten Petkov, en fazla 300 mek-
tup beklediğini ifade etti.

Maliye Bakanı Asen Vasilev, “Bulgaristan'da yatırım 
yapmak isteyen bu kadar çok şirket olduğuna göre, ço-
ğunun gerçekten yatırım yapması için artık aktif olarak 
çalışmalıyız. Erken bir tarihte bunlardan birinin ülke-
mizde doğrudan yatırım yapacağını duyurabileceğimizi 
düşünüyorum” diye açıkladı.

Bulgaristan Yatırımlar Ajansı İcra Müdürü Stamen 
Yanev, yabancı yatırımların Bulgaristan'ın yabancı ül-
kelerde yürüttüğü reklam kampanyaları olarak da kul-
lanılabileceği yorumunu yaptı.

Yanev, “Üç Deniz Girişimi kapsamında diğer ülkelerin 
yatırım ajansları ile yakın ilişkiler kuracağımızı ve Av-
rupa Birliği Komisyonu’ndan daha fazla destek almak 
için karşılıklı AB’nin çıkarına olan bu tür bir iş birliğini 
başlatacağımızı umuyoruz. Bu temelde, Bulgaristan'ın 
inovasyon alanında bir merkez ve geleceğin otomobil-
lerinin merkezi olmasını umuyoruz” diye kaydetti.

Bakan Petkov’un ifadesine göre Avrupa Uzay Ajansı 
yetkileri, ülkemizin bu yönde iş geliştirme fırsatlarını 
değerlendirmek için Bulgaristan'a gelecekler.

Avrupa ve Amerikan şirketlerinin yanı sıra Asya mer-
kezli şirketlerin de Bulgaristan'da yatırım yapmakla 
ilgilendiği anlaşıldı. Bu şirketlerden biri uzay uydusu 
bileşenleri üretimi gerçekleştiriyor, diğeri ise elektrik 
enerji depolama tesislerine sahiptir.
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Edirne İl Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya 
Demirtaş, Kırcaali Müftülüğünü Ziyaret Etti

Edirne İl Müftü Yardımcı-
sı Zeynep Kaya Demirtaş 
ve Duahan Nuri Böcekba-
kan Kırcaali Bölge Müf-
tülüğünü ziyaret ettiler. 
Müftülük, Kırcaali İli Kirko-
vo (Kızılağaç) İlçesi Pod-
kova (Nalbantlar) köyü 
yakınındaki tek bir çivi 
kullanılmadan inşa edilen 
Yedikızlar Camii’nde bir 
program düzenledi.

Programa bölgenin de-
ğişik yerlerinden ve Ruse 
(Rusçuk) şehrinden soh-
betlere katılan kadınlar-
dan başka Momçilgrad 
(Mestanlı) İlahiyat Lisesi 
hocaları ve bir grup öğ-
renci de katıldı.

Sunuculuğunu, güzel 
sesi ve sunumu ile Mom-
çilgrad İlahiyat Lisesi Mü-
dür Yardımcısı Nurettin 
Çakır’ın yaptığı program, 
Bölge Müf tüsü Basr i 
Eminefendi ve Edirne İl 
Müftü Vekili Zeynep Kaya 
Demirtaş’ın konuşmala-
rıyla devam etti, Duahan 
Nuri Böcekbakan’ın dua-
sı ile sona erdi. Program 
sonrasında katılımcılara 

bayanların hazırladığı ye-
mekler ikram edildi.

Müftülük, 27 Haziran 
(pazar) günü misafir ho-
calarla beraber 4-6 yaş 
grupları Kur'an Kursu ve 
Yaz Kur'an kurslarında 
görev yapacak kadın ho-
calara yönelik seminer 
düzenledi.

Kırcaali Bölge Müftüsü 

Basri Eminefendi, “Bu 
anlamlı etkinliklerin or-
ganizasyonunda yer alan 
kıymetli hocalarımıza, 
teşrifleriyle bizleri mut-
lu eden Edirne İl Müftü 
Vekili Zeynep Kaya De-
mirtaş ve Duahan Nuri 
Böcekbakan'a gönülden 
teşekkür ediyoruz. Hayır-
lara vesile olmasını diliyo-

ruz” diye ifade etti.
Eminefendi, Kırcaali 

Haber Gazetesine şunla-
rı söyledi: “Özellikle Yaz 
Kur’an kursları öncesinde 
kurslara hazırlık yapma 
amaçlı bölgemizde sayı-
ları artan 4-6 yaş grup-
ları hocalarına yönelik 
bir seminer düzenledik. 
Amacımız küçük yaştaki 

çocuklara sahip çıkarak 
onlara değerler eğitimi 
vermek için gerekli ha-
zırlıkları yapmak, sayısı 
8’e çıkan bayan hocala-
rımızı biraz daha motive 
etmek, teşvik etmekti. Bu 
bağlamda onlara yönelik 
değişik bir program tertip 
ettik. Edirne İl Müftlüğü 
ile birlikte buna benzer 
etkinler düzenlemeye 
devam edeceğiz”.
Kırcaali Müftüsü Basri 

Eminefendi, mart ayında 
göreve başladığı ilk gün-
den beri özellikle bayan-
lara yönelik sohbet grup-
larına, 4-6 yaş gruplarına 

ve bayan hocaların da 
sayısını artırarak çocuk-
lara, gençlere ve bayan-
lara yönelik faaliyetlere 
önem vermeye devam 
ediyor. Eminefendi, ko-
nuyla ilgili şunları kay-
detti: “Hafta içi ve hafta 
sonu olmak üzere 7 gün 
yedi ilçede her gün en iki 
yerde olmak üzere soh-
betler ve Kur’an Kursları 
yapıyoruz. Bunlara olan 
ilgi de her geçen gün art-
maya devam ediyor. Or-
ganize etmiş olduğumuz 
bu sohbetlerden daha 
çok kişinin faydalanma-
sını arzu ediyoruz”.

İlk defa bir Bulgar askeri araştırma 
gemisi Antarktika'ya açılacak

C e b e l i t a r ı k 
Boğazı’ndan geçerek 
Antarktika'ya ulaşacak 
ilk Bulgar askeri araş-
tırma gemisi adını arı-
yor. 1,2 milyon levaya 
satın alınan gemi ayrıca 
Varna Deniz Okulu’nda 
eğitim işlevleri yerine 
getirecek. Bundan baş-
ka kurtarma operasyon-
larında da kullanılacak.
Bulgaria ON AIR te-

levizyonunun “Sabah 
Bulgaristan” programı-
na konuk olan Bulgaris-
tan Antarktika Enstitüsü 
Başkanı Prof. Dr. Hristo 
Pimpirev, kutup bölgele-
rinin gezegenin geleceği 
olduğunu vurguladı.
Prof. Pimpirev, “Gemi 

Atlantik'i geçecek, bi-
zim kış aylarımızda 
Antarktika'ya ulaşacak. 
Yaz aylarında burada, 
Bulgaristan’da görevler 
yerine getirecek. Gemi 
bizim kazanımımız. Bul-
gar bilim dünyasına çok 
şey kazandıracak. Ona 
verilecek isim birçok ko-
şulu karşılamalıdır. Gemi 
uluslararası sularda yel-
ken açacağı için isminin 

telaffuzunun kolay ol-
ması iyi olur. Adı Bulgar 
tarihi, coğrafyası ile ilgili 
olmalı, bir devrimciye ait 
isim de olabilir. Kuzey 
Denizi 'nde araştırma 
yapmak üzere Norveç'te 
yapılan gemi şimdiye ka-
dar Rus bayrağı altında 
seyretti” diye açıkladı.
Bilim insanı, “İklim de-

ğişikliğiyle birlikte buz 
tabakası eriyor, bu da 
diğer kıtalarda yaşayan 
hepimiz için bir alarm 
sinyali. Öte yandan gemi 
taşımacılığı kolaylaştı-
rılmıştır. Kuzey Denizi 
Rotası neredeyse tama-
men gemi taşımacılığı 

için kullanılacak” dedi. 
Antarktika'nın gezege-
nimizin 1/10'unu oluştur-
duğunu ve kıtanın doğal 
kaynaklar ve ortaya çı-
karılması gereken bilim-
sel gizemler açısından 
zengin olduğunu ifade 
etti.
Prof. Pimpirev, “Bu 

kıta, daimi üyelerin bu-
lunduğu bir sözleşme 
ile yönetilir. Bu ülkeler, 
bu kıtayla ilgili tüm ka-
rarları oy birliğiyle alı-
yor. Bulgaristan, daha 
1998'de bu anlaşmanın 
ve bu hükümetin daimi 
üyesi oldu. Dünyanın en 
büyük güçleri olan 28 

ülke ile birlikte bu 
kıtayı yönetiyoruz” 
diye belirtti.
Bilim insanının 

ifadesine göre, 
B u l g a r i s t a n ' ı n 
şu anda Dünya 
Okyanusu’na yel-
ken açacak bir ge-
misi yok.
Prof. Pimpirev, 

“Bu gemi bilim-
sel araştırmalar 
yapacak. İlk kez 
bir Bulgar gemisi 
Buz Kıtasına ula-

şacak. Avrupa'nın ortak 
bir amacı olan araştır-
ma gemilerini birleşti-
ren birliğe Bulgaristan 
da üye olacak. Bu gemi 
ile Bulgaristan, Dünya 
Okyanusu'nu inceleme-
ye yönelik insanlığın gi-
rişimine katılacak” diye 
vurguladı.
Şimdiye kadar resmi 

olarak açıklanan gemiye 
isim koyma yarışmasın-
da binlerce isim öneril-
di. Yeni gemimizin Ocak 
2022'nin sonunda Dün-
ya Okyanusu'na açılma-
sı planlanıyor.
            Kırcaali Haber

Başbakan Yanev, Berlin 
Süreci Zirvesi'ne katıldı

Başbakan Stefan Yanev, video konferans yöntemiy-
le gerçekleştirilen Federal Almanya Cumhuriyeti Şan-
sölyesi Angela Merkel tarafından açılışı yapılan Berlin 
Süreci Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ”Avrupa Birli-
ği (AB) perspektifinin Batı Balkanlar'daki dönüşümün 
temel itici gücü olmaya devam ettiğine inanıyoruz” 
diye kaydetti. 1 Ocak 2021 itibariyle Almanya, Berlin 
Süreci Dönem Başkanlığını devraldı ve AB normları 

ve standartlarına, entegrasyonuna yönelik bölge için 
belirlenen öncelikleri ve hedefleri uygulamaya devam 
ederek önceki dönem başkanlıklarının başarılarını ge-
liştirmeye hazır olduğunu ilan etti.

Yanev, Almanya’nın Dönem Başkanlığı'nın girişimin 
başarılarını artırma iradesini memnuniyetle karşıladı. 
Bunun, Batı Balkanlar'ın Avrupa perspektifini güçlen-
dirmenin zorluklarının üstesinden gelinmesi ve fırsat-
ların ele alınmasına yönelik çabaların devam etmesini 
sağlayacağını belirtti.

Başbakan Stefan Yanev, geçtiğimiz 2020'de Bul-
garistan ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Berlin 
Süreci'ne ortak ev sahipliği yaptığı dönemde, Böl-
gesel İç Pazar Bildirgesi ve Batı Balkanlar İçin Yeşil 
Gündem Bildirgesi gibi bölge vatandaşları için önemli 
belgelerin imzalandığını hatırlattı. Yanev, Batı Balkan 
ülkelerinin AB ailesine entegrasyonunun, bölgede 
güven, uzlaşı, iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirme, 
ekonomik ve sosyal uyumu geliştirme politikalarını 
içeren bölgesel iş birliği yoluyla sağlanabileceğini de 
sözlerine ekledi.

Başbakan Yanev, Covid-19'un neden olduğu pande-
minin, sonuçlarının ve güvenlik sorunlarının hayatımı-
zı, öngörülebilirlik duygusunu, bakış açısı ve güvenlik 
fikrini değiştirdiğine dikkat çekti. Başbakan, bu zorluk-
lar zamanında Berlin Süreci'nin ayakta durma, ortak 
değerlere ve olumlu deneyimlere iyi bir örnek olma 
kapasitesini gösterdiğini, Batı Balkanlar'ın farklılıkların 
üstesinden gelerek, toplumlarının ve bir bütün olarak 
Avrupa'nın yararına güven inşa ederek, AB ailesine 
giden birleşik bir yol bulma konusundaki iyi niyetinin 
bir sembolü olduğunu da sözlerine ekledi.
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Kırcaali Rotary Kulübü’nün yeni başkanı 
inşaat girişimcisi Muharrem Ali oldu

İnşaat girişimcisi Muhar-
rem Ali, Kırcaali Rotary 
Kulübü’nün yeni başkanı 
oldu. Bu kulüp yönetimi-
nin düzenlediği Genel 
Kurul’da gerçekleşti. Mu-
harrem Ali, bir yıllık görevi 
için Rotaryenler’in oybirli-
ği ile desteğini aldı. Onlar 
yeni yönetim kurulu için 
de oy kullandılar.

Hatırlanacağı üzere Kır-
caali Rotary Kulübü’nün 
yönet imi  dönüşümlü 
olarak yürütülüyor ve 
başkanın bir yıllık görev 
süresi var. Rotary yılı 1 
Temmuz’da başlamakta-
dır.

Muharrem Ali, Rotaryen 
dostlarından koşulsuz 
destek beklediğini belirt-
ti. Bu pandemi günlerinde 
çok konuşmak yerine çok 
çalışmak gerektiğini söy-
ledi.

Muharrem Ali, kulübün 
liderliğini Başkan İrina 
Georgieva’dan devraldı. 
Georgieva, görevi süresi 
boyunca yapılan çalışma-

ları hakkında Rotary arka-
daşlarının onayını alan bir 
rapor hazırladı.

Kırcaali Rotary Kulübü-
nün son Rotary yılında 
pandemi nedeniyle kısıt-
layıcı önlemler koşulla-
rında uyguladığı başlıca 
girişimler şunlar: Deza-
vantajlı 53 birinci sınıf öğ-

rencisine 1.sınıf seti, sırt 
çantası ve okul malzeme-
leri alındı. Proje, Rotary 
Club Momçilgrad’ın des-
teğiyle uygulanmaktadır.

İnteract Kulübü’nün has-
ta bir çocuk için para top-
lamak amacıyla düzenle-
diği bir yardım partisine 
sponsor olundu. İhtiyaç 

sahibi 18 aileye gıda ko-
lisi dağıtma kampanya-
sında gençlere de destek 
verildi.

Zor durumdaki bir aileye 
su ısıtıcısı satın almak için 
para bağışında bulunuldu.

24 Mayıs’ta geleneksel 
olarak takdim edilen altı 
seçkin öğrenciye bir de-

faya mahsus nakit para 
ödülü ve takdir belgesi 
verildi.

ODK’nın düzenlediği 
çocuk şenliğine destek 
verildi.

Kırcaali Belediyesi’nin 
de katkılarıyla halihazırda 
asfaltı döşenen çocuklar 
için trafik güvenliği saha-
sının tamamlama çalış-
maları sürüyor.

Kırcaali Atanas Dafovs-
ki Hastanesi Enfeksiyon 
Hastalıkları Bölümü’nün 
onarımı için para toplanıl-
dı ve yeni mobilya sipari-
şi verildi. ODK yardımıyla 
bölüme 20 adet tablo te-
min edilmiştir.

Rotary Club Sofia-Tria-
ditsa ve Line Club Sofia 
desteği ile hastaneye iki 
adet yeni mobil oksijen 
konsantratörü bağışlandı.

Z l a t o g r a d  R o t a r y 
Kulübü’nün çocukları halk 
el sanatlarında eğitme 
projesi fonlarla destek-
lendi.

Rotaract Kulübü’nden 
genç Rotaryenler’in faa-
liyetleri hakkında başkan 
Angel Tenev tarafından 
bir rapor hazırlandı.

COVID-19 ile mücade-
lesini kaybedenler için 
herkes bir dakikalık saygı 
duruşunda bulundu.

Momçilgrad Belediyesi, Fahri Vatandaşı 
Hasan Hocaoğlu’nun 80. yıl jübilesini kutladı

Momçilgrad (Mestan-
lı) Fahri Vatandaşı, ünlü 
masa tenisi antrenörü 
Hasan Hocaoğlu'nun 80. 
yıl jübilesi kutlandı. Kutla-
ma programı, Momçilgrad 
Belediyesi tarafından 12. 
Dünya Mestanlılar Buluş-
ması programı kapsamın-
da organize edildi.

Programa katılan ko-
nuklar arasında Belediye 
Başkanı İlknur Kazim, 
Belediye Meclis Başkanı 
Ersin Ömer, eğitim ve kül-
türden sorumlu Belediye 
Başkan Yardımcısı Gülü-
zar İsmail, Bursa merkezli 
Mestanlı Yöresi Kültür 
ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Hasan Öztürk, 
Momçilgrad'ı ve bölgeyi 
yurt içinde ve yurt dışın-
da yücelten tenisçiler ve 
sporcular yer aldı. Ünlü 
antrenöre Momçilgrad 
Fahri Vatandaşı Fuat Gü-
ven, Rodopi 1935 Masa 
Tenisi Spor Kulübü, D Ti-
caret Bankası vb. kişi ve 
kuruluşlar tarafından teb-
rik mesajları ve çiçekler 
gönderildi.

Belediye Başkanı İlknur 
Kazim, yaptığı konuş-
mada şunları ifade etti: 
“Birkaç nesil boyunca 
masa tenisi oyuncuları 
ve bu alanda uzmanların 
yanı sıra Momçilgrad'daki 
masa tenisi tutkunları ve 

başka hemşehrilerimiz 
de Hasan Hocaoğlu'nun 
zaferleri ve başarıları kar-
şısında heyecan duyarak 
büyüdüler. Momçilgrad 
İlçesi tarihinin bir parça-
sı olan her şeyden önce 
bu spora sevgi ve bağlı-
lıkla dolu geçen bu yıllar 
hem çok hem çok az” diye 
kaydetti. Belediye Başka-
nı, Hocaoğlu’na hizmetle-
rinden dolayı Momçilgrad 
Belediyesi adına bir onur 
plaketi takdim etti.

Hasan Öztürk, Hasan 
Hocaoğlu’nun sporun 
taşıdığı gerçek değerler 
lehine fikrini ifade etme 
konusunda büyük bir say-
gınlık ve cesarete sahip 

bir kişi olduğunu kaydetti. 
Öztürk, ünlü antrenörün 
ayrıca Mestanlı Yöre-
si Kültür ve Dayanışma 
Derneği Onursal Başka-
nı olduğunu da sözlerine 
ekledi.

Hasan Hocaoğlu'na it-
haf edilen program, onun 
hayatı ve masa tenisinde 
başarılarına ilişkin mülti-
medya sunumu ile devam 
etti. Programın sonunda 
Momçilgrad Belediye Ço-
cuk Kompleksinin (ODK) 
çatısı altında yürütülen 
kültür sanat faaliyetlerine 
katılan genç yetenek Nur 
Mustafa ünlü antrenörü 
seslendirdiği bir şiirle se-
lamladı.

Hasan Hocaoğlu, masa 
tenisi tarihimizin önemli 
isimlerinden biridir. Hoca 
lakabıyla tanınan antre-
nör, daha sonra Avrupa 
şampiyonu olan Daniela 
Gergelçeva'nın masa te-
nisi yeteneğini keşfetti.

Hocaoğlu, uzun yıllar 
Rodopi 1935 Masa Tenisi 
Spor Kulübünde oynadı 
ve kulübün teknik direk-
törlüğünü yaptı. Onun 
hocalık yaptığı dönemde 
kulübün Daniela Gergel-
çeva, Lilyana Draganova 
ve Yordanka Koleva'dan 
oluşan kadın masa tenisi 
takımı iki kez Bulgaristan 
şampiyonu oldu.

                Kırcaali Haber

Tur operatörlerine hibe 
desteği başvuruları 

başlıyor
Tur operatörleri desteklemek için devlet yardım 

programının ikinci aşaması kapsamında başvurular 
başlıyor. Program tur operatörlerine Covid -19 salgını 
sonucunda 1 Mart 2020 - 31 Aralık 2020 döneminde 
gerçekleşmeyen seyahat tur paketleri için müşteri-
lerine gereken tutarları geri ödeme fırsatı sunuyor.

Tedbir, toplam tahmini bütçesi yaklaşık 16,5 milyon 
leva olan program kapsamında hibe şeklinde verilen 
bir devlet yardımıdır.

Yardımdan yararlananlar, birlikte iş yaptığı işletme-
lerden alacağını tahsil edememesinden dolayı zarara 
uğrayan ve aynı zamanda turist paketleri kapsamın-
da gerçekleştirilmeyen seyahatler için müşterilerine 
borçlu olan işletmelerdir. Bu bağlamda, tazminat 
olarak verilen hibe desteği, amaca uygun olarak 
harcanmalı, yani yalnızca müşterilere geri ödenmesi 
gereken tutarları geri ödemek için kullanılmalıdır.

Program kapsamında verilecek hibe desteği, baş-
vurusu onaylanan tur operatör sayısı ve her tur ope-
ratörün cirosuna göre programdan yararlanıncaya 
kadar orantılı olarak 2019 yılında katma değer vergisi 
(KDV) hariç cironun yüzde 15'ine kadar dağıtılacak. 
Ancak bu miktar belirtilen süre için gerçekleştirilme-
yen seyahatler için müşterilere ödenmesi gereken 
tutardan ve aynı zamanda tur operatörünün aynı dö-
nem için tur operatörlerinin servis sağlayıcılarından 
tahsis edemediği alacak tutarından fazla olamaz.

Bu devlet yardımını almak için elektronik başvuru 
formunun doldurulması ve beraberindeki belgelerle 
birlikte Ulusal Yatırım Yönetim Sistemi (SUNİ) üzerin-
den elektronik ortamda sunulması gerekir.

Başvuru belgelerinin teslimi için son tarih 20 Tem-
muz 2021 saat 16:30.

Geçen hafta Turizm İçin Gelecek Derneğine üye 
olan tur operatörler, devlet yardımına başvurmak için 
kendilerine getirilen koşullardan memnuniyetsizlikleri-
ni ifade etmek için greve gitti. Onların ifadesine göre, 
koşulların yerine getirilmesi sektördeki bazı şirketler 
için mümkün değil.



  Kırcaali Haber 514 Temmuz 2021 HABERLER

Momçilgrad ve Menderes belediyeleri turizm 
ve tarım alanlarında iş birliği yapacak

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediye Başkanı İlknur 
Kazim ve Menderes Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Kayalar arasında gerçek-
leştirilen görüşmede iki 
belediye arasında tarım 
alanında anlaşma imza-
lanması konusunda an-
laşıldı.

Kayalar, “Menderes, 
Türkiye'nin önde gelen 
karanfil ve sebze üretici-
lerinden biri olup ayrıca 
40 km'den fazla kumsala 
sahip ve çok sayıda turist 
çekmektedir” diye kay-
detti. Menderes Belediye 
Başkanı, ilçede daimi ika-
met eden nüfusunun 100 
000 kişi olduğunu ancak 
yaz sezonunda turist akı-
nıyla birlikte 400 000 ki-
şiye ulaştığını sözlerine 
ekledi.

İlknur Kazim, şunları 
söyledi: “Her iki beledi-
yeye de fayda sağlaya-
cak verimli bir iş birliğine 
sahip olacağımıza ina-
nıyorum. İki belediyenin 

tarım ve turizm alanında 
iş birliği yapabileceğine 
inanıyorum ama bu daha 
başlangıç. Momçilgrad 
ve Menderes belediyeleri 
arasındaki ilişkiler, kamu-
sal yaşamın her alanında 
gelişme potansiyeline sa-
hiptir”.

Menderes i lçesinde 
Momçilgrad bölgesinden 
göçmen olan birkaç bin 
kişi ikamet etmekte olup 
Gümüş Mestanlı adında 
bir mahalle bile bulunu-
yor.

Menderes Belediye 
Başkanı Mustafa Kayalar 

ve beraberindeki heyet, 
İlknur Kazim’in daveti 
üzerine 12. Mestanlı Dai-
ma Kalbimde Dünya Mes-
tanlılar Buluşması progra-
mına konuk olarak katıl-
mak üzere Momçilgrad’a 
geldiler.

               Kırcaali Haber

Orhan Murad, Momçilgrad’da seyircileri coşturdu
Momçilgrad (Mestanlı) 

şehir parkında açık hava 
sahnesinde sunulan bir 
müzik ve dans oyununda 
yer alan romantik pop-
folk kralı ve Momçilgrad 
halkı tarafından sevilen 
sanatçı Orhan Murad 
performansıyla seyircileri 
coşturdu.
Seyirciler, en iyi perfor-

mansını sergileyen ünlü 
sanatçının söylediği tüm 
şarkılara eşlik etti. Müzik 
ve dans oyunu, 12. Mes-
tanlı Daima Kalbimde 
Dünya Mestanlılar Bu-
luşması programı kapsa-
mında Kırcaali Tiyatro ve 

Müzik Merkezi Kadriye 
Latifova Müzikal Tiyatro-
su tarafından sunuldu.
Programın üçüncü günü 

de düzenlenen çeşitli et-
kinliklerle devam etti. 
Bunlara masa tenisi ve 
briç turnuvaları da dahil-

dir. Momçilgrad’ın çocuk-
larına hasredilen akşam 
düzenlenen bir program 
saat 17.30'da şehir par-
kında başladı. Program-
da “Sihirli Atölyeler” ve 
şov programı düzenle-
nedi, yüz boyama sanatı 
uygulandı ve "Benim Ço-
cukluk Hayallerim” adlı 
çocuk resim sergisi ser-
gilendi. Şehir parkında 
saat 19.00'da başlayan 
Hoşgörü Akşamı Etkinliği 
programında Momçilgrad 
yöresine ait halk türküleri 
ve halk oyunları gösterile-
ri sunuldu.
              Kırcaali Haber

Rumen Radev, Yunan ve Sloven 
mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanlığı 
konutunda Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropoulou 
ile yaptığı görüşmede, Bulgaristan ve Yunanistan'ın 
ortak altyapı projelerinin Üç Deniz Girişimi'nin hedef-
lerine uygun olduğunu belirtti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı, Sofya’nın ev sahipliğin-
de gerçekleştirilen Üç Deniz Girişimi Altıncı Zirvesi ve 
İş Forumu’na katılmak için Bulgaristan'a geldi. Bu yıl 
Yunanistan, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinden on iki 
ülkeyi birleştiren girişimin zirve toplantısının konuğu 
oluyor.  

  Radev, “Yunanistan’ın bu yılki zirveye katılımı, böl-
gede daha fazla bağlantı için ortak bir vizyon oluştu-

rulmasına bir katkıdır. Yunanistan'ın Sofya Zirvesi'ne 
katılımı, hem stratejik ortaklığımız hem de ortak altyapı 
projelerimiz için önemli potansiyel nedeniyle Bulgaris-
tan için çok önemlidir” diye vurguladı.

Görüşmede ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, 
enerji bağlantısının iyileştirilmesi, iş dünyası ve turizm 
arasındaki bağlantıları teşvik etmek için yeni sınır kont-
rol noktalarının açılmasının, hem Bulgaristan hem de 
Yunanistan için öncelikler olduğu vurgulandı.

Radev'in ifadesine göre Yunanistan, Kuzey-Güney 
eksenindeki ulaşım koridorlarının tüm potansiyelini 
kullanmak için önemli bir ortaktır.

Bulgaristan'ın Batı Balkan ülkelerinin AB’ye enteg-
rasyon sürecinde ilerleme kaydetmesinde en büyük 
çıkarı olduğunu vurgulayan Radev, “Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti ile diyalog konusunda ülkemiz, güneybatı 
komşumuzun AB’ye entegrasyon sürecini hızlandı-
racak sürdürülebilir ve geri döndürülemez sonuçlara 
ulaşmak için yapıcı ve açık bir diyalog beklemektedir” 
diye ifade etti.

Radev, zirveye katılmak için ülkemize gelen Slovenya 
Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile yaptığı görüşmede, 
”AB Konseyi Slovenya Başkanlığının öncelikleri ve Üç 
Deniz Girişiminin hedefleri birbirini tamamlar ve güçlü 
ve birleşik bir Avrupa için çalışır” diye kaydetti.

Bu yılki girişim, Bulgar ve uluslararası iş dünyasının 
400'den fazla temsilcisini bir araya getiren bir iş foru-
munun paralel olarak düzenlenmesini de içeriyor. Gi-
rişim kapsamındaki etkinlikler, Devlet Başkanı Rumen 
Radev'in ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Borut Pahor ile yaptığı 
görüşmede, Slovenya'nın 2019'da girişime ev sahipliği 
yaptığı sırada Üç Deniz Girişimi’nin gelişimine katkı-
sını vurguladı. Radev, “Üç Deniz Girişimi, son derece 
değerli ortaklıklara yol açtı. Küresel düzeyde ilgi çekti 
ve Avrupa'da ekonomik ve sosyal dengesizliklerin üs-
tesinden gelmek için bir platform olarak kabul gördü. 
Girişimin önündeki zorluk, özel sektör yatırımlarını 
harekete geçirmesi ve yüksek katma değerli ürünlerin 
üretilmesine yönelik projeleri uygulamaya devam et-
mesidir” diye kaydetti. 

Slovenya'nın bu yılın temmuz ayı başlarında dev-
raldığı AB Konseyi Başkanlığının başarılı bir şekilde 
devam etmesini dileyen Radev, “Bulgaristan, AB Kon-
seyi Başkanlığı'nın bölgemizden. Zorlukları anlayan ve 
AB’ye entegrasyon süreciyle ilgili önemli ortak amaçları 
gerçekleştirmek için çalışan bir ülke tarafından devra-
lınmasını çok takdir ediyor” dedi.

yapılan bir önceki genel 
seçimde oyların yüzde 
10,50’sini alan, üyeleri-
nin çoğunluğunu Türk-
lerin oluşturduğu Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) partisi ise yüzde 
10,66 ile 5. sırada yer 
aldı.
Borisov’a karşı protes-

to oyunu temsil edip sol 
partileri birleştiren "Aya-
ğa kalk! Magandalar Dı-
şarı!" (İSMV) isimli koa-
lisyon da yüzde 5,03 oy 
alarak meclise girmeye 
hak kazandı.
Bu arada, ülkede nüfu-

su bir milyona yakın olan 

Türk ve Müslümanlara 
karşı düşmanlık temelin-
de siyaset yürüten ırkçı 
ve aşırı milliyetçi partiler 
parlamentoya girmek 
için yüzde 4 barajını aşa-
madı.
"Bulgaristan Vatanse-

verleri" isimli bir koalis-
yon oluşturan, Türkiye'de 
yaşayan Bulgaristan va-
tandaşlarının seçime ka-
tılımını sınırlandırmaya 
çalışan 3 parti, toplam 
yüzde 3,2 oranında oy 
alabildi.
Seçime 23 parti ve ko-

alisyon aday göstermişti.
Resmi olmayan sonuç-

ların yarın açıklanması 
bekleniyor.
MSK nihai seçim so-

nuçlarını 18 Temmuz’a 
kadar açıklayacak.
Koalisyon hükümeti 

tek alternatif olacak
Siyasi gözlemciler hiç-

bir parti ve koalisyonun 
tek başına hükümeti 
kuramayacağının altını 
çizdi.
Gözlemciler, yeni parla-

mento yapısından ancak 
bir koalisyon hüküme-
tinin oluşturulmasının 
beklenebileceği, anla-
şabilmeleri durumunda 
İTN, DB ve İSMV’nin 
kabine kurma girişimle-
rinin başarıyla sonuçla-
nabileceği yorumunda 
bulundu.
Kurulabilecek kabine-

nin 240 üyeli mecliste 

güvenoyu alabilmesi için 
en az 121 milletvekilinin 
desteğini alması gereki-
yor.
İTN, DB ve İSMV, "sta-

tükocu duruşları" ne-
deniyle GERB, BSP ve 
HÖH partileri ile kesin-
likle iş birliği yapmaya-
caklarını açıklamıştı.
B u l g a r i s t a n ' d a  4 

Nisan’da yapılan genel 
seçimde 6 parti ve ko-
alisyon meclise girmiş 
ancak aralarındaki gö-
rüş ayrılıkları nedeniyle 
hükümet kuramamıştı.
Yaklaşık 1 ayda sadece 

9 oturum yapabilen eski 
parlamento feshedilmişti. 

Meclise Yine Altı Parti Giriyor
1. sayfadan devam
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Doç. Kunçev: Covid-19’un Delta varyantı 
eylüle kadar Bulgaristan’da hakim olacak

Sağlık Bakanlığı Baş-
müfettişi Doç. Dr. Angel 
Kunçev, basın mensupla-
rına yaptığı açıklamada, 
“Yeni tip koronavirüsün 
(Covid-19) Delta varyantı 
eylül ayına kadar Bulga-
ristan ve Batı Avrupa'da 
hakim olacak. En son 
tespit edilen bu varyant-
la enfekte olan yedi kişi 
Stoliçen /Başkent/ Elekt-
rotransport Şirketi çalı-
şanlarıdır. Delta varyantı, 
(o zamana kadar daha da 
yeni bir varyant ortaya 
çıkmazsa) Eylül ayı sonu-
na kadar yeni bir dalgaya 
neden olabilir” diye kay-
detti.

Doç. Kunçev, “Bundan 
böyle hastalık vakalarına 
neden olacak yeni var-
yant, muhtemelen daha 
da yenisi ortaya çıkana 
kadar Delta varyantı ola-
cak. İlk önce bu varyant, 
daha küçük bir yaş gru-
bunu etkiler. Önceki var-
yanta göre % 60 daha 
bulaşıcıdır. Dalgayı önle-
yebilecek şey, yüksek bir 
bağışıklama oranına ula-

şılmasıdır” dedi.
Sağlık Başmüfettişi, 30 

ile 50 yaş arasında beş 
erkek ve iki kadın olmak 
üzere Delta varyantla 
enfekte olan 7 Stoliçen 
Elektrotransport Şirketi 
çalışanı ile ilgili, “Vaka ve-
rilerini Sofya Bölge Sağ-
lık Müfettişliğinde (RZİ) 
görevli meslektaşlarımı-

za ilettik, incelemelere 
başlıyorlar. Tam olarak 
neyin söz konusu olduğu-
nu öğrenmek için enfekte 
olanların çevrelerinden, 
iş yerlerinden, kişisel te-
maslarından ve ailelerin-
den çok daha geniş bir 
insan yelpazesini incele-
yeceğiz. Ama bu varyantı 
önce burada tespit etmiş 

olmamız, başka bir yerde 
olmayacağı anlamına gel-
mez” diye ifade etti.

Doç. Kunçev, “Yeni, 
daha katı önlemler ancak 
türüne bakılmaksızın ko-
ronavirüsle enfekte olan 
kişilerin sayısı önemli 
ölçüde artarsa alınacak” 
diye belirtti.

Önümüzdeki günlerde 

ülkemizdeki kontrol nok-
talarının Covid-19 renkli 
risk haritasında risk dü-
zeyine göre farklı renkler-
le gösterilen bölgelerden 
gelenlere uygulayacağı 
giriş kurallarına ilişkin 
yeni bir düzenleme açıkla-
nacak. Yeşil bölgelerden 
gelen yabancılardan aşı-
lama sertifikası istenme-
yecek. Belge istenmeyen 
çocukların yaşı da 6’dan 
12’e yükseltilecek. Sarı 

bölgelerden gelenlerden 
aşı sertifikası, Covid-19 
hastalığını geçirip iyileşti-
ğini gösteren belge veya 
negatif PCR test sonucu 
belgesi istenecek. Koyu 
kırmızı bölgelerden ge-
lenlerden sadece aşı ser-
tifikası istenecek ve 10 
günlük karantina uygula-
nacak, gri alanlardan ge-
lenlerin ise ülkemize giriş-
lerine izin verilmeyecek.

             Kırcaali Haber

Turizmciler sezonun kaybedildiğini söylüyor
Tur operatörler inin 

gerçekleştirdiği protes-
to eylemi öncesinde 
Turizm Derneği Baş-
kanı Ventsislav Krıs-
tev, Bulgaristan Ulu-
sal Radyosu’na (BNR) 
verdiği röportajda, “Biz 
bu bakandan bir şey 
beklemiyoruz. Turizm 
sektörünün gelişimi 
için net bir vizyona sa-
hip yeni bir kabineden 
beklentilerimiz var. Bu 
sezon zaten gitti” diye 
kaydetti.
Krıstev, “Protesto eyle-

mine katılacak Turizmin 
Geleceği İçin Birleşme 
Tur Operatörleri ve Se-
yahat Acenteleri Der-
neği üyeleri, koronavi-
rüs salgını nedeniyle 
2020'de gerçekleştiril-
meyen seyahatler için 
müşterilere para iade 
edilmesi gereken 17,5 
milyon leva değerin-
de devlet yardımına 
başvuru koşullarını, 
kriterlerini ve prosedü-
rünü belirleyen Bakan-
lar Kurulu kararından 
memnuniyetsizl iğini 
ifade edecekler. Turizm 
Derneğinde hem devlet 
destek programından 

dolayı zarara uğrayan 
hem de yararlanama-
yacaklarından dolayı 
zarara uğrayan üyeleri-
miz var. Programda son 
anda değişiklikler yapıl-
ması iyi bir şey değildi” 
dedi.
Turizm sektöründe 

ilgili bakanlığın politi-
kası konusunda görüş 
ayrılıkları var. Bulga-
ristan Tur Operatörleri 
ve Seyahat Acenteleri 
Derneği, Turizm Baka-
nı Stela Baltova'nın is-
tifa çağrısını destekle-
miyor. Ancak Turizmin 

Geleceği İçin Birleşme 
Tur Operatörleri ve Se-
yahat Acenteleri Derne-
ği, bakanlığın sektörün 
sorunlarından haberdar 
olmadığına inanıyor ve 
bu nedenle Baltova'nın 
istifa etmesini istiyor.
Krıstev, “Turizm Ba-

kanı ile görüşmeler ol-
dukça karmaşık. Turizm 
çok yönlü bir iş kolu” 
diye belirterek Turizm 
Bakanlığında yapılan 
toplantılarda her dernek 
için 15'er dakika ayrıldı-
ğını sözlerine ekledi.
Dernek Başkanının 

ifadesine göre, Alman 
ve Rus tur operatör-
lerinin ülkemize turist 
gönderme isteği var 
ama bunun için koşullar 
hazırlanmadı. Krıstev, 
Bulgar tur operatörleri-
nin son derece sorumlu 
olduğunu vurguladı.
Dernek Başkanı, “İflas 

eden tek bir tur operatö-
rü yok. Biri bilerek iflas 
etmek isteseydi, bunu 
yapardı. Paranın çoğu 
ödendi, geri kalanı ku-
pon şeklinde ödene-
cek” diye belirtti.
          Kırcaali Haber

Devlet , işletmeleri 
desteklemeye yönelik 
60/40 tedbirini temmuz 

sonuna kadar uzattı
Kabine toplantısında devletin istihdamı sürdürmeleri 

için işverenlere Temmuz 2021'in sonuna kadar destek 
ödemesi yapmaya devam etmesi kararı alındı. 13 Mart 
- 31 Aralık 2020 arasındaki dönemde yarı zamanlı ça-
lışanlara, İş Kanunu'nun 173 maddesine istinaden izin 
kullanan çalışanlara veya iş yerinin faaliyetine getirilen 
geçici kısıtlamalar nedeniyle iş sözleşmeleri askıya alı-
nan işçilere yönelik destek ödemeleri devam edecek. 

Onların destek alabilmesi için 1 Ocak 2021'den önce 
bir işverenle iş ilişkisi içinde olmuş olmaları gerekir.

1 Haziran 2019'dan önce kurulan şirketler, çalışan-
larının Nisan 2021'e ait prime esas kazanç tutarlarının 
yüzde 60'ını ve işverenin ödediği sigorta primleri tuta-
rının yüzde 60'ı kadar devletten destek alabilecekler. 
Destek almaya hak kazanmak için tazminat başvuru-
sunda bulundukları aydaki satış gelirlerinin 2019'un 
aynı ayına göre en az % 40 düşük olması gerekir. Satış 
gelirlerinde düşüşün %30'dan az olmaması durumun-
da devletten sağlanan destek, şirket çalışanlarının 
Nisan 2021 için prime esas kazanç tutarlarının yüz-
de 50’si ve işverenin ödediği sigorta primleri tutarının 
yüzde 50’si kadar olacak.

1 Haziran 2019'dan sonra kurulan şirketler, destek 
için başvurdukları aydaki satışlardan elde ettikleri ge-
lirler 2020 yılı için ortalama aylık gelire kıyasla %40'tan 
az olmamak üzere azalmışsa çalışanlarının Nisan 
2021'e ait prime esas kazanç tutarlarının yüzde 60'ı ve 
işverenin ödediği sigorta primleri tutarının yüzde 60'ı 
kadar destek almaya hak kazanacaklar. Devlet satış 
gelirlerinde düşüşün %30'dan az olmadığı işletmelere 
Nisan 2021 için prime esas kazanç tutarlarının yüzde 
50'si ve işverenin ödediği sigorta primleri tutarının yüz-
de 50’si kadar destek verecek.

Kararname kapsamında hedeflenen gruplardan çalı-
şanlarının istihdamını sürdürmek için fon alan şirketler, 
çalışanlara 2021 Nisan ayına ait prime esas kazanç 
tutarlarından az olmamak üzere ücret ve ilgili aya ait 
sigorta primlerini ödemekle yükümlüdür.

Fonlar, Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ) tarafından 
banka havalesi yoluyla ilgili işverenin hesabına akta-
rılacak. Kararname 1 Haziran 2021'den itibaren yürür-
lüğe girmiş oldu.
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Ruse Havalimanı Yeniden Açılacak
Temsilcisi GullivAir olan 

Bulgaristan Havacılık En-
düstrisi Birliği (ABAİ) tara-
fından yapılan yazılı açık-
lamada, “Uçuşların yeni-
den başlaması için Ruse 
(Rusçuk) Havalimanı'nı 
denetleme prosedürü ha-
lihazırda devam ediyor. 
Bulgar havayolu şirketi 
GullivAir, 70 yolcu taşı-
ma kapasiteli ve bölgesel 
uçuşlar için ideal olan 
ATR-72-600 tipi uçakla 
Tuna nehri kıyısında bulu-
nan Ruse şehrine seferler 
yapacak” diye bildirildi.

Ruse Belediyesi tarafın-
dan yapılan bir anketten 
elde edilen veriler, anke-
te katılanların % 98'den 
fazlasının şehre yakın 
havalimanının tekrar faa-
liyete geçmesini istediği-
ni gösteriyor. Vatandaşlar 
haftanın her günü seyahat 
etmek istiyor, uçuş için en 
uygun 06.00 ile 12.00 sa-

atleri arasındaki zaman-
dır.

Şirketlerin büyük bir 
çoğunluğu, Ruse-Sofya 
hattında aylık bazlı sefer-
ler yapmak üzere 1-2 ça-
lışanını geçici görevlendi-

receğini belirtiyor. Vatan-
daşlar ve işletmeler, uçak 
bileti için en kabul edile-
bilir fiyatın 50 leva olduğu 
konusunda hemfikir.

Şu anda Sofya ve Ruse 
arasındaki güzergâhta in-

sanlar sadece karayoluy-
la - trenle veya bitmemiş 
Hemus Otoyolu ve ardın-
dan ulusal karayolu ağı 
üzerinden seyahat ediyor. 
Her iki durumda da yolcu-
luk oldukça zaman alıyor.

ABAİ Başkanı Todor 
Ivandjikov, Gull ivAir ' i 
temsil eden Yanko İva-
nov ve Ruse Belediye 
Başkanı Penço Milkov 

arasında yapılan görüş-
melerin ardından Ruse 
Havalimanı'nın yeniden 
faaliyete geçmesine iliş-
kin prosedür başladı.

Bulgaristan'da ölüm riskinin en 
yüksek olduğu otoyol - Trakya Otoyolu

Yol Güvenliği Enstitüsü 
(İPB) tarafından yapı-
lan bir araştırma sonuç-
larına göre, 2017-2020 
yılları arasında Trakya 
Otoyolu'nda 108 kişi ha-
yatını kaybetti. Aynı dö-
nemde bu otoyolunda 
meydana gelen trafik ka-
zalarında 1080 kişi yara-
landı.

Bu ver i le r,  Trak ya 
Otoyolu'nu Bulgaristan'da 
ölüm riskinin en yüksek 
olduğu otoyol haline ge-
tiriyor.

Yol Güvenliği Enstitüsü, 
aynı dönemde ülkemizin 
diğer tüm otoyollarında 
toplam 74 kişinin hayatını 
kaybettiğini ve 603 kişinin 
de yaralandığını belirtti.

Örgüt, son 10 yılda ül-
kemizde trafik kazaları 
sonucu ölüm riskinin AB 
ülkeleri arasında ölüm ris-
kinin en yüksek seviyede 
olduğu ülkelerden biri 

olmasına rağmen saatte 
140 km olmak üzere hala 
tüm Avrupa'da otoyollarda 
izin verilen maksimum hız 
sınırına sahip olduğumu-
zu vurguluyor.

Yol Güvenliği Enstitüsü, 
2012 yılında otoyollarda 
izin verilen azami hız sı-
nırının artırılması yönün-
deki yanlış karara karşı 
devlet kurumlarının sessiz 
kalmasını "sorumsuz ve 

profesyonellikten uzak" 
olarak nitelendiriyor.

Sivil toplum kuruluşu, 
ülkedeki karayolu taşı-
macılığı ile ilgili durumu 
normalleştirmek için acil 
siyasi ve uzman görüşüne 
dayalı kararlar alınmasın-
da ısrar ediyor.

Ö r g ü t  y e t k i l i l e r i , 
Bulgaristan'ın AB'de bu 
yılın mayıs ayı itibariyle 
trafik kazası mağdurla-

rının sayısında 2020'ye 
kıyasla % 40'tan fazla 
artış görülen tek ülke ol-
duğuna dikkat çekiyor. 
Örgütün elde ettiği verile-
re göre, bu yıl Mayıs’tan 
20 Haziran'a kadar trafik 
kazalarında ölen insan 
sayısı 88’e yükseldi, ge-
çen yılın aynı döneminde 
ise bu sayı 53 idi.

Kamuoyuna sunulan 
Bulgaristan'da en tehli-
keli yolların bir haritasın-
dan I-5 yolunda (Ruse 
(Rusçuk)-Byala kesimini 
içeren) meydana gelen 
1301 kazada 80 kişinin 
hayatını kaybettiği an-
laşılıyor. Onların 50'si 
Vidin’den Kulata’ya giden 
I-1 yolunda, 25'i Bılgars-
ki İzvor-Mikre kesiminde, 
aynı sayıda kişi Filibe-
Asenovgrad (Stanimaka) 
yolunda meydana gelen 
kazalarda hayatını kay-
betti.

Türkiye ve Bulgaristan’ın folklor kültürleri tanıtılıyor
Kırklareli Belediyesi ile 

Bulgaristan’ın Karnobat 
Belediyesi tarafından yü-
rütülen Geçmişten Gü-
nümüze Folklorun Gücü 
Projesi kapsamında iki 
ülkenin folklar kültürü ta-
nıtılıyor.

Kırklareli Belediye Baş-
kanı Mehmet Siyam Ke-
simoğlu, Atatürk Kültür 
Merkezinde düzenlenen 
projenin tanıtım top -
lantısında, Türkiye ve 
Bulgaristan’ın kültür ve ta-
rih birlikteliğinin olduğunu 
söyledi.

İş ortamı göstergesi 
4 puan düştü

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) verilerine göre, 
mayıs ayında Bulgaristan'da ekonomik durumdaki cid-
di iyileşmenin ardından genel iş ortamı göstergesi 4 
puan düştü. Düşüşün nedeni, sanayi ve inşaat sektör-
lerindeki yöneticilerin işçi bulmanın zorluğu ve belirsiz 
ekonomik ortam nedeniyle olumsuz değerlendirmede 
bulunmalarıdır.

Hatırlanacağı üzere iyileşme eğilimi, göstergenin 
yaklaşık 7 puan arttığı yılın ilk ayında başladı. Kı-
sıtlayıcı anti-salgın tedbirlerin yürürlükte olduğu ge-
çen kasım ve aralık aylarında ülkemiz ekonomisinde 

önemli ölçüde bo-
zulma oldu. Bulga-
ristan'daki ekonomik 
durumun iyileştiril-
mesine yönelik eği-
lim, ancak üst üste 
üç aydır yaşanan 
iyileşmeden sonra 
durma noktasına 
geldi. Nisan ayında 

Bulgaristan'da iş ortamı endeksi mart seviyesine yakın 
kaldı, mayıs ayında ise 12 puandan fazla arttı.

Nisan ayında sanayide iş iklimi bileşik göstergesi, 
sanayi girişimcilerinin işletmelerin iş koşullarına yö-
nelik daha olumsuz değerlendirmeleri ve beklentileri 
sonucunda 8,4 puana kadar azaldı. Ankete göre, si-
parişlerle üretim güvenliğinin sağlanması konusunda 
bir iyileşme oldu, ancak buna önümüzdeki üç ay içinde 
üretim faaliyetinin artacağı yönündeki beklentiler eşlik 
etmiyor. Sektörde iş geliştirme açısından en ciddi so-
run, belirsiz ekonomik ortam ve ardından yurt içinden 
gelen taleplerin yetersiz olması sorunu olmaya devam 
ediyor. Dördüncü sırada yurt dışından gelen yetersiz 
taleple ilgili zorlukların yerini alan işgücü sıkıntısı fak-
törünün olumsuz etkisi de geçen ay arttı. Sanayi sek-
töründe satış fiyatları ile ilgili işletme yöneticilerinin 
tahminleri bir miktar yükseliş olacağı yönünde olsa da 
onların çoğunluğu önümüzdeki üç ay içinde fiyat sevi-
yelerinin korunmasını bekliyor.

İnşaat sektöründe iş iklimi göstergesi, inşaat müte-
ahhitlerinin işletmelerin mevcut faaliyet durumlarına 
yönelik daha temkinli değerlendirmeleri nedeniyle 6,5 
puan azaldı. Ancak aynı zamanda işletmelerin önü-
müzdeki altı ayda faaliyet durumlarına ve önümüzdeki 
üç ayda inşaat faaliyetlerine ilişkin tahminleri olumlu-
dur. Belirsiz ekonomik ortam, iş gücü sıkıntısı, sektör-
deki rekabet ve malzeme fiyatları, faaliyeti engelleyen 
ana unsurlar olmaya devam ederken onların olumsuz 
etkilerinde bir önceki aya göre artış var. Satış fiyatla-
rına gelince ise önümüzdeki üç ayda artış bekleyen 
işletme yöneticilerinin payı artıyor.

Perakende ticarette iş iklimi göstergesi yaklaşık 
olarak mayıs ayındaki seviyesini koruyor. Perakende-
cilerin önümüzdeki altı ayda faaliyetlerinin gelişimine 
ilişkin tahminleri olumsuz ve önümüzdeki üç ayda satış 
hacmine ilişkin beklentileri itiyatlı düzeyde seyrediyor. 
Belirsiz ekonomik ortam, faaliyetin önündeki en büyük 
engel olmaya devam etmekte olup son bir ayda olum-
suz etkisinde azalma olmuştur. İkinci ve üçüncü sırada 
ise sektördeki yetersiz talep ve rekabet yer almaktadır. 
Perakendeciler, satış fiyatlarında önümüzdeki üç ay 
içinde bir miktar artış bekliyor.

Haziran ayında hizmetler sektöründe iş iklimi bileşik 
göstergesi, işletme yöneticilerinin işletmelerin mevcut 
faaliyet durumlarına yönelik daha olumlu değerlendir-
me yapması sonucunda 2,7 puan arttı. Onların, mevcut 
ve beklenen hizmet talebine ilişkin tahminleri de olum-
lu. İşletmeler için en ciddi zorluklar belirsiz ekonomik 
ortam, sektördeki rekabet ve diğer faktörle ilgili olmaya 
devam ediyor. İşletme yöneticilerinin büyük çoğunluğu, 
mevcut satış fiyatlarının önümüzdeki üç ay boyunca 
sabit kalmasını bekliyor.

Kırklareli’ni Trakya’nın 
kültür başkentine dönüş-
türmek için çalıştıklarını 

anlatan Kesimoğlu, bu tür 
projeleri önemsediklerini 
kaydetti.

Bulgaristan’ın Karnobat 
Belediye Başkanı Geor-
gi Dimitrov ise Kırklareli 
Belediyesi ile ortak proje 
yapmaktan büyük mutlu-
luk duyduğunu dile getirdi.

Folklor kültürünü yaygın-
laştırmak istediklerini be-
lirten Dimitrov, kardeşlik 
bağlarının folklor kültürü 
ile bir adım daha ileriye 
taşınacağına inandığını 
sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından 
Bulgaristan’ın folklor ekibi 
gösterilerini sundu.

             Kırcaali Haber
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Bulgaristan’da Ehliyet, Pasaport ve Oturuma Dikkat!
Bulgaristan Sofya Büyükelçilik 

ikinci katibi Murat Yağış, Konso-
los Murat Bulat ve Konsolosluk 
Şube Sekreteri Yüksel Şentürk, 
Bulgaristan’dan geçeceklere, 
pasaport, oturum kartı ve ehliyet 
uyarısında bulundu.

Sıla Yolu’nun Türkiye’den ön-
ceki son durağı Bulgaristan 
Sofya Büyükelçilik ikinci katibi 
Murat Yağış, Konsolos Murat 
Bulat ve Konsolosluk Şube 
Sekreteri Yüksel Şentürk, Fer-
han Köseoğlu’nun sorularını 
yanıtladı.

-Sayın Murat Yağış bey, 
yaz döneminde binlerce 
kişi Bulgaristan’dan transit 
olarak Türkiye’ye gidecek. 
Pandemi şartları malum. 
Bulgaristan’da durum nedir 
ve Bulgaristan’dan geçerken 
hangi kurallar söz konusu?

-Pandeminin başlangıcından 
itibaren Bulgaristan’dan transit 
geçişleri biz koordine etmeye 
çalıştık. Transit geçişler her-
hangi bir şarta bağlı olmadan 
gerçekleşiyor. Vatandaşları-
mız transit olarak ülkeyi 24 
saat içinde terk etmek üzere 
Bulgaristan’a girip çıkabiliyorlar.

Ancak, konaklamak isteyen 
vatandaşlarımız için farklı bir 
durum söz konusu. Bunların 72 
saat önceden alınmış PCR testi 
veya 48 önceden alınmış anti-
jen testi sonuçlarını göstermesi 
gerekiyor. Bununla beraber, Av-
rupa Birliği içinde yapılan aşılar 
dahil olmak üzere iki doz aşısını 
tamamlamış ve ikinci gün doz-
dan sonra 14 gün geçmiş ola-
cak şekilde aşılanmış kişilerin 
aşı karnesini kabul ediyorlar. En 
son 6 ay içerisinde hastalığı ge-
çirdiğini kanıtlayan resmî bir bel-
ge ibrazı ile yine Bulgaristan’a 
girilebiliyor. Transit geçişlerde 
herhangi bir belge ibrazı söz 
konusu değil.

Yaşanılacak muhtemel sorun-
larda da Konsolosluğumuz ile 
irtibat kurulabilir.

-Bulgaristan’dan transit ola-
rak geçecek vatandaşlar ne-
lere dikkat etmelidir?

Murat Bulat: Öncelikle va-
tandaşlarımızın her birinin, ço-
cuklar dahil pasaport ve ikamet 
sürelerini kontrol etmeleri ge-
rekmektedir. Sürücü belgeleri, 
yeşil sigorta kartı, kasko sigor-
taları varsa sigortada geçerli 
olduğunu gösteren belge mut-
laka yanlarında olması lazım. 
Bulgaristan’da ehliyeti yanların-
da olmayanların araçlarını ka-
patıp plakalarına el koyabilirler. 
Bazen yorulan sürücüler bazen 
eşlerine veriyor. Onlar da yan-
larına ehliyet alamadıysa yine 
arabayı kapatabiliyorlar. Unut-
tum, yanımda değil gibi bir ba-
haneyi kabul etmiyorlar. Aracın 
plakasına el koyulup, araç bir 
ay kapatılır. Araçların da ruh-
satları da yanlarında olmalıdır. 
Bulgaristan bu konulara çok 
dikkat ediyor ve tavizsiz dav-
ranıyor.
Aynı şekilde pasaport ve otu-

rum belgelerini de yanlarında 
bulundurmaları gerekir. Yeni 
pasaportların 10 yıllık süreleri 
dolmak üzere. Bununla birlikte 

çoğu kişinin oturum izinlerini 
almaları da yetişmiyor. Dola-
yısıyla eski ve yeni pasaport-
larını yanlarında getirmeleri 
gerekmektedir. Ayrıca, oturum-
ları süreli olan vatandaşlarımı-
zın Bulgaristan’dan geçişine 
vizesiz izin verilmiyor. Bunun 
için önceden vize alınması 
lazım. Tek giriş de değil, giriş 
ve çıkış vizesi almaları lazım. 
Sırbistan’da Niş’teki Bulgaris-
tan Başkonsolosluğundan da 
giriş ve çıkış vizesi alabilirler, 
ama, hafta içinde 09-12 arasın-
da çalışılıyor, bu yüzden de ka-
labalık olabilir. Onun için daha 
önceden vize alınması lazım. 
Bu konuda konsolosluğumuzun 
yapabileceği bir şey yoktur.
-Türkiye kökenli bir Alman 

vatandaşı, sadece Alman 
kimliği ile Bulgaristan’a gel-
diğinde giriş için bir sıkıntı 
olur mu?
Murat Yağış: Avrupa Birli-

ği vatandaşları kimlikleri ile 
Bulgaristan’a gelebilirler. Ama 
Türk vatandaşları mutlaka pa-

saportları ile Bulgaristan’a ge-
lebilirler.
-Gümrüklerde yaşanılan 

birçok sorun söz konusu. 
Bazı vatandaşların güm-
rük kapılarında Türkiye’den 
getirdiği ürünlere el konul-
duğunu yüksek para ce-
zaları verildiğini biliyoruz. 
Bulgaristan’da, bu konudaki 
gümrük kuralları nelerdi?
Murat Bulat: Bulgaristan’a 

girerken 10 bin Euro üzerinde-
ki paraların deklare edilmesi 
gerekiyor. Eğer deklare edil-
memişse, yani beyan edilme-
mişse bu paraya el konulur. Bu 
konuda sürekli şikâyet alıyoruz. 
Fakat sadece beyan etmeleri 
yeterli değil, parayı nereden 
aldığı, banka dekontu olması 
gerekiyor. Eğer belgelene-
mezse yine el konulur. Parayı, 
dükkânın kasasından aldım, 
diyenler var, ama, bu belge 
yerine geçmiyor. Çünkü kara 
parayla mücadele ve yasadışı 
para transferi gibi uygulamalar-
la mücadele amacı bir program 
bu. Bu konuda çok ciddi arama 
ve kontrol yapıyorlar.
Ziynet eşyalarından da 37 

gramdan fazla olanlar da be-
yan edilmeli ve bu ziynet eşya-
larının faturalarını da ibraz et-
meleri gerekiyor. Alım faturası 
ibraz edemezlerse, el konulu-
yor. Tavsiyemiz ziynet eşyaları 
ile seyahat edilmemesi. 300 
gram üzeri gümüş ile diğer de-
ğerli taş ve madenlerin beyanı 
şart.
Sigaraya da çok dikkat edil-

meli. Kişi başı iki paketten faz-
la, iki karton değil, sigara ile 
Bulgaristan’a girilemiyor. 200 
Euro cezası var.
Bulgaristan Kapıkule’ye gi-

rerken TIR’lar için iki tane TIR 
parkı açtı. Dolayısıyla şimdi bu 
TIR kuyrukları eskisi gibi yolcu 
araçlarını etkilemeyecek.
Kapıkule’de aşırı bir yığılma 

oluyor. Bu durumlarda Dereköy 
ve Hamzabeyli sınır kapıların-
dan da araç geçişleri mümkün. 
Bu yoğun olduğu günlerde o 
gümrük kapılarını da tercih 
edebilirler.
Türkiye’den geri dönüşlerde 

de, çay, kahve, parfüm, zeytin-
yağı, tarhana, sucuk, pastırma 
ve peynir gibi çeşitli ürünlerin 
de kesinlikle izin verilen miktar-
la sınırlı olması gerekiyor. Bu 
bilgiler konsolosluk sayfamızda 
mevcuttur.
Özellikle Sofya çevresinde 

trafik kontrollerine ve trafik işa-
retlerine çok dikkat edilmelidir. 
80 km’ye düşen yolların bazen 
60 ve 50 km’ye düşmesi müm-
kün. Bu durumda hemen trafik 
kontrolleri söz konusu olabil-
mektedir. Kurallara uymayan-
lara ceza verilmektedir.
-Romanya üzerinden gele-

ceklere ne tavsiye edersiniz?
Murat Bulat: AB ülkesi olma-

sı bakımından kontroller yok 
denilebilirse de, Bulgaristan 
AB ülkesi olmasına rağmen 
Romanya kapısında gümrük 
kontrollerini sürdürüyor. Vidin 
ve Rusçuk (Ruse) geçişleri söz 
konusu. Vidin’den daha çok 
TIR geçişleri var. Rusçuk’tan 
ise dar bir köprü üzerinden ge-
çiş var. Ama bu köprü dar oldu-
ğu için yığılma olabilmektedir.Momçilgrad şehir merkezinde yeni bir ücretsiz otopark yapıldı

Momçilgrad (Mestanlı) şehir 
merkezinde yer alan 26 Aralık 
Caddesi'nde yeni bir ücretsiz 
açık otopark inşa edilip tama-
men hazır hale getirildi.

İkisi engelli aracı için tasar-
lanmış 50'nin üzerinde araç 
kapasitesi ile mevcut alan en 
iyi şekilde değerlendirildi.

Araç trafiği için gerekli tüm gi-
riş/çıkışlar da yapıldı. Otopark 
alanında yeni bir işaretleme 
yapıldı.

Otoparkı aydınlatmak için ay-
dınlatma armatürleri kurulacak. 
Sonbaharda geniş yapraklı 

ağaç ve küçük çalı 
türlerden oluşan fidan 
dikim çalışması yapı-
lacak.

Otopark altına yeni 
bağlantı hatları ya-
pılması ile bölgedeki 
apartman bloklarının 
kanalizasyon şebeke-
si ile ilgili sorun da çö-
züldü. Uzun yıllardan 
beri bu apartmanların 
sakinleri septik tanklar 

kullanmak zorunda kalmışlardı.


