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Başbakan Yardımcısı Nikolova, Türk
tur operatörleri ile bir araya geldi
Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova,
İstanbul'da Türk tur operatörleri
ile bir araya geldiği toplantıda
yaptığı konuşmasında, “Bulgaristan kış tatili turları, kayak
sporları, dağ yürüyüşleri, dağcılık ve diğer birçok aktivite için
harika fırsatlara sahip” diye
kaydetti. Geçen kış sezonunda
ülkemizi ziyaret eden yabancı
turistlerin % 9'unu temsil eden
47 binden fazla Türk’ün ülkemizi
ziyaret ettiğini sözlerine ekleyen
Nikolova, “Bu da Türkiye'den
gelen misafirleri, yurt dışından
gelen kış ziyaretleri sıralamasında altıncı sıraya yerleştiriyor
ve eminim ki ortak çabalarımızla
bu sıralamada daha da ilerleyebilirsiniz” dedi.
Bakan, Türk tur operatörlerinin temsilcilerine Bulgaristan
Turizm Bakanlığının sağlık yetkilileriyle işbirliği içinde kış tatil
yerlerinde turistlerin güvenliklerinin maksimum oranda sağlanması ve güvenlik önlemlerine
uyulması yönünde çalıştığına
dair güvence verdi. Nikolova,
kış turizm işletmelerinin salgının
yayılmasının önlenmesi ve azaltılması için gerekli protokollere

uyması talimatı verdiğini ve bu
konuda hiçbir taviz verilmeyeceğini açıkladı.
Başbakan Yardımcısı, Bulgaristan hükümetinin sınırları olabildiğince açık tutmaya çalıştığını, çünkü turist cirosunu korumanın, Bulgaristan ile Türkiye

arasındaki ilişkileri sürdürmenin
her ekonomik açıdan son derece önemli olduğunu söyledi.
Toplantı sırasında Türk tur
operatörlerinin temsilcileri
önümüzdeki kış sezonunda
Bulgaristan'a turist göndermeye
hazır olduklarını teyit ettiler. On-

2015 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, Bal-Göç yöneticileri, Bursalı
göçmen işadamları ve Bursa halkının katkılarıyla temeli atılan Kırcaali Yeni Camii ve İslam
Kültür Merkezi, Bulgaristan’da külliyesi olan tek cami olma özelliğini taşımaktadır. Tamamlandığında 1200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği mimarisi, kubbesi, çifte minareleri, şadırvanı, konferans salonu, kütüphanesi, çay ocağı, otoparkı, Kur'an Kurs odaları ile Bulgaristan’da
en büyük İslam Kültür Merkezi ve Külliyesi olacaktır.

lar, yapılan rezervasyonların geçen yılki seviyelerinde olmadı-

ğını, ancak Turizm Bakanlığının kış tatil beldelerinde aldığı
tedbirler sayesinde turistlerin
artacağından emin olduklarını kaydetti. Tur operatörleri
temsilcilerinin ifadesine göre
ulaşım imkanlarının artması,
altyapının gelişmesi ve Türk
Lirası’nın yeniden güçlenmesi
ile Türkiye’den gelen turistler
önemli ölçüde artabilir.
Tur operatörlerinin temsilcileri, Bulgaristan tarafının gösterdiği ilgiye minnettar olduklarını ve yapılması planlanan
Bulgaristan-Türkiye Online İş
Forumu’na katılmayı dört gözle beklediklerini de belirttiler.
Toplantıya Karaca Turizm,
Koşukavak Turizm, Tour Bemol Turizm, Nejdet Turizm,
Miratus Turizm, Herrez Tour,
Consul Travel Service temsilcileri ve Nevin Çalışkan katıldı.
Kırcaali Haber

Yıl sonuna kadar iki koronavirüs
aşısı piyasaya sürülecek
Bulgaristan Klinik Araştırmalar Derneği Başkanı Doç. Dr. Borislav Borisov, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) verdiği demeçte,
“Avrupa Komisyonunun açıkladığı üzere, yıl sonuna kadar iki koronavirüs aşısının piyasaya çıkması oldukça gerçekçi” diye kaydetti.
Doç. Dr. Borisov, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD)
acil olarak yetkilendirme mekanizmaları olduğuna dikkat çekti.
Aşı çalışmalarıyla ilgili olarak Doç. Dr. Borisov, genellikle yıllardır
yapılan bir şeyin sadece
6 ayda yapıldığını söyledi.
Doç. Dr. Borisov, “Dünyanın dört bir yanından
300 000'den fazla katılımcıyla tamamlanan bu
tür 17 aşı denemesi yapıldı. Bu, normal koşullar
altında uzun süredir yapılan bir şey. Bazı aşıların lojistiği için gerekli karmaşık bir aşı soğuk
zinciri toplu uygulama için başka bir zorluk yaratıyor” diye ekledi.
Uzman doktor, sosyoloji araştırmalarından elde edilen verilere
göre Bulgaristan vatandaşlarının %45'inin aşılanmayacak olmasına şaşırmadığını ifade etti.
Doç. Dr. Borisov, “Bu benim için bir fenomen değil - diyet ve diğer
zararlı alışkanlıklar, aktivite eksikliği açısından vücudu etkiliyor, vücut hastalanıyor ve özellikle yaşlanırken sağlık ihtiyaçları üzerinde
muazzam bir baskı yaratıyor. Aşılara karşı tutum da büyük ölçüde
aynı. Sadece Covid-19 aşısı söz konusu değil. Genel olarak aşılara
karşı ciddi olumsuz tepkiler var” dedi.
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Moderna şirketi de Covid-19 aşısının
yüzde 95,4 etkili olduğunu açıkladı
BioNTech'in ardından
Amerikan biyoteknoloji
şirketi Moderna'dan yeni
tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen
aşıyla ilgili ümit verici haber geldi.
Moderna, hala süren
çalışmadan elde edilen
ilk verinin, aşısının yüzde
95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.
Şirketin Başkanı Dr
Stephen Hoge, veriyi,
"gerçekten önemli bir
dönüm noktası" diye nitelendirdi.
Hoge, iki farklı şirketten
benzer sonuçların gelmesinin "çok rahatlatıcı"
olduğunu belirterek, "Bu
bize doğrusu bir aşının,
salgını durdurabileceği
ve umarım eski hayatlarımıza döneceğimiz
yönünde ümit vermeli."
ifadesini kullandı.
Stephen Hoge, "Bu sorunu tek başına Moderna
çözemez. Küresel talebi
karşılamak için birçok

önce yaptığı açıklamada,
2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve
2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı
daha üretmeyi planladığını duyurmuştu.
Pfizer ve BioNTech, söz
konusu aşının tedariki için
ABD, AB, İngiltere, Kanada ve Japonya ile ön anlaşma imzalamıştı.
Şirketler, ABD hükümetine bu yıldan itibaren 100
milyon doz aşı sağlamak
için 1,95 milyar dolarlık bir
sözleşme imzalamıştı.
AB Komisyonu, dün yap-

aşıya ihtiyaç olacak." diye
konuştu.
Moderna'nın ABD'de
Ulusal Sağlık Enstitüleriyle birlikte üretilen aşısı,
şu anda aşı veya plasebo
yapılan 30 bin kişi üzerinde deneniyor.
Amerikan ilaç şirketi
Pfizer ile Türk bilim insa-

nı Prof. Dr. Uğur Şahin'in
kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması
BioNTech'in Covid-19'a
karşı geliştirmekte olduğu
potansiyel aşının virüse
karşı yüzde 90'dan fazla
etkili olduğu bildirilmişti.
BNT162b1 adlı aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538

kişi üzerinde test edildiği,
denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı
duyurulmuştu.
Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, milyonlarca
aşı dozu için sözleşme
imzalamak amacıyla yarışırken, BioNTech, daha

"Batı Balkanlar Zirvesi" Bulgaristan'ın
ev sahipliğinde yapıldı
"Berlin Süreci" kapsamında gerçekleştirilen
Batı Balkanlar Zirvesi, sürecin eş başkanlarından
Bulgaristan'ın ev sahipliğinde başkent Sofya'da
düzenledi.
Avrupalı bazı liderlerin
ve Avrupa Birliği (AB)
temsilcilerinin de online
olarak katıldığı zirvede,
bölgesel iş birliği, ortak
pazar planı ve AB'nin
bölge için taahhüt ettiği 9
milyar avroluk yardım paketi ele alındı.
Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov, yaptığı
açıklamada, bu toplantının Bulgaristan ile Kuzey
Makedonya eş başkanlıklarında yapılmasının
sembolik önemine değinerek, eş başkanlardan
birinin AB üyesi Bulgaristan, diğerinin ise bölge ülkelerinden Kuzey
Makedonya olmasının,
Batı Balkanlar'ın gelişimi
noktasındaki net desteğin göstergesi olduğunu
söyledi.
Salgının dünya ekonomisine etkisini de değerlendiren Borisov, "Dünya
ekonomisini ve insanların
kaderlerini alt üst eden
bu salgın, ulusal sağlık
ve sosyal sistemlerimizi
sınayarak değer sistemlerimizi de sarstı." dedi.

B o r i s o v, S o f y a v e
Üsküp'ün Berlin Süreci'ndeki eş güdümlü çalışmaları kapsamında
özellikle bölgenin altyapı
bağlantılarının güçlendirilmesi, iş birliğinin ve böl-

Başbakanı Zoran Zaev
ise yapılan toplantıda
bölgenin temel stratejik
yönleri ve bölgesel ortak
pazar eylem planı hakkında fikir alışverişinde
bulunduklarını aktardı.

gesel entegrasyonunun
artırılması yönünde girişimler yapıldığının altını
çizdi.
Batı Balkanlar 'ın 20
milyon nüfuslu bir pazar
olduğuna dikkati çeken
Borisov, bu potansiyelin
gençlerde perspektif yaratacağını, demografik
krize çare olup bölgesel
iş birliği ve iyi komşuluk
ilişkilerini pekiştireceğini
vurguladı.
Makedon lider Zaev,
zirve için Sofya'ya geldi
Zirve için Sofya'da bulunan Kuzey Makedonya

Z a e v, b u z i r v e n i n
Batı Balkanlar'ın Berlin
Süreci'ni kendinden bir
parça olarak güçlü bir şekilde kabul ettiğinin kanıtı
olduğunu belirterek, "Sürecin yol gösterici ilkesi,
bu süreç içinde başlatılan
girişimlerin sürekliliğini
sağlamayı ve bölgede
olumlu etkileri olan sonuçlara odaklanmayı amaçlıyor." dedi.
AB'nin bölge için taahhüt ettiği 9 milyar avroluk
hibeye de değinen Zaev,
Batı Balkanlar'ın desteklenmesi noktasında yatı-

rımların büyütülmesi için
ek 20 milyar avro destek
de sağlanacağını ifade
etti.
Merkel, Berlin Süreci
kapsamındaki ilerlemelerden memnun
Zirveye video konferansla katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel de
Berlin Süreci kapsamında
bölgesel ilişkilerde ilerlemeler sağlanmasından
duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, "Buna ortak
pazarın oluşturulması da
dahil. Bu, özellikle ekonominin baskı altında olduğu
dönemde ekonomi çevreleri için önemli bir kilometre taşı ve iyi bir mesajdır.
Bu, bölgedeki insanlara
ve şirketlere önemli ivme
kazandıracak." ifadelerini
kullandı.
Berlin Süreci'nin ve buradaki ilerlemelerin her
zaman uzlaşma ve tarihsel gerilimlerinin üstesinden gelinmesiyle
ilgili olduğunu ifade eden
Merkel, bu nedenle sürecin devam etmesi temennisinde bulundu.
M er kel, gelec ek yıl
Batı Balkan Zirvesi'nin
Berlin'de yapılacağını
belirterek, Berlin'de yüz
yüze görüşmeyi umut ettiğini sözlerine ekledi.
Kırcaali Haber

tığı açıklamada, Komisyonun 300 milyon doza
kadar aşı almak için bu
şirketlerle yakında sözleşme imzalayacağını
duyurmuştu.
AB, daha önce ilaç
firmaları Johnson and
Johnson, AstraZeneca
ve Sanofi-GSK ile aşı
satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların
dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna
firmalarıyla yapılan aşı
satın alma görüşmelerinin
başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı.

Başmüftülüğün Düzenlediği
“Yetimler Haftası” Bu Yıl
Büyük İlgi Gördü

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün en
önemli sosyal yardım projelerinden biri olan, topluma
emanet edilen yetimleri gözetme, maddi ve manevi
katkı sağlama, moral motivasyon verme hedefli yürütülen "Bir Yetime Kefil ol" milli kampanyasına yönelik
çalışmalar sona geliyor.
Konu ile ilgili Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed Kırcaali Haber Gazetesine şu bilgileri verdi:
“Kırcaali Bölge Müftülüğü olarak, Vaizemiz Sibel
Mehmed'in rehberliğinde 6 adet Kermes düzenledik.
İkisini Mestanlı ve Yenipazar’da Mestanlı İmam Hatip lisemiz ile birlikte yürüttük, diğer dördü Kırcaali
Merkez camiinde ve Üreticiler Pazarı’nda Kız Kur'an
kursumuzun duyarlı öğrencileri ve bayan teşkilatımızın duyarlı bayanlarıyla yürütüldü.
Yetimler için kermeslerden 10.616,72 Leva toplandı.
Tafsilatlı malumat şu şekildedir:
06.11.2020 Cuma Kırcaali Camii – 3200,00 Leva
07.11.2020 C-si Kırcaali Pazarı – 2980,00 Leva
10.11.2020 Salı Mestanlı Pazarı – 1140,00 Leva
11.11.2020 Çarşamba Çernooçene Pazarı –
1030,00 Leva
13.11.2020 Cuma Kırcaali Camii – 840,00 Leva
14.11.2020 Cumartesi Kırcaali Camii - 1424,72 Leva.
Kırcaali Bölge Müftülüğü olarak Kermesleri düzenleyen ve sergilerde kampanyayı duyuran Vaizemize,
Kız Kur'an kursu öğrencilerimize, hanımefendi ablalarımıza, müftülük personelimize, Mestanlı İmam Hatip
lisesi yönetimine, yetimler için alışveriş yapan duyarlı
halkımıza gönülden teşekkür ederiz.
Kırcaali Müftülüğü olarak Yetimler Kampanyasını
15.10.2020 tarihinde başlattık, evlerinizde fazla eşyaları yetimler için bize ulaştırın dedik. Onlarca koli
eşya toplandı.
Katıldığım Bursa programında kampanyayı paylaştım, oradan da iki minibüs eşya, ayakkabı, bakliyat,
hurma ve tatlılar ulaştırıldı.
Hayır sahiplerine, Minibüs tahsis eden Osmangazi
Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere gönülden
teşekkür ederiz.
Emeği geçenlerden Cenab-ı Hak Razı olsun.
Bilginize arz eder, en yakın zamanda köylerden gelen katkılar ile birlikte Kermesten toplanılan miktarı
Başmüftülük Yetimler Fonuna ulaştıracağımızı taahhüt ederiz.
Temennimiz 2021 yılında 450-500 yetim yavrumuza
yönelik bu anlamlı çalışmayı yürütebilmektir. Malumunuz 2020 yılında yardımcı olmaya çalıştığımız yetimler
383 idi.
Mevlam rızasına vesile eylesin, yetimlerin hayır dualarına nail eylesin. Kalplerimizi esenlik ve huzur dolu,
evlerimizi bereket ve saadet dolu kılsın.
Sevgili Peygamberimiz’in (SAS) cennette komşusu
kılsın. { Amin}.“
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Hüsniye Kaşif Vakfından Kırcaali hastanesine
elektronik ve elektrikli alet bağışı
Dr. Atanas Dafovski
Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Müdürü
Dr. Magdalena Marinova,
basına verdiği bilgide,
“Hüsniye Kaşif Vakfı, Dr.
Atanas Dafovski Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar
Bölümüne elektrikli aletler bağışı yaptı. Hastane
bölümünün ihtiyaçlarını
karşılamak için vakıf tarafından Daikin klima, ultraviyole lamba, buzdolabı
ve Philips kahve makinesi
sağlandı” diye bildirdi. Dr.
Marinova, vakfın kurucularından biri olan makina
imalat şirketi KYASHIF'in
sahibi ve yöneticisi olan
Müh.Kaşif Kaşif ile temas
kurduğunu ve bölümde
çalışanların ihtiyaçlarını
paylaştığını vurguladı.
Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Müdürü, “Hastaneye yapılan bağışların ilk

ğı belirtiliyor. Vakıf ayrıca Cerrahi Bölümüne de
bağışta bulunuyor. Bağış,
Thermax marka 50 adet
elektronik termometreden
ibaret.
Hüsniye Kaşif Vakfı Baş-

kanı Sibel Kaşif, vakfın
yetenekli çocuklara öncelik verdiğini, ancak sosyal
ve sağlık kurumlarıyla ilgili proje ve girişimleri de
desteklediğini vurguladı.
Kırcaali Haber

Avrupa Birliği, 300 milyon doz
COVID-19 aşısı sipariş etti

dilimlerinde hastalarımızın ihtiyacı olan tıbbi sarf
malzemeleri aldık. Şimdi
çok zor koşullarda çalışan
ekiplerimiz için daha iyi

koşullar yaratmaya karar
verdik” diye kaydetti.
Bulaşıcı Hastalıklar Bölümünün ihtiyaçlarına binaen Hüsniye Kaşif Vakfı

elektrikli aletleri satın alıp
bağışladı. Sağlık kurumu
ile yapılan sözleşmede
bağışın zorlu iş sürecinin
normal seyri için yapıldı-

lerinde su temini sorunu
çözüldü. Çomakovo (Kışla), Kos (Dereköy), Gorna
Çobanka (Edirhanlı) ve

Letovnik (Yazla) köylerinde içme suyu şebekeleri
inşa edildi, Drumçe (Göçüler) köyünde ise içme
suyu şebekesi tamamen
yenilendi.
Momçilgrad ilçesinde
su temini ile ilgili sorunlar hala sadece Piyavets
(Söylüm) ve Sentse köylerinde ve bu muhtarlıkların
kapsadığı birkaç mahallede var. 2021 yılı belediye
bütçesinden bu yerleşim
yerlerinde gerçekleştirilecek içme suyu projeleri
için finansman sağlanması öngörülüyor.
Kırcaali Haber

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von
der Leyen, yaptığı basın açıklamasında, “Avrupa Birliği,
BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs
(COVID-19) aşısından 300 milyon doz alımı için bir
sözleşme imzalanmasını onayladı” diye açıkladı. Von
der Leyen, aşının şimdiye kadar geliştirilen en umut
verici aşı olduğunu vurguladı.
Von der Leyen, “Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech
ve Amerikan ilaç devi Pfizer’in üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısından 300 milyon doz alım için sözleşmeyi onaylayacağız. Bu aşıya erişim sağlandığında
Avrupa’nın her yerinde hızlı bir şekilde uygulanmasını

Momçilgrad Belediyesi dört köyde
kanalizasyon şebekesi inşa ediyor
Yıl sonuna kadar Momçilgrad (Mestanlı) ilçesine bağlı dört köyde kanalizasyon şebekesi inşa
edilecek. Köylerin altyapısının iyileştirilmesine yönelik kaynaklar tamamen
Momçilgrad Belediyesi
bütçesinden sağlanıyor.
İnşaat ç alışmalarına,
toplam 1200 metre uzunluğunda kanalizasyon
borularının döşeneceği
Lale (Karaköy) köyünden
başlandı. Sindeltsi ve Karamfil (Kulfalı) köylerinde
hane bağlantı hatları 350
metre, Nanovitsa (Alibeykonağı) köyünde ise 300

metre uzunluğunda olacak.
2020 yılında ilçede bulunan çeşitli yerleşim yer-

Okulların modernizasyonu için
150 milyon leva yatırım yapıldı
Eğitim ve Bilim Bakanlığından alınan bilgiye
göre hükümet, Bulgaristan okullarının modernizasyonu ve yenilenmesine ilişkin projelere
yaklaşık 150 milyon leva
yatırım yaptı.
2015-2020 döneminde okul ekipmanlarına
51 257 104 leva yatırım
yapıldı. Bu kaynaklarla
bilgisayarlar, interaktif
yazı tahtaları, wi-fi ağları
sağlandı.
Aynı dönemde meslek
liselerine makine, ekipman ve teçhizat temini
için ayrıca 13 475 331

(toplam = 64 732 435
Leva) sağlandı.
2015-2020 döneminde
dersliklerin onarımı ve
tefrişi, ülkedeki okulların
yaklaşık yarısının bina-

larının erişilebilirliği ve
güvenliği için 95 milyon
leva sağlandı.
Aynı zamanda öğretmen ve okul müdürlerinin
maaşları da son 5 yılda

önemli ölçüde arttı.
2014 yılında kıdemli bir
öğretmenin maaşı 555
leva iken, 2021'de 1 300
levaya çıkacak. 2014
yılında bir okul müdür
yardımcısının ortalama
maaşı 630 leva idi, gelecek yıl ise 1420 levaya
yükselecek.
Birkaç gün önce Başbakan Boyko Borisov,
hükümetin Bulgar eğitim
sisteminin gelişmesi için
yeni mali teşvikler sağlayacağını, böylece ülkemizin kamusal yaşamın her
alanında kaliteli uzmanlar
yetiştireceğini duyurdu.

planlıyoruz” diye belirtti.
Avrupa Komisyonu Başkanı, “Bu, bir ilaç firması ile
aşı satın almak için yapılan dördüncü sözleşmemiz
olacak. Çok daha fazlası gelecek. Çünkü farklı teknolojilere dayalı geniş çaplı aşı portföyüne ihtiyacımız
var. Ulusal aşılama kampanyaları hazırlamak için üye
devletlerle şimdiden çalışmaya başladık” dedi.
Von der Leyen'in yorumları ve aşıyı satın alma sözleşmesine ilişkin onayı, iki şirketin aşı adayının üçüncü
faz klinik deneylerde hastalığın bulaşmasını yüzde 90
engellediğini açıklamasının ardından geldi. KH

Edirne’den Kırcaali’ye
dezenfektan bağışı

Edirne Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dış
İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.
Dr. Murat Türkyılmaz ve Trakya Üniversitesi Özel Kalem, Basın Danışmanı Öğr. Gör. Kıvanç Ada Kırcaali
Belediyesini ziyaret ettiler. Konuklar, Kırcaali Belediye
Başkanı Dr.
Müh. Hasan
Azis, Belediye Meclis
Başkanı
Hüseyin Ahmet, Belediye Başkan
Ya r d ı m c ı sı Tunc ay
Şükrü ve
Belediye Genel Sekreteri Sebahtin Riza ile görüşme
yaptılar.
Konuklar, ilçenin ihtiyaçları için kullanılmak üzere su
ile seyreltilerek 4 ton dezenfektan elde etmeye yetecek
40 litre dezenfektan konsantre bağışında bulundular.
Görüşmede koronavirüsün (COVID 19) yayılması nedeniyle Kırcaali ve Edirne'de mevcut durum ve olağanüstü salgın durumunda koronavirüs hastalığının yayılmasını sınırlamak için alınan tedbirler ele alındı. KH
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Momçilgrad’da sokak ve kaldırımların
onarımına yönelik kapsamlı bir proje başladı
Momçilgrad'ın (Mestanlı)
ana sokaklarında toplam
24 bin metrekare yeni kaldırım çalışması yapılacak.
"Momçilgrad İlçesindeki
Mevcut Sokak ve Kaldırımların Yeniden İnşası ve
Rehabilitasyonu" projesinin temel atma töreninde
yer alan Belediye Başkanı
İlknur Kazım, Başkan Yardımcısı Aliye İbrahim ve
müteahhit firma temsilcisi sembolik olarak ilk kazmayı vurdular. Proje için
gerekli finansman Kırsal
Kalkınma Programı kapsamında sağlandı.
Kasabanın
en
uzun sokağı olan
Gümürcinska’nın yanı
sıra, en kalabalık Edinadeseti semtinde yer
alan “San Stefano” ve
“Hacı Dimitır” sokakları

runlu kesimlerde onarım
yapılması da planlanıyor.
Proje kapsamında "Edinadeseti" semtinde bulunan tüm sokakların yanı
sıra bölgedeki apartman
aralarındaki tüm alanlar
ve başka alanlar asfaltlanacak.
Projenin uygulanması
aşamalar halinde gerçekleştirilecek. Onarım
çalışmalarının ne zaman

başlayacağı bölge sakinlerine önceden bildirilecek. İnşaat çalışmalarını
engellememek için araç
sahiplerinden inşaat sahalarına araçlarını park
etmemeleri istenecek.
Belediye yönetimi rahatsızlıktan dolayı şimdiden
vatandaşlardan özür diler
ve vatandaşlardan yardımcı olmalarını ve sabırlı
olmalarını rica eder.

Momçilgrad Belediyesi,
yeni otoparklar inşa edecek
da kademeli olarak yeni
kaldırım çalışmalarına
dahil edilecek. Yaya alanlarının onarımı, mevcut

kaldırımlardaki malzemelerin kaldırılmasını,
zeminin düzleştirilmesini
ve sokakların yanı sıra

yeşil alanlara yeni beton
parke döşenmesini ve
yeni beton bordürlerin
döşenmesini içeriyor. So-

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi, kasabada park
yerleri ile ilgili sorunu çözüyor. Amaç, araçların yeşil
alanlara park etmesine kısıtlama getirilmesi.
Momçilgrad Belediyesi, trafiğe kayıtlı araç sayısının

Borisov: Yardıma muhtaç olan vatandaşları
desteklemeye devam edeceğiz
Hükümetin çalışma toplantısında kabine üyeleri tarafından Başbakan
Boyko Borisov'a sağlık
kurumlarının yeniden yapılandırılması, hastanelere ve serbest piyasaya
COVID-19 ile mücadele
için ilaç temini, yeni virüsle mücadelede ön safta
yer alan çalışanlara destek verilmesi ve en savunmasız Bulgaristan vatandaşlarına yardım amaçlı
tedbirlerin uygulanması
gerektiği bildirildi.
Toplantıya Başbakan
Yardımcısı Tomislav Donçev, Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, Çalışma ve
Sosyal Politikalar Bakanı
Denitsa Saçeva ve Maliye Bakanı Kiril Ananiev
katıldı.
Saçeva, şu anda 470 bin
vatandaş ve ailelerine en
gerekli ürünler içeren gıda
paketlerinin dağıtıldığına,
yaşlılara, engellilere, karantinaya alınanlara ve
diğer yardıma muhtaçlara sıcak öğle yemeği
ve koruyucu bakım hizmeti sağlandığına dikkat
çekti. Önümüzdeki yıl da
önemli hizmetlerin verilmeye devam edeceğini
ve bu amaçla belediyelere 85 milyon levanın üzerinde bütçe ayrıldığını ve
COVID-19 ile mücadele
çerçevesinde sağlanacak kaynakların da bu
rakama dahil olduğunu
belirten Bakan, salgınla
mücadelede ön safta yer
alan doktorlara ve sağlık
personeline ayda 1000’er

leva ek ücret ödenmesi
için operasyonel programlara öngörülen bütçeden 120 milyon leva tahsis edileceğini ve toplam
kaynağın 240 milyon leva
civarında olacağını vurguladı.
Başbakan Borisov, “Bu

birkaç ay içinde krizi aşmamız gerekiyor. Sağlık
sistemine yüz milyonlarca
leva gidiyor. Bahsettiğimiz
ilaçların hepsi için fazladan ödeme yapılıyor” diye
vurguladı. Ülkemizde aktif
tedavi için 46 bin yatağın
bulunduğunu vurgulayan
Borisov, “Yani hastane
yatakları bakımından ülke
olarak büyük bir kapasitemiz var. Ancak eşlik eden
hastalıkları olan hastalara
odaklanmalısınız, onların
hastaneye kaldırılması
gerekir. Çünkü koronavirüs hastaları için bu 14
gün çok zor geçiyor” diye
kaydetti. Borisov, test
konusuyla ilgili olarak
Bulgaristan'ın Avrupa Ko-

misyonu (AK) aracılığıyla
en iyi test fırsatını sağlaması için gerekli olanı
yaptığını da sözlerine ekledi. Başbakan, “Hükümet
olarak, AK'nin sunduğu
tüm aşı türlerini sağlayacağız” dedi ve Sağlık
Bakanına ülkemiz haliha-

zırda onaylanmış aşılara
sahip olduğunda nüfusun
risk altındaki gruplarının
aşılanması için bir plan
hazırlaması talimatını
verdi. Angelov, aşı olmak
isteyen vatandaşlar için
gerekli organizasyonun
oluşturulduğuna dair güvence verdi.
Bakan, ayrıca hastane
pazarında koronavirüs tedavisi için ek ilaçlar sağlamak için lojistik hizmetler
verildiğini ve ilaçların bir
hastaneden diğerine taşınması olasılığı olduğunu
bildirdi. Angelov, “Hastalık
için belirlenmiş tıbbi ürünler konusunda ulusal düzeyde bir sıkıntımız yok,
şu anda Bulgaristan ge-

nelinde gerekli ilaçların ek
miktarlarının ithalatı için
bir organizasyon oluşturduk” diye ekledi.
Koronavirüse karşı mücadelede her vatandaş
tarafından anti-salgın
önlemlerine uymanın kilit
önemini vurgulayan Başbakan, ”Tüm Avrupa acı
çekiyor, ancak aldığımız
önlemlere saygı duyulması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle - gerekli
değilse, büyük gruplar
halinde toplanmayın”
dedi. Borisov, önümüzdeki yıl ekonomi iyi giderse
İçişleri Bakanlığı (MVR)
çalışanlarına ek tazminat
ödeneceği konusunda kararlıydı.
Maliye Bakanı Ananiev,
1 Ocak'tan itibaren MVR
çalışanlarının maaşlarına yapılması planlanan
% 15'lik artış için gerekli kaynakların merkezi
yönetim bütçesinde öngörülen ödeneklerin ve
transferlerin yeniden yapılandırılması sonucunda
sağlandığını sözlerine
ekledi.
Başbakan, hiçbir durumda bazı sosyal grupların
diğerleri ile karşı karşıya
getirilmemesi gerektiğini ve daha önce olduğu
gibi devletin, etnografya
müzelerinde çalışanlara
destek verilmesi de dahil olmak üzere yardıma
muhtaç olanları desteklemek için önlemler almaya
devam edeceğini belirtti.
Kırcaali Haber

artışına cevap vermek amacı için yeni otoparklar inşa
etmeyi planlıyor. Onların ilki “Petko Voyvoda” sokağı
üzerinde yer alacak ve 40 araçlık kapasiteye sahip
olacak.
Belediyenin sokaklara park edilen yaklaşık 120 eski
arabayı kaldırmak için harekete geçmesinin ardından
Momçilgrad'da çok sayıda park yeri boşaltıldı. Ömrünü
tamamlamış arabalara uyarı etiketleri yapıştırıldı ve
çoğu araç sahibi onları kendileri ortadan kaldırdı.
Belediye idaresi, halka açık yerlerde terk edilen eski
arabalarla ilgili ihbarlara yanıt vermeye hazır. İhbarlar
03631 / 65-27 numaralı telefon hattına verilebilir veya
belediyenin şu e-posta adresine gönderilebilir: presamg@gmail.com.

Benkovski okulu öğrencilerine
tablet ve internet paketi
11 Kasım 2020'de Kırcaali ili Kirkovo (Kızılağaç) ilçesine bağlı Benkovski (Killi) köyündeki Nikola Y. Vaptsarov Lisesi Müdürü Sıbi Haciev "Arkadaşlarla Eser
Yaratıyoruz ve Seviniyoruz" projesi kapsamında 28
öğrenciye tablet ve internet paketi dağıttı.
Lise müdürü, velilerin Etnik Azınlıklardan Çocuk ve
Öğrencilerin Eğitim Entegrasyonu Merkezi (TSİODUEM) tarafından finanse edilen proje faaliyetlerine katılarak destek vermelerini memnuniyetle karşıladığını
ifade etti.
Ekibin daveti üzerine gerçekleştirilen “Çok kültürlü bir
ortamda çalışmak için yenilikçi araçlar ve dijital beceriler " olarak adlandırılan 8 nolu faaliyete yönelik öğrenci
grupları ve onların yöneticileri Dimka Georgieva, Sevdiye Ahmet, proje yöneticisi Rumyana Mançeva ve velilerin katıldığı toplantıda projenin öngördüğü öğrencilerin
eğitim sürecinde bilgi teknolojilerini kullanımına yönelik
bilgi ve beceriler kazanabileceği faaliyetler ele alındı.
Ebeveynler, çocuklarının e-öğrenme sistemine geçildiği zaman eğitim sürecine tam olarak katılma fırsatına
sahip olacağından memnun kaldılar.
Tabletler dağıtılırken koronavirüs salgını nedeniyle
alınan tüm güvenlik önlemleri gözetildi.
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Çernooçeneli çocuklar, Dünya Trafik Kazası
Mağdurlarını Anma Günü etkinliklerine katıldı
15 Kasım Dünya Trafik Kazası Mağdurlarını
Anma Günü arifesinde
Çernooçene (Yenipazar) ilçe merkezindeki
Hristo Smirnenski Lisesi bünyesindeki ilkokul
öğrencileri, uyulması
gereken hayat kurtaran
yatay yol işaretleri ve
trafik levha işaretleri ile
tanıştı.
Çocukları yolun tehlikeleri ve yol kullanıcılarının yaşam ve sağlığının korunması konusunda bilgilendirmek
için çeşitli faaliyetler
ve etkinlikler yürütüldü,
trafik kuralları hatırlandı ve yol trafiği ve araç
içindeki ve dışındaki
insanların yaşam ve

Smirnenski Lisesi bahçesi önündeki trafik akışını izlediler. Sokaklarda karşıdan karşıya güvenli geçiş kurallarını,
yol işaretlerini ve trafikte davranış normlarını
hatırladılar. Kavşaktaki
araçların hareketini ve
yayaların ve sürücülerin yol işaretlerine nasıl
uyduğunu gözlemlemek
onlar için ilginç oldu.
Çocuklar sokakta gördüklerini sınıf öğretmenleriyle sohbet ede-

sağlığının korunması
hakkındaki bilgileri zenginleştirildi.
Çocuklar, sokak ta

güvenli davranış kurallarını uyguladıkları bir
sahne canlandırdılar.
Yol unsurlarını tanıdılar

ve ayırt ettiler, sokaktaki tehlikeli ve güvenli
yerleri saydılar.
Ö ğrenc iler, Hr isto

Borisov'un Eski Danışmanı, Bulgaristan’ın
Ankara Büyükelçisi Olarak Atandı
Bulgaristan’ın Eski Paris
Büyükelçisi ve Başbakan
Boyko Borisov'un eski
danışmanı Angel Çolakov, Nadejda Neynski'nin
yerini alacak bir sonraki
Ankara büyükelçisi olarak
atandı.
Bu, Bakanlar Kurulunun
web sitesinde "Kararlar"
kategorisinde yayınlanan
belgelerde belirtilmektedir. Neynski 2015'ten beri,
Türkiye'nin göç ve güvenlikten enerjiye kadar pek
çok alanda önemi nedeniyle Bulgaristan'ın en
önemli büyükelçilerinden
biri olarak görev yaptı.
Yeni büyükelçinin atanma sebebinin Neyinski'nin
görev süresinin sona ermesi olduğu iddia ediliyor.

Kararnamenin gerekçelerinin açıklamasında
ayrıca Türkiye'nin NATO
müttefiki ve "göç, terörle
mücadele, enerji, tarım
ve hayvancılık, ticaret,
ekonomi gibi alanlarda

önemli bir ortak", aktif
enerji işbirliği gibi, içişleri
ve kültürel işbirliği rollerinden bahsediliyor.
1975 doğumlu olan Çolakov, Brüksel Hür Üniversitesinden işletme ve

siyaset bilimi alanında
yüksek lisans derecesine
sahiptir. 2001-2002 yılları
arasında Avrupa Komisyonu EcoFin Genel Müdürlüğünde stajyer olarak
başladı. Daha sonra ExxonMobil Petroleum and
Chemical’da mali müşavir,
ardından Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Müdürlüğünde danışman oldu.
Çolakov, Bor isov 'un
Mar t 2013'e kadar ilk
döneminde dış politika danışmanıydı. Daha
sonra Fransa büyükelçisiydi ve 2016'dan beri
Bulgaristan'ın UNESCO
daimi temsilcisidir. İngilizce, Fransızca, Rusça,
İsveççe, İtalyanca ve Almanca biliyor. KH

diye kaydetti.
Avrupa Komisyonu
Başkanı, Alman şirketi
ile sözleşmenin AB’nin

şirkete aşısını geliştirmesi için finansman
sağlamasının ardından
imzalanacağını söyledi.
Von der Leyen, yakın zamanda Moderna
Şirketi ile de geliştirdiği potansiyel Covid-19
aşısının alımı için anlaşma imzalanmasını
umduğunu ifade etti.
Avrupa Komisyonu,
AstraZeneca, Johnson
& Johnson, Sanofi ve
Pfizer şirketleri ile de
koronavirüs aşısı tedariki için anlaştı.
Kırcaali Haber

AB, Covid-19 aşısı için yeni bir alım sözleşmesi imzalayacak
Reuters’in haberine
göre, Avrupa Birliği
(AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der
Leyen, “Avrupa Komisyonu, Alman biyoteknoloji şirketi CureVac ile
şirketin geliştirdiği potansiyel Covid-19 aşısından 405 milyon doz
alımını garanti edecek
bir anlaşmayı onaylayacak” diye kaydetti.
Von der Leyen, “Yeni
bir anlaşma imzalayacağımızı duyurmaktan
memnuniyet duyuyorum. Avrupalılar için

Covid-19'a karşı başka
bir aşıyı garanti altına
alacak yeni bir anlaşmayı onaylayacağız”

rek anlattılar.
2005 yılında Birleşmiş
Milletler Genel Meclisi
kararıyla Kasım ayının
her üçüncü Pazar günü
Dünya Trafik Kazası Mağdurlarını Anma
Günü ilan edildi. Anma
Günü’nde dünyanın pek
çok ülkesinde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin anısına ve
yaralananlara saygı ve
ilgi gösteriliyor.
İsmet İSMAİL

Bulgaristan’da
yoksulluk artıyor
Kamuoyunda tartışmaya açılan Ulusal Yoksulluğu Azaltma Stratejisine göre, 2013-2019 döneminde yoksul vatandaşların payı arttı ve ülkemiz,
yıl sonuna kadar yoksulluk içinde yaşayan insan
sayısının, baz alınan 2008 yılına göre 260 bin
azalmasına yönelik ulusal hedefe ulaşamayacak.
Strateji çerçevesinde şu hedefler belirlendi: bu
yıl 412 leva olan ortalama emekli maaşının 2030

yılı sonu itibariyle 677 levayı bulması ve bu yıl
250 leva olan sigorta hizmet süresi ve emeklilik
yaşı için asgari emekli maaşının 428 levaya yükselmesi.
Yoksulluk içinde yaşayan insan sayısının 2019
yılında, baz alınan 2008 yılına göre yaklaşık 46 bin
kişi azalmasına rağmen eğilim, bu yıl etki gösteren COVID-19 krizi bağlamında da Bulgaristan'da
yoksulların sayısının yıl sonuna kadar 260 bin
azalmasının mümkün olmadığını göstermekte.
Yine de önümüzdeki 10 yıl için bir hedef olarak strateji, 65 yaş üstü yoksulların payının yüzde
10 azaltılması ve şimdi yoksulluk içinde yaşayan
nüfusun yaklaşık yüzde 35'inin yüzde 25'e kadar
düşürülmesi gerektiğini belirtiyor.
İkinci önemli hedef, çocuk yoksulluğunu azaltmak. Bu nedenle gelecek yıl aile gelirine bakılmaksızın, tüm çocuklar için aynı miktarda aile
yardım ödeneği verilmesi ve yardım miktarının
artırılması öngörülüyor.
Eurostat verilerine göre Bulgaristan, nüfus için
yoksulluk riskinin Avrupa Birliği ortalamasının
üzerinde olduğu ülkeler arasında yer alıyor.
Geçen yıl 2,2 milyon vatandaş, yoksulluk riski
altında bulunan vatandaş kategorisine girdi.
Onların çoğu 65 yaş üstü kişiler ve 18 yaş altı
çocuk ve gençler idi.
2019'da ülkemizde yoksul vatandaşlar nüfusun
yüzde 22,6’ını oluşturan 1 milyon 586 bin kişi idi.
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Süpermarketler, eve sipariş edilen yemekte
KDV’nin % 9’a düşürülmesine karşı
Modern Ticaret Derneği
üyesi perakende zincirleri, restoranlara eve sipariş edilen gıdalarda katma
değer vergisinin (KDV) %
9’a düşürülmesi önerisine
karşı çıktı.
Perakende zincirler i
Bulgaristan'da koronavirüs (COVID-19) salgınından etkilenen işletmelerin
devlet tarafından uygun
ve etkili araçlarla desteklenmesi gerektiğine inanıyor, ancak aynı zamanda
gıda satışı yapan ve bazıları taze hazırlanmış yiyecekleri eve teslim de eden
tüccarları dezavantajlı duruma getirmesi nedeniyle
daha düşük KDV oranı
uygulanması fikrinden
memnun değiller.
Bir müşteri akşam yemeğini bir süpermarketin
sıcak yemek vitrininden
satın alırsa veya oradan
sipariş ederse, KDV oranı
% 20 olacak, bir restorandan sipariş ederse ise %
9 olacak.
Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Gerçekte tüccar ve restoran aynı
hizmeti yerine getirecek,

ğerlerini de cezalandırıcı
bir konuma getirir.
Açıklama şöyle devam
etti: “Her bir emsal, daha
önce gördüğümüz gibi,
yeni ve yeni ayrıcalıklı mal
ve hizmetler için bir çığ
gibi ek taleplere yol açar.
Restoranlar mı yoksa
eğitim hizmetleri mi daha
önemli? İlaçlar mı yoksa
yiyecekler mi daha önemli? Hangi yiyecekler, hangi ilaçlar, hangi hizmetler
daha önemli? Bunlar,
sosyal sermayenin büyük
bir bölümünü toplum için
verimsiz bir yönde ziyan
edebilecek ve iş dünyası
için büyük belirsizlik yaratabilecek zor konular”.

ancak farklı oranlı vergiye tabi tutulacak ve bu
da vergilendirmenin ana
ilkelerinden biri olan tarafsızlık kuralını ihlal ediyor”
denildi.
Çoğu AB ülkesinde gıda
tüketimi farklı vergi oranlarına tabidir.
Açıklamada şu ifadeler
yer aldı: “Bulgaristan'daki
en büyük gıda perakendecilerini birleştiren Modern

Ticaret Derneği, faydaların farklı vergi oranlarının
yol açtığı negatiflerinden
önemli ölçüde daha küçük
olduğuna inandığımız için
gıdalarda farklılaştırılmış
vergi oranları uygulanmasında asla ısrar etmedi. Her şeyden önce kayıt
dışı ekonomi oranının
yüksek olduğu ve vergi
ödemekten kaçınma ve
vergi sahtekarlığı eğilimi

olan Bulgaristan gibi ülkelerde farklı vergi oranları,
devlet bütçe gelirleri için
yüksek bir risk oluşturur
ve mali istikrar, iş ortamı
ve ekonomik kalkınma
için temel oluşturur”.
Perakende zincirlerine
göre, sabit bir KDV oranının aksine farklılaştırılmış
vergi oranları bazı malları, hizmetleri ve işletmeleri
ayrıcalıklı bir konuma, di-

Krize rağmen işçi maaşları yıl
içinde % 10'dan fazla arttı

Bulgaristan'ın korona
virüs tedbirlerini esnetmesi ve 1 Bulgar levasının 5.17 TL'ye karşılık
gelmesiyle Edirne'ye
akın eden Bulgaristan
vatandaşlarının sayısı
232 bin 324'e ulaştı.
190 bin nüfusu bulunan Edirne'ye gelen
Bulgar vatandaşları kıyafetten, züccaciyeye
pek çok ürünün satıldığı
Ulus Pazarını dün adeta didik didik etmişlerdi.
Alışveriş sepetlerini genişleten Bulgar vatandaşlarının hafta sonu
durağı ise Bostanpazı
mevkiindeki temizlik
ürünleri satan işletmeler oluyor. AVM'lerde
de çok sayıda Bulgar
vatandaşının olduğu
görülüyor.
Edirne İl Genel Meclisi Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler Komisyonu tarafından sınır kapılarının
açılması hakkında hazırlanan raporda veriler
gözler önüne serildi.
"Kent ekonomisine
önemli katkı sağlıyorlar"
Korona virüs tedbirlerini de göz önünde bulundurarak tedbirlerin

esnetilmesiyle birlikte
Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları'nın
açılmasıyla, Edirne'ye
gelen turistlerin kent
ekonomisine önemli
katkı sağladığını belirten Komisyon Başkanı
Önder Cin, Eylül ayı
içerisinde Türkiye'ye
giriş yapan Bulgaristan
uyruklu vatandaşların
sayısının 232 bin 324'e
ulaştığını açıkladı.
"Yüzde 300'den fazla
artış yaşandı"
Türkiye'ye giriş yapan
Bulgaristan vatandaşlarının sayısında yüzde

300'den fazla artış yaşandığına dikkat çeken
Cin, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır Kapılarında son 5 ayın en fazla
otomobil ve otobüs girişinin Eylül ayında olduğunu vurguladı.
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş
d e a ç ık l a m a sın d a ,
Bulgar vatandaşlarının
Edirne'ye gelmelerinin ekonomik anlamda
çok önemli olduklarına
değinerek, Leva'nın
Türk Lirası karşısında
değer kazanmasıyla
Edirne'nin Bulgaristan

vatandaşları için cazibe
merkezi haline geldiğini
savundu.
"Tüm önlemler alındı"
Edirne Valisi Ekrem
Canalp'in talimatıyla
korona virüs salgınına
karşı tüm önlemlerin
aldığının altını çizen
Meclis Başkanı Geçmiş, Bulgaristan vatandaşlarına sınır kapısında hijyen kiti verildiğini
söyledi. Geçmiş, el ilanlarıyla da uyarıların gerçekleştiğini vurguladı.

larda yer alan bir dizi devlet dairesinde çalışan kişilerin maaşları % 30 artırıldı. Sonuç olarak, memurların
ortalama maaşı 1 600 levaya ulaştı.
Ücret artışı açısından üçüncü sırada eğitim sektörü
geliyor. Eğitim alanında çalışanlar eylül ayında, 2019
yılının aynı ayına göre % 14,4 daha fazla olan ortalama 1 514 leva maaş aldılar. Bunları, yıllık bazda
maaşları % 13,1 artan doktor ve hemşireler izledi.
Onların maaşları yalnızca üçüncü çeyrekte % 6,2
oranında arttı.
Ücret artışı sıralamasında beşinci sırada şaşırtıcı
bir şekilde otelcilik ve restorancılık sektörü yer alıyor.
Sektörde çalışanların maaşları bir yıl içinde % 12,1
artarak 906 levaya ulaştı ve sadece son çeyrekte artış % 23'ün üzerinde oldu. Bu durum, restoranlar ve
eğlence mekanları için KDV'nin düşürülmesi kararı
ile birlikte sektörde asgari sigorta eşiklerinin yükseltilmesi ile açıklanıyor. Ayrıca bu sektörde çoğu asgari
ücretle çalışan işçiler işten çıkarıldı. Böylece işyerinin
diğer çalışanlarının ortalama maaşı arttı.

Edirne'ye 1 ayda 232 bin Bulgaristan vatandaşı geldi

Kırcaali Haber

Derneğe göre önerilen
değişikliğin amacı, koronavirüs krizinin neden
olduğu önemli kayıplar
nedeniyle restoran işletmecilerinin işini kolaylaştırmaksa, o zaman KDV
oranı uygun bir araç değil.
Açıklama şöyle bitiyor:
“Restoranların ve personelinin desteklenmesi gerektiğine dair kamuoyunda uzlaşma olursa, bu,
mali, ekonomik ve sosyal
istikrara zarar vermeyecek diğer uygun geçici
tedbirlerle tamamlanabilen 60/40 tedbiri gibi diğer
araçlarla daha başarılı bir
şekilde yapılabilir”.
Kırcaali Haber

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine göre, ülkedeki işçi maaşları krize rağmen bir yılda % 10'dan
fazla arttı. Eylül ayında ortalama maaş, bir önceki yıl
1 266 leva iken 1 397 leva oldu.
Tarım dışındaki ekonominin tüm sektörlerinde ücretlerde artış var.
Ücretlerde en büyük artış gayrimenkul sektöründe
oldu. Eylül ayında bu sektörde ortalama maaş 1 468
leva oldu ve bu da yıllık bazda % 26 arttığını gösteriyor. Sektördeki ücretler büyük ölçüde gayrimenkul
işlemleri ile belirlenmekte. Ücret artışı, mülk alıcılarının çok aktif olduğunu gösteriyor. Sadece üçüncü
çeyrekte emlak sektöründe ücretler % 6,2 arttı.
Maaş artışı açısından ikinci sırada kamu sektörü
geliyor. Kamu sektöründe ücretler bir yılda yaklaşık %
25 arttı. Yalnızca üçüncü çeyrekte ücretler % 11,6 arttı. Bir yandan bu memurların maaşlarının yıl başında
yaklaşık % 10 oranında artmasından kaynaklanıyor.
Daha sonra COVID-19 salgınıyla mücadelede ön saf-
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Batı Balkan Ülkeleri, Ortak Bölge Pazarı
Ve Yeşil Gündem Deklarasyonu İmzaladı
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Batı
Balkan ülkelerinin liderleri, çevrimiçi bağlanarak
katıldıkları Kuzey Makedonya ile Bulgaristan'ın
ev sahipliğinde Sofya’da
gerçekleştirilen Berlin Süreci kapsamında Avrupa
Birliği (AB) - Batı Balkanlar Zirvesi toplantısında
Ortak Bölge Pazarı ve Yeşil Gündem Deklarasyonu
imzaladılar.
İki belge, Batı Balkan
ülkelerinin AB normlarına
ve standartlarına daha
da sıkıca uyma çabalarını birleştirdiği için Berlin
Süreci kapsamındaki ABBatı Balkanlar Zirvesi’ne
Bulgaristan ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin
ortaklaşa ev sahipliğinin
büyük bir başarısı.
Batı Balkanlar bölgesini
AB Tek Pazarının kurallarına uygun hale getirmek
ve onu kapsamlı bir bölgesel işbirliğine dahil etmek, AB entegrasyonunu
ilerletmek için önemli bir
adım. Ortak Bölge Pazarı,
Batı Balkan ekonomilerini

manda AB'nin yakın komşuluğunu tüm AB ülkelerinin geçmesi gereken
aynı toparlanma sürecine
dahil etmesi açısından da
önemli.
Batı Balkanlar Yeşil
Gündem Deklarasyonu,
AB'nin iklim değişikliğiyle mücadele, çevreyi koruma ve bölgenin yeşil,
düşük karbonlu ve döngüsel ekonomisinin potansiyelini açığa çıkarma
yönündeki öncü çabalarıyla tamamen uyumlu.
Belge ile Batı Balkan ülkeleri, bölge için iddialı
Yeşil Gündemi’ne önemli
bir katkıda bulunarak Av-

insanların, malların, hizmetlerin ve sermayenin
serbest dolaşımı yoluyla
bağlamayı amaçlamakta.
Bildirge ayrıca bölgesel
dijital, endüstriyel, yatırım
ve yenilikçi bağlantılarının
oluşturulmasını teşvik ediyor. Batı Balkan ülkeleri
ekonomilerinin bölgede
ve AB ile daha iyi entegrasyonu, bu ülkelerin

reform yapmak, bölgesel
ekonomik entegrasyonu
derinleştirmek ve bölgeyi daha cazip bir yatırım
alanına dönüştürmek için
AB müktesebatına dayalı
Ortak Bölge Pazarı geliştirmeye yönelik güçlü
bir taahhüt üstlenmesini
gerektirir. Bununla birlikte bölgenin daha derin
ekonomik entegrasyonu,

COVID-19 krizinden toparlanmak için de faydalı
olacak.
Yeni bölgesel ekonomik
alanı vizyonu, Avrupa Komisyonu tarafından yakın
zamanda sunulan Batı
Balkanlar İçin Ekonomi ve
Yatırım Planı ile tamamen
uyumlu. Yeni vizyon, sadece bölgeye mali destek
açısından değil, aynı za-

yapmanın Bulgaristan
vatandaşlarının çıkarına
olduğu konusunda kararlı. Bulgaristan'da 24 saat
hizmet veren yaklaşık 30
eczane bulunuyor veya

gördük, Hastalık Tanı ve
Danışma Merkezlerinin
de salgına karşı mücadeleye katıldı ve pratisyen
hekimlerin insanın taşıyamayacağı kadar iş yükü-

günde 24 saat reçete gerektirmeyen ilaçlara güvenli ve hızlı bir şekilde
ulaşması gerekmektedir.
Bu nedenle, çok gelişmiş ülkelerin çoğunu örnek alarak Bulgar
Tabipler i Birliği
ayrıca şunları da
önerir: Reçetesiz
ilaçlar, gıda zincirlerinde, 24 saat
açık mağazalarda
ve sürekli hizmet
veren diğer perakende satış noktalarında da satışa sunulsun. Bir
başka önerimiz de
toptan ilaç depoları, ithalatçılar ve
ruhsat sahiplerinin
ilaç sıkıntısı olmadığını defalarca
belirtmesinin ardından
ülkenin herhangi bir yerinde bulunan eczaneleri
gerekli ilaçları zamanında
temin etme sorumluluğunu en kısa sürede almaya
çağırıyoruz.
Tüm sağlık sisteminin
birlikte çalışması ve tüm
çabaların ve kaynakların
krizi aşmaya yönelik olması çok önemlidir. Birleşme ve özel menfaatin
halkın menfaatinin önünde tutulmayacağını anlama zamanı geldi!”
Kırcaali Haber

Eczanelerin 24 saat açık olması talep ediliyor
Bulgaristan Tabipleri
Birliği (BLS) tarafından
yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Bulgar
Tabipleri Birliği, sadece
salgının artış hızı nedeniyle değil, aynı zamanda bir yandan sağlık görevlilerinin ve tüm sağlık
sisteminin, diğer yandan da Bulgaristan’daki
hastaların karşı karşıya
kaldığı durum nedeniyle
Bulgaristan’da karmaşık
durumu büyük bir dikkat
ve endişeyle takip ediyor. Böylesine eşitsiz bir
mücadelede ülkemizdeki sağlık sisteminin tüm
kaynaklarının krizle mücadeleye katkı sağlaması son derece önemlidir.
Bu bağlamda, BLS, Bulgaristan Eczacıları Birliği
Başkanı Prof. Dr. Asena
Serbezova'nın acil reçetelerin içerdiği ilaçların
eczanelerden alımı konusunda imkanların sınırlandırılması ve vatandaşların, çalışma saatlerinin %
50'si boyunca eczaneye
girememesi konusundaki
endişelerine katılıyor.
Bulgaristan Tabipleri
Birliği, eczane hizmetlerine 24 saat erişim
sağlanmasını düzenleyecek olan en kısa sürede normatif değişiklikler

ülkede faaliyet gösteren
tüm eczanelerin yaklaşık
% 1'i 24 saat açık. Vidin,
Vratsa, Razgrad, Smolyan ve Tırgovişte gibi
bölgelerde 24 saat açık
eczane bulunmamaktadır.
Aynı zamanda kişi başına
düşen eczane sayısı bakımından Bulgaristan, AB
ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
Salgın koşullarında ve
sadece salgın koşullarında değil, bu kabul edilemez! Son aylarda hastanelerin birkaç gün içinde
yeniden yapılandırıldığını

ne maruz kaldığına tanık
olduk. Şimdi eczanelerin
tüm kaynaklarını salgınla
mücadeleye dahil etme ve
Bulgaristan’daki hastalara
24 saat erişim sağlayarak
yardım etme zamanı geldi.
Hastalığın erken evrelerinde vakaların % 90'ında
reçeteye tabi olan ilaç
almanın gerekmediğini
bir kez daha belirtiyoruz.
Başlangıçta vitamin, mineral, ateş düşürücü vb.
ilaçların alınması özellikle
önemli ve bunun gerçekleşmesi için vatandaşların

rupa Yeşil Anlaşması hedeflerine ulaşmaya hazır
olduklarını ve bağlılıklarını gösteriyor. Batı Balkan
ülkeleri, iklim, enerji, hareketlilik, döngüsel ekonomi, hava, su ve toprağın
temizlenmesi, sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi,
biyolojik çeşitlilik olmak
üzere beş temel alanda
eyleme geçme konusunda taahhüt verdi. Bu,
bölge ülkelerinin yalnızca
uygulamada değil, AB
politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunan
aktif katılımcılar olmasını
sağlayacak.
Kırcaali Haber

Google Pay resmen
Bulgaristan pazarında
Mastercard Şirketinin Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk Sorumlusu Vanya Manova, Bulgar
Devlet Radyosunun (BNR) bölgesel radyosu “Stara
Zagora”ya (Eski Zağra) verdiği röportajda, “Google
Pay resmi olarak Bulgaristan pazarına giriş yaptı” diye
bildirdi.
Google Pay hizmeti, Phyre mobil cüzdanlarıyla ilk
olarak fintech şirketi Paynetics’in müşterileri tarafından kullanılabilir. İki telekomünikasyon şirketi A1 ve
Vivacom'un yanı sıra Bulgar-Amerikan Kredi Bankasının müşterileri de Google Pay'e erişebilecek. Diğer
bankalar ve finans kurumları için bu onlara bağlı bir iş

çözümü olacak.
Manova, “En büyük zorluk Google'ın Bulgaristan'ı
potansiyeli olan bir pazar olarak değerlendirip değerlendirmeyeceği sorunuydu” diye vurguladı.
Mastercard tarafından kısa bir süre önce Avrupa düzeyinde gerçekleştirilen dijital bankacılık üzerine bir
anket çalışmasının sonuçları, diğer Avrupa ülkeleriyle
karşılaştırıldığında Bulgaristan’da tüketicilerin dijital
teknolojilere ve hizmetlere daha fazla ilgi gösterdiğini
gösterdi. Ankete göre, Bulgarların % 34'ü halihazırda
tamamen dijital bankacılık uygulamalarını kullanıyor.
Yerli kullanıcıların % 70'i için mobil ödemelerin en
önemli avantajı hız.
Salgının ilk haftalarında ülkemizde e-ticaret hacminde artış olduğu bildirildi. Bulgaristan’da tüketicilerin %
17'si ilk kez internetten alışveriş yaptı ve birçok müşteri
satın alınan ürün ve hizmet yelpazesini genişletti.
Ülkemizde de elektronik ödemelerin güvenliğinin artırılmasına yönelik yeni işlevler uygulanmakta.
Manova, “Tüm banka ve finans kuruluşlarının müşterilerine biyometrik kimlik doğrulama imkanı sunacakları bir standart getirdik. Bu, şifrelerin hatırlanmasını
ortadan kaldıracak bir şey. İnsanlar, yalnızca kimliklerini (parmak izi, yüz tanıma) doğrulayarak siparişlerini
mümkün olduğunca güvenli bir şekilde online olarak
doğrulayabilecek. Bu, Avrupa Birliği yönergelerinin,
özellikle iki faktörlü müşteri kimlik doğrulaması için
PSD2'nin gereklilikleriyle tamamen uyumlu. Bu hizmet
halihazırda Bulgaristan'da sunuluyor” dedi.
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Bulgaristan-Türkiye arasında tır
geçişlerindeki sorunlar masaya yatırıldı
Bulgaristan’a iki günlük resmi ziyarette bulunan Ticaret
Bakan Yardımcısı Rıza Tuna
Turagay, Bulgar makamları
ile komşu iki ülke arasında
ticari trafiğin gerçekleştirildiği Hamzabeyli-Lesovo ve
Kapıkule-Kapitan Andreevo
gümrük kapılarında kapasitenin artırılmasını görüştü.
Bulgaristan Ekonomi Bakan
Yardımcısı Yana Topalova
ve Ulaştırma Bakanı Rosen
Jelyazkov ile bir araya gelen
Turagay, temaslarını AA muhabirine değerlendirdi.
Kara yolu ile yapılan taşımacılıkta kilit önem taşıyan
Kapıkule ve Hamzabeyli
gümrük kapılarındaki sınır

geçişlerinin daha da artırılmasına dönük toplantılar
yaptıklarını anlatan Turagay,

sözlerini şöyle sürdürdü:
"İhracatımız ekonomimizin
temel itici gücü haline geldi.

Önümüzdeki kış sezonunda Bulgaristan,
Türkiye'den en fazla turist bekliyor
Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova, Türkiye’ye gerçekleştirdiği iki günlük çalışma ziyareti
kapsamında İstanbul'da Türk
işveren ve turizm dernekleri
temsilcileriyle bir araya geldiği
toplantıda yaptığı konuşmada,
“Önümüzdeki kış sezonunda
Bulgaristan'a en fazla turistin
Türkiye'den gelmesi bekleniyor.
Güney komşumuz, Bulgaristan
için büyük önem taşıyan öncelikli bir pazar ve samimi arzumuz, Türkiye tarafından turizmdeki potansiyel ortakların ve
yatırımcıların dikkatini çekmek.
Bulgaristan'ın iş yapmak için
mükemmel koşullar sunabileceğine, gerekli teşvikleri sağlayabileceğine ve Türk şirketlerinin
rekabetçi bir ortamda ürününü
satmasını sağlayabileceğine
inanıyorum” diye kaydetti.
Salgın krizinin etkisini gösterdiğini ve 2020 yılına ait
son açıklanan verilere göre
Türkiye'den gelen turist sayısının yaklaşık % 50 azaldığını
belirten Başbakan Yardımcısı,
“Bununla birlikte gelişme potansiyeli yüksek ve iki ülke arasında seyahatleri yeniden başlatmak için birlikte çalışmalıyız”
diye ifade etti.
Türk işveren ve turizm derneklerine ekonomik katkılarından
dolayı teşekkür eden Başbakan Yardımcısı, iyi ortaklık sa-

yesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 5 milyar
ABD doları tutarında olduğunu
vurguladı. Bulgaristan hükümetinin katma değer sağlayan, iş
yaratan, ekonomik aktiviteyi ar-

sını beklediklerini ifade etti.
Ticaret Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk iş dünyasının Bulgaristan'da otelcilik
sektörüne yatırım yapmakla ve
ortak turizm paketi programları

tıran her iş girişimini ve projesini
desteklediğini sözlerine ekleyen
Nikolova, “Bizler, iş alanında yoğun ve başarılı bağlantıları olan
iki komşu ve dost ülkeyiz” dedi.
Türkiye Seyahat Acenteleri
Birliği Başkan Yardımcısı Ali
Bilir, iki ülke arasındaki bağların ve turist ziyaretlerinin artırılmasının önemini vurguladı.
Örgütün Bulgaristan'ı ziyaret
eden Türk turist sayısını artırmakla ilgilendiğini söyleyen
Bilir, 2020/2021 kış sezonunun
durumun elverdiği ölçüde gerçekleşmesini ve başarılı olma-

sunmakla ilgilendiğini bildirdi.
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği temsilcileri Bulgaristan'a
yatırım yapma arzusunu bir kez
daha vurgulayarak, bu yıl 17
Kasım'da online olarak düzenlenecek olan Bulgaristan-Türkiye İş Forumunun da bu süreci
destekleyeceğine işaret etti.
Türkiye Otelciler Birliği, Bulgar
ortaklarıyla mükemmel ilişkileri
olduğunu vurgulayarak, iki ülke
arasındaki turist akışını artırmak
için ulaşım altyapısını geliştirmeye ihtiyaç olduğunu belirtti.
Kırcaali Haber

Çok rekabetçi
olduk. İnşallah
bu kapılarımızı
en etkin şekilde
kullanarak, ihracatımızı daha
üst seviyelere
çıkarmayı hedefliyoruz."
Kapıkule-Kapitan Andreevo
sorunu
K a p ı k u l e’n i n
karşısındaki
Kapitan And reevo Güm rük Kapısı'nın
Türkiye’nin kara
yolu ile yapılan
ihracatının önemli bir bölümünü oluşturduğuna işaret
eden Turagay, "Kapıkule'de
2019 yılında giriş-çıkış, toplam 700 bin tır geçişi sağlanmış durumda. 2018’de
günlük ortalama tır geçişleri
800 iken biz bunları 1100,
1200’lere çıkarmayı başardık.
Ama halihazırda Kapıkule’de
kuyrukların önüne set çekemedik. Amacımız, bunları
1600’lere çıkarabilmek." diye
konuştu.
Turagay, Kapıkule’deki geçiş sorununa ilişkin Bulgar
makamları ile müzakerelerinin uzun zamandır devam ettiğine dikkati çekerek, şunları
kaydetti:
"Bu çerçevede (Kapitan
Andreevo’da) halihazırda
mevcut olan iki giriş tır hattının yanında, frigorifik tırlar
için üçüncü bir hattın açılmasına dönük mutabakat
sağlamıştık. Ama bugüne
kadar Bulgar tarafı bu konuda somut adım henüz atamadı. Bugün tekrar bu konuyu

gündeme getirdik, bu somut
adımların atılması konusunda
kendilerinden yeniden talepte
bulunduk. Sene sonuna kadar ihaleyi yapacaklarını ve
2021 yılı içerisinde o hattın
açılacağını dile getirdiler. Bu
olumlu bir gelişme."
Hamzabeyli-Lesovo sorunu
Hamzabeyli-Lesovo Gümr ük Kapısı'ndan günlük
400 çıkış ve 400 girişe ulaşıldığını aktaran Turagay,
"Hamzabeyli’de sayıları binlere çıkartmayı hedefliyoruz.
Eğer Hamzabeyli’yi bine
çıkarırsak, 1500’lere çıkarırsak, günlük sayımızı 2 bin
500’ler seviyesine çıkarttığımızda, kuyruk sorununu
çözmüş olacağız." ifadelerini
kullandı.
Turagay, Hamzabeyli’deki
aktif iki hattın 4’e çıkarılmasını, oradaki hazır olan kantarın sisteme kazandırılmasını
istediklerini belirterek, "Bizim
modernize ettiğimiz kapıya
uygun olarak karşı tarafta da
girişlerin oluşturulmasını istedik. Bu konuda 2021 yılı içerisinde ilerleme kaydedilecek.
İnşallah birçok problemi çözmeyi hedefliyoruz. Amacımız
çok net ve açık; ihracatımızın
önündeki engelleri ortadan
kaldırabilmek." değerlendirmesinde bulundu.
"Bulgaristan ile olan tır geçişlerinin sayısının artırılması bizim için hayati önem
arz ediyor." diyen Turagay,
Türkiye’nin ihracatının artış
trendinin devam ettiğini, bu
ihracat artışının tır çıkışlarının da artırılmasını gerektirdiğini vurguladı. AA
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