
  18  Kasım  2020       (Çarşamba)          Yıl: XIV               Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete                    Sayı: 537               Fiyatı 1 Lv. 

KIRCAALİHABER
www.koch-imot.eu          GSM:+359(877) 257-777

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

T.C. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 
Bulgaristan Başmüftüsü Aliş'i Kabul Etti

T.C. Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü 
Dr. Mustafa Hacı Aliş'i kabul 
etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından 
yapılan yazılı açıklamaya göre, 
Bulgaristan Başmüftüsü Dr. 
Mustafa Hacı Aliş ve berabe-
rindeki heyet, Başkan Erbaş'ı 
makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Erbaş, 
Bulgaristan’da yaşayan Müslü-
manların sahih dini bilgiyle bu-
luşması noktasında Bulgaristan 
Başmüftülüğüne önemli görev-
ler düştüğünü belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında çalışmalara devam et-
tiklerini aktaran Erbaş, şunları 
ifade etti:

"Duamız, bir an önce bu salgı-
nın bütün insanlığın üzerinden 
uzaklaşması ve tekrar eski ça-
lışmalarımızı yoğun bir şekilde 
devam ettirmektir. Milletimiz, 
ülkemiz için bu dönemde dev-
letimize yardımcı olmak nokta-
sında 150 bine yakın hocamızla 
gayret ediyoruz. Her vesileyle 
vaazlarımızda, hutbelerimizde, 
irşat faaliyetlerimizde, konuş-
malarımızda, konferansları-
mızda, sempozyumlarımızda 

farkındalık oluşturmaya çalışı-
yoruz."

Bulgaristan’ın Balkanlardaki 
en büyük Türk ve Müslüman 
nüfusun yaşadığı yer olduğu-
nu belirten Erbaş, "Bulgaristan 
Türkleri ve Müslüman toplum 
bizler için gerçekten çok kıymet-
li, çok önemli. Bulgaristan’daki 
bütün kardeşlerime selamlarımı 
ulaştırmanızı özellikle istirham 
ediyorum." değerlendirmesini 
yaptı.

- "Barış dini olan İslam, terö-
rizm ve aşırıcılık ile bir tutul-
maya çalışılıyor" 

Avrupa’da özellikle son dö-
nemde yaşanan İslamofobik 
olaylara dikkati çeken Başkan 
Erbaş, şunları söyledi:

"Zor zamanlardan geçiyoruz. 
Özellikle Avrupa'da en kut-
sal değerlerimize, Peygamber 
Efendimize dil uzatmalar, yakı-
şıksız karikatürlerle Müslüman-
ları sürekli bir şekilde rencide 
edici bir takım davranışlar içe-
risine giriyorlar. Barış dini olan 
İslam, zaman zaman terörizm 
ve aşırıcılık ile bir tutulmaya 
çalışılıyor. İslam dünyası bu 
saldırılar karşısında maalesef 
birlik ve beraberlik gösteremi-
yor. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa 

ve Kudüs konusunda yaşanan 
ibretlik gelişmeleri hep beraber 
görüyoruz." 

Erbaş, yanlış din algısını orta-
dan kaldırmak için dini liderlere 
büyük sorumluluklar düştüğünü 
belirtti.

Yanlış din algılarının İslam'ın 
en temel değerlerini kötüye kul-
lanarak sapkın ideolojiler mey-
dana getirdiğine ve bunların 
terör örgütlerince kullanıldığına 
şahit olduklarına işaret eden Er-
baş, buna örnek olarak FETÖ, 
DEAŞ, El Kaide, Boko Haram 
terör örgütlerini gösterdi.

Balkanların terör örgütlerinin 
hedef ve ilgi alanı olduğunu ve 
Viyana saldırısında da bu duru-
mu gördüklerini ifade eden Er-
baş, dünyanın neresinde olursa 
olsun gerçek İslam anlayışıyla 
uyumlu olmayan bu akımların 
zararlı olduğunu her vesileyle 
dile getirmek gerektiğini kay-
detti.

Bulgaristan Başmüftüsü Dr. 
Mustafa Hacı Aliş de Başkan 
Erbaş’a kabulünden dolayı 
teşekkür etti. Başmüftü, her 
konuda olduğu gibi koronavi-
rüs ile mücadele sürecinde de 
Türkiye’yi örnek aldıklarını ifade 

etti. 
Kabulde, Diyanet İşleri Başkan 

Yardımcıları Osman Tıraşçı ile 
Dr. Selim Argun, Din İşleri Yük-

Kırcaali Haber Gazetesine Abone 
Olalım, Türkçemize Sahip Çıkalım!

Değerli okuyucularımız,
Bulgaristan’daki Türklerin Özgür Sesi Kırcaali Haber Gazete-

si 14 yıldır kesintisiz siz değerli okuyucularımızın hizmetindedir. 
Yıllar içerisinde iyi ve kötü günlerin olmasına rağmen gazeteniz 
bağımsızlık ve doğru haber sunma ilkelerinden hiçbir zaman ödün 
vermemiştir ve vermeyecektir. Türk dilinin Bulgaristan’da yaşatıl-
ması ve soydaşlarımızın ana dilinde haber alma imkânları sunma 
amacı olan gazetemiz gelecek yıl da Allah’ın izniyle sizlerle olmaya 
devam edecek.

Haftalık yayınlanan Kırcaali Haber Gazetesinin günlük, aktüel 

ve güncel haberlerin yer aldığı internet sitesi (www.kircaalihaber.
com) her gün yaklaşık 20 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

Gazeteler okuyucuları (aboneleri) olursa ayakta kalabilir. Ne ka-
dar çok abonesi olursa o gazete o kadar güçlü olacaktır.

Değerli soydaşlarımız,
Kırcaali Haber Gazetesinin 2021 yılı için abone kampanyası de-

vam etmektedir. Bulgaristan’ın her yerinden Postaneler aracılıyla 
gazetemize abone olabilirsiniz. Kırcaali Haber Gazetesi Posta Ka-
talog Abone Numarası 2454’tür. Yıllık abone fiyatı sadece 50,00 
Leva’dır. Abone olmak için son tarih 15 Aralık 2020 y.

Ayrıca gazetemize Kırcaali’deki ofisimizde de abone olabilirsiniz 
ve ya bizlere telefon ile ulaşabilirsiniz: GSM: +359 887 53 40 41.

Unutmayalım! Gazetemizin aboneleri ve reklam gelirleri ne kadar 
fazla olursa gazete ve internet sitemizde o kadar fazla ve kaliteli 
haber olacaktır.

                                                  Kırcaali Haber Gazetesi Ekibi

sek Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Abdurrahman Haçkalı, Dış İliş-
kiler Genel Müdürü Erdal Atalay 
da hazır bulundu.AA
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Başbakan Yardımcısı Nikolova, koronavirüs 
hastaları için oteller ayrılmasını talep etti

Başbakan Yardımcısı ve 
Turizm Bakanı Mariana 
Nikolova, yeni kurulan Tu-
rizm Danışma Konseyinin 
ikinci toplantısında yaptı-
ğı konuşmada otelcilik 
sektöründen koronavirüs 
hastaları ve karantina-
ya alınan koronavirüs ile 
enfekte olan kişiler için 
otel ayrılmasını istedi. 
Nikolova, Eğitim ve Bilim 
Bakanlığına turizm mes-
lek liselerinde okuyan öğ-
renci sayısının ve yüksek 
öğretim okullarında turizm 
alanında öğrenim gören 
öğrenci sayısının artırıl-
masına yönelik bir mektup 
da göndereceğini söyledi.

Bakan, “Dünya Turizm 
Örgütü verilerine göre, 
yılın ilk 8 ayında ülkeye 
gelen turist sayısında 
düşüş oranı yaklaşık % 
70. Dünya çapında giden 
turist sayısı 700 milyon 
azaldı ve bu da 730 mil-
yar dolar zarara mal oldu. 
Ulusal İstatistik Enstitüsü-
nün (NSİ) en az 10 yatak-
lı konaklama yerlerinden 
elde ettiği verilere göre, 
Haziran-Ağustos 2020 
döneminde Bulgaristan'da 
toplam turist sayısında 
düşüş % 53 oranınday-
dı. Yabancı turistler % 77 
oranında daha az olup, 

yerli turistler ise sadece 
% 16 oranında daha azdı” 
diye belirtti.

Nikolova, “Geleneksel 
pazarlardan en olum-
suz beklentiler Rusya, 
İsrail ve Birleşik Krallık 
pazarları yönünde. Sal-
gın durumu elverdiğinde 
komşu ülkelerden gelen 
turistlere bel bağlıyoruz. 
Bu yıl Bulgar ziyaretçilere 
odaklanıyoruz ve umarız 
ki kış tatillerine olan ilgi-
lerini devam ettirecekler. 
Ekonomistlere göre, bek-
lenen yabancı turistlerin 

% 60-80'i bu sezon kış 
tatil yerlerini ziyaret et-
meyecekler. Turizm sek-
töründe kış sezonunda 
öngörülen kayıpların 250 
milyon leva civarında ol-
ması bekleniyor. Yabancı-
lar kış tatil yerlerini ziyaret 
eden turistlerin yarısından 
fazlasını oluşturuyor. Ge-
çen yıla kıyasla gelirlerin 
yarısı kadar az olması 
bekleniyor” dedi.

D o ç .  D r.  A l e ks ey 
Pamporov'un gerçekleş-
tirdiği sunuma göre 25 
Eylül-05 Ekim 2020 dö-

neminde 10 ve üzeri ya-
taklı 180 konaklama yeri 
ve 180 yeme-içme ve 
eğlence yeri sahiplerinin 
katıldığı bir anket yapıl-
dı. Veriler, hanelerin % 
55'inin 2020 yaz sezonun-
da tatil yapmadığını, % 
37’sinin (2019'da % 44'e 
kıyasla) Bulgaristan'da 
tatil yaptığını ve % 4’ünün 
yurt dışında tatil (2019'da 
% 10'a kıyasla) yaptığını 
gösterdi. Katılımcıların 
% 5,7'si yurt dışında tatil 
yapmaktan vazgeçerek 
Bulgaristan'da tatil yap-

mayı tercih etti.
Salgın nedeniyle kafeler 

(% 69); yeme -içme yerle-
ri (% 62); Sofya ve il mer-
kezi olan şehirlerde (44%) 
bulunan 1.sınıf restoranlar 
(% 46) ve 2. sınıf resto-
ranlar (% 40) faaliyetini 
askıya aldı. Yıllık cirosu 
500 bin levanın üzerinde 
olan 4 ve 5 yıldızlı oteller 
(% 48), 101 ve daha fazla 
yatak ve 21 kişiden fazla 
personele sahip oteller 
(% 45); 3 veya daha fazla 
yıldızlı oteller (% 54) ve 
71'den fazla yataklı otel-
ler (% 31) personelin bir 
kısmını işten çıkardı. Kü-
çük kasaba ve köylerde 
bulunan otellerin % 31’i 
personeli elinde tuttu. Bul-

garların Bulgaristan'da ta-
til yapmak için harcamala-
rını artırmaları olumlu bir 
gelişme.

Firmaların değerlendir-
mesine göre, turizm işlet-
melerine uygulanan KDV 
oranının düşürülmesinden 
sonra onların üçte biri if-
lastan korundu. Tedbirler, 
konaklama işletmelerinin 
dörtte birinin faaliyetini 
teşvik etmeyi başardı. 
İş dünyası ve toplum ta-
rafından arzu edilen iki 
tür önlem var. Aileler ve 
yaşlı kullanıcılar için tatil 
kuponları sağlanması ve 
turizm sektöründe çalışa-
cak kadroların yetiştiril-
mesi söz konusu.

              Kırcaali Haber

Bakan Angelov: Yeni önlemler almayacağız
BTV’nin “Yüz Yüze” 

programına konuk olan 
Sağlık Bakanı Prof. Dr. 
Kostadin Angelov, “İs-
tişarelerin ardından ül-
kemizde koronavirüsün 
yayılmasına karşı yeni 
tedbirler alınmaması 
kararı alındı” diye kay-
detti.
Prof. Dr. Angelov’un 

ifadesine göre, ana 
sorunumuz disiplinsiz 
davranmak, tehlikeyi 
anlamamak ve alınan 
önlemlere uymamaktan 
kaynaklanıyor.
Bakan, “Mesele emir 

imzalama meselesi 
değil. İnsanların, alı-
nan her kararın makul 
sebeplere dayandığını 
ve sadece vatandaşla-
rın hayatını ve sağlığını 
korumayı amaçladığını 
anlamaları çok önemli. 
Devletin istikrarlı olma-
sı, insanların her şeyin 
öngörülebilir olduğu ko-
nusunda rahat olması 
için önemli” dedi.
Prof. Dr. Angelov, 

“Bulgaristan, morbidite 

açısından AB’nde ye-
terince iyi bir sırada ol-
maya devam ediyor ve 
Balkan ülkeleri arasın-

da dördüncü sıradayız” 
diye belirtti.
Bakan, “Bu, kr izin 

kontrolünün bizde oldu-
ğu anlamına gelir. Tüm 
bu tedbirler krizi kontrol 
etmeyi amaçlamakta. 
Uygun olduğunu ve 
uygulanabileceğini dü-
şündüğümüz tek şey, 
ihtiyacı olan insanlara 

"yeşil koridorlar" sağla-
mak. Onlar 65 yaş üstü 
ve kronik hastalıkları 
olan ve hastalığı daha 

ağır geçiren kişiler” 
dedi.
Bakan, ülkemizin te-

davi için gerekli ilaçlara 
sahip olduğu konusun-
da güvence verdi.
Okullarla ilgili olarak 

Prof. Dr. Angelov, açık 
kriterler uygulandığını 
ve tüm okulların onlar-
dan haberdar edildiğini 

anımsattı.
Bakan, “Tedbirlerin 

uygulanmasında yerel 
yaklaşım çok önemli. 

Tek bir öğrencide veya 
öğretmende korona-
virüs tespit edilmeyen 
okullar var. Bu okullar 
açısından bakılırsa tüm 
okulları kapatırsak adil 
davranmamış olacağız, 
zaten bunu yapmayı 
düşünmüyoruz” diye 
kaydetti.
           Kırcaali Haber

Bakan Angelov: COVID-19 belirtileri 
yoksa antikor testi yaptırmayın!

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kostadin Angelov, ba-
sın mensuplarına yaptığı açıklamada, koronavirüs 
enfeksiyonu şüphesi olan hastalar için yeni triaj 
sistemi uygulanmasında antikor testlerinin vatan-
daşlara ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan, “Antijen testleri vatandaşlar için ücretsiz 
olacak. Şu anda en iyi antijen test kitini ve do-
layısıyla en uygun fiyatta olan antijen test kitini 
arıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Angelov, “Tüm büyük devlet hastane-

lerinin önünde geçici muayene yerleri yapılacak. 
Hâlihazırda Başkentteki “Pirogov", Alexandrovs-
ka, "Sveta Anna" hastanelerinin önünde mobil test 
noktaları kurulmaktadır.

Bakan, “Yalnızca herhangi bir hastalık belirtisi 
varsa test yapmak mantıklı - burun akıntısı, öksü-
rük, nefes darlığı, ateş. Semptom yoksa test yap-
tırmanın bir anlamı yok” diye belirtti ve insanları 
gereksiz yere test yaptırmaya gitmemeye çağırdı, 
çünkü bu şekilde sadece hastalığın yayılmasına 
katkıda bulunacaklar.

Bakan, “Sofya’daki hastanelerde yeterince hasta 
yatağı bulunuyor. Hastanede tedavi ihtiyaçlarının 
karşılanması için başkentteki hastanelerde yatak 
kapasitesi yaklaşık 3000 civarında artırıldı, ülke 
genelinde ise hastane yatak kapasitesi toplam 12 
000 artırıldı” dedi.

Remdesivir ilacının ülkede bulunduğuna dikkat 
çeken Angelov, ilaç şirketi Bul Bio’nun 24 saat hiz-
mete geçtiğini açıkladı. Prof. Dr. Angelov, “İlacın 
tedarikinde bir prosedür izleniyor ve hastaneler, 
miktarları Bölge Sağlık Müfettişliğine sipariş et-
mek zorunda. İlacın bulunmadığına dair iddialar 
varsa, bunun gerekçelendirilmesi gerekir” dedi.
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Borisov: Hükümet olarak halkla birlikte bir yumruk olalım
Başbakan Boyko Bori-

sov, hükümet üyeleriyle 
bir araya geldiği video 
konferans toplantısında 
yaptığı konuşmada, “Her 
bakan kendi alanında 
salgınla mücadelede ön 
safta yer almalı ve hükü-
met olarak Bulgaristan va-
tandaşlarıyla birlikte sal-
gına karşı tek bir yumruk 
olmalıyız” diye kaydetti. 
Devlet kurumlarının ortak 
eylemlerinin en katı bir 
örgütlenme, düzen ve tam 
bir seferberlik ile devam 
etmesini emreden Baş-
bakan, “Şu anda finansal 
ve ekonomik önlemlerle 
bunu yapıyoruz. Zerre 
kadar tereddüt olmasın” 
diye altını çizdi.

Başbakan, Sağlık Baka-
nına ülkemizde bulunan 
her bir kamu ve özel tüm 
hastanelerin önünde ge-
tirilen hastalara hızlı bir 
şekilde teşhis konulması 
ve gerekli sağlık hizmet 
sunucusuna yönlendiri-
lebileceği mobil sağlık 
hizmetleri noktası kurul-
masını emretti. Borisov, 
”Bunun için gerekli her 
şeyi kullanın - itfaiyeciler, 
polis, koruyucu kıyafetler. 
Ananiev, maddi olarak ih-
tiyaç duyulan her şeyi ke-
sinlikle sağladı. Tüm has-
talar için her türlü ilaçlar 

var. Bütün bunlar hemen 
yapılmalı” diye talimat ver-
di. Başbakan, ayrıca Bul-
garistan vatandaşlarının 
COVID-19 ile enfekte olan 
kişilerle temas etmişlerse 
kendilerini derhal izole 
etmeleri gerektiğinin bil-
gilendirilmesinin önemli 
olduğunu da sözlerine 
ekledi.

Ulusal Sosyal Sigortalar 
Enstitüsü (NOİ) ve Sağlık 
Bakanlığı gibi kurumların 
ülke genelinde konaklama 
amaçlı olarak da kullanı-
labilecek otel tesisleri ve 
sanatoryumlarının bulun-

duğunu hatırlatan Baş-
bakan, “Bu şekilde has-
taneler üzerindeki baskı 
mümkün olduğu yerlerde 
daha da azaltılabilir” dedi. 
Borisov’un ifadesine göre, 
esnekliğe sahip olmak ve 
gerekli ameliyatları yap-
maya devam etmek son 
derece önemli. Başba-
kan, “Hayat devam etme-
li. Mart-Nisan aylarında 
aşılara sahip olacağımı-
za, dünyayı kurtaracak 
bir şeye sahip olacağımı-
za ve ileriye bakacağımı-
za inanıyorum” diye ifade 
etti.

Borisov’un ifadesine 
göre, ayrıca davaları dur-
durmamak ve mümkünse 
kurumların çevrimiçi ola-
rak faaliyet göstermesi de 
önemli. Başbakan, ”Dev-
let kapatılmamalı. Birçok 
ülkede bu kolay bir yakla-
şım - karantina, kapatma, 
en kolay, en basit. İnsan-
ları sağduyu içinde ikna 
etmemiz gerekiyor” diye 
kaydetti.

Borisov, “İnsanların doğ-
ru kararı verdiklerini ve is-
tifa etmememizin sadece 
kendi iyilikleri için olduğu-
nu anlamaları gerekir. En 

zor zamanlarda mücadele 
ederek, onları kurtarmak 
istiyoruz ve ülkeyi sağlık, 
mali ve ekonomik kriz-
den de çıkaracağız” dedi. 
Başbakanın ifadesine 
göre, sosyal ve ekonomik 
önlemler devam etmeli ve 
bütçeye gelir sağlanmalı. 
Borisov, kabine üyelerine 
dönerek, ”Bulgaristan’ın 
bilişim teknolojileri ala-
nında kaydettiği ilerleme, 
bilişim sektöründe ya-
pılan her şey, ekonomik 
büyüme sayesinde diğer 
ülkelerden daha hızlı iler-

leyeceğiz. Ama insanları 
korumamız lazım – sizden 
istediğim bu” dedi. Bu zor 
dönemde yerel yönetim-
lerle etkileşimin büyük 
önem taşıdığına da işaret 
eden Başbakan, “Beledi-
ye başkanlarına elinizden 
gelen her şeyle yardım 
edin. Her şey yoluna gir-
meli, ancak insanlar ken-
dilerini korumalı, maske 
takmalı, sosyal mesafeyi 
korumalı, öyle ki hayat 
durmasın” diye sözlerini 
bitirdi.

              Kırcaali Haber

Doktor ve hemşire maaşlarına zam müjdesi!
NOVA TV’nin “Merhaba 

Bulgaristan” programına 
konuk olan Maliye Ba-
kanı Kiril Ananiev, “Önü-
müzdeki yıldan itibaren 
hemşirelerin maaşı 900 
leva, bazı servislerde 
çalışan hemşirelerin ise 
950 leva olacak. Doktor 
maaşlarının 1 150 leva 
olması bekleniyor. Dev-
let, ülkemizde yaşanan 
büyük tıp uzmanı sıkıntısı 
sorununu böyle çözmeye 
çalışacak” diye açıkladı. 
Bakan, Bulgaristan He-
kimler Birliği (BLS) ile 
yaptığı görüşmede sağlık 
görevlilerinin maaşlarını 
belirlediklerini söyledi.
Ülkemizde sağlık ala-

nında personel sıkıntısı 
ile ilgili olarak Ananiev, 
Sağlık Bakanı olarak 
görev süresinin başında 
Eğitim ve Bilim Bakanı ile 
tıp fakültelerine ayrılan 
kontenjanın yılda 1 000 
kişi artırılması konusu-
nu görüştüğünü kaydet-
ti. Ananiev’in ifadesine 
göre, bu tedbir önümüz-
deki yıllara yansıyacak.
Ananiev, “Bulgaristan'da 

sağlık görevlilerinin ma-
aşları nispeten düşük ve 
Batı Avrupa ülkelerine 
kıyasla çok daha düşük. 
Politikamız öyle ki, f i-
nansman mekanizması 
bunun hükümet kararıyla 

olmasına izin vermiyor, 
bu ancak hastanelerin 
kararıyla gerçekleşebilir” 
diye kaydetti.

Bakan, “Hükümetin ge-
lecek yıl için önceliklerin-
den biri sağlık hizmetleri. 
İlk defa sağlık için ayrılan 
kaynak miktarı 6 milyar-
dan fazla olacak. Takip 
ettiğimiz belirli hedefler 
ve öncelikler var” dedi.

Ananiev, ” Bütçe seçim 
öncesi ise, belirlediği-
miz reformlara devam 
etmeyecektik. Salgının 
ardından geçmiş yıllarda 
izlediğimiz bütçe açığı 
hedeflerine geri dönebi-
leceğimiz mali dengeler 
oluşturuyoruz” diye ifade 
etti.

2021 devlet bütçe tasla-

ğına yönelik eleştirilerle 
ilgili olarak bakan, eleştir-
mecilerin güncellemeleri 
okumak için zamanları 

olmadığını söyledi. Anani-
ev, “Bütçe taslağı, salgın-
la mücadelede tüm ülke-
lerin mevcut tüm kaynak-
larını biriktirdiği benzeri 
görülmemiş bir durumda 
hazırlandı. Gelirlerin azal-
dığı ve ek harcamaların 
yapılması gereken bir dö-
nemde maliye politikası-
nın gevşetilmesi normal” 
dedi.

Ebeveynlerinin geliri ne 
olursa olsun her çocuk 
için ödenek verilmesini 
kabul etmediğini ekleyen 
Bakan, “Bu 390 milyon 
leva kaynak başka amaç-
lar için kullanılabilirdi, 

ancak hükümetin kararı 
buydu” dedi.

Eski Sağlık Bakanı, ül-
kemizde sağlık kurumla-

rının durumu 
hakkında da 
yorum yaptı.

A n a n i e v , 
“Olağanüstü 
hal ilan edi-
l i r  edi lmez, 
COVID-19 ile 
enfekte olan 
kişileri teda-
vi etmek ve 
sağlık durum-
larını izlemek 
için 180 has-
taneyi belirle-
yen bir emir 
verdim. Has-
tanelerin ya-
tak kapasitesi 

kaybolamaz. Bu sadece 
bir organizasyon mesele-
sidir. Ayrıca bölge sağlık 
müfettişleri müdürlerini 
bölgesel ihtiyaçlara göre 
hastaneler, yataklar ve 
sağlık personeli açısından 
bir organizasyon oluştur-
maya mecbur eden ikinci 
bir emirname çıkardım” 
dedi.

Bakan, “Her bir hasta-
nenin yöneticisi, hastane 
politikasından sorumlu. 
Hastane müdürünün du-
ruma uygun olmayan her 
bir adımı kınanmalı” diye 
ekledi.
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Muhtaçların evlerine yeniden 
yiyecek temin ediliyor 

Belediyeler, evlerine yiyecek ve ilaç dağıtarak yaş-
lılara, yalnız yaşayanlara ve karantina altına alınan 
kişilere yardım sağlamaya yeniden başladı.

13 Mart'tan hemen sonra olağanüstü halin baş-
langıcında birçok belediye bu savunmasız grupları 
desteklemeye başladı ve bu sosyal hizmet çok hızlı 
bir şekilde tüm ülkede en çok aranan hizmetlerden 
biri haline geldi.

Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği (NSORB) 
İcra Müdürü Silviya Georgieva, Bulgaristan Ulusal 
Radyosuna (BNR) verdiği röportajda, “NSORB web 
sitesinde ihtiyaç sahiplerinin belediye birimleriyle ir-
tibat için telefon numaraları yayınlandı. Şimdi bu tür 
telefon numaraları 238 belediyede veya ülkemizdeki 
belediyelerin yüzde 90'ında bildirildi. Bilgiler her iş 
gününün sonunda güncelleniyor” diye güvence verdi.

Evde bakım hizmetleri sunan birimler ayrıca enjek-
siyon yapma veya doktora götürme gibi evde sağlık 
hizmetler de sağlar. Bu, 150'den fazla ilçede sağlan-
maktadır.

Georgieva, “Belediye Dayanışması Fonu, doğal 
afetlerde ilk yardım yapılması amacıyla kuruldu. Şu 

ana kadar fonda toplanan para oldukça az miktarda 
ve mevcut durumda kullanılması planlanmıyor” diye 
belirtti.

NSORB İcra Müdürü, “Belediye hastaneleri son 
derece zor durumda. Bu kriz, onların ne kadar zor 
bir şekilde faaliyetlerini yürüttüklerini gösterdi” diye 
kaydetti.

Georgieva, “Belediye sağlık kurumlarının nasıl faali-
yetine devam edeceği konusunda zor görüşmelerimiz 
olacak” diye tahminde bulundu. Belediyeler halihazır-
da 122 hastaneye sahip. Bunların 79'unda komplike 
olmayan koronavirüs hastalarının tedavisine yönelik 
bölümler bulunuyor, bazılarında yoğun bakım için ya-
taklar bulunuyor.

NSORB, iki hafta içinde duyurulacak olan tüm bele-
diye sağlık kurumlarını kapsayan bir analiz raporunu 
tamamlamak üzere.

Georgieva, “Belediye çalışanları, aylık 1000 leva 
ek ödeme verilen tedbir programlarının hiçbirinde 
salgınla mücadelede ön saflarda yer alan memurlar 
arasında bulunmuyor. Fakat 2021 yılı devlet bütçesin-
de belediye çalışanlarının maaşlarına önemli ölçüde 
artış yapılması öngörülüyor” diye kaydetti.

NSORB İcra Müdürü, “Belediyeler, krizle mücadele 
tedbiri olarak en optimal hacimde elektronik hizmet 
sağlamak için çalışmaya devam ediyor” diye ekledi.
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Dr. Müh. Hasan Azis: Hükümetin desteğini hissetmiyoruz
Belediye hastaneleri ve 

belediye idareleri benzeri 
görülmemiş bir durumda 
çalışıyor. Belediye baş-
kanları, 2021 yılı bütçe 
görüşmeleri kapsamın-
da belediye çalışanların 
maaşlarının artırılmasını 
müzakere etmeyi başar-
dı, ancak onların salgın 
koşullarında sağlığını 
korumak için maaşlarına 
yapılacak zam oranı hala 
belirleniyor.

Belediye bütçeleri sağlık 
sistemi ve toplumsal bas-
kılara dayanabilecek mi?

Bulgaria ON AIR tele-
vizyon kanalının sabah 
programına konuk olan 
Bulgaristan Ulusal Bele-
diyeler Birliği (NSORB) 
Başkan Yardımcısı ve 
Kırcaali Belediye Başka-
nı Dr. Müh. Hasan Azis, 
“İşler, Kırcaali'de ve her 
yerde COVID-19 hasta-
larının kabul edilebileceği 
boş yerlerin olmaması yö-
nünde ilerliyor. Kırcaali İl 
Koronavirüs Kriz Masası, 
Kırcaali hastanesinde boş 
yatakların kalmadığını du-
yurdu. Bölgedeki belediye 

hastanelerinde derhal ön-
lemler alınmasına ihtiyaç 
var” diye kaydetti.

Dr. Müh. Azis’in ifadesi-
ne göre, Kırcaali hastane-
sinde COVID-19 hastaları 
için oluşturulan bölümler 
bulunuyor, ancak hasta 
yatakları yetersiz.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı, “Belediye başkan-
larının belirli mekanlara 
erişim rejimini belirleme 

imkanı, yetkililer tarafın-
dan sözde yardımcı ola-
cak bir şekilde sağlandı. 
Bizim görüşümüz, devle-
tin, özellikle restoran ve 
kafeteryaların, tiyatrola-
rın, kamu kurumlarının 
çalışma rejimi konusunda 
kendine düşen sorumlu-
luk payını üstlenmesi ge-
rektiği yönde. Merkezi ik-
tidar sorumlulukları yerel 
yönetime devretmemeli. 

Belediye hastanesi ve 
doktorların bile olmadığı 
küçük bir ilçede beledi-
ye başkanı belediyenin 
kapatılmasına nasıl karar 
verebilir? " diye soru yö-
neltti.

Dr. Müh. Azis’in ifadesi-
ne göre, bu merkezi hükü-
metin yetkileri dahilinde 
ve belediyeler, finansman 
konusunda netlik olmadan 
COVID-19’un ilk dalgasın-

da gerekli önlemleri alan 
kamu kurumlarından biri 
oldu.

NSORB Başkan Yardım-
cısı, “Devlet yerel makam-
ları desteklemeli. Şu anda 
içinde bulunduğumuz du-
rumda merkezi hükümetin 
desteğini hissetmiyoruz. 
Parti olarak bizler, şu 
anda devlet yetkililerinin 
görevlerini yerine getir-
mediği konusunda kesin 
görüşümüzü bildirdik” 
diye vurguladı.

D r .  M ü h .  A z i s , 
NSORB’un Maliye Ba-
kanlığı ile yaptığı görüş-
melerde yardıma muhtaç 
kişilere yeni bir asistanlık 

hizmeti verilmesi için 80 
milyon leva kaynak sağ-
lanmasına ilişkin anlaşma 
da dahil olmak üzere bazı 
iyi sonuçlar elde ettiğini 
belirtti.

NSORB Başkan Yar-
dımcısı, “Belediye hasta-
nelerinde çalışan iyi uz-
manlarımız yok, bu son 
10-15 yıldır uygulanan 
politikanın bir sonucu. Şu 
anda Bulgar belediyeleri, 
devlet yönetiminin en ye-
terli kısmını oluşturuyor. 
Nüfusun en savunmasız 
kesimine yiyecek sağla-
maya devam ediyoruz” 
diye kaydetti.
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Krumovgrad ilçesinde hayır kampanyası başladı
Bulgar Kızılhaç Örgütü 

(BÇK) Krumovgrad (Ko-
şukavak) İlçe Teşkilatı, 30 
Ekim 2020'de koronavirüs 
(COVID-19) ile enfekte 
olan kişi sayısının giderek 
artması karşısında karan-
tina altına alınan ilçede 
yaşayan yardıma muhtaç 
kişi ve ailelere destek ol-
mak amacıyla “Satın Al 
ve Bağışla” başlığı altın-
da kampanya başlattığını 
duyurdu.

“Lebeda”, “Prestij”, “Beli 
Noşti”, “Bohem”, “Svejest” 
isimli dükkanların sahip-
leri ve başka bir dükkan 
sahibi Krasi Hubenov ve 
onların müşterileri, BÇK 
ilçe teşkilatının çağrısına 
istek ve endişeyle cevap 
verdiler. BÇK ilçe teşkila-

tının gönüllüleri tarafından 
hazırlanan gıda paketleri 
ile hayır kampanyasının 
başlangıcından sadece 
birkaç gün sonra yardıma 
muhtaç ilk dört aile des-
teklendi.

Önümüzdeki günlerde 
koronavirüs salgını ne-

deniyle zor durumda olan 
daha beş aile BÇK gönül-
lüleri tarafından evlerine 
ulaştırılan gıda paketleri 
alacak.

Eylem, ailelerin adres-
ler ine ulaşım olanağı 
sağlayan Krumovgrad 
belediyesi ve yönetiminin 

desteğiyle organize edildi.
BÇK Krumovgrad İlçe 

Teşkilatı temsilcileri, ha-
yır kampanyasının ilçede 
yardıma muhtaç insan ol-
duğu sürece devam ede-
ceğini belirtti.

Bununla birlikte En Yok-
sullar İçin Avrupa Destek 
Fonu tarafından eşf i-
nansman sağlanan Gıda 
ve / veya Temel Malze-
me Desteği Operasyonel 
Programı kapsamında 
Krumovgrad ilçesinde 
ikamet eden gıda yardımı 
alma hakkına sahip top-
lam 855 kişiden 569’una 
gıda yardımı yapıldı. Ka-
lan diğer Krumovgrad 
ilçesi sakinlerine gıda 
paketlerinin, en geç 15 
Kasım 2020’e kadar ulaş-
tırılması gerekiyor.

Momçilgrad’daki kreşin tadilatı bitti
Momçilgrad'da (Mestanlı) kreşte yapılan yenileme 

çalışmaları tamamlandı. Onarım için gerekli fonlar 
belediye bütçesinden sağlandı. Tuvaletler ve çocuk 
odaları yenilendi, kapı ve pencere doğramaları yenile-
ri ile değiştirildi. Öğleden sonra yaklaşık 40 çocuğun 
uyuduğu yatak odalarındaki yatak ve şilteler yenileri 
ile değiştirildi.

Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazim ve eğitim, 
kültür ve turizmden sorumlu Belediye Başkan Yardım-
cısı Gülüzar İsmail, faaliyetlerin kaliteli bir şekilde yü-
rütüldüğünden emin olmak için tadilattan sonra kreşi 
ziyaret ettiler.

İlknur Kazim, “Eğitim, ben ve ekibimiz için en önemli 

öncelikler arasında bulunuyor. Amacımız ilçede bulu-
nan tüm anaokulu ve okullarda koşulları maksimum 
ölçüde iyileştirmek. Bizim için Momçilgrad'ın çocukları 
son derece önemli ”dedi. Belediye Başkanı, şiddetli ya-
ğışlarda binanın girişini korumak için yakında kreşin ön 
dış cephesinde bir saçak yapılacağını sözlerine ekledi.

Aile hekimleri: Birçok COVID-19 hastası istatistiklere dahil değil
Aile hekimleri koronavi-

rüs semptomları olan bir-
çok kişinin istatistiklere 
hiç dahil edilmediğini söy-
lüyor. Onların evde tedavi 
gördükleri, aile hekimleri 
tarafından izlendikleri, an-
cak PCR testi yaptırmak 
için parasının olmadığı ve 
muhtemelen COVID-19 
hastaları olduğu anlaşıldı.

Aile Hekimler Birliği Sof-
ya İl Şubesi Başkanı Dr. 
Viktoria Çobanova, ba-
sına yaptığı açıklamada, 
“Neden ülkemizde koro-
navirüs tanısının sadece 
PCR testi ile konulduğu-
nu bilmiyorum, tıpta tanı 

anamnez ile konuluyor” 
diye kaydetti. Dr. Çoba-
nova, testlerin ücretsiz 
olması çağrısında bulu-
narak, salgının başlangı-
cından bu yana aile he-
kimlerinin bu konuda ısrar 
ettiklerini belirtti. Şikayeti 
olan herkesin Bölge Sağ-
lık Müfettişliği (RZİ) aracı-
lığıyla ücretsiz test yaptı-
rabileceğini reddeden Dr. 
Çobanova, bazen doktor-
ların bile ücretsiz testlere 
erişimi olmadığını ifade 
etti.

Dr. Çobanova, “Baka-
nın açıkladığı şikayeti 
olan her hastanın RZİ 

aracılığıyla ücretsiz bir 
test yaptırabileceği doğru 
değil, belki bazıları bunu 
yapmayı başarıyor, ancak 
insanların çoğu bu imka-
na sahip değil” dedi. Dr. 
Çobanova, “Hafta sonuna 
kadar elektronik ortamda 
hastaların sevk işlemi ya-
pılmasını organize ede-
meyiz ve aile hekimleri 
tarafından e-sevk belgesi 
verilemez” dedi.

Dr. Çobanova, salgının 
başından beri muayene-
hanesinde yaptığı muaye-
nelerde şu ana kadar grip 
vakası tespit etmediğini 
açıkladı.

Dr. Çobanova, ayrı-
ca COVID-19 salgını ile 
mücadelede ön saf ta 
yer alan aile hekimlerine  
1000 leva ek ödeme ve-
rilmesi önerisi hakkında 
yorum yaptı ve bunu has-
talarına bakmaya devam 
etmeleri için bir teşvik ve 
aile hekimlerin nihayet 
fark edildiğinin bir ifadesi 
olarak nitelendirdi. Doktor, 
“Salgının başlangıcından 
bu yana mücadelede yer 
almayı bırakmadık, evde 
tedavi gören ve tedavi et-
tiğimiz hastalarımız var” 
dedi.
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Kimlik belgelerine ek süre
Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Önlemler ve 

Eylemler Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına 
ilişkin kanun teklifi ikinci okumada Meclis Genel Ku-
rulunda kabul edildi. Kanun teklifi, olağanüstü salgın 
durumu nedeniyle geçerliliği 31 Ocak 2021 tarihinde 
sona eren kimlik belgeleri için de 6 aylık ek süre ta-
nınmasını öngörüyor.

Kanun değişikliği, olağanüstü salgın durumunda 
kimlik belgelerinin yenilenmesinin önlenmesi amacıy-
la yapıldı. Bu yılın sonunda ve gelecek yılın başında 
çok sayıda kimlik kartı ve pasaportun süresi doluyor. 
Bu karar ile geçerliliği 31 Ocak'ta sona eren kimlik bel-
gelerine ek süre verilerek, pasaport şubeleri önünde 
kalabalıkların ve uzun kuyrukların oluşmasının önlen-
mesi amaçlanıyor.

Bu karar, geçerliliği 31 Ocak'ta sona eren kimlik 
belgelerinin 2 Ağustos 2021'e kadar geçerli olacağı 
anlamına geliyor. Kimlik belgelerinin geçerlilik süresi 
uzatılan Bulgaristan vatandaşları, salgın koşullarında 
ikamet ettikleri ülkeden çıkış yaparak Bulgaristan'a 
dönebilecekler.

Ayrıca ülke topraklarına yasal yollarla giriş yapan 
yabancıların, kimlik belgesinin geçerlilik süresinin uza-
tılması ve nihai varış ülkesine transit geçiş sağlanması 
şartıyla Bulgaristan'dan ayrılabilmeleri öngörülmekte. 
Değişiklikler ayrıca, salgın durumunun kötüleşmesi 
halinde yargı kurumu yöneticilerinin açık duruşmaları 
14 günü geçmemek üzere bir defaya mahsus olarak 
ara vermelerine ve ertelenmelerine imkan tanımakta.
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Başbakan Borisov: Sağlık sisteminin tüm 
potansiyelini koronavirüse karşı kullanacağız!

Çevrimiçi olarak gerçek-
leştirilen hükümet toplan-
tısında sağlık sistemine 
yönelik ek f inansman 
sağlanması kararı alındı.

Başbakan Boyko Bori-
sov, “Sağlık sisteminin 
tüm potansiyelini korona-
virüse karşı kullanacağız! 
COVID-19 ile mücadelede 
ek önlemlerin uygulan-
ması için 81 milyon leva 
ek kaynak sağladık, acil 
olarak eyleme geçmek 
için tıbbi protokol imza-
landı, aile hekimlerini de 
buna dahil ettik, ancak en 
önemlisi insanların kendi-
lerini korumaya devam et-
mesi” diye konuştu.

65 milyon levaya kadar 
finansman tahsis edilerek 
hastanede bakım hizmeti 
sunan tıp kuruluşlarına 
koronavirüs hastalarına 
tedavi sağlama ve zama-
nında teşhis etme fırsatı 
verildi.

Sağlık Bakanı Kostadin 
Angelov'un açıkladığı ek 
tedbirler kapsamında 81 
milyon levaya kadar kalan 
finansman miktarı Ulu-
sal Sağlık Sigorta Fonu 
(NZOK) rezervinden kar-
şılanacak.

Hastalık Tanı ve Danış-
manlık Merkezlerinde CO-
VID-19 bölümlerinin oluş-
turulması için 6 milyon 

levaya kadar finansman 
ve 2020 Kasım ve Aralık 
ayları için olağanüstü sal-
gın durumu koşullarında 
aile hekimlerinin faaliyet-
lerinin finanse edilmesi 
için 10 milyon leva tahsis 
edilmesi kararı alındı.

Bor isov, “Para var, 
hâl ihazırda sağlandı! 
Bulgaristan’da hastalara 
sağlanacak tıbbi bakım 
hizmetler inin yeniden 
gözden geçirilmesini isti-
yorum. Tam kapasite ça-
lışın” diye emretti.

Başbakan ayrıca Sağlık 
Bakanından, yeni hasta-

lara yardım etmenin bir 
yolu olduğu için sadece 
Sofya'da değil, aynı za-
manda ülkenin başka 
yerlerinde de COVID-19 
hastalığı geçiren hasta-
lardan bağış yoluyla kan 
plazması alınmasına im-
kan verilmesini talep etti.

Her aile hekimine CO-
VID-19 tespit edilen has-
taların genel durumunu 
izlemeleri için 1 Kasım 
2020 tarihinden geçerli 
olmak üzere ayda 1000’er 
leva ek ödeme yapılacak. 
Bunun için NZOK’nın re-
zervlerinden finansman 

sağlanacak.
Ai le hekimler i, CO -

VID-19 kayıt bilgi sistemi-
ne hastaların durumunu 
günlük olarak girecekler 
ve hastalara ziyaret sı-
rasında veya telefonla 
tedavileri için hangi ön-
lemleri almaları gerektiği 
konusunda tavsiyelerde 
bulunacaklar. Hasta sevk 
işlemleri elektronik ortam-
da gerçekleştirilecek.

Aile hekimleri, Ulusal 
Çerçeve Anlaşması eki-
nin imzalanması için mü-
zakerelerde tartışılacak 
olan belirli semptomların 

varlığında hastalığın er-
ken teşhis edilmesi için 
hızlı antijen testleri yapı-
lan bir sağlık kuruluşuna 
sevk edebilir.
Uygulanacak diğer bir 

önlem, gerek başkentteki 
bazı Hastalık Tanı ve Da-
nışmanlık Merkezlerinde 
gerekse ülkenin büyük 
şehir ler indeki Hasta-
lık Tanı ve Danışmanlık 
Merkezlerinde COVID-19 
bölümlerinin oluşturulma-
sı. Bu sürece başkentte 
bulunan bu tür yaklaşık 
10 merkez ve ülkenin di-
ğer yerlerinde bulunan 
yaklaşık 40 merkezin ka-
tılması bekleniyor.
Hastalık Tanı ve Da-

nışmanlık Merkezlerinde 
oluşturulacak COVID-19 
bölümlerinde çalışacak 

ekiplerde yer alan dok-
tor, hemşire, görüntülü 
ve tanı muayenesi için 
iki laboratuvarcı, sağlık 
memuru ve teknisyenle-
rin maaşlarına ek olarak 
1000’er leva ödeme ya-
pılacak. Ayrıca ekibe her 
bir hastanın muayene 
edilmesi ve hastalığına 
tanı konulması için 10 
leva ücret ödenecek.
Hastane tedavisine ihti-

yaç duyduğu tespit edilen 
vatandaşlar, Acil Sağlık 
Hizmetleri Merkezinden 
ilgili sağlık kurumuna 
nakledilecek. Evde te-
davi edilmesi gereken 
Covid-19 hastalarının 
durumu şimdiye kadar 
olduğu gibi aile hekimleri 
tarafından izlenecek.
            Kırcaali Haber

Karantinadaki kişilere talimatlarını 
evlerinde polisler verecek

Bakanlar Kurulu binasında basın açıklaması 
yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kostadin Angelov, 
“Polis memurları, bölge sağlık müfettişlikleri (RZİ) 
personeline karantinaya alınan kişilere karantina 
talimatı verilmesi konusunda yardımcı olacak” diye 
açıkladı.

Ülkede ve özellikle Sofya'da koronavirüs vaka 
sayısının artmasıyla birlikte karantina talimatı ve-
rilmesinin günlerce geciktiği öğrenildi. Bu forma-

lite önemli, çünkü belge, işe gitmemeyi haklı kılan 
hastalık izni belgesi almak için kullanılır. Ayrıca 
zorunlu izolasyon koşullarının ihlali ile ilgili bir hu-
kuk davasında da geçerli olacak.

Bakan, “Koronavirüs salgınında ikinci dalgada 
vakalar katlanarak artmaya başladığında böyle bir 
sorun yaşadığımızı gördük” dedi.

Ulusal Koronavirus Kriz Masası Üyesi olan Sağ-
lık Bakanlığı Başmüfettişi Doç. Dr. Angel Kunçev, 
laboratuvarların birleşik veri aktarım sistemine veri 
kaydedilen vakaların % 10-15'inde hastaların tele-
fon numaralarının eksik olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Kunçev, karantinaya alınacak kişile-
re her türlü yoldan ulaşmaya çalışıldığını, ancak 
mevcut adreslerinin kimlik kartlarında belirtilenden 
farklı olduğu için onlara ulaşmakta zorlanıldığını 
söyledi.

Ulusal Halk Sağlığı ve Analiz Merkezinin 20 
görevlisinin, test sonuçları pozitif çıkan kişilerin 
karantinaya alınacaklarına dair telefonda bilgilen-
dirilmesi ve birleşik veri aktarım sistemine veri 
kaydedilmesi konusunda Sofya RZİ personeline 
yardımcı olacağı bildirildi.

Trakya Otoyolunun 12 km’lik Burgaz bölümü onarıldı
Karayolu Altyapısı Ajan-

sından (APİ) yapılan açık-
lamaya göre, Trakya Oto-
yolunun Burgaz yönünde 
Belozem kavşağı ve Ori-
zovo kavşağı arasındaki 
toplam 52 km’lik bölümün 
12 km’lik kısmının onarı-
mı tamamlandı. Onarım-
lar aynı bölümde devam 
edecek, ancak Sofya yö-
nündeki kısma geçilecek. 
Trafik, Burgaz yönündeki 
onarılan yolun üzerinden 
her iki yönde gerçekleşti-
rilecek.

Onarım yapılan bölüm, 
Belozem yol kavşağın-
dan sonra yolun 156. 
km'sinden Orizovo kavşa-
ğından önceki 168. km'ye 
kadar uzanıyor. Onarım 
faaliyetleri, APİ’nin Trak-
ya Otoyolunun bakım ve 
onarım işini yüklenen 
devlete ait Otoyollar Şir-
keti tarafından gerçek-
leştiriliyor. 12 kilometrelik 
bölümde yeni asfalt kap-
lama yapıldı, drenaj altya-
pısı iyileştirildi, yeni yatay 
işaretleme yapıldı, trafik 
levha işaretleri ve hız sı-
nırlama sistemleri yeni-
lendi. Otoyolun Burgas 

yönündeki 40 kilometrelik 
bölümünde bakım ve ona-
rım faaliyetleri ekim ayının 
başında başladı.

APİ, sürücülere dikkatli 
sürmelerini, trafik sinya-
lizasyon ışıklarına ve sa-
atte 70 km. hız sınırına 
kesinlikle uymalarını tav-
siye etti.

Sofya yönünde onarım 
çalışmaları nedeniyle Me-
riç Otoyolunda Svilengrad 
kasabasından Sofya’ya 
yolculuk yapan sürücüler, 

Orizovo kavşağında Bur-
gaz yönüne giden Trakya 
Otoyoluna geçerek ve 
Çırpan kavşağında Sofya 
yönüne giderek Trakya 
Otoyolu üzerinden devam 
edebilecekler.

Trakya Otoyolu üzerin-
deki Plodovitovo kavşağı 
ile Sofya yönünde üçüncü 
sınıf Orizovo-Plodovitovo-
Pırvomay yolu arasındaki 
bağlantı yolu da trafiğe 
kapatılacak. Pırvomay’a 
giden sürücüler, Çırpan 

kavşağında Trakya Oto-
yolundan çıkarak ikinci 
sınıf II-66 yol üzerinden 
Plodovitovo ve Pırvomay 
yönünde devam edebilir-
ler.

Trakya Otoyo lunun 
Burgaz yönünde 198.
km’sinden 200.km’si ara-
sındaki bölüm de onarı-
lıyor. Trakya Otoyolunda 
yapılan inşaat çalışma-
larının en geç yılsonuna 
kadar tamamlanması bek-
leniyor. KH
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İş dünyası, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısını eleştirdi
Ulusal Üçlü İşbirliği Kon-

seyi beş saat süren çev-
rimiçi bir toplantı gerçek-
leştirdi. Taraflar 2021 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu Tasarısının yanı 
sıra Ulusal Sağlık Sigor-
tası Fonu (NZOK) Bütçe 
Kanunu ve Devlet Sosyal 
Güvenlik Sigortası Siste-
mi Bütçe Kanunu tasarıla-
rını da tartıştı. İş dünyası, 
sendikalar ve hükümet 
arasındaki ana tartışmalı 
konulardan biri, önümüz-
deki yıl istihdamı koruma-
ya yönelik 60/40 tedbirinin 
finanse edilmesi.

İşletmeler, kriz zama-
nında yapıldığı için hü-
kümetin önerilerine itiraz 
ediyor. Sendikalar, prime 
esas kazanç üst sınır tu-
tarının artırılmasını istiyor.

Hastalık izni ücret öde-
meleri konusunda anlaşı-
lamadı.

Bulgaristan Bağımsız 
Sendikalar Konfederas-
yonuna (KNSB) göre, 
harcamaların yaklaşık 

4,4 milyar leva daha fazla 
olması planlanmasından 
dolayı bu son zamanlarda 
en cömert bütçe. Bütçede 
maaşlar için 1,2 milyar 
leva, eğitim için 820 mil-
yon leva, sağlık hizmet-
leri için 680 milyon leva, 
sosyal güvenlik, sosyal 

yardım ve bakım hizmet-
leri için 2,3 milyar levadan 
daha fazla kaynak öngö-
rülüyor.

Bulgaristan Sanayi Ser-
mayesi Derneği temsilci-
leri, 10 milyar leva bütçe 
açığıyla ilgili endişelerini 
gizlemedi ve bu açığın 

nasıl oluştuğunu ve bu 
paranın neye harcandığı-
nı sordu.

Sendikalar asgari üc-
retin yükseltilmesinden 
yana, işverenler ise kriz-
den dolayı buna karşı çı-
kıyor. Sendikalar, emekli 
maaşları ve çocuk için 

aile yardım ödeneğine 
yapılan ek ödemeler i 
onaylıyor. İş dünyasına 
göre, bir kereye mahsus 
verilen desteklerin büyük 
bir kısmı kalıcı olma riski-
ni taşıyor ve bu da uzun 
vadeli mali istikrarı tehli-
keye atıyor.

Bulgaristan İktisat Oda-
sı, 2021 bütçesinin hazır-
lanmasında benimsenen 
yaklaşıma, harcama poli-
tikalarının belirlenen para-
metrelerine, devlet borç-
larının payında planlanan 
önemli artışa itiraz ediyor. 
Örgüt, geçen yılki rapora 

göre yaklaşık % 19'luk 
bir düşüşe işaret eden 
sermaye harcamalarına 
yönelik bütçe politikası-
nı desteklemiyor. Örgüte 
göre bu, işletmelere zarar 
veriyor. Örgütün eleştirile-
ri, gelecek yıl bütçesinden 
işletmeler için mütevazı 
bir pay öngörülmesi yö-
nünde.

Bulgaristan Sanayi Ser-
mayesi Derneğine göre, 
ekonomiyi ve borçları 
ödeyecek olan çalışanla-
rı desteklemek için somut 
önlemlere ihtiyaç var.

               Kırcaali Haber

Dr. Müh. Hasan Azis: Hükümet, COVID - 19 konusunda 
sorumluluğunu belediye başkanlarına yüklemek istiyor

BTV’nin “Yüz Yüze” 
programına konuk olan 
Kırcaali Belediye Başka-
nı Dr. Müh. Hasan Azis, 
“Birçok yerel yönetim 
yetkilisi, restoranları, ti-
yatroları ve halka açık 
yerleri kapatmaları ge-
rektiğinden dolayı endişe 
duyuyor. Bu, sorumlulu-
ğu belediye başkanlarına 
devretmek demek. Küçük 
belediyeler buna karar 
verecek uzmanlara sahip 
mi acaba? Onların yasal 
olarak böyle yerleri kapat-
ma hakkı var mı? Cevap 
hayır. Belediye Başkan-
ları restoran, tiyatro, be-
lediye ve yerleşim yerleri 
kapatamaz. Böyle yerler, 
bölge müdürlükleri aracı-
lığıyla Sağlık Bakanının 
emriyle kapatılır” diye 
kaydetti.

Dr. Müh. Azis, “Hükü-

met, uzmanlar ve ba-
kanlıklar aracılığıyla so-
rumluluğunu üstlenmeli. 
Belediyeler, koronavirüs 
(COVID- 19) salgını ile 
mücadelede yalnızca or-
tak olabilir” diye belirtti.

Aynı zamanda Hak 
ve Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH) Genel Başkan 
Yardımcısı da olan Dr. 

Müh. Azis, ayrıca ülkenin 
siyasi durumu hakkında 
yorum yaptı.

Dr. Müh. Azis, “Devleti 
savunan tek siyasi parti 
HÖH oldu. Şimdi pro-
testo eylemlerinin yapıl-
dığı ve bazı siyasi parti 
temsilcilerinin sokaklara 
konuşlandığı devlet ne 
durumda? Bir çözüm öne-

risinde bulunduk – ülkeyi 
seçime hazırlayacak kriz 
hükümeti kurulması. Baş-
bakan atanması ve seçim 
hazırlıkları yapacak bir 
hükümet kurulması için 
parlamenter sistem dahi-
linde bir mekanizma var” 
diye belirtti.

Dr. Müh. Azis’in ifadesi-
ne göre, siyasi partilerin 
her biri kendi parti çı-
karlarının lehine bir tavır 
sergiledi, sadece HÖH 
devleti savunan bir görüş 
açıkladı. Kırcaali Belediye 
Başkanı, “Bütün toplum 
hükümetin, Cumhurbaş-
kanının ve Ulusal Meclis 
Başkanının istifalarını 
talep etme nedenlerini 
anladı. Bir kriz yaşıyoruz. 
Bu toplumda, siyasette, 
devlette yaşanan bir kriz” 
dedi.

              Kırccali Haber

Yerel sanatçı Mehmet Ali eserlerini Momçilgrad parkında sergiledi
Momçilgrad (Mestanlı) 

kasabasından ressam 
ve ağaç oyma sanatçı-
sı Mehmet Ali, eserleri-
ni Nuri Adalı Parkı’nda 
sergiledi.
Rodop kasabasından 

manzaralar yansıtan 
resim tabloları ve ah-
şap yakma sanatıyla 
işlenmiş ahşap ürünler 
sergilenen eserlerden 
sadece birkaçı. Dün-
ya halterinin efsane 
ismi ve Momçilgrad 
Fahri Vatandaşı Naim 
Süleymanoğlu'nun eş-

siz heykeli atraksiyona 
dönüştü.
Ahşaptan yapılma 

heykel, sergiye en çok 
ziyaretçi çekmekte. 
Mehmet Ali'nin eserleri 

önümüzdeki iki 
hafta boyunca 
kasaba parkın-
da sergilene-
cek.
Yerel ressam, 

yaptığı çalışma-
ları açık hava 
sergisinde ser-
gileyerek, koro-
navirüs salgını 
ko ş u l l a r ı n d a 
M o m ç i l g r a d 
sakinleri ve mi-
safirlerinin mo-

ralini yükseltmeyi arzu 
ediyor.

Karantinaya alınacak kişiler 
SMS ile bilgilendirilecek

Koronavirüs (COVID-19) testinden sonra karantinaya 
alınması gereken kişilere bu, SMS ile bildirilecek. Test 
sonucu pozitif çıkan kişilere böyle bir mesaj gönderi-
lecek. Bu önlem birkaç gün içinde uygulamaya konu-
lacak.

Sağlık Bakan Yardımcısı Jeni Naçeva, basına yaptığı 
açıklamada, “Koronavirüs testi yapan tüm laboratuvar-
lar hastaların telefon numaralarını alıyor. Daha sonra 
sonuçları pozitif çıkan kişilerin telefon numaraları bil-
gi sistemine kaydedilecek ve onlar tedbir almaları ve 
kendilerini izole etmeleri için otomatik mesaj alacak” 
diye izah etti.

Mesaj, Bölge Sağlık Müfettişliğine (RZİ) otomatik 
olarak gönderilecek ve müfettişler, test sonucu pozitif 
çıkan kişilerin temas ettiği kişileri arayacak ve telefon 
numaralarını girecek. Böylece onlar kendilerini izole 
etmeleri için enfekte kişilerle temas kurduklarına dair 
bir SMS ile bilgilendirilecek.

Sofya RZİ Müdürü Dr. İlonka Maeva, “Karantinaya 
alınması gereken kişilere mesaj gönderme, Sofya 
RZİ’nin bir fikri. Amaç, gecikme olmaması” dedi. Dr. 
Maeva, koronavirüs bulaşan binlerce kişi ve temas 
ettikleri 5-7 bin kişi olduğu zaman Sofya RZİ’nin 16 
ekibi tarafından karantinaya alınacak tüm kişilerin bil-
gilendirilmesinin zor olduğuna işaret etti.

Dr. Maeva, “Hasta muayene edildikten sonra temas 
ettiği kişiler hakkında bilgi sisteme yüklenir. Böylece 
onun aile hekimi de bundan haberdar olur” diye ekledi.

Sığır yetiştiricilerine 
destek ödemesi müjdesi

30 Ekim-25 Kasım 2020 döneminde sığır yetiştirici-
lerine kesim, nakliye ve idari masraflarını karşılamaları 
için “de minimis” adı verilen destek ödemesine ilişkin 

başvurular ka-
bul edilecek. 
Destek  i ç in 
toplam 1,5 mil-
yon leva kay-
nak öngörülü-
yor. Destek, 13 
Aralık’a kadar 
ödenecek.

Mali destek, 
ko r o n av i r ü s 
salgını (CO -

VİD-19) nedeniyle ülkemizde uygulanan olağanüstü 
salgın durumunda yerli üreticilerin yetiştirdiği sığırları 
satmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Kasaplık sığırların, başvuru sahibinin başvuru tari-
hinden en az 6 ay öncesine kadar kendi çiftliğinde ye-
tiştirilmiş olması gerekiyor. Onların işletme tarafından 
kesim için doğrudan bir mezbahaya satılmış, sipariş 
üzerine kesilmiş veya çiftçinin kendi mezbahasında ke-
silmiş olması gerekiyor. Satılan ve kesilen hayvanlar 
12-24 aylık olmalı. 1 Ağustos - 18 Kasım 2020 döne-
minde kesilen ve satılan hayvanlar için destek verile-
cek. Yardım miktarı sığır başına 150 levayı bulacak.

Başvuru kılavuzu, Devlet Tarım Fonunun kurumsal 
sitesinde yer alıyor.
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Borisov, bakanlardan sorumluluk 
alanlarında daha esnek yaklaşım istedi

Başbakan Boyko Bo-
risov, Bakanlar Kurulu 
üyeleriyle video kon-
ferans yöntemiyle bir 
araya geldiği çalışma 
toplantısında, “Ülkemiz-
de sosyal ve ekonomik 
hayatın her alanında 
daha esnek bir yaklaşım 
uygulanmalı, böylece her 
alanın salgın koşulların-
da olabildiğince işlevini 
tam olarak görmesi sağ-
lanabilir” diye kaydetti.
Borisov, “En kolay olan 

yasaklama emirlerine 
takılıp kalmamanızı isti-
yorum. Tam tersini istiyo-
rum – her bir insanla, her 
bir işletmeyle ilgilenilme-
sini istiyorum, bu yüzden 
sizden bu esnekliği talep 
ediyorum” dedi.
Başbakan, COVID-

19’un yayılmasını sınır-
lamak için kısıtlama şart-
ları bağlamında faaliyet-
lerin güvenli bir şekilde 
yürütülmesi ve gerekli 
tedbirler alınabilmesi için 
hangi alandan sorumlu 
olursa olsun - eğitim, 
spor ya da kültür olsun 
olmasın farketmeksizin 

her bakanın Sağlık Ba-
kanı Kostadin Angelov 
ile sürekli temas halinde 
olmasını emretti.
Toplantıda eğitim siste-

mine özel vurgu yapan 
Borisov, sağlık ve eğitim 
bakanlarından korona-
virüs krizi bağlamında 
eğitim sürecinin devamı 
için çözüm önermelerini 
istedi. Sağlık Bakanının 
okullarla ilgili mevcut 

emirnamesinin iki haf-
talık yürürlük süresinin 
sona ermesinden sonra 
il koronavirüs kriz masa-
larının kararları, salgın 
durumu (ulaşılan vaka 
eşikleri) ve okulların 
önerilerine bağlı olarak 
yerel bir yaklaşım uygu-
lamak amaçlanıyor. Üni-
versitelerle ilgili kararlar 
akademik kurullar tara-
fından alınacak.

Başbakan ayrıca Sağlık 
Bakanlığı ve bölge sağ-
lık müfettişliklerine (RZİ) 
karantinaya alınanlar 
üzerindeki kontrolü güç-
lendirmeleri talimatını 
verdi. Borisov, “Tüm te-
maslı kişiler evlerine ka-
panıp dışarı çıkmazsa 
enfeksiyon duracak. Ka-
rantina kurallarına uyu-
lup uyulmadığı kontrolü 
yetkili makamlarca yü-

rütüldüğünde önlemlerin 
etkisi oluyor, enfeksiyon 
kontrol altına alınıyor” 
diye kaydetti.
Borisov, kabine üye-

le r in i ,  dün Avrupa 
Konseyi'nin COVID-19 
konulu gayri resmi video 
konferans toplantısında 
AB ülkelerinin devlet ve 
hükümet başkanları ile 
yaptığı tartışmalardan 
haberdar etti. Başba-
kan, AB pazarına arz 
edilecek aşıların satın 
alınmasıyla ilgili tartışı-
lan görüşü vurguladı.
Borisov’un ifadesine 

göre, mesele kamuo-
yu bakımından büyük 
önem taşımakta ve her 
vatandaşın sağlığının ve 
yaşamının korunmasıyla 
ilgili.
Başbakan, konunun 

halkın maksimum dere-
cede bilgilendirilmesini 

ve geniş bir fikir birliği 
gerektirdiğini, bu ne-
denle aşılarla ilgili kara-
rın ancak milletvekille-
rinin karar verebileceği 
Meclis tarafından alı-
nabileceğini vurguladı. 
Borisov, ”Milletvekilleri 
aşı konusunda bizi des-
teklerlerse, o zaman aşı 
satın alacağız ve salgın 
koşullarında harekete 
geçeceğiz. Bizi destek-
lemezlerse, aşı satın 
almayacağız” diye vur-
guladı.
Başbakan, ”İnsanlar bir 

krizi çok çabuk unutu-
yor - domuz gribini, kuş 
gribini, Afrika vebasını 
unuttular ve onlardan 
sonra geriye sadece be-
deller kaldı. Ve bu sefer 
bedel çok ağır olacak. 
Bu nedenle Meclisin ka-
rarını bekliyoruz" dedi.
             Kırcaali Haber

Online eğitime geçilmesi için imza kampanyası
Çepelare (Çepelli) ka-

sabasında bulunan bir 
okulda Bulgar Dili ve 
Edebiyatı öğretmenliği 
yapan Güvenli Eğitim İçin 
Öğretmenler Facebook 
Grubundan Nadejda Ba-
kalska, Bulgaristan Ulusal 
Radyosu’na verdiği de-
meçte, “Çocuklara ailenin, 
toplumun birlik beraberlik 
içinde olup el ele vererek 
krizin yarattığı zorlukların 
ve kriz zamanlarının üs-
tesinden gelmelerinin en 
yüksek değer olduğunu 
öğretmemiz gerekiyor. 
Yaşam mücadelesinin en 
önemli olduğunu ve her 
şeyin ondan sonra geldi-
ğini öğretmemiz gereki-
yor” dedi.

Eğitim İçin Öğretmenler 
Facebook Grubu, tüm öğ-
rencilerin uzaktan eğitime 
geçmesi konusunda ısrar 
ediyor.

2000 kişiden oluşan 
grup, 48 saat önce in-
ternet üzerinden dilek-
çe kampanyası başlattı. 
Kampanya şu ana kadar 
5000 kişi tarafından des-
teklendi.

Öğretmenler, daha kü-
çük öğrenciler için nöbetçi 
sınıflar olmasını öneriyor.

Dilekçe metni şöyle: “1-
4. sınıflarda okuyan, evde 
yanlarında duran kimsesi 

olmayan çocuklar için 
nöbet tutan sınıflar ol-
malı. Bizim amacımız 
ebeveynlerin çocuklarına 
bakmak için evde kalarak 
işsiz bırakmak değil, hep 

birlikte öğretmenler ve 
ebeveynler el ele vererek 
Bulgaristan'da olanları 
durdurmak. Çevrimiçi ola-
rak değil, çocukların kendi 
başlarına yerine getirme-
leri için bir görev listesi 
göndererek çalışmaya 
cüret eden öğretmenler 
yüzünden geçen eğitim 
öğretim yılında olanları 
desteklemiyoruz”.

Bakalska, yüz yüze 
eğitimin kesinlikle uzak-
tan eğitimden daha iyi 

olduğunu, ancak salgın 
durumunun belirsiz bir 
süre için online eğitime 
geçilmesini gerektirdiğini 
söyledi.

Bulgarca öğretmeni, 

“Amacımız, ağustos ayın-
daki vaka seviyesine inin-
ceye kadar uzaktan eği-
tim şeklinin uygulanması. 
Çocuklar okula gitmeye 
başladığında vakalar gün-
de 100'den 3 000'e fırladı 
ve bu da sağlık sistemini 
riske attı. Bir anda kendi-
mizi tüm ülkenin kapana-
cağı bir durumda bulaca-
ğız, çünkü hastaları tedavi 
edecek sağlıklı insanlar 
olmayacak... Tamamen 
çöküş olacak” dedi.

Bakalska, yüz yüze eği-
timi feda ederek Bulga-
ristan halkının hayatını ve 
insanların işini kurtardık-
larına inandıklarını belirtti.

Öğretmen, şu anda ger-

ginliğin çok büyük oldu-
ğunu ve öğretmenlerin 
normal bir şekilde ders 
veremediğini, hayatları 
hakkında endişe duyan 
anaokulu öğretmenlerinin 
bulunduğunu belirtti.

Birleşmiş Öğretmenler 
Derneği ise Güvenli Eği-
tim İçin Öğretmenler Fa-
cebook grubunun aksine 
online eğitime geçilmesi-
ne karşı olduğunu açıkla-
dı.

                Kırcaali Haber

Restoran ve kafelerin aynı 
saatte kapanması istendi
Bulgaristan Restoran ve Kafeler Birliği, ülke ça-

pında restoran ve kafelerin akşamları kapanacağı 
bir saat belirlenmesi konusunda ısrar ediyor.

Dernek yönetimi Sağlık Bakanı Kostadin Ange-
lov ile konuyu görüşecek.

Bulgaristan Restoran ve Kafeler Birliği Başkanı 
Ricard Alibegov, ülkedeki restoran ve kafelerin ça-

lışma saatlerini sınırlayan yerel düzeyde verilen 
talimatların farklı şehirlerde farklı çalışma süreleri 
nedeniyle sektörde gerginlik yarattığını belirtti.

Alibegov’un ifadesine göre, tüm şehirlerdeki res-
toran ve kafelerin çalışma süresi için tek bir talimat 
verilmeli, restoran ve kafeler için çalışma saati 23: 
30 ile sınırlanmalı.

İş sözleşmesi kapsamında çalışanların maaşla-
rının % 80'i oranında tazminat talebinde bulunan 
restoran ve kafe işletmecilerinin ulusal düzeyde 
temsil edilen kuruluşlarının ısrarı üzerine hükü-
metin sektörde çalışanlara destek olma niyeti ile 
ilgili Alibegov, bu yardımın yeterli olmadığını, ama 
soruna kısmi bir çözüm getireceğini söyledi.

Dernek Başkanı, “İş sözleşmesinde belirlenen 
maaş tutarının % 80'i kadar tazminat istedik ve 
devlet asgari ücretin % 80'i kadar ödeyebilir. İki 
tutar arasında büyük bir fark var, kimin ne kadar 
sigorta primi ödediğine bağlı, ama yine de olumlu 
bir adım ve bir yardım” diye yorum yaptı.
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Kırcaali Bölge Müftülüğünden Şehir 
Hastanesine Tekerlekli Sandalye Bağışı

Kırcaali Bölge Müftülüğü şehir-
deki Dr. Atanas Dafovski hasta-
nesine 10 tekerlekli sandalye, 
20 battaniye, 1000 adet maske 
bağışında bulundu.

Bağışı Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmed, Hastane Mü-
dürü Prof. Dr. Todor Çerkezov' 
a teslim etti.

Beyhan Mehmed yapmış ol-
duğu kısa konuşmasında, "Şifa 

arayan hastalar ile gece gün-
düz demeden ilgilenmeniz, bu 
zorlu süreçte büyük bir müca-
dele vermeniz sebebiyle sizleri, 
şahsınızda da sağlık ekibinizi ve 
personelinizi tebrik ediyorum. 
Yüreğimiz her daim sizlerle bir-
likte atıyor. Tedbir bizden, Takdir 
Allah'tandır" diye ifade etti.

Bir hafta önce Bursa'da te-
maslarda bulunduğunu hatırla-

tan Müftü, hastanenin ihtiyaç-
larından bahsettiğini, böylelikle 
duyarlı insanların katkı sağla-
dıklarını hatırlattı.

Kırcaali Müftüsüne ve bağış 
sahiplerine teşekkür eden Has-
tane Müdürü, "Müslüman Türk 
Toplumu her daim duyarlı dav-
ranmaktadır. Biz hastalara has-
tane içinde hizmet ediyoruz, 
siz ise duyarlılığınızla, bağış ve 

dualarımızla hastane dışından 
yardımcı oluyor, katkı sağlıyor-
sunuz.” dedi.

Dr. Çerkezov, Mestanlı İmam 
Hatip Lisesi tarafından hediye 
edilen yüzlerce yüz maskelerin 
de çok önemli bir ihtiyacı gider-
diğini ifade etti.

Beyhan Mehmed Kırcaali Ha-
ber Gazetesine şunları paylaştı: 
“Kırcaali Müftülüğü olarak Bur-

salı bağış sahiplerine, durumu 
onlara paylaşan Hacılarımıza, 
bağış ve kermeslik eşyaları 
bizlere minibüs tahsis ederek 
ulaştıran Osmangazi Belediye 
Başkanına, Sınırları rahat geç-
memizi sağlayan Başbakanlık 
Dinler Müdürlüğü'ne, koordi-
nasyonu yürüten Başmüftülüğü-
müze gönülden teşekkür ederiz. 
Dünya'yı iyilik değiştirecektir.”

HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat Oldu
Resmi Murat, Hak ve Özgür-

lükler Hareketi (HÖH) Kırcaali 
İl Başkanı oldu. Resmi Murat, 
online gerçekleştirilen HÖH İl 
Kongresine katılan tüm delege-
ler tarafından oybirliği ile İl Baş-
kanı seçildi. Kongreye katılan 
konuklar arasında HÖH Genel 
Başkanı ve bölgeden milletvekili 
Mustafa Karadayı, HÖH Genel 
Başkan Yardımcısı ve Kırcaali 
Belediye Başkanı Dr. Müh. Ha-
san Azis, organizasyon işlerden 
sorumlu HÖH Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Ahmedov, 
HÖH Kırcaali milletvekilleri 
Adlen Şevket ve Erol Mehmet, 
belediye başkanları ve belediye 
meclis başkanları yer aldı.

Resmi Murat’ın HÖH Kırcaali İl 
Başkanlığı seçimine ilişkin oyla-
maya Kırcaali ili yedi ilçe kongre 
delegeleri katıldı. Kongre dele-
geleri, koronavirüs (CVID-19) 
salgınına karşı alınan önlemler 
nedeniyle farklı salonlardan on-
line bağlanarak kongreye katıl-
dı.

Yeni seçilen HÖH Kırcaali 
İl Başkanı, ilçe teşkilatlarının 
kendisine güvenmesinden do-
layı teşekkür etti. Resmi Murat, 

“HÖH Kırcaali İl Başkanı olarak 
nasıl bir sorumluluk üstlendiği-
min farkındayım. HÖH Kırcaali 
İl Teşkilatı, her zaman ülkenin 
en güçlü HÖH örgütü olmuştur. 
Görev süresi boyunca çalışma-
larımızla bir ölçüt oluşturmaya 
çalışacağım” diye kaydetti.

Resmi Murat, 5 Eylül 1970 ta-
rihinde dünyaya geldi. Ardino 

(Eğridere) ilçesi Gorno Prahovo 
(Tosçalı) köyündeki ilköğretim 
okulundan sonra Kırcaali’deki 
Ekonomi Meslek Lisesini bitirdi. 

Varna Teknik 
Üniversitesi-
ni bitirdikten 
s o n r a  S o f -
ya Ulusal ve 
Uluslararası 
Ekonomi Üni-
versi tesinde 
kamu finans-
manı üzerine 
yüksek lisans 
yaptı.

20 03 -20 07 
döneminde Ar-

dino İlçesi Mle-
çino (Sütkesiği) Köyü Muhtarlığı 
yaptı. 2005 yılında HÖH Ardino 
İlçe Başkanı seçildi.

2007-2011, 2011-2015 ve 
2015-2019 dönemlerinde olmak 
üzere üç dönem Ardino Beledi-
ye Başkanlığı yaptı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.
                         Kırcaali Haber

Bulgar istan Göçmeni 
Türkiye’de Dizi Yıldızı Oldu

Bulgaristan göçmeni Gülsim İlhan Ali Türkiye’de ciddi bir ka-
riyer geliştiriyor. Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde dünyaya gelen 
oyuncu çocukluğunu Rusçuk’ta geçirdi. Gülsim İlhan Ali, şu anda 
güney komşumuzda reytinglerde birinci olan TRT 1'in yeni baş-
layan Gönül Dağı dizisinin yıldızı.

Dizi Türkiye'de Eskişehir'de çekiliyor. 17 Ekim Cumartesi günü 
Türkiye'nin ulusal tv kanalı TRT 1'de başlayan dizinin türü ro-

mantik drama 
ve komedi . 
Reytinglerde 
diğer tüm di-
ziler arasında 
1. sırada yer 
almakta. Dizi 
çok  sayıda 
olumlu yorum 
aldı ve sosyal 
ağ Twitter'da 
TT (Trend To-
pic) listesinde 
ikinci sırada 
yer almayı ba-

şardı.
TRT 1'in Gönül Dağı dizisinin Anadolu'nun güzelliğini ve ge-

leneklerini sergileyen muhteşem doğası ile izleyiciyi etkileyen 
güçlü senaryosuyla güçlü bir izlenim bırakıyor.

Güzel oyuncu Gülsim İlhan Ali dizide Dilek karakterini can-
landırıyor, Taner karakterini ise oyuncu Berk Atan canlandırıyor.

Gülsim, diğer başarılı yapımlarda da rol aldı. Bulgaristan’da-
ki izleyiciler onu Bulgaristan'ın en büyük televizyon kanalından 
birinde yayınlanan "Güneşin Kızları" dizisinden tanıyor. Gülsim 
İlhan Ali 2009'da Bulgaristan’da düzenlenen “Super Model Ford” 
isimli güzellik yarışmasının birincisi oldu. Altı yıldır İstanbul'da 
yaşan oyuncu, Türkçe ve oyunculuk dersleri alıyor.


