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2020 Hocazade Mehmed Muhyiddin 
Efendi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Salgınla mücadele tedbirleri 
kapsamında bu yıl ödül töreni 
Sofya’da Başmüftülüğüne ait 
merkez idari binasında az sa-
yıda kişinin katılımıyla gerçek-
leştirildi.

Üst üste dördüncü yıl Yük-
sek İslam Şurası, ilk Başmüftü 
Hocazade Mehmed Muhyid-
din Efendi'nin adına verilen 
geleneksel ödülü takdim etti. 
Popülerite kazanan Hocaza-
de Mehmed Muhyiddin Efen-
di Ödülü’nün verilmesi kararı 
2016 yılında alındı ve ödül ilk 
kez 2017 yılında verildi. Ödül 
her yıl Bulgaristan Başmüftü-
lüğünün ve genel olarak Müs-
lüman topluluğunun gelişmesi-
ne katkıda bulunanlara verilir. 
Ödül, 8 Aralık 1910'da atanan 
Bulgaristan'daki Müslümanların 
ilk başmüftüsü olan Hocazade 
Mehmed Muhyiddin Efendi adı-
na verilir. Başmüftülük faaliye-
tine o zaman başlamıştır. Ödül 
bir plaket, sertifika ve bir miktar 
paradan oluşur ve genellikle bir 
yılda en fazla 5 kişiye verilir.

Yüksek İslam Şurası’na bağlı 
üç üyeli komisyonun kararı ile 
Başmüftülüğün verdiği yıllık 
ödül bu yıl şu kişilere takdim 

edildi:
1. Hafız Şefket Murat Hacı - 

Bulgaristan'da tek olan Madan 
Hafızlık Kursu’nun kurucusu ve 
müdürü, asırlık Kur-an-ı Kerim’i 
öğrenme ve ezberleme gelene-
ğini koruyarak Müslüman toplu-
muna katkılarından dolayı ödüle 
aday gösterildi.

2. Ramadan Yakup Yusuf - 
Razgrad (Hezargrat) ili İsperih 
(Kemallar) ilçesi Pçelina (Ko-
vanlık) köyünden eski imam ve 
toplumun ileri geleni, Müslüman 
topluluğunun gelişmesine ve 
bölgede Müslüman-Türk kimli-
ğinin korunmasına katkılarından 
dolayı ödüle aday gösterildi.

3. Sabiye Medarova - Blago-
evgrad (Yukarı Cuma) ili Yako-
ruda ilçesinde Yılık Kuran Kursu 
Öğreticisi, din eğitimine ve Müs-
lüman geleneklerinin korunma-
sına katkılarından dolayı ödüle 
aday gösterildi.

4. Abdullah Şakirov - toplu-
mun ileri geleni, Ruse (Rusçuk) 
ili Slivo Pole ilçesi Yudelnik 
Köyü Cami Encümen Eski Baş-
kanı, vakıfların ve Müslüman 
topluluğun dini ve kültürel mi-
rasının korunmasına ve geliş-
tirilmesine yaptığı katkılardan 

dolayı ödüle aday gösterildi.
Bu yılki Hocazade Mehmed 

Muhyiddin Efendi Onur Ödülü 
ile Hüseyyin Karamolla onur-
landırıldı.

Hüseyin Karamolla - Eski 
Milletvekili, Yüksek İslam Şura 
Eski Başkanı ve Başmüftülük 
Eğitim Daire Eski Başkanı, 
Başmüftülüğün ve İslami eğiti-
min kurumsal gelişimine yıllarca 
yaptığı katkılarından dolayı onur 
ödülüne aday gösterildi.

Müslüman toplumuna ve top-
luma bir bütün olarak katkıda 
bulunan şahsiyetleri ödüllen-
direrek Yüksek İslam Şurası, 
Başmüftülüğe vurgu yaparak 
Bulgaristan vatandaşlarının 
hayatlarından gerçek örnekler 
sunarak değerleri, ahlakı ve ha-
yırseverliği teşvik etmeyi amaç-
lamaktadır.

Bulgaristan Müslümanları Baş-
müftülüğü ve ülkedeki Müslü-
man topluluğun gelişmesine 
katkı sağlamış kişilerin ödül-
lendirildiği programın kaydı 8 
Aralık 2020 tarihinde saat 18: 
00'de Youtube kanalından ve 
Başmüftülüğün Facebook say-
fasından izlenebildi.

Fahreddin MOLLAMEHMED

HÖH Mustafa Karadayı’yı 
Yeniden Başkan Seçti

Bulgaristan’da üyelerinin çoğunu Türkler’in oluşturdu-
ğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi korona 
virüs salgını nedeniyle 10. Ulusal Kurultayını çevrimiçi 
gerçekleştirdi. HÖH’nin ülke genelindeki teşkilat ofisle-
rinde oluşturulan video konferans noktalarından katılan 
843 delege, tek aday olan Mustafa Karadayı’yı yeniden 
genel başkanlığa seçti.

HÖH Kurultayına video mesaj gönderen Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan’la Türkiye ara-
sındaki iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi teme-
linde yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kurultayın başarılı geçmesini, Bulgaristan’da yaşayan 
soydaşlar için hayırlara vesile olmasını temenni eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay sonucunda delege-
lerin iradesiyle görev alacak başta genel başkan olmak 
üzere tüm Bulgaristanlı soydaşlara muvaffakiyetler te-
menni etti.

HÖH’ün kurultayına CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 
MHP’nin Türk Dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorum-
lu Başkan Yardımcısı Kamil Aydın da birer video mesaj 
gönderdi.

240 üyelik Bulgaristan parlamentosunda HÖH parti-
sinin 25 milletvekili bulunuyor. Nüfusu 6.8 milyon olan 
Bulgaristan’da yaklaşık 2 milyon Türk ve Müslüman ya-
şıyor.



  Kırcaali Haber 216 Aralık 2020 HABERLER

Kapatılan işletmelerin çalışanlarına tazminat ödenecek
Çalışanlar, salgın nede-

niyle bir devlet makamının 
emriyle faaliyetin durdu-
rulması nedeniyle ücret-
siz izin kullandıkları 60 
gün için mali destek alma 
hakkına sahip olacaklar.

Günde 8 saat çalışan-
lar için tazminat miktarı 
ücretsiz izinde oldukları 
her gün için 24 leva ola-
cak. Yarı zamanlı çalış-
ma durumunda tazminat 
miktarı, iş sözleşmesinde 
kararlaştırılan çalışma sü-
resine orantılı olarak belir-
lenecek.

Tazminatların ödenme-
si için gerekli mali kay-
naklar, REACT-EU mali 
mekanizması üzerinden 
İnsan Kaynaklarının Ge-
liştirilmesi Operasyonel 
Programınca sağlanacak. 
Bunun için öngörülen kay-
nak tutarı 50 milyon leva 
olarak belirlendi. Destek-
lenmesi öngörülen ekono-
mik sektörler Çalışma ve 

Sosyal Politikalar Bakanı-
nın emriyle belirlenecek.

İşverenler, çalışanları-
nın istihdamını tazminatın 
ödendiği süreye eşit bir 
süre sürdürmekle yüküm-
lü olacak. Onlar işçileri, 

hükümet kararnamesine 
göre tazminat alma ola-
sılıkları hakkında bilgilen-
dirmek zorunda kalacak.

Hükümetten yapılan 
açıklamaya göre, bu mali 
desteği almak isteyen-

lerin, işverene, ücretsiz 
iznin kullanılma süresini 
ve tazminatın yatırılacağı 
banka hesabını belirten 
bir beyanname formu 
sunmaları gerekecek.

İşveren veya yetkili tem-

silcisi, tazminatların öden-
mesi için başvuru belge-
lerini işyerinin bulunduğu 
ilçedeki İstihdam Bürosu 
Müdürlüğüne verecek. 
Belgeler, teslim alındık-
tan sonra 10 iş günü içe-
risinde değerlendirilecek. 
İstihdam Ajansı, karar 
verildikten sonra 2 iş gü-
nüne kadar işverenler ve 
tazminat talebi onaylanan 
veya onaylanmayan işçi-
lerin ve görevlilerin sayısı 
hakkındaki bilgileri web 
sitesinde yayınlayacak.

Tazminatlar, sunulan 
başvurunun onaylanma-
sından sonra 5 iş günü 

içinde ödenecek. Ücret-
siz izinli olan ve işveren-
ler, yerli gerçek kişiler, 
yerel tüzel kişiler veya 
Bulgaristan'da ticari faa-
liyette bulunan yabancı 
tüzel kişiler tarafından is-
tihdam edilen çalışanlar, 
istihdamları ve gelirlerinin 
korunması için tazminat 
başvurusunda bulunabi-
lecekler.

Bir başka kararla 1 Ka-
sım itibarıyla gösteri sa-
natları alanında faaliyet 
gösteren devlet kültür ku-
rumlarında çalışanların 
maaşları güvence altına 
alındı. KH

Devlet, işe alınan işsizler için 
6 ay asgari ücret ödeyecek

İstihdam Ajansından ve-
rilen bilgiye göre devlet, 
istihdam bürolarına kayıtlı 
işsiz bir kişinin işe alınma-
sı durumunda "Senin İçin 
istihdam” adlı program 
kapsamında 6 aya kadar 
asgari ücret ödeyecek. 
Şimdiye kadar bu süre 
3 ay idi. Değişikliklerin 
amacı, hem iş dünyasının 
hem de işsizlerin ihtiyaç-
larını daha iyi karşılamak.

İşverenlerin, yeni işe alı-
nan personelin % 75'ini 
sübvansiyonlu istihdam 
süresinin yarısına eşit bir 
süre boyunca elde tutma 
taahhüdü de azalacak. 
Şimdi bu dönem, yardımın 
alındığı süre kadardı.

Bir işverenin yeni işler 
için başvuruda buluna-
bileceği azami personel 
sayısı, sahip olduğu per-
sonel sayısına kıyasla ar-
tırıldı. Böylece 10 kişiye 
kadar çalışanı olan işve-
renler 4 yeni işçi, 50 çalı-

şanı olanlar ise 20 işçiye 
kadar daha işe alabilirler.

Program kapsamında 
250 kişiye kadar çalışana 

sahip daha büyük şirket-
lere 50 işçi için başvuru 
yapma imkanı veriliyor. 
251'den fazla çalışanı 
olanların ise 100 işçiye 
kadar daha işe almasına 
imkan veriliyor.

Halihazırda sözleşme 
imzalamış olan tüm işve-
renler, yardımlarla ilgili ek 

anlaşmalar yapabilecek.
Değişikliklerden yarar-

lanmak isteyen, ancak 
başvuruları şu anda işle-

me konulmakta olan tüm 
işverenler, sözleşmenin 
imzalandığı sırada süb-
vansiyonlu istihdam süre-
sini uzatabilecek, ancak 
ek olarak yeni pozisyon-
lar oluşturmak için 27 
Kasım’dan itibaren yeni 
bir elektronik başvuru for-
mu sunmaları gerekecek.

Proje için İnsan Kaynak-
larını Geliştirme Operas-
yonel Programınca 160 
milyon leva sağlandı.

“Senin İçin İstihdam” 
programı kapsamında 15 
916 pozisyon oluşturul-
ması ve sübvanse edil-
mesi için 3 813 işveren 
tarafından 5 733 başvuru 
yapıldı. Onların üçte biri 
imalat sektörü, % 26,2’si 
otelcılık ve restorancılık 
sektörü ve % 17,1’i tica-
ret ve motorlu kara taşıt-
larının bakım ve onarımı 
alanında faaliyet gösteren 
şirket sahipleri.

İşverenlerle halihazır-
da yapılan sözleşmeler 
2899 olup, 5 842 işsiz 
istihdam edildi. En bü-
yük ilgi, sırasıyla 1730 ve 
1510 poziyon oluşturma 
başvurusunda bulunulan 
Blagoevgrad ve Burgaz 
illerinde faaliyet gösteren 
firmalardan geldi.
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Üç yatırım projesiyle 300 
kişi istihdam edilecek

Ekonomi Bakanı Lıçezar Borisov, ön verilere göre 
yılın üçüncü çeyreğinde yatırımların yeniden artma-
ya başladığını belirtti. Bakanın ifadesine göre, ya-
tırımların üçüncü çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla 
(GSYİH) yapısındaki payı, ikinci çeyrek sonuna göre 
reel olarak yüzde 4,3 oranında artış gösterdi.

Borisov, Bulgaristan Merkez Bankasının (BNB) 
açıkladığı Bulgaristan'ın uluslararası yatırım pozisyo-
nu verilerine göre, geçen yıl içinde yatırım miktarının 
1 milyar avro arttığını ve hükümetin görev süresinin 
başlangıcından bu yana ise 6 milyar avro arttığını 

vurguladı.
BADER Bulgaristan Şirketinin yatırımı, Ruse (Rus-

çuk) ilçesinin sınırları içerisinde gerçekleştirilecek 
olan otomotiv endüstrisi için döşeme üretimine yöne-
lik. 1 500 000 leva tutarındaki proje kapsamında 180 
yeni istihdam yaratılacak. BADER Bulgaria Şirketi, 
otomotiv iç mekan malzemeleri üretiminde dünyada 
lider konumunda bulunan Almanya merkezli Bader 
Holding GmbH & Co. KG’nin bir parçası. Otomotiv 
pazarı için deri üretiminde lider olan şirket, 5 kıta-
da bulunan 15 modern tesiste 11 300'ün üzerinde 
çalışana sahip. Yatırım projesi, otomobil iç mekân 
malzemeleri dikim işletmesi kurulmasına yönelik.

A sınıfı yatırımcı sertifikası alacak olan ikinci proje 
ile Pharmalex Bulgaria Şirketinin faaliyetinin genişle-
tilmesi amaçlanıyor. Projenin yatırım tutarı 120 000 
levaya ulaşacak ve 60 kişilik istihdam yaratılacak. 
Şirketin faaliyet konusu, danışmanlık ve pazarlama 
hizmetlerinin sağlanması, pazar araştırması, sağ-
lık sektörü ve ilgili alanlarda ürün araştırmalarından 
elde edilen verilerin analizi ve işlenmesine ilişkin 
faaliyetler. Şirket, geliştirme, düzenleyici faaliyetler, 
ilaç güvenliği, kalite gereksinimlerine uygunluk ile 
ilgili alanlarda faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor.

B sınıfı yatırımcı sertifikası alacak olan ROCK 7 
Şirketinin projesi, Tırgovişte (Eskicuma) ilçesinde 
hayata geçirilecek taş yünü üretimi için tesis inşaatı 
projesi. Projenin yatırım tutarı 6 770 000 leva olup 
49 kişilik istihdam yaratılacak. Yatırım projesi, yıllık 
10 000 ton kapasiteli bazalt taş yünü üretim tesisinin 
kurulmasını öngörüyor. KH

Avrupa Komisyonundan Bulgaristan’a Ek Ekonomik Yardım
Avrupa Komisyonu, Av-

rupa Bölgesel Kalkınma 
Fonu ve Uyum Fonundan 
511 milyon avroluk kay-
nakların seferber edilme-
sine olanak sağlayacak 
Bulgaristan'ın uyguladığı 
Yenilik ve Rekabetçilik 
Operasyonel Programın-
da değişiklik yapılması 
önerisini onayladı. Bu 
para, koronavirüs krizinin 
sonuçlarına karşı mü-
cadelesinde Bulgaristan 

ekonomisine yardımcı 
olacak.

Mali destek, mikro, kü-

çük ve orta ölçekli işlet-
melerin sermayesi için 
hibe desteği, menkul kıy-

metlere yatırım desteği 
ve kredi garanti desteği 
içerir.

AB Uyum ve Reformlar-
dan Sorumlu Komisyon 
Üyesi Eliza Ferreira, ted-
birlerin krizi hafifletmek 
için kısa vadeli hedefleri 
olduğunu ve ülkemizde 
ekonomik toparlanma 
için ek olarak AB’nin des-
teğinden yararlanmaya 
devam edeceğini açıkladı.

               Kırcaali Haber
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Hükümet eğitim geliştirme programları 
için 2,5 milyon leva tahsis etti

Yapılan açıklamada 
hükümetin, "Modern bir 
eğitim ortamı sağlama", 
"Okul öncesi ve okul 
eğitim sisteminde bilgi 
ve iletişim teknolojileri" 
ve “Taslak yardımcı ders 
kitapları ve öğretmen 
kılavuz kitaplarının ha-
zırlanması, yurt dışında 
düzenlenen eğitimi des-
teklemek için taslak yar-
dımcı ders kitaplarının 
ve taslak ders kitapları 
ve eğitim setlerinin de-
ğerlendirilmesi ve onay-
lanması” ulusal program-
ları kapsamındaki faali-
yetlerinin bir bölümünün 
gerçekleştirilmesini sağ-
lamak için 2020 yılı için 
belediyelere 2 572 664 
leva ek kaynak tahsis 
ettiği bildirildi.
Bakanlar Kurulu kararı, 

396 117 leva kaynağın, 
dersleri kavramak ama-
cıyla genel eğitim ders-
leri ve müze ve galeriler-

de sergilenen sanatlarla 
ilgili konularda dersler 
verilmesi için 183 bele-
diye okuluna verilmesi-
ni öngörüyor. Bu modül 
aynı zamanda tiyatroya, 
konserlere gidilmesini, 
oyuncular ve müzis-
yenlerle buluşulmasını, 
müzede en iyi ders ya-
rışması ve galeride en iyi 
dersi yarışması yapılma-

sını içerir.
1 845 284 leva, "Okul 

öncesi ve okul eğitim 
sisteminde bilgi ve ileti-
şim teknolojileri” ulusal 
programının modüllerin-
den 3’üne yönelik verili-
yor.
1 262 350 leva ile 1 

555 belediye okulu ve 
bir özel eğitim destek 
merkezi elektronik sınıf 

not defterleri satın ala-
bilecek. Sınıf not def-
terleri, standart tarayı-
cılar ve mobil cihazlar 
aracılığıyla erişilebilir 
olacak, ebeveynler için 
bir modüle sahip olacak 
ve yazılım, öğrencilerin 
sınıftaki çalışmaları, bir 
dersteki başarıları, etkin-
likleri ve girişimleri, sınıf 
arkadaşları ile ilişkileri 

vb. şeyler hakkında özet 
bilgilerin girilmesine ve 
görüntülemesine olanak 
tanıyacak.
Bu yıl ilk kez 15 okula 

mesleki eğitim yazılımı 
alımı için 15 194 leva 
sağlandı.
Kabine toplantısında 

ayrıca 2020 yılı devlet, 
belediye ve özel okullar-
da okuyan üstün yete-
nekli çocukların korun-
masına ilişkin önlemler 
programı kapsamında 
burs ödenmesi iç in 
2020 yılı bütçesinden ek 

kaynak ayrılması kara-
rı alındı. Kararname ile 
2020'nin üçüncü çeyre-
ğinde spor alanında üs-
tün başarılar elde eden 
devlet spor okullarında 
ve belediye okullarında 
okuyan öğrencilere burs 
ödenmesi için toplam 80 
190 leva tutarında kay-
nak sağlanıyor. Gerek-
li finansman, 2020 yılı 
merkezi yönetim bütçe-
sinde bu faaliyet için ay-
rılan ödeneklerle tahsis 
ediliyor.
            Kırcaali Haber

Borisov: AB’nin salgını kontrol altına alma 
hazırlığına özel bir dikkat göstermemiz gerekir

Başbakan Boyko Bori-
sov, Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi Başkanı Char-
les Michel ile video kon-
ferans yöntemiyle bir 
araya geldi. Başbakan, 
“Koronavirüs salgını ve 
onu kontrol altına al-
mak için uygulanan eşi 
görülmemiş önlemler 
sağlık sistemleri üzerin-
de aşırı baskı oluşturdu. 
Bu nedenle, AB'nin sal-
gına yönelik müdahale 
etme hazırlığına ve üye 
devletlerin hem devam 
eden salgına, hem de 
gelecekte yaşanması 
olası salgın tehditlerine 
yönelik tepkilerine özel 
bir dikkat göstermemiz 
gerekiyor” diye kaydetti.
Avrupa Konseyi Baş-

kanı, Aralık 2020'deki 
liderlerin olağan toplan-
tısına hazırlık amacıyla 
AB ülkelerinin devlet ve 
hükümet başkanları ile 
bir dizi görüşme ger-
çekleştiriyor. Amaç, Co-
vid-19, iklim değişikliği, 
güvenlik ve Birliğin dış 
ilişkileri konularını içe-
ren gündemle ilgili görüş 
alışverişi yapmak.
Görüşmede Başbakan, 

AB içinde aşılar da da-
hil olmak üzere ilaç te-
darikinin sağlanması ve 
AB'nin küresel sağlıktaki 
rolünün güçlendirilmesi 

ihtiyacının özellikle koro-
navirüsle mücadele açı-
sından önemli olduğunun 
altını çizdi.
Borisov, tüm hastaların 

ve savunmasız grupların 
yeterli tedaviye erişimi-
nin, üye devletlerin Bir-
lik içinde ve uluslararası 
düzeyde geliştirilmiş iş-
birliği içinde devam eden 
eylemlerinin ve or tak 
çabalarının odak nokta-
sı olmaya devam etmesi 
gerektiğini vurguladı.
Görüşmenin bir başka 

odak noktası da 2050 
yılına kadar AB’nin ik-
lim tarafsızlığı hedefine 
ulaşması oldu. Avrupa 

Komisyonu'nun belirle-
nen genel hedeflere yö-
nelik alınan bir sonraki 
önlemlerin üye devlet dü-
zeyinde ekonomik, çevre-

sel ve sosyal sonuçlarının 
analiz raporunu sunması 
bekleniyor.
Başbakan, “Yeni hedef-

lere ulaşmak için her AB 
ülkesine özgü kısıtlama-
ların ve ihtiyaçların bir 
analizini dahil etmek de 
gerekli” dedi.
Borisov, salgın nedeniy-

le içinde bulunduğumuz 
ciddi durum göz önüne 
alındığında daha fazla 
gecikmeyi göze alama-
yacağımızı, bu nedenle 

bir sonraki Çok Yıllı Mali 
Çerçeve ve Kurtarma Pa-
ketinin hızla onaylanması 
gerektiğini belirtti.
Başbakan, “AB’nin to-

parlanmasını tehlikeye 
atmamak ve vatandaşla-
rımızın ve işletmelerimi-
zin, ekonomilerimiz, ya-
kınsama sürecinin devam 
etmesi, rekabet gücünü 
ve istihdamı artırmak 
için çok gerekli olan AB 
fonlarından ve program-
larından yararlanabilme-
leri için mümkün olan en 
kısa sürede bir anlaşma-
ya varmak için her türlü 
çaba gösterilmeli” dedi.
               Kırcaali Haber

2021’de elektronik vinyet 
fiyatları değişmeyecek

Karayolu Altyapısı Ajansı (APİ) Ulusal E-TOLL Sis-
temi Yönetimi Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 
elektronik vinyetlerin fiyatlarında üst üste altıncı yıl 
2021’de de değişiklik olmayacak.

Araba sahipleri veya sürücüleri, daha önce olduğu 
gibi 97 levaya yıllık vinyet, 30 levaya aylık vinyet,15 
levaya haftalık vinyet ve 10 levaya hafta sonu vinyeti 
satın alabilecek. Şoförler, www.bgtoll.bg web sitesi ve 
BGTOL mobil uygulaması üzerinden elektronik vinyet 
satın alıp geçerliliğini kontrol edebilirler. Ocak ve Şu-
bat 2021'de otomobiller için yıllık 800 binin üzerinde 
e-vinyetin süresi dolacak.

Covid-19 nedeniyle epidemiyolojik durum göz önü-
ne alındığında e-vinyet satın alırken tüketicilerin www.
bgtoll.bg sitesini veya BGTOL mobil uygulamasını kul-

lanmaları çağrısı yapıldı. Elektronik vinyetler, gişelerde 
ödeme yaparak veya kart ödeme terminali olmak üzere 
APİ’nin e-vinyet satışı için diğer kanallar aracılığıyla da 
satın alınabilir. Bu tür gişeler, 13 sınır kontrol noktasın-
da ve ülke genelindeki 27 karayolları bölge müdürlükle-
rinde bulunuyor. Yaklaşık 500 kart ödeme terminali var.

Elektronik vinyetler ayrıca APİ’nin ortak ağından 
www.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.digitoll.bg, 
www.epay.bg, www.telenor.bg, www A1,bg web site-
leri aracılığıyla satın alınabilir. Ayrıca A1 ve Telenor 
mobil operatörleri, Bulgaristan Postaları, Easy Pay ve 
“Lukoil", "Petrol" ve “OMV” akaryakıt istasyon ağın-
daki gişelerin yanı sıra "Intercapital Group" ağındaki 
Cashterminal terminalleri aracılığıyla da satın alınabilir.

Elektronik vinyetin geçerliliği www.bgtoll.bg web si-
tesinde "Vinyeti kontrol et" düğmesinden kontrol edi-
lebilir. Aracın tescil numarasını ve kayıtlı olduğu ülkeyi 
girerek, APİ’nin ticaret yerleri veya ortaklarına ait tica-
ret yerleri olsun olmasın nereden satın alındığına bakıl-
maksızın herkes elektronik vinyetin son tarihi hakkında 
bilgi alabilir. Vinyetin durumu, “aktif", "süresi dolmuş" 
veya geçerliliği 30 güne kadar gecikmeli bir başlangıçla 
satın alındığında “kullanılmamış" olabilir.

Sosyal Yardımlar Ajansı aracılığıyla e-vinyet sahibi 
olan araç sahipleri, bunların geçerliliğini APİ’nin https://
social.api.bg. web sitesi üzerinden kontrol edebilirler. 
Onlar, "Sosyal Yardımlar Ajansı aracılığıyla verilen 
e-vinyetin doğrulanması" düğmesine basmalılar. Yıllık 
ücretsiz vinyetin süresi ile ilgili bilgiler, arabanın tescil 
numarası girildikten sonra görünür. KH
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Dr. Müh. Hasan Azis: Devlet su temini 
konusunda yerel yönetimlere borçlu

Bulgar i s tan  U lusa l 
Televizyonu’nun (BNT) 
Günden Kalanlar progra-
mına konuk olan Bulga-
ristan Ulusal Belediyeler 
Birliği (NSORB) Başkan 
Yardımcısı ve Kırcaali Be-
lediye Başkanı Dr. Müh. 
Hasan Azis, HÖH’ün yö-
netim politikasının önde 
gelen hedeflerinin temiz 
su, temiz gıda, temiz 
enerji, temiz çevre sağ-
lamak olduğunu kaydetti.

Dr. Müh. Azis, “Kırcaali 
ilçesindeki 117 yerleşim 
yerinden 8’ine ne yazık ki 
21. yüzyılda su temin edil-
miyor. Borovitsa (Çamde-
re) Barajı’ndan su veren 
boru hattının onarımına 
başlanması sayesinde 
Kırcaali ve Momçilgrad 
(Mestanlı) bir su krizi teh-
didi altında değil, ancak 
gerekli finansman devlet 
bütçesinden sağlanmadı” 
diye belirtti.

NSORB Başkan Yar-
dımcısı, “Yerel yönetim 
sadece Kırcaali'de de-
ğil, tüm ülkede, belediye 
başkanlarının siyasi ren-
gi ne olursa olsun, sahip 
olduğu bütçenin büyük 
bir bölümünü sadece su 
sorunlarını çözmek için 
harcıyor. Kırcaali'de mil-
yonlarca leva ile finanse 
ettiğimiz birkaç yerleşim 
yerinin içme suyu pro-
jesi var. Bu projeler için 
belediyenin yerel gelirle-

rinden kaynak ayırıyoruz, 
ardından edindiğimiz bu 
varlıkları Su Temini ve 
Kanalizasyon Şirketi’ne 
(VİK) aktarıyoruz ve o da 
ücret tahsil etmeye başlı-
yor” dedi.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı, “Bu açıdan devletin 
belediye başkanlarına, 
yerel yönetime borçlu ol-
duğunu düşünüyorum” 
diye kaydetti.

Dr. Müh. Azis, “HÖH, 
Çevre ve Su Bakanının 
istifasını ve tüm hükü-
metin istifasını talep etti, 
çünkü hükümet altyapı 
olduğu halde özellikle 
büyük şehirlerde su krizi 
yaşanmasına izin vere-

mez. NSORB, Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındırlık 
Bakanlığının su temini ve 
kanalizasyon şirketlerinin 
konsolidasyonu projesine 
karşı çıktı. Bu sistem ça-
lışmıyor - belediye baş-
kanlarının hangi yerleşim 
yerlerinin, mahallelerin 
veya sokakların müdaha-
leye ve onarıma ihtiyacı 
olduğunu söyleme imka-
nı yok, bu valinin şahsın-
da devlet tarafından dikte 
ediliyor” diye kaydetti.

Dr. Müh. Azis, NSORB 
Yönetim Kurulunun turizm 
profiline sahip olan ve em-
lak vergisinden % 5 daha 
düşük gelir ve geçen yıla 
göre turist vergisinden % 

15 daha düşük gelir elde 
eden küçük belediyeler 
için ek fon sağlamayı ba-
şardığını anımsattı.

Belediye başkanlarının 
hükümete, Bölgesel Kal-
kınma ve Bayındırlık Ba-
kanlığı tarafından yöneti-
lecek ve 300 milyon leva 
tutarında bir mali kaynağa 
sahip olacak İlçe Yolları 
Fonu oluşturulmasını tek-
lif ettiklerini, ancak bunun 
yeni bütçe tasarısına yan-
sıtılmadığını belirten Azis, 
“Belediye başkanları için 
önemli bir soruya merke-
zi hükümetten bir cevap 
yok - belediye hastaneleri 
neden yıllar içinde kapatıl-
dı?” dedi.

Dr. Müh. Azis, “Kırcaali 
ilçesinde Sağlık Bakanı 
tarafından getirilen ted-
birler gözetilmekte ve 
belediyeler ayrıca sağ-
lık sistemini kapasitesini 
zorlamaktan kaçınmak 
için ek tedbirler alıyor. 
123 belediye hastanesin-
den 73'ü doğrudan koro-
navirüs salgınıyla müca-
delede yer alıyor ve kriz 
yönetiminde 198 kamu 
hastanesine yardım edi-
yor” diye belirtti.

NSORB Başkan Yardım-
cısı, “Mensup olduğumuz 
siyasi güç ne olursa ol-
sun, tüm belediye baş-
kanları belediye hastane-
lerinin korunmasının arka-
sında durduk ve en küçük 

yerleşim yerlerinde olan-
ların bile varlığını sürdür-
mesi için çaba sarf ettik. 
Belediye başkanlarının 
politikasının doğru oldu-
ğu şu anda bir kez daha 
anlaşıldı. Ne kadar borcu 
olursa olsun, her yerleşim 
yerinin bir sağlık kurumu-
na ihtiyacı var. Ve beledi-
ye hastanelerinin borçları 
raporlanarak insan haya-
tıyla karşılaştırılamaz. Her 
ne pahasına olursa olsun 
belediye hastanelerini 
elinde tutmayı başaran 
tüm meslektaşlarımıza 
teşekkürler. Şimdi bu 73 
sağlık kuruluşu olmasay-
dı, küçük yerleşim yerle-
rinde salgının ilk dalgasını 
kim karşılayacaktı?!” dedi.

Bulgaristan’a ilk Covid-19 aşısının yılsonunda gelmesi bekleniyor
B a ş b a k a n  B o y k o 

Bor i sov 'un hükümet 
üyeleriyle düzenlediği 
çalışma toplantısında 
Bulgaristan'a gelecek 
olan Covid-19 'a kar-
şı ilk aşıların Pfizer / 
Biontech'in aşısı olup ilk 
dozların 2020'nin sonun-
da gelmesi beklendiği 
açıklandı.

Sofya, 100 bin kişiye 
düşen vaka sayısının 
1000’in üzerinde olduğu 
en yüksek hastalık ora-
nına sahip iller katego-
risinden kurtuldu, ama 
Gabrovo ve Köstendil bu 
kategoride kalmaya de-
vam ediyor.

Sağlık Bakanı Kostadin 
Angelov, “İlk aşılananlar 
risk grupları olacak - sağ-
lık görevlileri ve polisler 
dışında başka kategori-
de insanlar da bu gruba 
ekleniyor. Huzurevlerin-
de bulunan yaşlılar, Co-
vid-19 salgınıyla müca-
delede ön saflarda yer 
alan öğretmenlerå son 
derece önem vermeliyiz. 

Aşının tedariki için lojistik 
altyapıyı oluşturma konu-
sunda ilerliyoruz - ön ve-
rilere göre, Bulgaristan'a 

gelmesini umduğumuz 
ilk aşı, muhtemelen yeni 
yıldan önce veya gelecek 
yılın başında Pfizer’in aşı-
sı olacak. Gerekli lojistik 
altyapıyı geliştirdik – ül-
kemize ilk olarak bu aşı-
dan 125 000 doz gelecek” 
dedi.

Başbakan Borisov, sal-
gın önleyici tedbirler ile 
ekonomik tedbirler ara-
sında bir denge olması 
gerektiğine inanıyor. Bori-
sov, “Bu hafta son derece 
önemli, çünkü plato döne-
mine girip girmediğimizi, 

vakalarda azalma olup ol-
madığını göreceğiz. İkin-
ci hafta hastaneler üze-
rindeki yükü ve durumun 

ne olduğunu 
gö rec e ğ i z . 
Ondan son-
ra kreşler i, 
anaokul lar ı 
açmayı dü-
şünebi l i rs i -
niz,  onlar ı 
21 Aralık'ta 
açmaya ka-
rarlıyız” dedi.

Başbakan, “Tanrıya dua 
ediyorum ki, rakamlar 
böyle olsun ve işletmeler 
kendi parasını kendileri 
kazansın ki katma de-
ğer vergisi (KDV) oranını 
yüzde 10 seviyesinde tu-
tulabilelim. KDV oranını 
yüzde 9’a düşürdüğümüz 
faaliyetlerde vergi oranını 
bu seviyeyi tutabilelim. 
Ama tüm bunlar işletme-
leri destekliyor” diye ifade 
etti.

Kapatılan işletmelerin 
cirosunun yüzde 1'inin 
telafi edilmesi için tazmi-

nat başvurusu yapması 
çok yakında bir gerçek 
olacak. Tazminat öde-
mesi için Bulgaristan'daki 
AB’den sağlanan fonların 
yönetimi ve tüketiminin iz-
lenmesi için bilgi sistemi 
(İSUN 2020) üzerinden 
elektronik olarak başvuru 
yapılacak.

Ekonomi Bakanı Lıçe-
zar Borisov, “Prosedürün 
son derece hızlı olmasını, 
başvuru belgelerinin bir 
hafta içinde verilmesini ve 
benzer bir süre içinde Milli 
Gelir Ajansı bütçesinden 
sağlanacak kaynaklarla 
tazminatların ödenmesini 
bekliyoruz, bu fonlar daha 
sonra Yenilikçilik ve Reka-
bet Edebilirlik Operasyo-
nel Programınca geri öde-
necek” diye belirtti.

Başbakan Yardımcısı 
Tomislav Donçev, “Bu 
paraların, destek için bu 
yıl içinde başvuran işlet-
melere üç haftalık kısıtla-
maların kaldırılmasından 
hemen sonra ulaşmasını 
umuyorum” diye ekledi.

Ebeveynler çocukları 
için vergi indiriminden 

yararlanabilecek
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar 

(GERB) partisi, önümüzdeki yıldan itibaren gelirleri-
ne bakılmaksızın tüm ebeveynlere çocukları için aile 
yardım ödeneği verilmesi fikrini değiştirdikten sonra 
bugün Mecliste süren 2021 yılı merkezi yönetim bütçe 
kanunu tasarısı görüşmeleri kapsamında ebeveynler 
2021’den itibaren vergi indiriminden yararlanmalarına 
karar verildi.

Yeni kanun hükümlerine göre, ebeveynlerden birinin 
yıllık vergilendirilebilir geliri bir çocuk için 4 500 leva, 
iki çocuk için 9 000 leva ve üç veya daha fazla çocuk 

için 13 500 leva azaltılacak.
Gelir vergisi oranı % 10 olduğuna göre bu, ebevey-

nin ödemesi gereken vergi tutarının bir çocuk için 450 
leva, iki çocuk için 900 leva ve üç veya daha fazla 
çocuk için 1 350 leva azaltılacağı anlamına geliyor. 
Ebeveynler bu vergi indiriminden bir kereye mahsus 
olmak üzere yararlanacak.

Ancak önlem, 2021’de gelir vergisi beyannamele-
rini dikkate aldığı için ebeveynler tarafından 2022’de 
hissedilecek.

Birleşik Vatanseverler İttifakı Eşbaşkanı İskren 
Veselinov, “Şimdi bir çocuk için vergi indirimi miktarı 
sembolik olan sadece 20 leva” dedi.

Üyelerinin her biri için aylık 510 levaya kadar resmi 
geliri olan çocuklu aileler, eğer ebeveynler çalışırsa 
veya Milli Gelirler Ajansına (NAP) başka vergilendi-
rilebilir gelir beyan ettiyse, hem çocuk parası alacak 
hem de vergi indiriminden yararlanacaklar.

Gelecek yıl da aylık çocuk parası sadece düşük 
gelirli ebeveynlere verilecek. Bu para bir çocuk için 
40 leva, iki çocuk için 90 leva, üç çocuk için 135 leva, 
dört çocuk için 145 leva ve sonraki her çocuk için 20 
leva miktarında olacak.



  Kırcaali Haber 516 Aralık 2020 HABERLER

Yunanistan - Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği 
Programı kapsamında proje çalışmaları başladı

Ardino (Eğridere) Be-
lediye Başkanı Müh. İz-
zet Şaban, 2014 - 2020 
Yunanistan - Bulgaristan 
İNTERREG V-A Sınır 
Ötesi İşbirliği Programı 
kapsamında finanse edi-
len “Geçmişte ve Gele-
cekte Ardino ve Dimeto-
ka” (ARDİKO) projesinin 
faaliyetlerinin yürütülme-
si için kurulan şantiyenin 
açılışını yaptı.
Proje yöneticisi Ar-

dino Belediyesi olup 
Yunanistan’ın Evros 
(Meriç) iline bağlı Dime-
toka Belediyesi ise proje 
ortağı.
Proje, en önemlisi 

"Dyadovtsi (Dedeler) 
köyü – Şeytan Köprüsü 
arasındaki ilçe yolunun 
yeniden inşası ve reha-
bilitasyonu" olmak üzere 
4 alt faaliyet içermekte.
Proje kapsamında ay-

rıca Şeytan Köprüsü'ne 
giden Arnavut kaldırım-
lı bir yaya yolu yeniden 
inşa edilecek ve Dya-
dovtsi köyünün toprak-
larında iki kameriye inşa 
edilecek. Onların birisi 
Dyadovtsi köyünde olup 

çeşme ile birlikte inşa 
edilecek.
Belediye Başkanı Müh. 

Şaban, “Turistik altyapı-
nın inşası, taşınmaz kül-
türel değerlerin erişimi-
nin ve çekiciliğinin sağ-
lanmasında önemli bir 

rol oynamakta. Ardino 
Belediyesinin bu yöndeki 
çalışmaları önümüzdeki 
programlama dönemin-
de de devam edecek” 
diye kaydetti.
Şantiye açılış töreninde 

Belediye başkan yardım-

cıları Necmi Mümünho-
cov ve Nasko Kiçukov, 
“Solak M.S.”inşaat şir-
ketini temsilen Levent 
Cebeci, “Pe & Pe Engi-
neering ” yapı denetim 
şirketinin temsilcisi, yaya 
yolunun yeniden inşa-

at işlerini projelendiren 
Müh. Taner Bekir ve Ar-
dino Belediyesi Mimar-
lık, Bayındırlık İşleri ve 
Belediye Mülkiyeti Daire 
Başkanı Müh. Rosen 
Haciev hazır bulundular.
           Güner ŞÜKRÜ

Ardino Belediyesi, üç köyde 
daha sokakları yeniledi

Ardino (Eğridere) Belediyesi, küçük yerleşim yer-
lerinde sokaklarda bakım onarım ve asfaltlama ça-
lışmalarına devam ediyor. Hafta içinde Pravdolyub 
köyü merkez Hatipler Mahallesi sokaklarının yanı 
sıra Çubrika (Dallıca) ve Golobrad (Kösehasan-

lar) köylerindeki sokaklar yeniden asfaltlandı. Yol 
kesimlerinde yapılan onarım çalışmaları, Ardino 
Belediyesinin bu yılki sermaye giderleri programı 
kapsamında finanse edildi.
Üç yerleşim yerinin muhtarları, şahsı ve Pravdol-

yub, Çubrika ve Golobrad sakinleri adına Beledi-
ye Başkanı Müh. İzzet Şaban ve Belediye Meclisi 
şahsında belediye yönetimini, yerleşim yerlerinin 
iyileştirilmesi yöndeki seçmenlere verilen taahhüt-
lerin yerine getirilmesinden dolayı tebrik etti.                                                 

Momçilgrad Belediyesi, 
salgın nedeniyle kapatılan iş 
yerleri için kira almayacak

Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı İlknur 
Kazim, Belediye Meclisine belediyenin mülkiye-
tinde bulunan konut dışı yapıların kiracılarının kira 
ödemekten muaf tutulmasını önerecek. Bu yardım, 

Sağlık Bakanının yeni kısıtlamalar getiren emriyle 
ticari faaliyetleri durdurulan kişi ve şirketlere yö-
nelik yapılıyor. Belediye Başkanı, belediyenin mül-
kiyetinde bulunan yapı ve alanların kiracılarının 
2020 Aralık ayı için kira bedeli ödemekten muaf 
tutulmasını öneriyor. İşletmeleri etkileyen salgının 
yayılmasını önleyici tedbirlerin uzatılması halinde 
önümüzdeki aylarda da kira bedelleri tahsil edil-
meyecek.

Bakan Borisov: Kapatılan 
işletmeleri destekleyeceğiz

Bulgar istan Ulusal 
Televizyonu’nun (BNT) 
sabah programına konuk 
olan Ekonomi Bakanı Lı-
çezar Borisov, “Anti-sal-
gın tedbirlerin ciddiyeti 
ile ekonomideki özgür-
lük arasında bir denge 
aradık. Verdiğimiz ka-
rarlara en önemli değer 
- insanların yaşamları ve 
sağlığı rehberlik ediyor. 
Sağlıklı bir ekonomiye 
sahip olmak için sağlıklı 
bir insan olmalı. Kapalı 
sektörlerden biri resto-
rancılık, ancak alışveriş 
merkezleri dışında ticaret 
sektörü açık kalıyor” diye 
kaydetti.
Borisov, “Ekonomi Ba-

kanı olarak ekonomide 
bir kapanma olmasını 
istemedim, ama bu ted-
birler 21 Aralık'a kadar 
sadece üç hafta süre-
cek. Sonra işletmeler 
tekrar faaliyetine devam 
edecek, biz bu taahhüdü 
verdik. Epidemiyolojik 
durumu hesaba katmalı, 
insanların sağlığını dü-
şünmeli, doktorlarla da-
yanışma içinde olmalıyız. 
Tedbir almak için geç de-
ğil” dedi.
Ücretsiz izin günü ba-

şına 24 leva tazminat 
ödenmesine ilişkin soru 
sorulduğunda Bakan, bu-
nun idari kararla kapatı-
lan sektörler için iyi bir 
önlem olduğunu garanti 

etti. Bu önlem, Çalışma 
ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı tarafından çok 
hızlı bir şekilde uygula-
nacak. Bir bütçe sağlan-
dı, hemen uygulanmaya 
başlayabilir ve etkilenen 
sektörlere dokunabilir.
Borisov, işçilerini elinde 

tutan işverenlere yönelik 
60/40 tedbirinin de uygu-
lanmaya devam ettiğini 
vurguladı.
Bakan, “Bulgaristan, 

Avrupa'nın en kolay ver-
gi rejimlerinden birine 
sahiptir. Bütçe fonları-
mızla ve Avrupa Birliği 
fonlarından sağlanan 
kaynaklarla işletmelere 
yönelik maksimum tu-
tarda destek tedbirleri 
uyguluyoruz” diye belirtti.

Diğer iki başvuru prose-
dürü için öngörülen İno-
vasyon ve Rekabetçilik 
Operasyonel Programı 
bütçesinden yaklaşık 
156 milyon leva kaynağın 
etkilenen sektörlere yön-
lendirildiğini sözlerine 
ekleyen Borisov, “Bu pro-
sedürlerin uygulanması 
ertelenecek, sonlandırıl-
mayacak. Diğer operas-
yonel programlardan ek 
kaynaklar sağlamak için 
de çalışıyoruz. Gerekirse 
bütçe fonlarından da har-
cama yapacağız" diye 
ifade etti.
Borisov, “Bu tür bir idari 

kararla kapatmada iyi bir 
önlemin sabit maliyetle-
rini telafi etmek olduğu 
konusunda işletmelerle 

görüşmeler yapıldı. Şu 
anda başvuruları daha 
da basitleştirmek için bir 
prosedürü kolaylaştırma 
yönünde görüşmeler yü-
rütüyoruz. Ciro yüzdesi 
bazında olması yönün-
de. Önümüzdeki günler-
de bu yüzdenin ne kadar 
olması gerektiğine karar 
vereceğiz” dedi.
İnovasyon ve Rekabet-

çilik Operasyonel Prog-
ramı kapsamında şu ana 
kadar 21 000 mikro ve 
küçük ölçekli işletmelere 
173 milyon leva ödendi. 
Program kapsamında 
yapılan kalan diğer 6000 
proje başvurusu yakında 
değerlendirilecek.
             Kırcaali Haber
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Elektronik oylama makinelerinin 
Şubat’ta teslim edilmesi bekleniyor

Kamu İhale Kurumu, 
önümüzdeki yıl yapılacak 
Parlamento seçimleri için 
9 600 adet elektronik oy-
lama makinesinin tedariki 
konusunda ayrıntılı bilgiler 
verdi. Makinelerin tedarik-
çinin müdahalesi olmadan 
tüm seçimlerde kullanıla-
bilmeleri için kaynak kodu 
da dahil olmak üzere sis-
tem ve uygulama yazılımı-
na sahip olmalı.

36 milyon levalık fiyat, 
elektronik oylama ma-
kinesi tedarikine lojistik 
desteğin yanı sıra önü-
müzdeki yıl yapılacak 
Parlamento seçimlerinde 
Merkez Seçim Komisyo-
nu (MSK), il ve ilçe seçim 
kurulu üyelerinin eğitimini 
de  içeriyor.

İhale teklifleri 29 Kasım 
2020 Pazar günü gece 
yarısına kadar kabul edil-
di.

Yayınlanan ihale ilanın-
dan anlaşılıyor ki, MSK, 
elektronik oylama maki-
nelerinin 10 Şubat'a kadar 
teslim edilmesini bekleye-
cek.

Cihazların partiler halin-

de teslimi söz konusu ise, 
sonuncu parti teslimat 
seçim gününden en geç 
25 gün önce yapılmalı ve 
yazılım seçim gününden 
20 gün öncesine kadar 
kurulmalı.

Başka bir gereksinime 
göre, elektrik kesintisi 
durumunda oylama maki-
nesinin kendi şarjı ile en 

az 30 dakika daha çalı-
şabilmesi ve voltaj dalga-
lanmalarına karşı iyi bir 
korumaya sahip olması 
gerekir.

Seçilen tedarikçi söz-
leşmeyi yerine getirmez-
se, sözleşme bedelinin 
yüzde 150'si tutarında bir 
ceza ödeyecek Kamu hiz-
met alımı ihalesinin mak-

simum değeri 36 milyon 
leva.

Makine alımı sözleşme-
si, özel durumlar nede-
niyle adaylarla görüşül-
meden imzalanmayacak.

Adaylarla müzakere sü-
recinde elektronik oylama 
makinesi ile oylama pro-
sedürünün her seçim türü 
için bir seçmen tarafından 

uygulanması için gereken 
süre, oy makbuzu çıktıla-
rının toplanması sırasında 
oyların gizliliğini garanti 
altına alınması prosedü-
rü, makineli oylamada 
manipülasyonu önleme 
yöntemlerinin yanı sıra 
seçim günü makinelerin 
bakımını sağlama yakla-
şımı ele alınacak.

Elektronik oy kullanma 
makinesi alımı için kamu 
ihalesine herhangi bir Bul-
gar veya yabancı gerçek 
veya tüzel kişi veya bun-
ların birleşmeleri ve kaydı 
yapılan ülkenin mevzuatı-
na göre hizmet sunma 
hakkına sahip diğer her-

hangi bir kuruluş başvu-
ruda bulunabilir. Her aday 
önceden duyurulan ge-
reksinimleri karşılamalı.

İlan edilenden daha yük-
sek bir fiyat teklifi veren 
başvuru sahibi elenecek.

İhale makamı tarafından 
prosedürün ikinci aşama-
sına katılmaya davet edi-
len başvuru sahipleri, tek-
nik parametreler ve fiyat 
teklifi içeren bir ilk teklif 
sunmak zorunda kalacak 
ve kazanan aday, ihale 
değerinin yüzde beşi ora-
nında bir performans ga-
rantisi teminatı sağlamak 
zorunda kalacak.

              Kırcaali Haber

Mikro krediler, daha kolay şartlarda verilecek
Fonların Fonu (FnF) ta-

rafından finanse edilen 
mikro krediler, öncekin-
den daha kolay şartlarda 
verilecek. Amaç, onları 
daha geniş bir nihai alıcı 
yelpazesine sunmak ve 
başvuru sürecini kolaylaş-
tırmak. Değişiklik, FnF’nin 
koronavirüs (Covid-19) 
salgınının ekonomik so-
nuçlarıyla mücadelede 
işletmeleri desteklemek 
için attığı bir başka adım.

Risk paylaşım modeli ile 
mikro kredi vermek için 
Avrupa Sosyal Fonu tara-
fından eş finansman sağ-
lanan 2014-2020 Dönemi 
İnsan Kaynaklarının Ge-
liştirilmesi Operasyonel 
Programınca 23,9 milyon 
leva sağlandı. Fonlar şir-
ketlere üç finansal aracı 
kurumlar (SIS Credit, Mic-
rofund ve First Investment 

Bank (FIB)) aracılığıyla 
ulaşır. FnF, tüm sözleş-
melere kredi koşullarının 
iyileştirilmesini öngören 
ek protokoller imzaladı.

Ek protokoller, kredi alı-
cılarının kapsamını geniş-
letiyor ve şirketler ve 5 yıl 
öncesine kadar kaydını 
yaptıran serbest meslek 
sahipleri artık finansman 
alabiliyor. Şimdiye kadar 

şart, başvuru sahiplerinin 
3'ten az mali yıl tamamla-
mış olmasıydı.

Finansal araç kapsa-
mında bir kredi ile finan-
se edilen harcamaların 
uygunluğunun kanıtlan-
ması için idari işlemler 
kolaylaştırıldı.

Salgının sona erme-
sinden sonraki dokuz 
aylık bir süre boyunca 

Covid-19'un sonuçlarının 
üstesinden gelmek için 
aşağıdaki ek kolaylıklar 
uygulanacak:

- anapara ve/veya kredi-
nin faizi için üç yıla kadar 
ödemesiz dönem olasılığı;

- 5 000 levaya kadar az 
miktarda kredi verme im-
kanı;

- başvuru sahibinin kar 
payı dağıtmamış olması 
şartı kaldırıldı.

Risk paylaşım mode-
li ile mikro kredi, startup 
işletmelerin ve sosyal iş-
letmelerin kurulmasını ve 
geliştirilmesini destekler. 
Kredilerle ayrıca, sahip-
leri altı aydan fazla işsiz 
kalmış, 29 yaşına kadar 
gençler, engelliler olmak 
üzere hassas grupların 
temsilcisi olan işletmeler 
de destekleniyor.

                Kırcaali Haber

Dr. Simidçiev: Covid-19 hastalığını 
geçirenlerin aşı olması anlamsız
NOVA TV'nin Merhaba Bulgaristan programına 

konuk olan göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Aleksan-
dır Simidçiev, “Koronavirüse (Covid-19) karşı etki-
siz ve güvenli olmayan bir aşı piyasaya sürülemez” 
diye kaydetti.

Uzman doktorun ifadesine göre, etkili olması, 
toplu bağışıklık oluşturulması ve salgının ortadan 
kaldırılması için nüfusun % 70'inden fazlasının 
aşılanması gerekiyor. Dr. Simidçiev, aşılamadan 
sonraki 14. günde hücresel bağışıklığın aktive ol-
duğunu belirtti.

Doktor, aşı Bulgaristan'a gelir gelmez şahsen aşı 
olacağını söyledi.

Dr. Simidçiev, aşının hastanelerde saklanmasının 
kolay olduğunu, ancak pratisyen hekimlerin mu-
ayenehanelerine dağıtımının daha zor olduğunu 
anlattı.

Covid-19 ile yeniden enfekte olan kişilerin olup 

olmadığına ilişkin bir soru üzerine Dr. Simidçiev, 
dünyada 30 kişinin yeniden enfekte olduğunun ka-
nıtlandığını açıkladı.

Doktorun ifadesine göre, relaps, kişinin virüsle 
tekrar enfekte olduğu anlamına gelmez, daha ziya-
de semptomların bir süre azaldığı ve sonra yeniden 
ortaya çıktığı anlamına gelir.

Göğüs hastalıkları uzmanı, Covid-19 hastalığını 
geçiren ve yüksek antikor seviyelerine sahip kişi-
lerin aşı olmasının bir anlamı olmadığını belirtti. 
Ancak test sonucunun pozitif olduğunu bilmeden 
aşı yaptıranın bundan herhangi bir zarar görmeye-
ceğini, ancak aşı yaptırmadan da bir fayda görme-
yeceğini söyledi.

Uzman Doktor, “Aşı, bir kişi standart hasta ise, 
olası komplikasyonları 10 bin kat azaltır” dedi.

Otoimmün hastalıkların geliştiğine dair hiçbir veri 
olmadığını kaydeden Dr. Simidçiev, “Bu tür hasta-
lıkların gelişmesi mümkün, ama bu sık görülmeye-
cek” diye ekledi.

Kış mevsiminden dolayı Ardino’da inşaat faaliyetlerine ara verildi
Sonbahar-kış sezonu-

nun başlaması ve mete-
orolojik koşulların kötü-
leşmesi nedeniyle Ardino 
(Eğridere) kasabasında 
yeni sokakların, kaldırım-
ların ve bunlara ekli tesis-
lerin ve yerlerin inşası ve 
mevcut olanların yeniden 
inşası ve rehabilitasyonu 
projesinin uygulanması-
na ilişkin inşaat ve mon-
taj işlerine ara verildi. 

Bu amaçla gerekli tüm 
faaliyetler yönetmelikle-
re uygun olarak yapıldı. 

Elverişli hava 
ko ş u l l a r ı n d a 
inşaat faaliyet-
lerine yeniden 
başlanacak.

Projenin ana 
hedefi, Ardino 
i lçes i  sak in -
lerinin yaşam 
kalitesini iyileş-
tirmek. İlçe mer-

kezinin “Rodopi”, “İvan 
Vazov”, “Şipka”, “Repub-

likanska”, “Sofya”, Orlovi 
Skali” sokakları ve “Gori-
çevo” semtinde yer alan 
sokakların yenilenmesi 
öngörülüyor.

Belediye Başkanı Müh. 
İzzet Şaban, ”Arzumuz, 
ilçede teknolojik süreçle-
re tam bir uyum içerisin-
de kaliteli inşaat faaliyet-
leri gerçekleştirmek” diye 
kaydetti.

               Güner ŞÜKRÜ
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Sağlık çalışanları maaşlarına prim teşviki 
tutarından başka ek ödeme yapılacak

Meclis Genel Kuru-
lunda ikinci okumada 
yapılan oylamada onay-
lanan Ulusal Sağlık Si-
gorta Kasasının (NZOK) 
2021 yılı bütçe taslağı, 
koronavirüs (Covid-19) 
salgınıyla mücadele-
de ön saflarda yer alan 
sağlık personeline ayda 
1000’er leva prim teşvi-
ki tutarıyla birlikte önü-
müzdeki yıldan itibaren 
salgın dönemi boyunca 
maaşlarına ek ödemeler 
yapılmasını öngörüyor.
Bu aylık ek ödeme 

doktorlar için 600 leva, 
hemşireler ve sağlık 
uzmanları için 360 leva 
ve sağlık memurları için 
120 leva miktarında ola-
cak. Sadece brüt maaş 
tutarı 5 000 levayı aşan 
doktorlara ek ödeme ve-
rilmeyecek.
NZOK’un 2021 yılı büt-

çesi yaklaşık 5 milyar 
leva olacak ve bu tutar 

2020 yılı bütçesinden 
340 milyon leva daha 
fazla olacak. İlaç alımı 
için ayrılan kaynak mik-
tarı 1,3 milyar levayı bu-
luyor. Bulgaristan Sosya-
list Partisi (BSP) İttifakı 
milletvekili Prof. Dr. Ge-
orgi Mihaylov, NZOK’un 

rezervlerinin ayrı faaliyet 
türlerine göre paylaştırıl-
dığı konusunda uyardı.
Milletvekili, Covid-19 

faaliyetleri dışında diğer 
her şeyin durduğunu ve 
sağlık kurumlarına bel-
li olmayan sebeplerle 
% 85’lik pay verildiğini 

vurguladı. Prof. Mihay-
lov, “Salgında üçüncü 
dalga da beklendiği 
halde toplu test uygu-
laması için 100 milyon 
leva nasıl yetecek” diye 
sordu. Milletvekili ayrıca 
doktorlara, hemşirelere 
ve sağlık memurlarına 

ek ödeme için para ol-
duğuna göre neden la-
boratuvar teknisyenleri 
için para olmadığını ve 
sağlık kuruluşlarının ti-
cari kuruluşlar olup ça-
lışanların maaşlarının 
miktarının elde edilen 
kâra göre oluştuğu halde 
neden bu paranın hasta-
ne faaliyetlerine gittiğini 
sordu. BSP Milletvekili 
Valentina Mihaylova, 
NZOK bütçesinde idari 
faaliyetler için daha az, 
personel giderleri ve diş 
hekimliği hizmetleri için 
ise daha fazla para ayrıl-
masını istedi. Eski Çalış-

ma ve Sosyal Politikalar 
Bakanı ve Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Milletvekili Hasan Ade-
mov, faaliyet hacmi, dü-
zenleyici faaliyetler ara-
cılığıyla sağlık sisteminin 
aşırı düzenlenmesinden 
dolayı bütçe kanunu ta-
sarısının 3. ve 4. mad-
desinin iptal edilmesini 
istedi. HÖH Milletvekili 
Dr. Nigar Cafer, “Sadece 
birkaç paragraftan sonra 
harcama limitini aşan fa-
aliyetlerin ödenmesi söz 
konusu - mantık nerede” 
diye sordu.
           Kırcaali Haber

Milletvekilleri, GERB’in Büyük Halk 
Meclisinin toplanması önerisini reddetti

GERB partisinin Büyük 
Halk Meclisinin toplanma-
sına ilişkin önerisi, Meclis 
Genel Kurulunda yapılan 
oylamada beklendiği gibi 
111 oyla reddedildi.

Oylamaya Meclis Genel 
Kurulu salonunda bulu-
nan 205 milletvekili ve 7 
milletvekili video konfe-
ransla bağlanarak katıldı.

Büyük Halk Meclisini 
toplama kararı kabul edi-
lebilmesi için 160 millet-
vekilinin, yani milletvekil-
lerin üçte ikisinin öneriyi 
desteklemesi gerekir.

Mecliste toplam 95 kol-
tuğa sahip olan BSP İtti-
fakı ve HÖH partilerinin 
yeni Anayasa tasarısının 
kesinlikle desteklemeye-
ceğini beyan etmelerin-
den sonra matematiksel 
hesaplamalar, önerinin 
kabul edilmesi için gere-
ken oyların toplanamaya-
cağını gösteriyor.

GERB’in yeni Anayasa 
tasarısı 14 Ağustos’ta 
açıklandı ve toplam 127 
GERB, Birleşik Vatanse-
verler İttifakı, İrade Parti-
sine mensup ve bağımsız 
milletvekillerinin bir kıs-
mının imzasıyla Meclise 
sunuldu.

Yeni Anayasa kabul 
edilmesi önerisi Ağustos 
ayında bizzat Başbakan 
Boyko Borisov’dan geldi. 
O zaman Sofya ve ülke-

nin diğer büyük şehirle-
rinde kalabalık hükümet 
karşıtı protesto eylemleri 
yapıldığı bir sırada Bori-
sov, Büyük Halk Meclisi-
nin toplanmasını ve yeni 

Anayasa kabul edilmesi-
ni önererek, ülkede siyasi 
sistemin yeniden yapılan-
dırılması gerektiği argü-
manını ileri sürdü. Başba-
kan, Büyük Halk Meclisi 
seçimleri yapılmasına ka-
rar verildiği gün görevin-
den istifa edeceğine dair 
söz verdi. Bu fikir hem 
siyasi çevrelerde hem de 
kamuoyunda ciddi tepki 
çekti ve protestocular ta-
rafından kesin bir şekilde 
reddedildi.

Yeni Anayasa tasarısının 
hazırlanmasında yer alan 
eski Adalet Bakanı Dana-
il Kirilov, bundan kısa bir 
süre sonra görevinden 
istifa etti. Bir sürü eleş-

tirilerden sonra tasarıda 
değişiklik yapıldı ve daha 
sonra İrade Partisi mil-
letvekillerinin imzalarıyla 
Meclis Başkanlığına su-
nuldu. Tasarı, milletvekili 

sayısının 240’tan 120’ye 
düşürülmesini ve Büyük 
Halk Meclisinde millet-
vekili sayısının 400’den 
280’e düşürülmesini ön-
görüyor.

Yeni Anayasa tasarısı ile 
ilgili özel bir komisyon da 
kuruldu. GERB partisinin 
hukukçularından biri olan 
Desislava Atanasova’nın 
başkanlığındaki komis-
yonda ancak GERB, 
Birleşik Vatanseverler 
İttifakı, İrade Partisinden 
milletvekilleri ve bağımsız 
milletvekili Spas Pançev 
yer alıyor.

Geçici komisyonun aka-
demik çevrelerden adını 
duyurmuş akademisyen-

lerle istişarelerde bulu-
narak Anayasa tasarısı 
hakkında görüşünü bildir-
mesi gerekiyordu, ancak 
iki aylık çalışma süresi 
boyunca sadece bir otu-
rum gerçekleştirerek ça-
lışma esas ve usullerini 
kabul etti.
Birkaç gün önce yeni 

Anayasa tasarısını ol-
dukça eleştiren Venedik 
Komisyonunun görüşü 
de açıklandı. Avrupa 
Konseyi’ne bağlı Vene-
dik Komisyonu raporun-
da, anayasa değişiklik-
leri için ilk adımlardan 
önce uygun bir kamuoyu 
tartışması yapılmamasın-
dan ve tekliflerin herhan-
gi bir dış katkı olmaksızın 
Meclis çoğunluğunu oluş-
turan partiler tarafından 
taslak haline getirilme-
sinden ve bazı önerilerin 
gerekçelerinin yeterince 
açıklanmamasından do-
layı üzüntü duyduğunu 
belirtti.
Önümüzdeki hafta ise 

Anayasa Mahkemesi, 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev’in Mecliste kuru-
lan geçici komisyonun 
mevcut Anayasa’ya aykırı 
bir biçimde kurulduğuna 
karar vermesi talebine 
ilişkin kararını açıklaya-
cak. Artık bu kararın bir 
anlamı kalmadı.
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AB’nden pandemi süreciyle 
başa çıkmak için mali yardım

Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev kabine 
toplantısında, ”Önümüzdeki yıl Bulgaristan, pan-
deminin sonuçlarıyla başa çıkmak için REACT-EU 
mali yardım mekanizması kapsamında 804 milyon 
leva yardım alacak” diye açıkladı. Kabine toplantı-
sında 2014-2020 dönemi operasyonel programları 
kapsamında pandeminin neden olduğu krizin üs-
tesinden gelmek için Avrupa Birliği’nin (AB) yeni 
mali yardım aracı olan REACT-EU ile sağlanacak 
fonların 2021 mali yılı için dağıtımına ilişkin öneri 
onaylandı.

Donçev, krizin etkileriyle başa çıkmak veya 
pandemi risklerini azaltmak için şimdiye kadar 
AB’nden hiçbir miktarda ek yardım alınmadığına 
işaret etti. Başbakan Yardımcısı, “Tüm fonlar, ye-

niden programlama veya operasyonel program-
ların geleneksel önceliklerine yönelik projeler için 
ayrılan fonların krizle başa çıkmamıza yardımcı 
olan iki ana mali yardım aracına aktarılması paha-
sına sağlanıyor. Bunlar İnsan Kaynaklarının Geliş-
tirilmesi Operasyonel Programı ve Yenilikçilik ve 
Rekabetçilik Operasyonel Programı"” diye ekledi.

REACT-EU mali yardım mekanizması kapsa-
mında yardım, 2021 ve 2022 için AB bütçeleri 
çerçevesinde iki dilim halinde dağıtılacak ve üye 
devletler için 2022 yılı destek miktarı önümüz-
deki yılın sonbaharında belirlenecek. 2021'de 
Bulgaristan’da sağlık ürünleri ve hizmetlerine ya-
pılan yatırımlara, küçük ve orta ölçekli işletmelere 
yatırım desteğine, istihdam programları ve serbest 
meslek sahiplerine yönelik destekleyici tedbirler 
finanse edilecek. En Yoksullar İçin Avrupa Des-
tek Fonu tarafından desteklenen Gıda ve / veya 
Temel Malzeme Desteği Operasyonel Programı 
kapsamında Sıcak Öğle Yemeği projesinin sür-
dürülmesi için de kaynak ayrılması öngörülüyor.



  Kırcaali Haber 816 Aralık 2020

   16 Декември  2020     (Сряда)     Година: XIV     Седмичен вестник за актуални новини     Брой: 540      Цена 1,00 Лв. 

КЪРДЖАЛИХАБЕР

Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET;  Yazı İşleri Sorumlusu: Sebahat NECİB;  Muhabirler: Resmiye MÜMÜN; Nilgün APTİ;  Adres: Kırcaali, 6600, 
«Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10;   e-mail: kircaalihaber@gmail.com;    www.kircaalihaber.com    GSM.: +359 877 40 36 38      ISSN 1313 - 6925

Гл. редактор: Мюзекки АХМЕД ; Pедактор: Себахат НЕДЖИБ ;  Репортери:  Ресмие МЮМЮН, Нилгюн АПТИ  Адрес на редакцията: Гр. 
Кърджали, 6600;  Бул. “България”  № 53,  ет. 2,  офис № 10;   Издава: „СЕНИ МЕДИЯ“ ЕООД;  Кат. № 2454; год. абонамент: 50,00 лв.   

Bulgaistan'da İslam dini öğretmenliği kursu başladı

Bulgaristan Eğitim ve Bilim Ba-
kanlığı öncülüğünde Bulgaristan 
Başmüftülüğü, Sofya Yüksek İs-
lam Enstitüsü ve Sofya Kütüp-
hanecilik ve Bilgi Teknolojileri 
Üniversitesi ile ortaklaşa yürü-
tülen bir eğitim projesi başla-
dı. Proje kapsamında ülkedeki 
Müslüman topluluğuna mensup 

öğretmenlere yönelik İslam dini 
öğretmenliği kursu düzenleni-
yor.

Başmüftülük Eğitim Dairesi 
Başkanı Amir Feleti, grandmuf-
ti.bg sitesine verdiği röportaj-
da, “Proje, başarılı bir şekilde 
İslam dini öğretmenliği kursunu 
bitiren ülkedeki Müslüman top-

luluğuna mensup öğretmenle-
rin, devlet okullarında seçmeli 
ders olarak okutulan İslam din 
dersi öğretmenliği yapma hak-
kına sahip olmasını amaçlıyor” 
dedi. Feleti, bu epidemiyolojik 
durumda projenin online olarak 
uygulanacağını söyledi. Kursa 
ülkenin farklı bölgelerinden 21 

öğretmen katılacak. Eğitimden 
sonra halihazırda öğretmenlik 
yapan kursiyerlerin bitirme sı-
navına girmeleri gerekecek.

Sınavı başarılı bir şekilde ge-
çenler, ülkedeki devlet okulların-
da seçmeli ders olarak okutulan 
İslam Dini dersini verme hakkı-
na sahip olacak.

Proje, proje ortağı kurumların 
temsilcilerinin katıldığı çevrimi-
çi bir toplantı ile 23 Kasım 2020 
Pazartesi günü başladı. Katı-
lımcılar arasında Sofya Yük-
sek İslam Enstitüsü Rektörü 
de olan Başmüftü Dr. Mustafa 
Hacı, Başmüftülük Eğitim Da-
iresi Başkanı Amir Feleti, Sof-

ya Yüksek İslam Enstitüsünde 
görevli öğretim üyeleri Dr. Arif 
Abdullah ve Dr. Emine Bayrak-
tarova vardı.

Toplantıya ayrıca Sofya Kütüp-
hanecilik ve Bilgi Teknolojileri 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İrena Peteva, aynı üniversite-
nin eski rektörü Prof. Dr. Stoyan 
Dençev ve öğretim üyesi Prof. 
Dr. Jorjeta Nazırska ve başka 
resmi konuklar katıldı.

Tüm katılımcıları selamlayan 
Başmüftü Dr. Hacı, sağlanan 
fırsat ve bu ortak eğitim proje-
sinde çeşitli kurumlar arasında-
ki iyi ve başarılı iletişim için özel 
olarak teşekkür etti. KH

Kırcaali tiyatrosu, dijital 
tiyatro projesi geliştirdi
Avrupa Tiyatroları Platformu, Avrupa Tiyatro Konvansiyonu (ETC) 

üyelerini desteklemek için bir hibe programı geliştirmek için Aralık 
ayının başından itibaren önümüzdeki yıl Mart ayına kadar sürecek 

çalışmaya başla-
yacak.

Bu, Kırcaali Ti-
yatro ve Müzik 
Merkezi de dahil 
olmak üzere 25  
ülkeden 42 kamu 
tiyatrosu ağının bir 
sonraki uluslara-
rası konferansının 
sonuçlanmasın-
dan sonra netleş-
ti. Avrupa Komis-

yonunun Yaratıcı Avrupa Programının finanse edilmesi yönündeki 
platformun görevi, hibelerin dağıtılacağı bir plan geliştirmek.

Yüzde 80/20 ilkesine göre yılda 625 bin avro tahsis edilecek. Bu 
miktarın büyük bir kısmı, ETC aracılığıyla Avrupa Komisyonundan 
gelecek, daha az miktarı ise ilgili tiyatro tarafından eş finansman 
şeklinde karşılanacak.

Tiyatro sanatı yapıtının izleyiciye farklı yollardan ulaşması amaç-
lanıyor. Doğrudan temas fırsatlarını artırmanın yolları aranacak. 
Sadece kendi tiyatrolarında değil, oyun sergileme alanlarını ge-
nişletmek amacıyla ortak yapımlar aracılığıyla bir tiyatrolar ağı 
oluşturulacak.

Ortak projelerde sadece ETC üyeleri yer alamayacak. Aktör-
ler ve oyun ekibi olmak üzere tiyatro yapıtının yaratıcıları ile oyun 
gösterimleri üzerine odaklanılacak. Kırcaali tiyatrosu programa 
dahil edilmek üzere ilk başvurusunu dijital tiyatro ile ilgili bir proje 
ile sundu. KH

Naim Süleymanoğlu’nun evinin müzeye 
dönüştürülmesine yönelik ilk adım atıldı

Dünyaca ünlü halterci Naim 
Süleymanoğlu’nun Mestan-
lı’daki evinin müzeye dönüş-
türülmesine yönelik ilk adım 
atıldı.
Momçilgrad (Mestanlı) Bele-

diye Meclisi, oybirliğiyle Bele-
diye Başkanı İlknur Kazim’in 
evin kurulduğu arazinin be-
lediyenin özel mülkiyetinden 
kamu mülkiyetine dönüştürül-
mesi önerisini onayladı.
Naim’in iki katlı evi, Momçilg-

rad kasabasındaki stadyumun 
karşısında bulunuyor. Ailesi, 
Naim Süleymanoğlu'nun doğ-
duğu yer olan Ptiçar (Ahatlı) 
köyünden 1978'de bu eve ta-
şındı. O zamanlar geleceğin 
Olimpiyat şampiyonu sade-
ce 11 yaşındaydı. Aile, tota-
liter rejimin çöküşüne kadar 
Momçilgrad'daki evlerinde 
yaşamaya devam etti. Ailesi, 
1990'ların başında o zaman 
Türkiye'de yaşayan Naim 
Süleymanoğlu'nun yanına ta-
şındı.
Türkiye Cumhuriyeti Sofya 

Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün 
Eylül ayında kasabayı ziya-

reti sırasında Başkan  İlknur 
Kazim, kendileriyle Naim’in 
evini müzeye dönüştürme 
fikrini paylaşmıştı. İkili o za-
man Naim Süleymanoğlu'nun 
annesi Hatice'yi ve ardından 
Dünya ve Olimpiyat şampi-
yonunun yaşadığı evi ziyaret 
etmişti.
İlknur Kazim, “Naim Süley-

manoğlu, Momçilgrad'ın en 
ünlü sakini ve ilçemizin tarihi-
nin bir parçası. Ortak çabalar-

la Naim'in evini Momçilgrad'ın 
simgelerinden biri haline ge-
tirebileceğimize inanıyorum” 
diye kaydetti.
Yerel Meclis Başkanı Ersin 

Ömer, “Naim'in evini müzeye 
dönüştürme önerisi, tüm Bele-
diye Meclis üyeleri tarafından 
oybirliğiyle onaylandı, ancak 
bizim için daha da önemlisi 
şimdiden Momçilgrad sakin-
lerinden büyük destek almış 
olması” dedi.  KH


