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Türkiye-Bulgaristan İş Ve Yatırım Forumu Düzenlendi
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticaret ve yatırımların
artırılması amacıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve
Bulgaristan Ulusal KOBİ Tanıtım
Ajansı (BSMEPA) iş birliği ile
düzenlenen Türkiye-Bulgaristan İş ve Yatırım Forumu dijital
olarak gerçekleştirildi.
DEİK açıklamasına göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Bulgaristan Ekonomi
Bakan Yardımcısı Yana Topalova, DEİK Başkanı Nail Olpak,
DEİK Türkiye-Bulgaristan İş
Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, BSMEPA Direktörü Boyko
Takov ile Türkiye ve Bulgaristan
iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen forumda,
yatırım ve iş fırsatları ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer
verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerin önemli ölçüde yavaşlaması
sebebiyle dünya ekonomisinin
olumsuz bir dönemden geçtiğini aktardı. Batur, Türkiye ve
Bulgaristan arasındaki ticaret
hacminin salgının olumsuz etkileri nedeniyle bu yıl bir daralma
gösterdiğini belirterek, iki ülke
arasındaki ticaret potansiyelinin salgının olumsuz etkilerini
kısa sürede etkisiz kılacağını
ve ticaret hacmini yeniden eski
seviyelerine geleceğine inandığını vurguladı.
Sınır kapılarındaki sorunların
çözümü için iş birliğinin önemine işaret eden Batur, Türkiye
ve Bulgaristan'ın arasındaki
karşılıklı yatırımları artırmak ve
ayrıca üçüncü ülke ve pazarlarda ortak yatırımlar yapmak için
her türlü çabayı göstermeye
kararlı olduğunu ifade etti. Batur, Bulgaristan’ın Türkiye’nin
Avrupa’daki en önemli ticari
ortaklarından biri konumunda
olduğuna dikkat çekerek, salgın döneminde Bulgaristan ile
ekonomik ve ticari alandaki ilişkilerin geliştirilmesinin ayrı bir
anlam kazanacağını kaydetti.
"Türkiye, Bulgaristan’ın ileri gelen stratejik partnerleri
arasında"
Bulgaristan Ekonomi Bakan
Yardımcısı Yana Topalova da
Türkiye’nin Bulgaristan’ın ileri
gelen stratejik partnerleri arasında yer aldığını belirterek,

Kovid-19 pandemisinin sadece
ekonomileri etkilemekle kalmadığını, ikili ticari ve yatırım ilişkilerini de etkilediğini aktardı.
To p a l o v a , T ü r k i y e ’ n i n
Bulgaristan’ın ilk 10 doğrudan
yatırımcı ülkeleri arasında yer
aldığına dikkati çekerek, “Dünyadaki salgının olumsuz sonuçlarına rağmen Bulgaristan
mali ve makroekonomik yönden istikrarını sürdürmektedir.
Bulgaristan, son zamanlarda
tüketim ve yatırımları artırmayı
başardı. Haziran ayı başında
Bulgaristan, Bankacılar Birliğine dahil oldu. Uluslararası kredi
kuruluşları da bu durumu olumlu karşılayarak, kredi realitemizi
Balkanların en yüksek seviyesine çıkardı.” ifadelerini kullandı.
Sanayi parkları ile ilgili yasaya değinen Topalova, “Sanayii
parkları, yatırımcılar için bir alt
yapı hazırlayarak, yeni imkânlar
yaratacaktır. Yatırımların gerçekleştirilmesi için büyük potansiyel bulunuyor. İki ülke iş
dünyası için otomotiv, elektrik,
makine üretimi, ulaştırma, lojistik, IT, tekstil, kimya ve gıda
sektörlerinde imkânlar bulunuyor. Bulgar ve Türk iş dünyası
ortak işletmeler kurarak, üçüncü
ülke piyasalarında iş birliği yapabilirler.
Özellikle tıbbi malzeme, tıbbi
cihaz konusunda üçüncü ülkelere açılabilirler. Dinamik ve
gelişen ortamda, pandemi orta-

mında özellikle partnerliklerimiz
önemli. Çabalarımızla daha fazla faydalı sonuçlar elde edelim.”
açıklamasını yaptı.
"Pandemi sonrası komşu
ülkelerle birçok alanda ortak hareket etmenin önemini
daha çok kavradık"
DEİK Başkanı Nail Olpak ise
Kovid-19 pandemisinin bazı
kavramların hayatımızda daha
fazla değişmesine yol açtığını dile getirerek, dijitalleşme,
globalleşme, ulaşılabilirlik ve
güven kavramlarının önemine
dikkati çekti.
Özellikle pandemi sonrası
komşu ülkelerle birçok alanda
ortak hareket etmenin önemini
daha çok kavradıklarını dile getiren Olpak, “Daha çok iş birliği
yapmamız gerekiyor. Hedeflerimiz çerçevesinde turizm başta
olmak üzere, otomotiv, makine, bilgi-iletişim teknolojileri ve
kimya gibi alanların yanı sıra alt
yapı, inşaat, eğitim, mobilya gibi
sektörlerde de iş birliği noktasında daha fazla kafa yorabiliriz.” ifadelerini kullandı.
Olpak, Bulgaristan’ın Türk yatırımcılar için en önemli yatırım
noktalarından bir tanesi olduğuna işaret ederek, “Bu dönemde
Bulgaristan iş dünyasının da
Türkiye’ye ilgisinin artması oldukça önemli. Daha fazla Bulgar firmayı Türkiye’de görmek
istiyoruz. Bu Avrupa’ya açılma
konusunda da bir fayda sağla-

yabilir. Özellikle Kuzey Afrika ve
Orta Doğu pazarına erişmek isteyen Bulgar firmalar Türkiye’de
önemli avantajlar bulacaklardır.
Yıllardır sevgi bağıyla birbirimize tutunmuş Türkiye ve Bulgaristan iş dünyası temsilcileri olarak
dostluğumuzun yanı sıra, ticaret
ve yatırım ilişkilerimiz ile ortaklıklarımızı daha fazla artırmak
için tüm cesaretimizle yol alacağımıza inanıyorum.” yorumunda

bulundu.
DEİK/ Türkiye- Bulgaristan İş
Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir de Türkiye ve Bulgaristan iş
dünyası olarak, bu zorlu süreçte
dostlukla birlikte, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla bu forumu düzenlediklerini
ifade etti.
Sarıbekir, “Türkiye ve Bulgaristan farklı ama birbirini tamamlayan nitelikte avantajlara sahip iki
ülke olduğunu belirterek, şunları
kaydetti:
"İş birliğimiz, geliştireceğimiz
ortak üretim ve iş modellerimiz
bu yeni düzende güçlü bir şekilde var olmamızı sağlayacaktır.
Bu dönemde ciddi ticari daralmalar yaşanmış olsa da birlikte
çalışarak hızla ticaretimizi geliştirebiliriz. DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi olarak, kardeş
ülke Bulgaristan’ın stratejik öneminin farkındayız ve ekonomik
ilişkilerimizi hak ettiği noktaya
getirmek için çaba sarf etmeye gayret ediyoruz. Bulgaristan
hem Avrupa’ya hem de dünyaya erişim noktasında önemli
imkânlar sunuyor. İş Konseyi
olarak gerek Bulgaristan’da faaliyetleri bulunan Türk yatırımları
ile gerekse de iki ülke arasında
iş yapan Türk ve Bulgar firmalarımız ile yakın iş birliği ve iletişim
içerisinde olmak gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." AA

Şişecam’dan Targovişte
Hastanesi’ne 60 Bin Levalık Bağış
Dev cam üreticisi Şişecam’ın Bulgaristan’daki üç fabrikası, dün
Targovişte Hastanesi’ne 60.000 leva değerinde tıbbi cihaz, ekipman ve sağlık araç gereçleri bağışında bulundu.
Hastane giriş katında gerçekleşen bağış töreninde Targovişte
Valisi Mitko Staykov’un huzurunda Trakya Glass Bulgaria EAD Müdürü Zeki Budak, Paşabahçe Bulgaria EAD
Müdürü Bahtiyar Dalgıç
ve Şişecam Automotive
Bulgaria EAD Müdürü
Muhsin Miroğlu tarafından Hastane Müdürü Dr. İvan Svetulkov’a
1 adet EKG cihazı, 2
adet nabız ölçer, 2 adet
uzaktan sıcaklık ölçer,
koruyucu tulum, koruyucu maske ve eldivenleri teslim edildi.
Hastane Müdürü Dr. İvan Svetulkov, “Bugün yapmış olduğunuz
bağışın maddi yönü dışında, ilgi, merhamet ve insanlık göstergesi
olduğunu belirtmek isterim. Ön safhada çalışan sağlık ekiplerine
yardım eli uzatmış oldunuz.”dedi.
Vali Staykov üç şirketin de şehir sorunlarına duyarlılık ve sosyal
sorumluluk gösterdiğini ifade etti.
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Bulgaristan Müslümanları Diyaneti’nin ülkedeki
Covid-19 bağlantılı vefatlar hakkında yayınladığı bildiri
Saygıdeğer Müslümanlar,
Bulgaristan'da İslam dinine mensup Bulgaristan
vatandaşlarının resmi
temsilcisi olan Müslümanlar Diyaneti olarak
artan covid-19 vakalarını
endişeyle izliyoruz. Ülkemizdeki tüm Müslüman
toplumunu, insanlık ve
ülkemiz için bu zor dönemde bir kez daha sağduyulu ve tedbirli hareket
etmeye davet ediyoruz.
Öte yandan, Başmüftülük, çeşitli yerleşim yerlerinden, cenaze işlemleri
kapsamında Müslümanlara has olmayan uygulamalara ilişkin ihbarlar
almaktadır. Pandeminin
başlangıcında Yüksek
İslam Şurasına bağlı Fetva Komisyonu, benzer
durumlarda nasıl hareket
edilmesi gerektiği ve uygulamanın ne olacağını
kesin olarak açıklayan bir
görüş yayınladı. Bu konuda ki uygulamayı buradan

dan daha önceliklidir ki
bu ayetlerde açıkça görülmektedir:
"Bir insanı kurtaran, tüm
insanlığı kurtarmış gibi
olur."
En iyisini Yüce Allah bilir! ...
Ülkemizdeki tüm Müslümanlardan, Covid-19
nedeniyle vefat eden kardeşlerimizin cenazelerinin
taşınması ve defnedilmesi
sırasında meydana gelen

Kırklareli'de Bulgaristan
kaynaklı Kovid-19 vakası yok

bir kez daha tekrarlamak
isteriz:
9. Fetva:
Koronavirüsten vefat
eden kişi, hastaneden
alındığı şekilde defnedilir. Plastik torba veya
tabutun içine konulursa,
naaş plastik torba veya

tabuttan çıkarılmaz. Ona
sadece teyemmüm edilir.
Tüm bunlar, enfeksiyonun
yayılmasını sınırlama ve
hayatta olanların sağlıklarını koruma sorumluluğumuz olduğundan dolayıdır, ölen kişiye karşı
yükümlülüklerimizi yerine

getirmediğimiz anlamına
gelmez.
Yüce Allah Kuran'da
şöyle buyurmak tadır:
"Allah, herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla
sınar." Ayrıca hayatın ve
can sağlığının korunması, ölülerin yıkanmasın-

Bulgaristan Müslümanları Olağan
Milli Konferansı İptal Edildi
Bulgaristan Başmüftülüğünün merkezi kolektif
yönetim organı olan ve
Bulgaristan Müslümanları Olağan Milli Konferansı düzenleme yetkisine
sahip olan Yüksek İslam
Şurası, zorlu salgın koşullarında olağan toplantısını
gerçekleştirdi. 18 Kasım
2020'de Sofya'da yapılan
toplantıda Yüksek İslam
Şurası üyeleri, 28 Kasım
2020'de yapılması planlanan Bulgaristan Müslümanları Olağan Milli Konferansının organizasyonu
konusunu ele aldı.
Toplantıda ana odak
noktası, her beş yılda bir düzenlenen ve
Bulgaristan'ın dört bir
yanından yaklaşık 1000
kişinin katıldığı ulusal forumun hazırlıkları sırasında ortaya çıkan ülkedeki
olağanüstü salgın durumundan kaynaklanan
sorunlar oldu. Covid-19
ile enfekte olan, ölen, karantinaya alınan ve kendi
kendini izole eden kişilerin arasında ulusal foruma delege seçilmiş veya
müftüler, imamlar, cami
encümen üyeleri, bölge
müftülüklerinin çalışanları gibi katılma hakkına sahip olanlar da dahil olmak
üzere birçok Müslüman
olduğu endişe ve üzüntüyle kaydedildi.
Son günlerde Covid-19

usulsüzlükler ile Müslüman geleneklerine saygısızlık veya ihmalkarlık teşkil eden durumlarla karşılaşılması halinde yardım
için en yakın Bölge Müftülüğüne başvurmalarını
rica ediyoruz.
Müslümanlar diyaneti,
ülkede ki tüm Bölge temsilcilikleriyle sevinçte de
kederde de sizlerin yanındadır.
Kırcaali Haber

ile enfekte olan insan sayısındaki keskin artış ve
yaygın bir şekilde yayılmasının yanı sıra koronavirüs vaka ve ölüm sayısında artış olması eğilimi

sonucunda Başmüftülük,
bu yıl 28 Kasım’da planlanan ulusal forumun yapılması konusunda uygun
bir çözüm bulmak için çeşitli adımlar attı. Sağlık kurumları ile ön istişarelerde
bulunulduktan sonra, bölgelerdeki durumu tartışıp
kapsamlı hukuki analizlerini yaptıktan sonra ve ayrıca müminlerin sağlığını
ve hayatını korumak için
Yüksek İslam Şurası, 28
Kasım 2020'de yapılması planlanan Bulgaristan
Müslümanları Olağan Milli
Konferansının ileri bir ta-

rihe ertelenmesine karar
verdi.
Konferansı iptal etme
kararı, Bulgaristan Başmüf tülüğü Tüzüğünün
22.maddesiyle bağlantılı

olan 35.maddesinin 19
ve 24. fıkralarına istinaden, 25 Eylül 2020 tarihli
673 sayılı Bakanlar Kurulu kararı dikkate alınarak
alındı. Sağlık Kanununun
63.maddesinin, 3. paragrafının 1,2,3,7 ve 8.fıkralarıyla bağlantılı olan
2. paragrafına istinaden
ve İdari Yargılama Usulü
Kanunun 73.maddesine
istinaden alınan Bakanlar
Kurulu kararı ile olağanüstü salgın durumunun
süresi 1 Kasım 2020’den
geçerli olmak üzere 30
Kasım 2020 tarihine ka-

dar uzatıldı ve Sağlık Bakanlığı Başmüfettişinin
önerisi üzerine Sağlık Bakanına fiziksel mesafe gereklilikleri de dahil olmak
üzere geçici kısıtlayıcı
önlemler getirmesi talimatı verildi.
Bununla birlikte
Sağlık Bakanlığı
Başmüfettişi tarafından mektup
gönderilerek Bulgaristan Müslümanları Olağan
Milli Konferansının yüz yüze
toplantı şeklinde
gerçekleştirilmemesi tavsiye
edildi.
Konferansı katılımcı olmaksızın
düzenlemek için
yas al i mkânın
olmaması nedeniyle
Yüksek İslam Şurası,
yapılması beklenen Bulgaristan Müslümanları
Olağan Milli Konferansını
Müslüman toplum üyelerinin yaşamını ve sağlığını
tehlikeye atmayan uygun
koşullar altında organize
edecek. Bu bağlamda,
Bulgaristan Başmüftlüğünün yasal ve düzenleyici
gerekliklere uygun olarak
ilgili adımlar atılacak ve
alınan kararlar paydaşlara
ve kamuoyuna zamanında duyurulacak.
Kırcaali Haber

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dereköy Sınır
Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Bulgaristan vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrolleri yapıldıktan sonra ülkeye
girişlerine izin verildiğini bildirerek, "Bulgaristan kaynaklı Kovid-19 vaka tespitimiz bugüne kadar olmadı."
ifadelerini kullandı.
Bilgin, Millet Bahçesi yapılması planlanan alanda
incelemede bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Kente gelen Bulgaristan vatandaşlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
mu?" sorusuna Bilgin, tedbirlerin en üst düzeyde
alındığı yanıtını verdi.
Kovid-19 salgınının başta Avrupa ülkeleri olmak
üzere dünyanın her yerinde görüldüğünü belirten
Bilgin, Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan herkesin kontrollerinin yapıldıktan sonra ülkeye girişlerine
müsaade edildiğini kaydetti.
Salgının toplumsal sağlık problemine dönüştüğünü

ifade eden Bilgin, aynı zamanda ekonomik ve sosyal
problemleri de beraberinde getirdiğini vurguladı.
Bilgin, herkesin zor bir süreçten geçtiğini anlatarak,
şöyle dedi:
"Türkiye salgınla mücadelede başarılı ülkelerin başında geliyor. Kısıtlamalar yeniden başladı. İlimizde
vakalar çok arttı ancak vakaların artışı Türkiye ile
paralel. İstanbul'daki vakaların artması ile ilimizde
de vakalar artıyor. Artık İstanbul'a zorunlu olmadıkça
gidilmesin. Lütfen İstanbul'dan da ilimize gelinmesin.
Eğer biz İstanbul ile iletişimimizi zorunlu haller dışında kesmezsek vakaları kontrol etme şansımız yok."
Vali Bilgin, komşu ziyaretlerinin de sona erdirilmesi
gerektiğinin altını çizerek, "Lütfen ama lütfen ev ziyaretlerini yapmayın. Kendi evinize kimseyi almayın, siz
de gitmeyin. Maskelerimizi güzel takalım. Kurallara
muhakkak uyalım." dedi.
Ülkeye giriş yapan Bulgaristan vatandaşlarından
kaynaklı hasta sayısında artışın yaşanmadığını dile
getiren Bilgin, "Biz Bulgaristan vatandaşlarının tümünün kontrollerini yapıyoruz. Ülkeye girişlerde
ateşlerini ölçüyor gerekli tüm tedbirleri uyguluyoruz.
Kapıların kapatılmasını gerektirecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Tedbirlerimizi en üst düzeyde tutarsak sıkıntı olmaz. Bulgaristan kaynaklı Kovid-19 vaka
tespitimiz bugüne kadar olmadı." ifadelerini kullandı.
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Kırcaalili iki çocuk annesi yardım eli bekliyor
Kırcaalili iki çocuk annesi olanlara yeterli beslenme sağlayamadığı için
okula sık sık aç göndermek zorunda kalıyor. Yaşadıkları dar odada ne televizyon ne de radyo var.
Bir bilgisayar veya tablet
söz konusu bile değil. Anneleri eğitimleri için değil,
hayatta kalmaları için mücadele veriyor.
38 yaşındaki Milena K.,
biri kız diğeri erkek iki
çocuğu ile birlikte şehrin
“Baykal” semtinde bulunan eski bir evin bodrum
katında bir odada yaşıyor. Çocukların biri birinci, diğeri üçüncü sınıfta
okuyor. Onları büyük bir
güçlükle yalnız büyüten
annenin ebeveynleri erken öldüğü için yardım
konusunda güvenecek
kimsesi yok. Çocuklar,
özellikle grip tatilindeyken
veya şimdi online eğitime
katılmaları gerektiğinde
bakıma ihtiyaç duyuyor.
Milena, onlara olan sorumlulukları nedeniyle
kalıcı bir iş bulamıyor. Bir
süre önce bir terzi atölye-

gidiyor. Ancak bu tür temizlik işleri hep bulunmaz
ve gelirler belirsiz. Elde
ettiği gelir, sadece kira
parasını ödemek için yetiyor. Temiz ve düzenli tuttuğu küçük odada bir yatak ve bir masa bulunuyor.
İkinci bir yatak koymanın
imkansızlığı nedeniyle
Milena, iki çocuğuyla aynı
yatakta yatıyor.
Milena, iyi insanlar sayesinde geçimini sağladığını anlattı. Çocuklarını
beslemesi için ona yiyecek konusunda yardım

sinde çalışmaya başlayan
kadın çocuklarına bakmak zorunda kaldığı için
işe devamsızlığı nedeniyle hemen işten çıkarıldı.
Aynı nedenle hastanenin
yemekhanesinde çalıştığı
işinden de oldu.
Milena'nın Türkiye vatandaşı olan kocası, dört
yıldır Bulgaristan'a ayak
basmadı. Türkiye'de se-

falet içinde yaşadığı için
karısını maddi olarak
destekleyemiyor. Kocası
yabancı uyruklu biri olduğu için Sosyal Yardımlar
Müdürlüğünden çocuk
parası alamayan kadın,
salgın için de tek seferlik para yardımı almadı.
Ayrıca ısıtma ödeneği
alma hakkı da yok. Devletin yardımını almak için,

Milena'nın çocuklar yüzünden yapmak istemediği kocasından boşanması
gerekiyor. Geçimlerini temin etmek için mücadele
verdiği çocuklar yüzünden bunu yapmak istemiyor.
Milena, böyle bir durumda boş duranlardan biri
değil. Evleri ve apartman
merdivenleri temizlemeye

yetiştiriciliği yapanlara
verilen kredi anapara ve
faiz borcu ödemeleri 27
Kasım 2021'e kadar;

000 avroya kadar olan
kredilerin geri ödenmesine yönelik COVID-19'un
ekonomi üzerindeki olum-

imkanı geri kalan borcun
ödenmesi için veriliyor.
Vadesi gelen kredilerin ertelenmesi, yalnızca
2019-2020 tarım sezonunda kredi çektikleri zaman olduğu gibi kümes
hayvanları, domuz, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan
çiftçiler tarafından talep
edilebilir. Koşulun kanıtı
Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı’nın Vetis Entegre
Bilgi Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge,
tanımlanamayan hayvanlar için veteriner hekimin
gönderdiği bir mektup ile
doğrulanır.
Ek sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle Ticaret Kanunu uyarınca
iflas işlemlerinin başlatıldığı borçlunun kredi borcunu ertelemesine izin
verilmeyecek.
Kırcaali Haber

Çiftçilere verilen kredilerin vadesi uzatılıyor
Devlet Tarım Fonu Yönetim Kurulu, toplantısında 2008 - 2012 döneminde çiftçilere verilen kredi
borcu ödemeleri için erteleme kararı aldı. Borçların
ertelenmesinde % 2 oranında faiz uygulanacak.
Fon tarafından verilen
kredilerin er telenmesi
için başvurular 27 Kasım
2020 - 26 Şubat 2021
tarihleri arasında Devlet
Tarım Fonu il müdürlüklerince kabul edilecek.
27 Kasım 2020 tarihi itibariyle vadesi dolan kredi
ödemeleri şu şekilde erteleniyor:
- 2008 ve 2010 yıllarında
kümes hayvanı yetiştiriciliği yapanlara yem satın
almaları için verilen kredi anapara ve faiz borcu
ödemeleri 27 Kasım 2021
tarihine kadar;
- 2008 ve 2010'da yem
satın almaları için domuz

- 2008, 2009, 2010 ve
2012 yıllarında çiftçilere
yem satın almaları için
verilen kredi anapara ve
faiz borcu ödemeleri 27
Kasım 2021'e kadar.
Bu kredileri erteleme
imkanından yalnızca 100

suz etkisinin sonuçlarının
üstesinden gelmek için
birincil tarımsal üretimle
uğraşan çiftçilere çiftliklerin likiditesini sağlamasına destek ödemeleri
için başvuruda bulunanlar
faydalanabilir. Erteleme

Borisov: Arzu eden tüm vatandaşlar COVID-19 aşısı yaptırabilecek
Başbakan Boyko Borisov, Bakanlar Kurulunun
toplantısında, “Avrupa
İlaç Ajansı, COVID-19'a
karşı etkili, güvenilir ve
güvenli aşıları onaylayıp
kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin hemen
ardından arzu eden tüm
Bulgaristan vatandaşları
en hızlı bir şekilde koronavirüse karşı aşılanma
fırsatına sahip olacak”
diye kaydetti. Aşılama

tamamen ücretsiz ve
gönüllü olarak yapılacak.
Bulgaristan vatandaşlarının onaylanmış aşılara
ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu miktarlara erişimini
garanti altına almak için
hükümet AB Acil Durum
Destek Aracı bütçesinin
tamamlanması için ek
finansman olarak 6 374
930 leva kaynak tahsis
edilmesi kararı aldı. Bulgaristan bu mekanizma

sayesinde salgın koşullarında gerekli miktarda
aşıya sahip olacak.
Bakanlar Kurulu, 17
280 şişe Remdesivir ilacı satın almak için Sağlık Bakanlığının 2020 yılı
bütçesinden 14 milyon
levaya varan ek harcamalar yapılmasını onayladı. Şu anda yaklaşık 2
000 şişe mevcut.
Borisov, “Doktorlarımız
bu ilacı hastalığın daha

ağır evrelerindeki tedavisinde kullanıyor, bu
yüzden ülke genelinde
hastanelerde yatan ve
ihtiyacı olan her hastaya
verebilmek için 17 280
şişe daha almaya karar
verdik” diye belirtti ve
Remdesivir'in diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında COVID-19'u olan
kritik hastaların hayatını
kurtardığını vurguladı.
Kırcaali Haber

ediyorlar. Kırcaalili kadın,
belediyenin kendisine
çocuklarını normal koşullarda yetiştirebileceği bir
ev sağlamasını umuyor.
Ayrıca Sosyal Yardımlar
Müdürlüğünün de kendisine yardım elini uzatmasını
bekliyor.
Ona yardım eden kişiler
şu anda bir dizüstü bilgisayar bulma ve İnternet
bağlantısı sağlama görevini üstlendiler. Böylece
çocuklar online eğitime
katılarak okul yılını başarıyla tamamlayabilir.

14 vergi beyannamesi elektronik
ortamda gönderilebilir

E-devlet Ajansının (DAEU) elektronik hizmet portalı
üzerinden belediyeler tarafından sunulan elektronik
hizmetlerin sayısı giderek artıyor. DAEU tarafından
yapılan açıklamada vatandaşların, egov.bg portalı
üzerinden Yerel Vergiler ve Ücretler Yasası uyarınca
14 beyannameyi elektronik ortamda gönderebilir.
Elektronik ortamda gayrimenkul vergi beyannamesi,
teknik olarak izin verilen maksimum kütlesi 3,5 tonu
geçmeyen araba veya kamyon beyannamesi, teknik
olarak izin verilen maksimum kütlesi 3,5 tonu geçmeyen toplu taşıma aracı vergisi beyannamesi, uçak
vergisi beyannamesi, gemi vergisi beyannamesi, kaba
inşaatı tamamlanan yeni bir binanın ve içindeki ayrı
yapıların emlak vergisinin belirlenmesi için gerekli veriler için verilen beyanname, emlak vergisinden muafiyet veya vergi indirimi kullanımı için beyanname,
gayrimenkul edinimi durumunda vergilendirme için
beyanname, veraset vergi beyannamesi, çöp toplama
ve çöp toplama ücretinden muafiyet için beyanname,
gereksiz ödenen borçların ve ücretlerin mahsup edilmesi veya geri alınması için talep formu, patent vergi
beyannamesi, zaman aşımına uğrayan vergi borçlarının mahsup edilmesi için talep formu ve taksi vergi
beyannamesi gönderilebilir.
Beyanname gönderimi egov.bg portalı veya Güvenli
Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yapılır. Hizmet,
şu adresteki http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/
unified-model/for-citizens-and-businesses/active-eadmin-services/municipal-services/ elektronik yönetim hizmetlerine erişim için birleşik portal kullanıcıları
tarafından artık kullanılabilir.

Ödenmeyen borçlar için
zaman aşımı süresi getirildi
Birleşik Vatanseverler İttifakı’nın sunduğu Borçlar
ve Sözleşmeler Kanununda değişiklikler yapılmasına
ilişkin kanun tasarısı, Meclis Genel Kurulunda kabul
edilerek yasalaştı.
Değişikliklerle bireylerin ödemediği borçlar için 10
yıllık mutlak bir zaman aşımı süresi getirildi.
Değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra bankalar, telekomlar ve bölgesel ısıtma şirketleri, ödenmemiş
faturalar ve kredi taksitleri için ancak bu tarihten önce
dava açabilecek.
Böylelikle borcunu ödeyemeyen bir kişi, iflas davası
açabilecek veya belirli bir süre sonra borç ödeme yükümlülüklerinden kurtulabilecek.
10 yıllık zaman aşımı süresinin sona ermesi üzerine
borcun ertelendiği veya ödemenin yeniden planlandığı durumlar haricinde bireylerden tüm alacaklar geri
ödenmiş olacak.
Değişiklik, bağımsız tüccarlar ile haksız fiil ve haksız
zenginleştirmeden doğan yükümlülükler için geçerli
olmayacak.
Birleşik Vatanseverler İttifakı Milletvekili Hristiyan
Mitev, yasal değişikliklerin binlerce Bulgaristan vatandaşını rahatsız eden bir soruna son verdiğini açıkladı.
Milletvekili, “Bulgaristan'da şimdiye kadar hiçbir şekilde borçlulara koruma sağlanmadı ve böyle bir düzenlemeye sahip olmayan tek AB ülkesi bizdik” dedi.
Kanunda yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecek.
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Çernooçene’de Otobüs Terminali Temeli Atıldı
Çernooçene (Yenipazar)
İlçe merkezinde yeni modern bir otobüs terminali
inşaatına ilişkin projenin
temel atma töreninde Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman, Belediye
Meclis Başkanı Bedriye
Gaziömer, Belediye Meclis üyeleri, Belediye temsilcileri, muhtarlar, toplumun ileri gelenleri, müteahhit firma temsilcileri,
proje tasarımcısı ve yapı
denetim firmasının temsilcileri hazır bulundular.
Belediye Başkanı Aydın
Osman, “Otobüs terminali, ilçe, ulusal ve uluslararası ulaşım ağının bir parçası olan yolları kullanan
yolculara modern koşullar
ve kolaylıklar yaratacak
ve köy merkezi üzerinden
gerçekleştirilen araç trafik
akışını kolaylaştıracak”
diye kaydetti.
Otobüs terminali bina-

sı, iki katılı olup, giden ve
gelen otobüs yolcuları için
üstü kapalı yolcu bekleme
alanı, araç bakım alanları,
ayrıca otobüsler ve arabalar için bir park yeri bulu-

nacak.
Binada ayrıca ulaştırma şirketlerinin ofisleri,
ticaret yerleri, kafeler ve
başka hizmet tesisleri bulunacak.

Aydın Osman, projenin
uygulanmasının, belediye idaresinin genel olarak
Çernooçene'nin iyileştirilmesine yönelik 10 yıllık
çalışmasının tamamlan-

Bulgaristan vatandaşları 2021'den itibaren İngiltere'ye
6 aya kadar vizesiz seyahat edebilecekler
Dışişleri Bakanlığından
yapılan açıklamaya göre
1 Ocak 2021'den itibaren
Bulgaristan vatandaşları
İngiltere'ye vizesiz girip
6 aya kadar kısa bir süre
için kalabilecekler. Onlar
bu süre zarfında turizm,
toplantı ve konferanslara,
kısa kurslara katılım için
tekrar tekrar ülkeye girebilecek, ancak bu süre
boyunca İngiltere'de kalıcı olarak yaşamalarına,
çalışmalarına veya kamu
fonlarına erişimlerine imkan verilmeyecek.
Londra'daki Bulgaristan
Büyükelçiliği'nin verdiği
bilgiye göre, çalışmak,
okumak veya İngiltere'ye
yerleşmek için 6 aydan
daha uzun süre kalmayı
planlayan yurttaşlarımızın vize başvurusu yapması gerekecek.
Vize başvurusu, Birleşik Krallık hükümetine
ait www.gov.uk/browse/

visas-immigration web sitesi aracılığıyla mümkün.
İngiliz makamlarının
verdiği bilgiye göre, Bul-

Özel meslekler
Bulgaristan pasaportu
gibi biyometrik pasaport
sahipleri, akıllı telefon uy-

garistan vatandaşları
için çalışma ve eğitim
için aşağıdaki göç yolları
açıldı:
Nitelikli işçi rotası
Vasıflı işçiler - Sağlık
hizmetleri
Yüksek vasıflı çalışanlar
- Küresel yetenek rotası
Öğrenciler
İnovasyon alanındaki
girişimciler

gulaması üzerinden vize
başvuru formunu doldurabilecekler. Başarısız
olurlarsa veya pasaporttan veri okumak mümkün
değilse, bir Vize Başvuru
Merkezini ziyaret etmeleri
gerekecek.
Vize başvuruları onaylanan başvuru sahipleri,
fiziksel bir belge yerine
göçmenlik statülerine

güvenli erişim elde edecekler.
Vize başvurusunun işleme alınması için ödenmesi gereken ücrete ek
olarak, vize başvurusu
sahipleri ayrıca Ulusal
Sağlık Hizmeti aracılığıyla sağlık hizmetlerine
erişimlerini sağlayacak
bir sağlık hizmeti ücreti
ödemeli. Bununla ilgili
bilgilere şu linkten erişebilirsiniz: www.gov.uk/
healthcare-immigrationapplication/how-muchpay.
1 Ocak 2021'den sonra
İngiltere'ye giriş ve kalma
koşulları ile ilgili ayrıntılı
bilgilere aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:
www.gov.uk/guidance/
visiting-the-uk-from-1january-2021
www.gov.uk/guidance/
v i s i t i n g - t h e - uk- af te rbrexit
Kırcaali Haber

Momçilgrad’da temizlik işçileri geleneksel
süpürgeleri vakum makinesiyle değiştirdi
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesinde çalışan
temizlik personeli, geleneksel süpürgeleri, sokaklara, kaldırımlara ve
parka düşen yaprakları
toplayan bir vakum makinesiyle değiştirdi.
Profesyonel yaprak
toplama makinesi, belediye bütçesinden sağlanan kaynaklarla satın
alındı. Bu sonbaharda
yeni makine sayesinde

Momçilgrad'daki ortak
alanlara düşen yapraklar

çok daha hızlı ve daha
iyi temizleniyor. Yaprak

toplama makinesi, 6,5
beygir gücünde bir motora ve meydanlar gibi
daha geniş alanların temizlenmesini sağlayan 5
metrelik esnek bir boruya
sahip. Süpürgelerin yanı
sıra işçilerin yaprakları
topladığı devasa çuvallar da tarih oldu. Makine
sayesinde yapraklar artık
doğrudan onları taşıyan
kamyona yükleniyor.
Kırcaali Haber

ması aşaması olduğunu
söyledi. Projenin merkez
köyün ve çevre yerleşimlerin nüfusu için kolaylık
yaratmaya katkıda bulunacağını vurguladı.
Proje için gerekli finansman, Çerooçene Belediyesinin kendi bütçesinden ayrılan kaynaklarla
sağlandı. Proje uygulama
süresi 15 ay.
Yeni bir otobüs terminali
inşa etme fikri 10 yıl öncesine dayanıyor. Daha
2012 yılında Merkez Çernooçene köyünden geçen
derenin bir kısmının ıslah
çalışmaları yapılması
ve kapatılmasına ilişkin
projenin uygulanmasına
başlandığı sırada Belediye Başkanı Aydın Osman,
uzun vadeli bir bakış açısı
olarak Çernooçene Bele-

diye yönetiminin derenin
kapalı kısmının üzerine
yeni bir otobüs terminali
inşa etmeyi düşündüğünü
belirtmişti.
Böylece gelecekte ana
Avrupa ulaştırma koridorlarından biri olacak olan
ana yoldan geçen otobüslerin köyde mola vermesini kolaylaştıracak.
Belediye Başkanı Aydın
Osman, ekibinin temel
amacının mekânsal çözümler sunan projelerle
ilçe merkezinin nüfusu
için yaşam kalitesini yükseltmek ve konfor yaratmak olduğunu vurguladı.
Belediyenin taahhütleri
yerine getirmeye yönelik
çalışmalara ve faaliyetlere devam edeceğine dair
güvence verdi.
İsmet İSMAİL

Dr. Sebahat Mehmet
öğrencilere: Cesur olun!
Tüm anti-epidemiyolojik önlemlere uyularak dün
Çernooçene (Yenipazar) köyündeki Hristo Smirnenski Lisesi öğrencileri ile yerel topluluktan başarılı insanlar arasında bir toplantı yapıldı.
Onların arasında birçok öğrencinin aile hekimi
olan Dr. Sebahat Mehmet ve hemşire Şirin Salim
de vardı.
Toplantı, konukların profesyonel anlamda ken-

dilerini gerçekleştirmek için yürüdükleri zor yolu
anlattıkları samimi bir sohbete dönüştü. Doktor ve
hemşire, büyük yerleşim yerlerinden akranlarına
kendilerini kabul ettirinceye kadar yaşadıkları zorluklara değindiler.
Dr. Sebahat Mehmet, babasının kendisine verdiği en değerli iki şeyi paylaştı. İlki, birinci sınıftayken kütüphaneden alınan Arkady Gaidar'ın yazdığı
"Çuk ve Gek” adlı bir kitapçık. Bu eserin onda bilgi
sevgisini ateşlediği anlaşıldı. İkincisi de tavsiyesi
üzerine sekizinci sınıfı bitirince ek ders almadan
prestijli bir okula başvurmaya karar vermesi.
Babasının kendisine “Sen başkalarından farklısın! İstediğin her şeyi başarabilirsin” dediğini aktaran Dr. Sebahat Mehmet de dün öğrencilere aynı
tavsiyeyi verdi.
Doktor, “Cesur olun! Kendinize inanmanız için
kendinize, entelektüel gelişiminize yatırım yapmalısınız” diye tavsiye etti.
Toplantı, Sofya Platform Vakfının desteğiyle gerçekleştirilen ve küçük yerleşim yerlerinde okuyan
öğrencilerin halka açık etkinliklere katılımlarını hedefleyen "Kartvizit" projesinin faaliyetleri arasında
yer alıyor.
İsmet İSMAİL
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Kırcaali yakınlarında doğaya 12
alageyik daha serbest bırakıldı
2020 yılında ilk 12 alageyik bu ayın başlarında Kırcaali yakınlarında
doğaya serbest bırakıldı. Bu grubun doğaya
salınmasıyla geyiklerin
Doğu Rodoplar'da korunan alanlara yerleştirilmesinde sonbahar
sezonu başladı.
Alageyikler, Daha Yaban Rodoplar Vakfı ekibi ve bu tür hayvanları
bölgeye geri getirmede
işbirliği yapan yerel avcı
ekiplerinin temsilcileri
tarafından sürekli gözetleniyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde Doğu
Rodoplar’a toplam 100
kadar geyiğin yerleştirilmesi planlanıyor.
Daha Yaban Rodoplar Vakfının amacı, bu
hayvan türünün tekrar
Doğu Rodoplar’a kazandırılması. Son beş
yılda bölgeye Bulgaristan Avcılar ve Balık-

bir türdü. Panagyurişte
ve Lukovit hazineleri
gibi çeşitli Trak hazinelerinde tasvir edilen
bu hayvanın kemik kalıntıları hemen hemen
tüm tarih öncesi Bulgaristan yerleşimlerinde bulunmuştur. Orta
Çağ'ın başlarında bu
türün insan tarafından
yok edildiğine inanılıyor. Geçen yüzyılın başında bu hayvan türünü Bulgaristan'a tekrar
kazandırma çalışmaları
başladı.
Rodoplar’daki biyolojik

çılar Birliği ve Kırcaali,
Harmanlı ve Krumovgrad'daki (Koşukavak)
yerel avcı dernekleriyle
işbirliği içinde toplam
400’u aşkın alageyik
ve 50 kızıl geyik yerleştirildi. Alageyik ve kızıl
geyik popülasyonlarının

doğaya geri kazandırılması, Rewilding Europe
tarafından Daha Yaban
Rodoplar Vakfı ve Bulgaristan Kuşları Koruma Derneğinin partnerliğinde gerçekleştirilen
“Rodoplarda Siyah ve
Kızıl Akbabaların Ko-

runması” projesinin bir
parçası. Proje, Avrupa
Birliği Komisyonu’nun
LIFE Programı kapsamında finanse edilmekte.
Alageyik, geçmişte
Bulgaristan topraklarında yaygın rastlanan

en çok koronavirüs kaynaklı ölüm vakası bakımından % 23,4 oranı ile
Çek Cumhuriyeti birinci,
% 22,1 oranı ile Belçika
ikinci ve % 17,2 oranı ile

enfeksiyonun bulaşma
seviyesini, morbidite seviyesini ve bundan kaynaklanan ölüm oranını
birleştiren bileşik bir gösterge. Bu gerçekten üzü-

“Şu anda yoğun bakım
ünitelerinde bulunan kişi
sayısı ve ölümlerin, yeni
teşhis edilen vaka sayısına göre 3-5 hafta geciktiği göz önüne alındığında
ölüm sayılarının
a r t m aya d eva m
edeceği tahmin
edilebilir” dedi. Bezlov, bununla birlikte
COVID-19 teşhisi
konanlara kıyasla
ölüm oranında bir
düşüş olduğunu bildirdi. Bir önceki hafta bu oran % 9.58
iken geçen hafta
yüzde 8.62 idi.
Bezlov, “Sorun şu
ki, yeni tanı konulanların sayısı o kadar yüksek ki ölüm sayısı
artmaya devam edecek.
Şu anda günde yaklaşık
4 000 yeni vaka ile duraklama döneminde olduğumuzu varsaysak bile ki bu
hiç de kesin değil, sağlık
sistemimiz bununla başa
çıkamaz ve tüm ağır sonuçlarıyla birlikte bazı
yerlerde spor salonlarının
ve diğer kamu binalarının
hastane ekipmanlarıyla
yeniden donatılmasına
mecbur kalınacak” dedi.

Bulgaristan, AB’nde koronavirüs
ölümlerinde birinci sırada
Avrupa Bulaşıcı Hastalık
Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre Bulgaristan, Avrupa Birliği'nde
(AB) COVID-19 kaynaklı
ölümlerde birinci sıraya
yerleşti.
Bunlar, 1 milyon kişi başına düşen ölüm sayısını
gösteren rakamlar.
Resmi istatistiklere göre,
Bulgaristan'da son 7 gün
içinde ortalama ölüm oranı, her gün için 1 milyon
kişi başına 15 koronavirüs
kaynaklı ölüm olduğunu
gösteriyor. 1 milyon kişi
başına düşen ölüm sayısı bakımından dünyanın
ikinci ülkesiyiz.
İ s t a t i s t i k l e r,
Bulgaristan'ın 24 saat
içinde 129 ölüm gerçekleştiğini bildirdiği Cumartesi gününe ait verilere
dayanıyor. Bu, 1 milyon
kişi başına enfeksiyon
kaynaklı 18,6 ölüm anlamına geliyor. Küresel
çapta bu göstergeye göre,
ölüm oranının 1 milyon
kişi başına 18,8 olduğu
Bulgaristan'ın önünde yalnızca Kuzey Makedonya
yer alıyor.
Öte yandan uzmanların aktardığı istatistiklere
göre AB’nde son 14 günde 100 000 kişi başına

Bulgaristan üçüncü sırada
bulunuyor. Çekya Sağlık
Bakanlığından verilen bilgiye göre, bu sıralamada
Bulgaristan’ı % 14,3 oranı
ile Polonya ve % 14 oranı
ile Slovenya izledi.
Epidemiyolog ve London
School of Hygiene & Tropical Medicine okulunda
öğretim görevlisi Dr. Petır
Markov, Avrupa Bulaşıcı
Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verileriyle ilgili
şöyle bir yorumda bulundu: “Bir enfeksiyondan
kaynaklanan ölüm oranı,

cü ve iç karartıcı bir rekor
seviye. Bu ölüm oranı,
Bulgaristan'da bu üç seviyenin her birinin başarısızlıktan kaynaklandığını
gösteriyor. Enfeksiyonu
kontrol etme ve yayılımını
durdurma becerimizde bir
başarısızlık, yüksek riskli grupları en az enfekte
hale getirme becerimizde
bir başarısızlık, hastaları
tedavi etme ve hayatta
tutma konusunda başarısızlık. Söyleyecek başka
bir şey yok”.
Analist Tihomir Bezlov,

Kırcaali Haber

çeşitlilik, Avrupa'daki en
zenginlerinden biri ve
bu konuda alageyik ve
kızıl geyik gibi yabani
otçul hayvan türleri belirleyici rol oynuyor. Bu
hayvanlar, Rodoplar’a
özgü peyzaj mozaiğinde birçok türü barındırır.
Alageyiklerin geri dönüşü, hem vahşi doğanın
yeniden canlandırılması hem de Rodoplar’ın
Bulgaristan'da arzu edilen bir turistik destinasyona dönüştürülmesi
için bir şans veriyor.
Kırcaali Haber

Bulgaristan Kuzey Makedonya'nın
AB üyelik müzakerelerine
başlamasını veto etti
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı Ekaterina Zaharieva, ülkesinin komşu Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliğine (AB) üyelik
müzakerelere başlamasını veto ettiğini duyurdu.
Zaharieva, Sofya'da basına yaptığı açıklamada,
"Kuzey Makedonya'nın yolu çok uzun, müzakerelere hazır olduğunda AB’de yerini bulabilecek.

Bulgaristan düşmanlığı temelli ideolojiye dayanan
bir devletin AB’de yeri yoktur." dedi.
Zaharieva, Kuzey Makedonya’nın 1999 yılında
imzaladığı resmi dil konusundaki formülü desteklememesi, Bulgaristan ile Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Sözleşmesinin uygulanması
için yol haritasının yerine getirilmemesi ve Kuzey Makedonya’nın Bulgaristan’da sözde Makedon azınlığının bulunması ile ilgili iddialarının
Bulgaristan’ın veto kararının ana nedenlerin arasında yer aldığını söyledi.
Kuzey Makedonya’da "Bulgaristan düşmanlığı"
içerikli kampanya ve medya yayınlarının şimdiye
kadar görülmemiş bir düzeye ulaştığını belirten
Zaharieva, şunları kaydetti:
"Komşumuzun AB üyelik müzakerelerine desteğimiz asla koşulsuz olmamıştır. Bu konuda
Brüksel’in bizi köşeye sıkıştıracağına inananlar
aldanıyor. Kuzey Makedonya’dakilerin bir birliğin
nasıl işlediğini bilmeleri iyi olur. Bazı kararlar var
ki, oy birliği ile alınır. Başka bir devletle ağır sorunlar yaşayan bir ülke AB’ye nasıl katılsın?"
Bulgaristan hükümetinin görüşmelere hazır olduğunu, ancak Kuzey Makedonya’dan böyle bir
irade görmediğine işaret eden Zaharieva, "Devletler arası sorunlu ikili ilişkiler varsa, AB üyeliği
de olmaz." dedi.aa
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Covid-19 krizi nedeniyle işletmelere
400 milyon levanın üzerinde destek
Bakanlar Kurulu toplantısında Ekonomi Bakanı
Lıçezar Borisov’un verdiği bilgilere göre hükümet,
COVID-19 salgınının ağır
sonuçlarına yanıt olarak
Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Bulgaristan'daki
işletmelere 400 milyon
levanın üzerinde bir miktarda destek verilmesini
öngörüyor. Bakan, Başbakan Boyko Borisov ve
Bakanlar Kurulu'nun diğer üyelerine koronavirüs
krizi nedeniyle şirketlere
ve bireylere verilen destek konusunda güncel
bilgiler sundu. 2014-2020
Dönemi Yenilikçilik ve Rekabetçilik Operasyonel
Programı kapsamında
krizle mücadele tedbirleri
çerçevesinde 200 milyon
leva tutarında hibe desteği verildi. Aynı zamanda Bulgaristan Kalkınma
Bankası'nın iki garanti
programı kapsamında işletmelere 210 milyon levanın üzerinde kredi imkanı
sunuldu.
Başbakan Boyko Borisov, “En önemlisi, paranın küçük ve orta ölçekli
işletmelere hızlı bir şekilde ulaşması” dedi.
Ekonomi Bakanı, Yenilik-

çilik ve Rekabetçilik Operasyonel Programı kapsamında finanse edilen
mikro işletmelere yönelik
hibe desteği çerçevesinde 173 milyon leva destek
verildiğini bildirdi. Bakan
Borisov, “Başvuruların ilk
değerlendirmesi sonucunda destek alamayan
6000 firmaya, başvuruların yeniden değerlendirilip
onlara da desteğin ulaşması için talimat verdim”
diye belirtti ve böylece firmaların toplam 52 milyon

leva destek almış olacağını sözlerine ekledi. Bakan, aynı program kapsamında finanse edilen orta
ölçekli işletmelere yönelik
hibe desteğine başvuruların devam ettiğini ve birkaç gün sonra onaylanan
başvuru sahiplerinin isimlerinin açıklanacağını belirtti. Prosedür kapsamında orta ölçekli işletmelere
toplam 200 milyon leva
destek verileceğini kaydeden Borisov, “Başvuru
çağrısı duyurmak üzere

olduğumuz bir sonraki iki
prosedürü hızlandırmak
için seçenekler arıyoruz”
diye ekledi. İki prosedür
kapsamında toplam 150
milyon leva hibe desteği
verilecek. Bunlardan biri,
cirosu 500 000 levanın
üzerinde olan şirketlere
likidite sağlamak, ikincisi
ise küçük ve orta ölçekli
işletmelerin faaliyetlerini
salgın bağlamında uyarlamaya yönelik.
Bakan, “Bulgaristan Kalkınma Bankası aracılığıy-

Çocuk için yardım ödeneği alan
ailelerin kapsamı genişletildi
Bir okulda veya kreşte
uzaktan eğitim gören
14 yaşından küçük çocukları olan aileler de
COVID-19'a karşı getirilen kısıtlayıcı önlemler nedeniyle devletten
hedefe yönelik yardım
alabilecekler.
Şimdiye kadar karantina nedeniyle çocukların elektronik ortamda
uzaktan eşzamanlı olarak eğitim görmesi veya
kreş veya anaokulların
yanı sıra okul öncesi
sınıfların anaokullarına
gitmemesi durumunda
yardım verildi. Kabul
edilen değişiklikler, devletten bu tür bir yardım
almaya hak kazanacak
ebeveynlerin kapsamını
genişletecek. Çocuklar
için yardım ödeneği,
elektronik ortamda olup
olmadığına bakılmaksızın uzaktan eğitim gören 14 yaşından küçük

çocukları olan tüm aileleri kapsıyor. Bu, hükümetin Sosyal Yardımlar
Yasasının uygulanması-

na yönelik Yönetmelikte yapılan değişiklikleri
onaylamasından sonra
mümkün oldu.
Desteğin daha fazla aileye ulaşması için
yardıma erişim için gelir
sınırı da yükseltildi. Şu
anda 610 leva olan gelir

sınırı, hükümet tarafından kabul edilen değişiklikler sonucunda aile
üyesi başına asgari üc-

retin % 150'si tutarında
veya 915 leva olacak.
Bir diğer kolaylık ise, bir
aile ferdinin ortalama
aylık gelirinin belirlenmesinin, COVID-19'a
karşı kısıtlamaların getirildiği ayda elde edilen
gelir üzerinden hesap-

lanacak olması.
Yardım başvuruları
ailelerin mevcut adresinin bulunduğu ilçedeki
Sosyal Yardımlar Müdürlüğüne
sunulacak. Bu
elektronik olarak
ve posta yoluyla
yapılabilir. 14
yaşın altında bir
çocuğu olan aileler için yardım,
2020 yılında 610
leva olan ülke
için asgari ücrete eşit olacak. İki
veya daha fazla
çocuğu olan aileler için yardım
miktarı asgari
ücretin % 150'si tutarında veya bu yıl için
915 leva olacak. 2021
yılında çocuk için aile
yardım ödeneği için 73
milyon leva öngörülüyor.
Kırcaali Haber

la şirketlerin fonlara erişimini olabildiğince hızlandırıyoruz" dedi. Bankanın
iki garanti programı kapsamında 213 milyon levayı aşan krediler talep edildi. İşletme desteği olan ilk
program kapsamında toplam 929 şirket kredi için
onay aldı ve kredi limiti
300 000 levadan 1 milyon levaya çıkarıldı. Programın kapsamının büyük
işletmeleri de kapsayacak
şekilde genişletilmesine
imkan verecek olan Avrupa Komisyonu'nun her
an onaylanması bekleniyor. Bireyler için ikinci
program kapsamında 22
000'den fazla kişi desteklendi. Yatırımlarla ilgili
olarak Bakan, 2020'nin
başından bu yana Yatırım
Teşvik Yasası kapsamında yaklaşık 750 milyon

leva yatırım yapılması ve
3 600’den fazla kişilik istihdamın yaratılması planlanan toplam 25 proje için
A Sınıf Yatırım Sertifikası
verildiğini bildirdi. Bakan
Borisov, üretimi tüm dünyaya ulaşan küresel bir
devin Sofya'da 23 milyon
leva yatırım yapacağını
duyurdu. Bakan, “Yatırım
teknolojiye dayalı olup
sosyal bir etkiye sahip fabrika, salgın açısından
yüksek hijyenik koşullarda
çok iyi bir çalışma ortamında 570'den fazla işçiyi
barındırıyor” diye kaydetti.
Bakan, biri 80 milyon avro
değerinde ilk aşamasında
bir proje olmak üzere şu
anda başka iki yeni yatırım projesi üzerinde çalışılmakta olduğunu da
sözlerine ekledi.
Kırcaali Haber

Bulgaristan’daki 2021
yılı resmi tatil günleri
2021'de resmi tatil günleri nedeniyle uzun hafta
sonu tatilleri ve uzun tatiller olacak.
2021 artık yıl değil ve 365 gün olacak. Onlardan
249'u iş günü, 12'si resmi tatil günü ve geri kalanı
hafta sonu günleri olacak. 22 iş günü ile en yoğun
aylar Mart, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Kasım, en
serbest zamanlı ay ise 17 iş günü ile Mayıs ayı olacak.
Yılbaşı günü, 1 Ocak Cumaya denk geliyor ve sonraki Cumartesi ve Pazar günlerine denk gelen iki gün
ile birlikte uzun bir tatil olacak.
3 Mart Bulgaristan Milli Günü, Çarşamba gününe
denk geliyor.

Önümüzdeki yıl Paskalya Yortusu, 30 Nisan ile 3
Mayıs arasında 4 gün kutlanacak.
30 Nisan - 2 Mayıs Pazar günü Paskalya kutlanacak. Ertesi gün 3 Mayıs pazartesi de resmi tatil günü.
6 Mayıs Bulgar Ordusu Günü de iş günü değil ve
Perşembe gününe denk geliyor.
Paskalya'dan sonra iş günleri olan 4 ve 5 Mayıs’ın
ardından gelen 6 Mayıs yine resmi tatil günü. 4, 5 ve
7 Mayıs tarihlerinde 3 gün izin alırsak kesintisiz olarak 10 gün veya 30 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında
dinlenebileceğiz.
Pazartesi gününe denk gelen 24 Mayıs Bulgar Eğitim ve Kültür ve Slav Yazısı Günü için üç günlük tatil
olacak.
Bir sonraki resmi tatil günü Çarşamba gününe denk
gelen 22 Eylül Bulgaristan Bağımsızlık Günü.
Noel Yortusu için uzun bir tatil olacak. O zaman
24-28 Aralık tarihleri arası Cumadan Salı'ya kadar
dinlenilecek, çünkü 25-26 Aralık Cumartesi ve Pazar
günlerine denk geliyor.
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Borisov, “Doğalgaz iletim sistemimiz
en iyi kompresörlerle modernize edildi”
Başbakan Boyko Borisov, yapım aşamasında
olan "Rasovo" kompresör
istasyonunda incelemede bulundu. Başbakan,
“Doğalgaz iletim sistemimiz en iyi kompresörlerle
modernize edildi ve tersinir oldu, böylece gazı her
yöne taşıyabiliriz. Kompresörlere 360 milyon levalık yatırım yaptık, böylece
sadece çeşitlendirmekle
kalmayıp, aynı zamanda
Bulgar işletmelerine ve tüketicilere en düşük fiyatla
gaz tedariki ve nakliyesi
sağladık” diye kaydetti.
Diğer kompresör istasyonu “Nova Provadia”
ile birlikte iki kompresör istasyonu, Balkan
Akım boru hattı projesi
güzergâhı boyunca basıncı artırmaya hizmet
edecek. "Rasovo" kompresör istasyonuna Amerikan şirketi Solar Turbines
tarafından üretilen üç
kompresör ünitesi çoktan
kuruldu. En son nesil aynı
tip kompresör ünitelerinden dört adet ünitenin
“Nova Provadia" kompresör istasyonuna kurulması planlanıyor. Üniteler
düşük emisyonlu yakma
fırınları ile donatılacak
ve çevre koruma mevzuatının tüm gerekliliklerini
karşılayacak.
Ş u a n d a " R a s ov o "
kompresör istasyonunun
kurulacağı yerde inşaat
ve montaj çalışmaları yapılmaya devam ediyor ve
Aralık ayında tamamlan-

ğalgazın çeşitli kaynaklardan temin güvenliğinin artırılması, doğalgaz
piyasasında rekabetin
ve şeffaflığın artırılması,
bunun da doğalgaz tüketicilerini olumlu yönde etkilemesini amaçlamakta.
Piyasa entegrasyonu için
kilit bir proje olan Balkan
Akımı, ülkeye ve bölgeye doğalgaz tedarikinin
sağlanmasına katkıda
bulunacak, kaynakların
ve güzergahların çeşitlendirilmesi için gerçek
koşulların oluşturulmasına ve Bulgaristan'a ve
Bulgaristan üzerinden ek
miktarlarda doğalgaz ta-

ması bekleniyor. Üç doğalgaz turboşarj ünitesine
ek olarak bir idari bina,
üretim ve servis binaları
da kurulacak. İki kompresör istasyonunun tasarım,
tedarik ve inşaat sözleşmesinin toplam değeri
yaklaşık 180 milyon avro.
Kompresör istasyonları,
"Doğalgaz iletim altyapısının Bulgaristan-Türkiye
sınırından BulgaristanSırbistan sınırına kadar
genişletilmesi" projesinin uygulanması için kilit
önem taşıyor. Projenin
doğrusal aşaması da inşaatın ileri bir aşamasında. Yer yer engebeli alanlar ve nehirler, kanallar,
dereler, vadiler, yollar, demiryolları ve diğer teknik
altyapı gibi birçok doğal
engellerden geçen güzer-

gah göz önüne alındığında proje başlı başına gerçek bir mühendislik çözümü gerektiriyor. Projenin
uygulanması, anti-salgın
önlemlerine uyularak çalışmalara devam edilerek
Covid-19 salgını nedeniyle olağanüstü hal sırasında bile durmadı. Bununla
birlikte kapsamlı arkeoloji
kampanyaları yürütülerek
gaz boru hattının inşaatı
sırasında arkeolojik değerlerin yok edilmesine
izin verilmeyerek kültürel
mirası korumak için ciddi
çabalar sarf edilmekte. Bu
ve geçen yıl Balkan Akım
projesi güzergahı boyunca toplam 87 saha incelendi ve en önemli eserler
Vladinya köyü ve Letnitsa
kasabası yakınlarındaki kazılardan elde edildi.

Balkan Akım projesi ile
ilgili yapılan kazı çalışmalarında elde edilen en
ilginç buluntuların, Bulgaristan Bilimler Akademisi
Ulusal Arkeoloji Enstitüsü
Müzesinde büyük bir sergi düzenlenerek tanıtılması bekleniyor. Arkeolojik
kazıların toplam giderleri
18 milyon levayı aşıyor.
Hem doğalgaz boru
hattı hem de tesisleri, işletmeye alındıktan sonra
Bulgaristan’ın doğalgaz
iletim sisteminin bir parçası olacak. Ülkemizin
bölgede ve bütün Avrupa
Birliği'nde önde gelen bir
ticaret dağıtım merkezi
haline gelmesi için projenin uygulanması büyük
önem arz ediyor.
Balkan Akım doğalgaz
boru hattının inşası, do-

AB’nde bir ay içinde Covid-19'a karşı
ilk aşı teslimatlarına başlanacak
Avrupa Konseyi 'nin
(AK) video konferans
yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu
Başkanı Ursula von der
Leyen, “Aralık ayı ortalarından itibaren “Pfizer”
(BioNTech) ve “Moderna” şirketleri tarafından
koronavirüse (Covid-19)
karşı geliştirilen aşıların
AB ülkelerine dağıtımı
için Avrupa İlaç Ajansı
tarafından onaylanması
bekleniyor” diye bildirdi.
Von der Leyen, başlangıçta sağlık görevlileri ve yaşlılara yönelik
küçük miktarların teslim
edileceğini belirtı. AK
Başkanının ifadesine
göre AK, şimdiye kadar
aşı üreticileriyle beş çerçeve anlaşması imzala-

dı ve yakında altıncısının
imzalanması bekleniyor.
Bu arada AB devlet
ve hükümet başkanları,

verilerinin yüzde 80'in
üzerinde başarıyla tanınması planlanıyor.
Bir hafta önce ilaç şir-

yeni hastalığa karşı antikorlar üzerine hızlı araştırmalardan elde edilen
verileri karşılıklı olarak
tanımanın yollarını tartıştılar. Von der Leyen’in
ifadesine göre, sonucu
belirlemede araştırma

keti Moderna, Covid-19'a
karşı bir aşı ürettiğini
duyurdu. Ürün, ilk araştırma verilerine göre %
94,5 oranında etkili sonuç veriyor.
Şirketin araştırmacıları,
etkinlik oranının bu kadar

yüksek olmasını beklemediklerini belirterek,
ürünün en erken baharda pazara ulaşabileceğini vurguladı.
Bu, Covid-19'a karşı bir
aşı denemesinin ön sonuçlarını açıklayan ikinci
şirket. Daha önce Pfizer,
BioNTech ile işbirliği
yaparak, insanların %
90'ından fazlasını hastalıktan koruyabilecek bir
aşı keşfettiklerini duyurmuştu.
Bu arada AFP haber
ajansının haberine göre,
Çin, Sinopharm tarafından geliştirilen deneysel
bir koronavirüs aşısı ile
yaklaşık 1 milyon kişiye
aşı yapıldığını duyurdu.
Bununla birlikte şirket
aşının etkinliğine ilişkin
herhangi bir klinik kanıt
sağlamadı. KH

şıma imkanı sağlayacak.
Sadece 5 ay önce Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandır Vuçiç, Türkiye-Bulgaristan sınırından Bulgaristan-Sırbistan sınırına kadar olan
doğalgaz iletim altyapısının inşaatında kaydedilen ilerlemeyi görmek
için Başbakan Boyko
Borisov'un daveti üzerine
Bulgaristan'ı ziyaret etti.
İki lider, Balkan Akımı
doğalgaz boru hattı inşaatını Letnitsa bölgesinde
helikopterle inceledikten
sonra Veliko Tırnovo'yu
ziyaret etti.
Kırcaali Haber

BSP Başkanı Ninova, Covid-19
ile mücadelede gönüllü oluyor

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) İttifakı Başkanı Korneliya Ninova, sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, “33 BSP milletvekili daha koronavirüsün (Covid-19) neden olduğu krizin üstesinden gelmek için gönüllü oluyor” diye bildirdi.
Onların arasında kendisinin de bulunduğu anlaşıldı.
Milletvekilleri, sağlık personeli sıkıntısı çekildiği
alarmı veren Sviştov ve Şumnu’daki hastanelerde
geçen pazartesi gününden bu yana gönüllü olarak
çalışan üç doktor milletvekili Prof. Georgi Mihaylov,
Dr. İlian Timçev ve Dr. Desislav Taskov'un girişimine katılacaklar.

Bulgaristan İçin BSP İttifakı Meclis Grubu’ndan
gönüllüler, aldıkları karara göre üç bölüme ayrılacak.
Kornelia Ninova açıklamasında bir grup sosyalist milletvekilinin ülke çapındaki hastanelerde ve
Covid-19 birimlerinde çalışacaklarını belirtti. İkinci
bir grubun bölge sağlık müfettişliklerinin, üçüncüsünün ise sosyal hizmet kurumlarının faaliyetlerine
katılacakları anlaşıldı. Ninova, “Bazı mesai arkadaşlarımız seçildikleri bölgelerde bulunan sağlık
kurumlarında ve sosyal hizmet kurumlarında gönüllü olmak istedi” diye yazdı.
BSP Genel Başkanı ayrıca milletvekillerin,
BSP'nin alternatif bütçe taslağının Ulusal Meclis
Genel Kurulunda oylamasından hemen sonra gönüllü çalışmaya başlayacaklarını duyurdu.
Ninova, açıklamasında şunları kaydetti: “Milletvekillerimize bu zor zamanda sivil sorumluluk
göstererek halka hizmetlerinden dolayı teşekkür
ediyorum”.
Ninova, Covid-19 hastalığının tedavi sürecini başarıyla atlatıp karantina dönemini bitirdikten sonra
bu haftanın başlarında aktif görevine geri döndü
ve bugün mesai arkadaşlarıyla birlikte gönüllü olup
durumla başa çıkmaya yardımcı olmaya hazırlanıyor.
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Nestle, Sofya’daki fabrikasına yeni yatırım yapacak
nomisi için stratejik bir yatırımcı
olarak uzun vadeli taahhüdünü
gösterdi.
Fabrika müdürü Sarah Wuytene, “Yeni robotik üretim hattı,
Nestle'nin fabrikasında üretimin daha hızlı ve daha verimli
olmasını sağlayacak. Teknolojiyi modernize etmek için KitKat
marka çikolata üretimi için yeni
bir üretim hattına yatırım yaptık,
böylece daha da yenilikçi bir şekilde çikolata parçaları üretebiliriz” diye kaydetti.
Sanal etkinliğe katılan konuklar arasında Nestle Bulgaristan İcra Direktörü Petır Stoilov,

fabrika müdürü Sarah Wuytene, Güneydoğu Pazarı İletişim
Müdürü Neli Angelova, İsviçre
Konfederasyonu'nun Bulgaristan Büyükelçisi Muriel Berse
Cohen, Sofya Büyükşehir Belediyesi temsilcileri olarak Belediye Başkan Yardımcısı Donço
Barbalov ve Ekonomi ve Ticari
Faaliyetler Dairesi Başkanı Dimitrinka Dimitrova, Bulgaristanİsviçre Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Boni Bonev ve
Bulgaristan Yatırımlar Ajansı
Genel Müdür Yardımcısı Macide
Ahmedova yer aldılar.
Kırcaali Haber

Naim Süleymanoğlu ölümünün
3. yılında Mestanlı’da anıldı
Ekonomi Bakanı Lıçezar Borisov, online ortamda gerçekleştirilen bir etkinlikte Nestle Bulgaristan Şirketinin Sofya'daki
çikolata fabrikasına 23 milyon
levalık yeni yatırım yapacağını
açıkladı. Şirketin yatırım projesi
için A Sınıf Yatırım Sertifikası
verileceği belirtildi.
Borisov, Nestle’nin yatırımının,
Bulgar ekonomisinin işlediğinin
ve kriz sırasında bile iş ortamının iyi olduğunun bir başka

kanıtı olduğuna işaret ederek,
bunun Uluslararası Para Fonu
(IMF) ve kredi kuruluşları gibi
bir dizi uluslararası kuruluşun
değerlendirmesi olduğunu vurguladı.
Şirkete sosyal sorumluluk sahibi olduğu ve ülkeye yatırım
yapmaya devam ettiği için teşekkür eden Borisov’un ifadesine göre bu, iş dünyası ile devlet
arasındaki iyi işbirliğini gösteriyor. Yılın üçüncü çeyreğinde

gayri safi yurtiçi hasılamızın
ikinci çeyreğe göre % 4,3'lük bir
artış kaydettiğine dikkat çeken
Bakan, ”Bulgaristan, makroekonomik ve finansal istikrar açısından AB ülkeleri sıralamasında
zirvede yer almaya devam ediyor” diye ekledi.
Sanal etkinlikte Nestle Bulgaristan, modern bir robotik
üretim hattını tanıttı. Yeniliğin
tanıtılmasıyla şirket, yiyecek ve
içecek sektöründe Bulgar eko-

BULTİŞAD’dan Yardım Kampanyası
Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD), koronavirüsle mücadelede ön
safhada bulunanlara yardımcı olmak için bir yardım kampanyası düzenledi. BULTİŞAD
üyelerinden Karaci Tours ve
Poly Style şirketleri ile sahipleri Cemal Kara ve Yüksel
Köse'nin duyarlılığı ve ODANIN mali çabaları sayesinde
Şumen şehri ve bölgesinde 16
binin üzerinde tek kullanımlık
antibakteriyel maske bağışlandı.
Bağışlar aşağıdaki gibi gerçekleşti:
- Şumen Hastanesine 5 000
adet maske;
- Şumen şehri ve bölgesinde bulunan Acil Servislerine 2
500 adet maske;
- Şumen Onkoloji Merkezine
2 500 adet maske;
- Tsarev Brod’daki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine 2
500 adet maske;
- Şumen Sağlık Ocağına 500
adet maske;
- 2 500 adet Şumen Emniyet

Teşkilatında görevli polis memurlarına ve 500 adet Şumen
Bölge Sağılık Müfettişliği çalı-

likeli pandemi ile mücadele
edenlere karşı duyarlılığa ve
desteğe açmamız gerektiği

şanlarına verilmek üzere Şumen Bölge Sağılık Müfettişliğine toplam 3 000 adet maske;
- Şumen temizlik çalışmaları
personeli için 300 adet maske;
- Veliki Preslav’da görevli
sağlık çalışanlarına 500 adet
maske.
Bu zor günlerde kalbimizi,
ön safhada bulunan ve teh-

kanısındayız.
Diğer üyelerimizi de kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.
BULTİŞAD olarak; sağlık yetkililerinin belirlediği tedbirlere
uymaya çağrıyoruz.
Hem kendinizi hem çevrenizdekileri koruyun.
Kırcaali Haber

Onlarca Momçilgrad (Mestanlı) sakini, dünyaca ünlü halterci ve
Momçilgrad Fahri Vatandaşı Naim Süleymanoğlu'nun ölümünün
3. yıldönümü dolayısıyla kasabada hatırası için yaptırılan heykelin
önüne çiçek bıraktı. Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde getirilen kısıtlamalar nedeniyle anma
töreni yapılmadı. Belediye idaresi temsilcileri de kasaba merkezindeki anıtın
önüne çelenk
bırakıp bir dakikalık saygı
duruşunda bulunarak olimpiyat ve dünya
şampiyonunun
hatırasına saygı gösterdi. Törende Belediye
Meclis Başkanı Ersin Ömer,
Momçilgrad
Belediye Başkan Yardımcısı ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Momçilgrad İlçe Başkanı Ayhan Osman, Belediye Başkan yardımcıları Gülüzar İsmail ve Müh. Aliye İbrahim hazır bulundular.
Momçilgrad'daki tüm spor kulüplerinin temsilcileri tarafından anıta çelenk ve çiçekler sunuldu. Naim Süleymanoğlu'nun hatırasına
Rodopi-1935 Güreş Kulübü eski sporcuları da saygı gösterdi. Çok
kez Bulgaristan, Avrupa ve dünya güreş şampiyonu olan İsmail
Hüseyinov da törendeydi.
Görev nedeniyle kasaba dışında bulunan Belediye Başkanı İlknur
Kazim sosyal medya hesabında şunları yazdı: “Momçilgrad Belediyesi Fahri Vatandaşı ve efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun
anısını onurlandırıyoruz. O, azmi ve sayısız başarıları sayesinde
Momçilgrad'ın adını tüm dünyaya duyurdu. Naim Süleymanoğlu,
belediyemiz için her zaman bir gurur kaynağı olacak, çünkü kendisi
Momçilgrad tarihinin bir parçası olduğu gibi Momçilgrad da onun
hayatının önemli bir parçasıydı”.
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