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Kırcaali Ve Çorlu Kardeş Şehir Oldu
eylül ayının başında başladı. O
zaman dönemin belediye başkanları İsmet Saraliyski ve Ünal
Baysan tarafından iki belediye
arasındaki bağların ve ilişkilerin

geliştirilmesi için bir protokol imzalandı” diye anımsattı.
Kırcaali Belediye Başkanı, “Bu
30 yıllık dönem içerisinde ilişkiDevamı 3’te

HÖH Kırcaali İl Yönetimi
İftar Yemeği Verdi

Kırcaali merkezinde verilen iftara katılan konuklar arasında Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök,
Azerbaycan’ın Sofya Büyükelçisi Hüseyin Hüseyinov, Türkiye'nin
Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Kırcaali Bölge Müftüsü
Basri Eminefendi, HÖH Kırcaali Milletvekilleri, HÖH Kırcaali
İl Başkanı Resmi Murad, Kırcaali İlindeki belediye başkanları,
HÖH İlçe başkanları yer aldı.
HÖH Genel Başkan Yardımcısı ve Kırcaali Belediye Başkanı
Dr. Müh. Hasan Azis, yaptığı selamlama konuşmasında, “Bugün
bu verilen iftarda daha iyi olmanın, komşumuza yardım etmenin,
birbirimizi sevmenin, barış ve uyum içinde yaşamanın ne kadar
Kırcaali İş Geliştirme Merkezi salonunda düzenlenen
törende Kırcaali Belediyesi ile
Türkiye’nin Çorlu Belediyesi
arasında Kardeş Şehir Protokolü ve Elektronik İdari Hizmetlerin Sunumu Konusunda İş Birliği
Anlaşması imzalandı. Belgeler,
Kırcaali Belediye Başkanı Dr.

Müh. Hasan Azis ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt
tarafından imzalandı. Belediye
Meclis toplantısının başında düzenlenen imza töreninde Mecliste yer alan tüm parti grupları,
Çorlu Belediye Meclis üyeleri ve
Çorlu Belediye Başkan yardımcıları hazır bulundu.

Kardeş şehir protokolünün imzalanması, 2021 yılında iki belediye meclisinin onayından sonra
mümkün oldu.
Dr. Müh. Hasan Azis, belgeleri imzaladıktan sonra yaptığı selamlama konuşmasında,
“Kırcaali ve Çorlu belediyeleri
arasındaki ilk temaslar 1992 yılı

Bulgaristan 2026'ya kadar AB’den
6,5 milyar avroluk finansman alacak
Avrupa
Komisyonu,
B ul g ar i st an’ın Av r upa
Birliği’nden (AB) finansman almak üzere sunduğu Kalkınma
ve Sürdürülebilirlik Planı'na yeşil ışık yaktı.
Bulgaristan’a gelen Avrupa
Komisyonu (AK) Başkanı Ursula Von der Leyen, Başbakan
Kiril Petkov ile görüşmesinin
ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda
bulundu.
Von der Leyen, "Başlıca önceliklerimiz; temiz enerji alanındaki ‘Yeşil Anlaşma’, dijitalleşme ve yatırımlar olacak.
Bulgaristan’ın hazırlayıp sunduğu Kalkınma ve Sürdürülebilirlik
Planı çok başarılıdır." dedi.

Plandaki Bulgaristan’ın finansman alacağı projelerin yüzde
60’ının çevre dostu yeşil ener-

jiye yönelik olduğunu aktaran
Von der Leyen, “Yasal düzenleDevamı 2’te

önemli olduğunu kendimize hatırlatıyoruz. Bu akşam Kırcaali
bölgesindeki yedi belediyeden bir araya gelip bu iftar yemeğini bir arada yapmak benim için büyük bir onur ve mutluluk.
Ev sahibi olarak misafirlerimizi ağırlamak benim için büyük bir
zevk. Bugün şehrimizin birlik ve hoşgörüsünü sergilediğimiz için
mutluyum. Herkesin sağlık ve esenlik içinde, birlik ve beraberlik
içinde bayramını kutlamasını dilerim” dedi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Kırcaali'de düzenlenen iftar yemeğine iki yıl üst üste konuk olduğunu vurguladı. Büyükelçi, yaptığı konuşmasında, “İki yıldır iki ülkenin temsilcileri Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kırcaali'de. Hepimizin
Kırcaali'de bir iftarda olmamız çok büyük bir işaret. Bu geleneğin
devam etmesini, birlik, dostluk ve hoşgörünün Bulgaristan'da
yaşayan herkes için en büyük örnek olmasını diliyorum” diye
belirtti.
HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Türk tiyatrosunun bu
yıl Bulgaristan'da 70. kuruluş yılını kutladığını kaydetti. Karaday,
"Bu büyük bir dostluk ve birlik örneği, umarım gelecekte de devam eder" diye konuştu.
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HÖH, Kornitsa ve Breznitsa köylerinde
komünizm kurbanlarını andı
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Genel
Başkanı Mustafa Karadayı, 27 Mart günü
Blagoevgrad ( Yukarı
Cuma) İli Gotse Delçev
(Nevrokop) ilçesi Kornitsa köyünde 1973 yılında gerçekleştirilen
asimilasyon kurbanlarını
anma töreninde yaptığı
konuşmada, “Demokrasi
kahramanlarımızın huzurunda davalarını devam
ettireceğimizi, vatanımız
Bulgaristan'da özgürlüğü
koruyacağımızı ve savunacağımızı beyan ediyoruz” diye kaydetti.
Anma törenine katılan
resmi konuklar arasında
HÖH Başkan Yardımcıları Ahmet Ahmedov ve
Halil Letifov, milletvekilleri Elhan Kılkov, Hayri
Sadıkov, Nebiye Kabak,
Bayram Bayram ve Pavlin Krıstev, HÖH Gençlik
Kolları Başkanı ve milletvekili Sezgin Mehmet,
HÖH Blagoevgrad İl Başkanı Vedat Hüseyin, ilde
ve komşu illerde HÖH’lü
belediye ve meclis başkanları, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği
temsilcileri ve Blagoevgrad Bölge Müftüsü Osman Kutrev yer aldı.
Karadayı, “Bulgaristanda demokrasiyi destekleyeceğiz ve savunacağız,
demokrasi ise hukukun
üstünlüğü ve insan, medeni ve siyasi hak ve
özgürlüklere saygıdır.
Demokrasinin garantörü, hak ve özgürlüklerin
garantörü, ülkede istikrar
ve güvenliğin garantörü,

vatanımız Bulgaristan'ın
bütünlüğünün garantörü
olmaya devam edeceğiz”
dedi.
HÖH lideri, “Bu çirkin
olayların kurbanlarını,
Bulgaristan'daki demokrasi kahramanlarının anısına saygı göstermek için
her yıl burada, bu meydanda toplanıyoruz. Ve
öyle olmaya da devam
edecektir” diye kanaat
getirdi.
Karadayı, “Bizler intikam duygusuyla bir araya gelmiyoruz. O çirkin
olayların unutulmaması
ve zaman geçtikçe çarpıtılmaması için buraya
toplanıyoruz” diye belirtti. Yakın zamana kadar
GERB'lilerin meclis kürsüsünden böyle çirkin
olayların yaşanmadığını
söylediklerini hatırlatan
Karadayı, “En son Müslümanlara uygulanan zorla

asimilasyon girişiminin
üzerinden elli yıl geçti.
Bu olaylar henüz ders
kitaplarında yer almıyor,
oysa son 10 yılda iktidarda olanlar yer alıyor”
diye vurguladı ve bunu
çifte standart olarak nitelendirdi.
HÖH lideri, “Bu yüzden
buradayız - bu olayları
anmak için buradayız. Bu
olayların yaşayan bir tarihi olmalıyız ve bir daha
yaşanmaması için bu tarihi bilinci gelecek nesillere aktarmalıyız” dedi.
“Adımımızı ç almak,
ruhumuzu çalmak demektir. Bu yüzden bu
olayları unutmamalıyız,
ama bunu intikam almak
için yapmamalıyız” diye
vurgulayan Karadayı,
“Biz böyle yaptık. 1985
yılında silahsız mücadele amacıyla Dr. Ahmed
Doğan liderliğinde yasa

dışı bir örgüt kuruldu.
Teşhir edildiler, hapishanelere girdiler, ancak
Bulgaristan'a demokrasiyi getiren ve totaliter rejimin çöküşünü hızlandıran
Mayıs 1989'da Kuzeydoğu Bulgaristan'da organize edilen barışçıl protestolara gidilinceye kadar
hapishanelerden mücadeleye devam ettiler. Özgürlüğün Bulgaristan'a
gelmesi için mücadele
ettiler. Sonra Doğu Rodoplar ile Batı Rodoplar
ve genel olarak Rodoplar ile Deliorman olarak
bizler birleştik. Ve bizler
Bulgaristan'da birleştik
ve bu birliğin adı Hak ve
Özgürlükler Hareketi’dir”
diye konuştu.
Siyasi lider, “İntikamcılığa HAYIR! dedik, temel
felsefemiz olan birliktelikle ortak geleceğimizi
demokratik bir şekilde

inşa edeceğiz” dedi ve
sözlerine şöyle sürdürdü: “Bulgaristan’ın etnik
modelinin felsefesi olarak
birliktelik, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin politika yapma felsefesi olarak
farklı olanların bir arada
olması, farklı olanların
gurur ve haysiyetlerinin
korunması ve birlikte olmamız anlamına gelir.
Herkesin farklılıklarına,
kimliğine sahip çıkması ve bir arada olmamız
anlamına gelir. Gerekirse, farklı olanın kimliğini
savunmasına yardımcı
olmamız ve birlikte olup
ortak geleceğimizi birlikte inşa etmemiz anlamına gelir. Böylece 32 yıldır
Bulgaristan'da birliktelik
felsefesine dayalı bir politika izliyoruz”.
“Ama bugün bölünme ve
muhalefet yapma, intikam
alma araçlarını kullanan
bir hükümetimiz var.
Hem de bir kriz ve endişeli bir zamanda” diye
değerlendirmede bulunan Karadayı, “Krizlerin
hafifletilmesine yönelik
çareler aramak yerine

bölen, parmakla işaret
eden ve bölmek ve muhalefet etmek için hukuka
aykırı yöntem ve araçlar
kullanan bir iktidar görüyoruz. Bunu geçen yıl
ve seçimler sırasında
gördük” diye kaydetti ve
“Bu bakanlar iş başına
gelişinin yüzüncü gününü
geride bıraktıklarını söylüyorlar. Evet, hükümetin
iş başına gelişinin yüzüncü günü geride kaldı,
ama bakanlar geçen yıl
mayıs ayından bu yana
315 gündür görevlerinde
bulunuyorlar. Ve onlardan
biri, bizi isimlerimizin zorla değiştirildiği o dönemlerdeki çirkin zamanlara
geri döndürmeye cüret
etti. Bunlar çirkin şeyler”
diye sözlerine ekledi.
HÖH lideri, HÖH yönetimi, milletvekilleri, parti
üyeleri ve tarafları, Kornitsa köyünde Komünizm
Kurbanları Anıtı’na çenek
ve çiçek bıraktıktan sonra Breznitsa köyünde de
kurbanları anarak anıta
çelenk ve çiçek bıraktı.
Kırcaali Haber

Kırcaali müftülüğü hizmetlerine
bir yenisini daha ekledi
Mestanlı'da uzun zamandır hazırlıkları yapılan
ve Bulgaristan Türk aydınlarından merhûm "İsmail Cambazov"un adı verilen İslâmî neşriyat kırtasiyesi anlamlı bir törenle hizmete açıldı.
Müftülük bünyesinde ikinci kırtasiye olarak açılan bu mekan, Mestanlı'nın merkezinde bulunmaktadır.
Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi'nin ev
sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Yüksek

Bulgaristan 2026'ya kadar AB’den
6,5 milyar avroluk finansman alacak
1. sayfadan devam

meler bazında karbondioksit atıkların sınırlandırılması, enerji muhafaza
tesislerin kurulması, akıllı
sistem ağlara yatırımlar
yapılması, (komşu) Romanya ve Yunanistan ile
enerji ara bağlantılarının
oluşturulması sonucu
kaynakların çeşitlendirilmesine katkı sağlanabilir.” ifadesini kullandı.
Von
der
Ley e n , B u l g a r i s t a n’ı n
Ukrayna’dan kaçak göçmenlere verdiği desteğini
takdirle karşıladığını dile
getirdi.
Bulgaristan’ın Devlet

Yolsuzluklarla Mücadele
Komisyonu'nda reformlar
yapması gerektiğini vurgulayan Von der Leyen,
“Her bir devletten somut
reformlar bekliyoruz.”
dedi.

"Plan, Bulgaristan’ın
yapması gereken reformları teşvik ediyor"
Başbakan Kiril Petkov,
Bulgaristan’ın Kalkınma ve Sürdürülebilirlik
Planı'nın, ülkenin enerji

alanında Rusya’dan bağımsızlık kazanmasına
yönelik önemli bir adım
olduğunu söyledi.
Bulgaristan’ın ilk finansmanını yaz döneminin
sonunda beklediğine
işaret eden Petkov, “Bu
plan, Bulgaristan’ın zaten
yapması gereken reformları teşvik ediyor.” dedi.
Bulgaristan hükümetinin yılın başında Avrupa
Komisyonu'na sunduğu
plana göre 2026 yılına
kadar 12 ayrı alanda 6,5
milyar avro değerinde
57 yatırım yapılacak ve
12 reform paketi uygulanacak.
Kırcaali Haber

Şura Başkanı Vedat Ahmet, Başmüftü Yardımcısı
Ahmed Hasan Bahadır, Başmüftülük Eğitim Dairesi Başkanı, Mestanlı Belediyesi Meclis Başkanı,
Başkan Yardımcısı, Haskova Bölge Müftüsü, Eski
Zağra Bölge Müftüsü, Mestanlı İmam Hatip lisesi
Müdürü ve hocaları, çok sayıda misafir ve yerli
vatandaşlar katıldı.
Konuk misafirler tarafından yapılan özlü konuşmalar ve duadan sonra topluca açılış kurdelesinin
kesimi yapıldı. Misafirler açılışa katılan vatandaşlarla kısa süre sohbet ettikten sonra, İsmail Cambazov Kırtasiyeni gezdi.
Bölge halkına hayırlı uğurlu olması dileğinde
bulunuldu.
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Kırcaali Ve Çorlu Kardeş Şehir Oldu
1. sayfadan devam

lerimiz hiç bozulmadı, tam
aksine genişledi. Bunca
yıldır iki belediye arasındaki bağları genişletmek
ve sürdürmek için çalışan Sayın Vılço Kostov'a
özellikle teşekkür etmek
istiyorum. Kendisinin Bulgaristan-Türkiye Dostluk
Derneğinin değişmez
başkanı olduğunu vurgulamama izin veriniz. Ayrıca iş birliği anlaşmasını
yenileme ve kardeş şehir
protokolünü imzalama gibi
zor bir görevi üstlenen
arkadaşım Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt’a da
teşekkür etmek isterim.
İki belediye arasındaki iş
birliği protokolünün yenilenmesi ve kardeş şehir
protokolü imzalanması
için Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner
Çetin’e ve tüm belediye
meclis üyelerine de teşekkür etmek istiyorum. Bu
belgeleri imzalayarak, kültürel ve ekonomik ilişkileri
güçlendirme fırsatlarımızı
genişletiyoruz” dedi.

Cumhuriyeti'nden göçmen bir ailenin torunu olarak, bu protokolün imzalanmasından duyduğum
memnuniyeti ifade etmek
isterim” diye kaydetti.
Sarıkurt konuşmasında 1989'da birçok Bulgaristan vatandaşının
Türkiye’ye göç etme zorunda kaldığını ve onların
birçoğunun Çorlu ilçesine
yerleştiklerini hatırlattı.
Çorlu Belediye Başkanı,
“İki belediyenin, kardeş
şehir protokolünü imzalayarak, iki şehir arasında
kültürel, sosyal ve kamusal girişimlerin gelişmesi
için ülkelerimiz arasında
köprüler kurulmasına katkıda bulunacağına ina-

Çorlu’nun Türkiye’nin
önemli ekonomik merkezlerden biri olduğunu
belirten Dr. Müh. Azis, bu
nedenle Çorlu Belediye
Başkanı ile Kırcaali Ticaret ve Sanayi Odası ile bir
sonraki görüşmelerin tarihinin belirlenmesi için bir
toplantı yapma girişiminde bulunduklarını aktardı.

Kırcaali Belediye Başkanı, “Kırcaali ve Çorlu ilçesindeki iki okul arasında
kardeş okul protokolü
imzalanmasına yönelik
hazırlıkları konuştuk. Ayrıca iki belediye arasında
elektronik hizmet olanaklarını genişletmekten de
bahsettik” diye ifade etti.
Törende katılımcılara

yönelik selamlama konuşması yapan Çorlu
Belediye Başkanı Ahmet
Sarıkurt, “Her zaman iyi
ilişkiler sürdürdük, ancak bugün kardeş şehir
protokolünün imzalanmasıyla Kırcaali Belediyesi ile bu ilişkileri güçlendirme isteğimizi teyit
ediyoruz. Bulgaristan

arasında.
İnşaat ve montaj faaliyetleri, sokağı şekillendirmeyi, kaldırım döşemeyi,
kaldırım levhaları ve bir
yaya yolunu öngörmektedir. Sokak aydınlatılması
da yapılacak.
Projenin belirlenen mü-

teahhitleri için Kamu İhale
Kanunu kapsamında bir
işlem yapılmıştır.
Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman,
bunun bölgedeki "Mineralni Bani- Çernooçene"
Yerel Girişim Grubu kapsamındaki bir başka kamu
projesi olduğunu belirtti.
Başkan Osman, “Ekibimizin temel amacının,
yaşam kalitesini artırmak
ve belediye merkezindeki
nüfus için konfor yaratmak” olduğunu belirterek, mekânsal çözümlerle gerçekleştirdiğinin
altını çizdi. Belediyenin
taahhütlerinin ve faaliyetlerinin devam edeceğinin
güvencesini verdi.
Kırcaali Haber

Çernooçene'de yeni bir sokak inşaatı başladı
Çernooçene'de ( Ye nipazar) yeni bir sokak
inşaatına şantiyenin açılmasıyla start verildi.
Törene Çernooçene
Belediye Başkanı Aydın
Osman, Belediye Meclisi
Başkanı Bedrie Gaziömer, Kırcaali HÖH Milletvekili Adlen Şevked,
belediye meclis üyeleri,
kamuya mal olmuş kişiler, müteahhit firma
temsilcileri ve "Mineralni
Bani - Çernooçene" Yerel
Girişim Grubu temsilcileri
katıldı.
S o kak , Pe r p e re ş ka
nehri yatağının yakınında, "Probuda1956" Halk
Kültürevi binasının arkasından geçecek.
Bu, Çernooçene beledi-

yesinin bir proje teklifinin
uygulanması için sağlanan finansman ile mümkün oldu.
Anlaşma üç taraflıdır –
Devlet Tarım fonu, “Mineralni Bani – Çernooçene”
Yerel Girişim Grubu ve
Çernooçene Belediyesi

nıyorum. Belirlediğimiz
hedef, uluslararası ilişkileri geliştirmek, kültürel
ve sosyal alanda bağlar
oluşturmak ve böylece iki
belediye arasındaki bağları güçlendirmektir. Daha
iyi elektronik hizmetler
sunarak hemşehrilerimiz
için daha iyi koşullar yaratmayı umuyorum” dedi.
İmza töreninin sonunda
Kırcaali ve Çorlu belediye başkanları arasında
hediye değişimi yapıldı.
Dr. Müh. Azis, mevkidaşına Rodop manzaralı bir
tablo, Sarıkurt ise ona çini
süslemeli seramik bir tabak hediye etti.
Kırcaali Haber

Ardino belediyesinden
muhtarlar ödüllendirildi
Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Belediyeler Birliği’nin
(NSORB) 25. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Ardino
(Eğridere) Belediye Başkanı İzzet Şaban, 4 dönem
boyunca seçilen yedi köy muhtarlarına onur belgeleri
takdim etti. Bu, Müh. İzzet Şaban’ın bölge muhtarları
ve yardımcılarıyla yaptığı aylık olağan çalışma toplantısında gerçekleşti.
Yerel yönetimde uzun yıllar çalıştıkları için onur sertifikalarını Zehni Emin - Byal İzvor muhtarı, Müzeyen

Süleyman - Yabılkovets muhtarı, Özcan Mahmud - Bogatino muhtarı, Tursun Hüsni - Gırbişte muhtarı, Müren
Sali - Başevo muhtarı, Ferdu Ali –Çubrika muhtarı ve
Fehim Halilov - Lenişte muhtarı aldı.

Momçilgradlı Yağmur Salif, Burgaz’dan bronz madalya ile döndü
Momçilgrad (Mestanlı)
Rodopi 1935 Güreş Kulübü sporcusu Yağmur
Salif, Burgaz'da düzenlenen Yıldız ve Genç
Kızlar Bulgaristan Güreş Şampiyonasında 42
kg kategorisinde üçüncülüğü elde ederek
bronz madalya kazandı.
Momçilgrad'dan diğer
yarışmacı Elif Salif ise
şampiyonayı kendi kategorisinde 11. sırada
tamamladı.

Kulüpten yapılan
açıklamada, “ Spor-

cularımızın başarılarından memnunuz ve

hedef imiz şimdiye kadar elde
edilen başarıları
artırmaktır. Mayıs
ayında Gorna Oryahovitsa (Yukarı
Rahova) şehrinde
yapılacak çocuklara yönelik Bulgaristan Güreş
Şampiyonası’na
katılımımız için
şimdiden hazırlıklara başladık”
denildi. KH

Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, önümüzdeki dönemde NSORB ‘den ödül alacak muhtarların sayısının
daha fazla olmasını umduğunu dile getirdi. Herkese
verimli ve başarılı çalışmalar diledi.
Belediye başkanının toplantısında tartışılan bir diğer
konu da bu yıl için yeni kabul edilen belediye bütçesi
oldu. Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, Ardino belediyesinin bir yıl daha tüm yerleşim yerlerinde bir yatırım
programı uygulayacağını belirtti. Başkan Şaban, “Dinamik bir zamanda yaşıyoruz. Enflasyon her geçen gün
yükseliyor. Ancak programımızı uygulayacağımızı ve
insanlara ve yerleşim birimlerine mümkün olduğunca
faydalı olacağımızı umuyorum” dedi.
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Başkan Necmi Ali, Viyana'daki "Geleceğimizi Şekillendirmek
- Egemen Avrupa için Dönüm Noktası" Forumuna Katıldı
Avusturya'nın başkenti
Viyana'da deneyim ve fikir alışverişinde bulunan
sekiz ülkenin belediye
başkanlarından yapılan
açıklamada, “Avrupa'da
yaygın siyasi belirsizlik,
popülizm ve savaşın
olduğu bu zamanlarda, demokrasinin, demokratik kurumların ve
hukukun üstünlüğünün
kurulmasını ve sağlamlaştırılmasını güçlü bir
şekilde destekliyoruz”
diye belirtildi. "Geleceğimizi yeniden şekillendirmek - egemen
bir Avrupa için dönüm
noktası" başlıklı foruma katılanlar arasında
Bölgeler Komitesi'ndeki
ALDE Grubu başkanı
Francois Decoster ve
Bölgeler Komitesi'nin
üyesi Cebel Belediye
Başkanı Necmi Ali de
yer aldı.
Yerel yönetim liderleri
Budapeşte, Viyana, Timisoara, Bükreş, Riga,
Varşova, Bratislava,

Split ve Cebel, “Tarihten biliyoruz ki insan
hakları verilmez, bazen
acı verici bir şekilde de
olsa sürekli olarak savunulması gerekir. Bugün bunu hatırlamak
her zamankinden daha
önemli. Temel insan
hakları, insanların kişisel sorumluluk alarak
hayatlarını isteklerine
göre özgürce şekillendirmelerini sağlar” diye
kaydetti.

Viyana'daki forumdan
sonra Necmi Ali, “Toplantı yapıcı bir ortamda
geçti. Her birimiz ilgili
belediyenin başarılarının nerede olduğunu,
yerel yönetimin temel
sorunlarının nasıl çözüldüğünü paylaştık.
Kovid pandemisinin yol
açtığı krizler ve Avrupa
ölçeğinde belediyelerin
karşılaştığı zorluklar da
tartışıldı. Ukrayna'da
yaşanan savaşın bir so-

nucu olarak enflasyon
daha da arttı” diye yorumda bulundu.
Cebel belediye başkanının önerisi, belediye
başkanlığı toplantılarının bu formatını genişletmek ve sonraki tartışmalara Avrupa Birliği
genelindeki yerel yönetimlerin temsilcilerinin
de katılması oldu.
“Dijital platformların
ortaya çıkmasıyla ifade özgürlüğünün umut

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Vesilesiyle Türkiye Konulu Ödüllü Yarışma
Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği, "23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” vesilesiyle Bulgaristan’daki çocuklarımıza yönelik
yarışma düzenlemektedir.
Yarışmaya 3-15 yaş aralığındaki bütün çocuklar katılabilecek olup, adaylar istedikleri bir kategoride yarışmaya katılabileceklerdir.
Konu: Türkiye’yi düşününce hissettikleriniz
Kategoriler
(1) Resim
(2) Müzik (Şarkı veya enstrüman)
(3) Şiir okuma veya yazma
(4) Skeç
Resim kategorisinden katılan adaylar yaptıkları resimlerin fotoğraf makinesi veya cep telefonuyla çekecekleri fotoğraflarını,
Müzik kategorisinden katılan adaylar seçtikleri şarkıyı söylerken veya enstrüman çalarken
çektikleri videolarını,
Şiir kategorisinden katılan adaylar yazdıkları şiirlerini veya seçtikleri şiiri okurken çekilen
videolarını,
Skeç kategorisinden katılan adaylar oynadıkları skeçlerin videolarını,
- Ad, soyad ve yaş,
- Telefon numarası ve adres bilgileriyle birlikte 20 Nisan 2022 tarihine kadar turkishembassysofia@gmail.com adresine göndermeleri beklenmektedir. Bu tarihten sonra iletilecek
e-mailler maalesef değerlendirmeye alınamayacaktır.

Eseriyle birlikte isim ve iletişim bilgilerini iletmeyen veya eksik ileten adaylarla
İletişimde zorluk yaşanacağı için, bu adayların
eserleri değerlendirmeye alınamayacaktır. Bu
itibarla bu bilgilerinin eserlerle birlikte eksiksiz
ve okunaklı şekilde iletilmesi gerekmektedir.
Yarışmada her kategoride ilk beşe giren çocuklarımıza çok güzel hediyelerimiz olacak.

verici bir dönüşüm geçirdiğine” dikkat çeken
belediye başkanları,
şunları kaydettiler: “İnsanların fikirlerini ifade
etme fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz.
Aynı zamanda, nefret,
iftira veya ayrımcı içeriği kışkırtan konuşmalar yoluyla muhaliflerin
ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik artan
eğilimlerin demokratik
dünyada yeri yoktur.”
Belediye başkanlarının
beyannamesinde ,“Medya, demokratik kontrol
ve farkındalık hedeflerine ulaşmada önemli bir
rol oynamaktadır. Avrupa ve ötesindeki bazı
ülkeler tarafından med-

yaya getirilen kısıtlamalar hiçbir şekilde hoş
görülemez veya kabul
edilemez. Aynı şey, anti-demokratik ve popülist hareketlerden sahte
haberler yaymak için
de geçerli. Bu nedenle, temel bir demokratik ilke olarak bağımsız
ve eleştirel raporların
korunmasını kesinlikle
destekliyoruz” yazıyor.
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını şiddetle kınayan belediye başkanları, “Şimdi Avrupa,
kendi kaderini kendi
eline alma ve gelecek
için istikrarlı, güvenli ve
özerk bir güvenlik düzeni oluşturma fırsatını
değerlendirmeli” dedi.

Devlet, aile hekimlerinin herkesin
ziyaret edebileceği pratisyen
hekimler olmasını planlıyor
Hükümet yetkilileri, pratisyen hekim ziyaretleriyle ilgili sağlık hizmetlerinde değişiklikler hazırlıyor. Onların işlevleri ortadan kalkmayacak, ancak
hastalar şu anda olduğu gibi belirli bir pratisyen
hekimi değil, kendi seçtikleri bir partisyen hekimi ziyaret edebilecekler. Amaç, aile hekimlerinin
işini kolaylaştırmak ve aynı zamanda Ulusal Sağlık Sigortası Fonu (NZOK) tarafından kendilerine
sundukları sağlık hizmetleri için yapılan ödeme
şekillerini değiştirmektir. Buradaki fikir, yıl sonuna
kadar uygulamaya konulması planlanan elektronik
hasta dosyasıyla ilgilidir.
“Sağlık Hizmetlerinde Personel Sıkıntısının So-

nuçları ve Değişim İhtiyacı” konulu tartışma toplantısında bu fikri ilk kez açıklayan Meclis Sağlık
Komisyonu Başkanı Dr. Anton Tonev, “Pratisyen
hekimlerin çoğu aynı sorunları bildiriyor - fazla çalışma, düzensiz çalışma saatleri, hastaların sürekli
araması nedeniyle işlerini eve götürme. Dinlenmeye vakit bulamayan büyük il merkezlerinin dışındaki doktorlardan çok fazla sinyal alıyoruz” diye
kaydetti.
Dr. Tonev, değişiklikle birlikte pratisyen hekimlerin gelirlerinin muayene edecekleri hasta sayısına
bağlı olacağını ve pratisyen hekimlerin gelirlerinin
dayandırılacağı hizmete hazır bulunma hastaların
olmayacağını bildirdi.
Çalışma saatleri dışında hastalar ilk önce hastalık tanı ve danışma merkezlerindeki acil servislere
ve gerekirse acil bakım merkezlerine yönlendirilecektir.
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Dr. Müh. Azis: Kırcaali Belediyesinin 2022 yılı bütçesi, kriz
koşullarına uygun, aynı zamanda sosyal yönlü ve yatırımlara yönelik
30 Mart 2022 Çarlamba
Kırcaali’deki İş Geliştirme
Merkezi salonunda Kırcaali Belediyesinin 2022
yılı bütçesi taslağının
tartışıldığı halka açık bir
toplantı yapıldı. Kırcaali Belediye Başkanı Dr.
Müh. Hasan Azis, Çerçeve Hesap Planı taslağını
şöyle değerlendirdi: “Kırcaali Belediyesinin 2022
yılı bütçesi taslağı, kriz
koşullarına uygun, aynı
zamanda sosyal yönlü
ve yatırımlara yönelik bir
bütçe taslağıdır”. Bugün
Kardeş Şehir Protokolü ve
Elektronik İdari Hizmetlerin Sunumunda İş Birliği
Anlaşması’nın imzalanması üzere Kırcaali'yi
ziyarette bulunan Belediye Başkanı Ahmet
Sarıkurt başkanlığındaki
Türkiye'nin Çorlu Belediyesini temsil eden bir heyet toplantının konukları
oldu.
Bütçe taslağı, belediyede mali hizmetler uzmanı
olarak görev yapan Zina
Kasabova tarafından sunuldu. Bunu yapmadan
önce Kasabova, hesap
planının makro çerçevesinin risk faktörleri gözetilerek hazırlandığını vurguladı. Onların arasında
ülke bütçesinin geç kabul
edilmesi, 2 yıldır devam
eden Covid-19 pandemisi, enerji ve inşaat malzemeleri fiyatlarının en
az yüzde 250 artmasının
neden olduğu kriz, insani
ve ekonomik krizi beraberinde getiren Ukrayna'daki
savaşı saydı.

2022 Yılı Kırcaali Belediye Bütçesi Mali Çerçevesi 88 880 000 leva, 2021
yılına ilişkin bütçenin mali
plan çerçevesine kıyasla
yüzde 17’den fazla daha
yüksektir. Merkezi yönetim bütçesinden sağlanan
kaynakların 62 475 260
leva, yerel vergilerden
elde edilen gelirlerin ise
20 266 140 leva olması
öngörülüyor. 2021'den
banka hesaplarında kalan
paranın 6 138 600 leva olduğu anlaşıldı.
Planlanan harcamalar
ayrıca yüzde 60’ı devlet
tarafından delege edilen
faaliyetler, yüzde 39’u
belediye faaliyetleri ve
yüzde 1’i eş finansman
sağlanmasına yönelik
olmak üzere 88 880 000
leva tutarındadır. 2022'de
Kırcaali Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) tarafından

finanse edilen toplam 7
374 895 leva tutarındaki
16 projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.
Bütçe taslağının sunumundan sonra toplantının katılımcıları tarafından birkaç öneri de geldi. Onların arasında ara
otoparklar, bisiklet yolları,
Perperek (Yağışlar) mikro
bölgesinde yer alan yerleşim yerlerine içme suyu
temini, şehrin Veselçane
semtindeki birkaç sokak
aydınlatması için kaynak
ayrılmasına ilişkin öneriler vardı. Daha sonra
önerilerin çoğu için bütçe
taslağında ödenek öngörüldüğü anlaşıldı.
Dr. Müh. Azis, “Bu, kriz
zamanında hazırlanan bir
bütçedir. Ama 2022 bütçesinin kriz koşullarına
uygun bir bütçe olduğunu
da söyleyebilirim, ama

yine de sosyal yönlü ve
yatırıma yönelik bir bütçedir” dedi.
Belediye Başkanı, “Şu
anda Kırcaali Belediyesi
13 sosyal hizmet sağlıyor, yaklaşık 4 milyon
leva maliyetli 5'inin daha
uygulanması başlıyor.
Böylece hesaplama ve
tahminlerimize göre 4 500
kişiye ulaşıyoruz. Bu şekilde kriz koşullarına uygun bütçeyi sosyal yönlü
bir bütçeye dönüştürmeye
çalışıyoruz” diye vurguladı. Dr. Müh. Azis, Kırcaali
Belediyesinin, Bulgaristan Tabipler Birliği (BLS)
ve Bulgaristan Hemşireler Birliği, yurt içi ve yurt
dışındaki üniversite hastaneleri ile birlikte sağlık
çalışanlarını dahil ederek
küçük yerleşim yerlerinde
sağlığın önlenmesi ile ilgili, tamamı belediye bütçe-

sinden finanse edilen yeni
bir sosyal hizmet başlattığını duyurdu. Dr. Müh.
Azis, “Belediye Meclisindeki tüm partilerin desteğini bekliyoruz” dedi.
Belediye Başkanı, 2022
bütçesinin bir yatırım bütçesi olduğuna ilişkin açıklamasını da şöyle gerekçelendirdi: “Belediyenin
zorluklarına ve ekonomik
durumuna rağmen son
10 yıldır üzerinde çalıştığımız birkaç konu ile
ilgili çalışmaları bitirmek
zorundayız. Bu yılı su temini konusunu bitirmemiz
gerekiyor. Kırcaali ilçesinde su kaynağı olmayan
birkaç yerleşim yeri daha
var. Bolyartsi (Alembi)
köyü hala su sorununun
çözümünü bekliyor, Çerna
Skala (Karakaya), Dolna
Blenika (Göllü) köyündeki
su kaynaklarının iyileştirilmesi gerekir. Bu yıl ve
önümüzdeki yıl aydınlatma konusunu da bitirmemiz gerekiyor. Aydınlatma
sorununun yüzde 60-70'i
çözüldü. Aydınlatma için
yeraltı altyapısı sorunu-

nu çözmek üzereyiz”.
Başkan Azis’in ifadesine göre, anaokulları ve
okullarda 5 eğitim merkezi daha inşa edilecek.
Şehrin Vızrojdentsi (Köşdere) semtinde yeni bir
anaokulu ve Sofya Sveti
İvan Rilski Madencilik ve
Jeoloji Üniversitesi (MGU)
Kırcaali Şubesi binasında
bir kreş hizmete açılacak.
Belediye Başkanı, “MGU
Şubesi’ni ise Tarım ve
Orman İşletmeleri Meslek
Lisesi binasına taşıyacağız. Georgi Benkovski
Spor Okulu binasının
onarımı için de kaynak
ayırdık” dedi.
Belediye Başkanı, Bilgi Merkezi ve Belediye
Meclisinin toplantı salonu
projesinin tamamlanmasının umduğunu söyledi.
Dr. Müh. Azis, “En kısa
sürede sokak köpekleri
için barınak yapımına ilişkin projeye başladığımızı
da söylemeden edemeyeceğim. Stara Zagora'daki
(Eski Zağra) Trakya Üniversitesi ile proje tasarım
aşamasındayız” dedi.

Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban, Manisalı konuklarını ağırladı
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban ile Türkiye’nin Manisa Büyükşehir Belediyesini temsilen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
Ergun Aksoy arasında gerçekleşen görüşmede
çeşitli alanlarda ortaklık fırsatları ve gelecekte
ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları öne
çıktı. Görüşmede Manisa Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala, Mimar

Naim Süleymanoğlu’nun adını taşıyan spor kompleksinin
açılışına Momçilgrad ve Kırcaali'den bir heyet katıldı
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Başkanı İlknur
Kazım, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor
Bakanı Dr. Muharrem
Kasapoğlu ile birlikte
İstanbul Silivri'de dünya şampiyonu Naim
Süleymanoğlu'nun adını
taşıyan yeni spor kompleksinin açılışına katıldı.
Törenin resmi konukları
arasında Türkiye Millet
Meclisi milletvekilleri,
siyasi partilerin temsilcileri yanı sıra Bulgaristan heyetinden Kırcaali
Belediye Meclisi Başkanı Hüseyin Ahmed
ve belediye meclis üyeleri de yer aldı. Naim
Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da açılışa ka-

tılanlar arasındaydı.
Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazim, yaptığı selamlama
konuşmasında “Naim
Süleymano ğ lu, hak
ve özgürlüklerini nasıl
savunacağını, gurur-

lu dik duruşuyla nasıl
yaşayacağını yaşam
biçimiyle kanıtlamıştır.
Momçilgrad Belediyesi fahri vatandaşı, hem
dünya sporunda hem de
milyonlarca insanın kalbinde unutulmaz bir iz

bırakarak totaliter rejimin
baskılarına
maruz kalan
yüzbinlerce
Bulgaristan
vatandaş ın a u m u t
ışığı oldu.
Naim'in Bulgaristan ve
Türkiye'deki
ünü, onu iki
ülke arasındaki umut,
dostluk ve
iyi ilişkile rin sembolü haline getirdi. Cep
Herkülü’nün başarılarını ve uzlaşmaz ruhunu
sonsuza dek hatırlayacak iki komşu ve dost
ülke için gururdur” dedi.
Kırcaali Haber

Altan Türe ve Manisa Balkan Göçmenleri Kültür
ve Dayanışma Derneği Başkanı Altan Hafızismailoğlu ve Ardino Belediye Meclis Başkanı Sezgin
Bayram da hazır bulundular.
Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, konuklara
belediyenin yatırım programı ve ilçede bulunan
turistik yerler hakkında bilgi verdi. Müh. Şaban,
ayrıca bu yıl Ardino'da Bulgaristan'da ilk olacak
olan Tütün Müzesi'nin kapılarını açacağını bildirdi.
Belediye Başkanı, böyle bir müzenin sadece
Türkiye'nin Samsun şehrinde ve Yunanistan'ın
Kavala şehrinde bulunduğunu aktardı.
Müh. İzzet Şaban ile yapılan görüşmenin ardından Manisalı konuklar Şeytan Köprüsü'nü ziyaret
etti. KH
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Bulgaristan, yurt dışındaki Bulgar pazar
okulları için 15 milyon leva öngörüyor

Önümüzdeki 2022-2023
eğitim öğretim yılında
yurt dışındaki 257 Bulgar
pazar okulunun finanse
edilmesi için hükümet tarafından yaklaşık 15 milyon leva tahsis edilmesi
öngörülüyor. Yenilenen
yurt dışındaki Bulgar pazar okullarının listesi, kurumlar arası komisyonun
önerisi üzerine Eğitim ve
Bilim Bakanı Prof. Dr. Nikolay Denkov tarafından
onaylandı.
Liste, ilk kez Bulgaristan
tarafından şimdiye kadar
yalnızca bireysel projeler
için desteklenen 16 pazar okulunu da içeriyor.
Bunların 14'ü Avrupa'da
olup çoğu İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa ve
Yunanistan'da bulunuyor.
Üç şubesi bulunan bir
Bulgar Okulu İspanya'daki Kanarya Adaları'ndaki
Tenerife, Gran Canaria
ve Lanzarote şehirlerindeki çocuklara eğitim verecek. Hollanda’nın Rotterdam şehrindeki Bulgar
çocukları da Bulgarca

okuyup yazıyor. Amerika
Birleşik Devletleri (ABD)
ve Kanada'da olmak
üzere Kuzey Amerika'da
iki ek okul daha finanse
edilecektir.
B alkan - M adr i d En tegrasyon ve Refah
Derneği'nin talebi üzerine Fuenlabrada'daki 1.
Sveti İvan Rilski Bulgar

Pazar Okulu ve Madrid'deki 1. Yordan Yovkov Bulgar Pazar Lisesi
olmak üzere İspanya'daki
iki okul listeden çıkarıldı.
Bu okulların öğrencileri,
eğitimlerine örgütün diğer okullarında devam
edecekler.
Bu eğitim öğretim yılında yurt dışında toplam

373 Bulgar pazar okulu
faaliyet göstermektedir.
Bunlardan 243'ü uzun
vadeli devlet desteği almaktadır. Diğer 130'u
ise kısmen Ulusal Yurt
Dışında Ana Dili ve Kültür Programınca finanse
edilmektedir. Program,
Bulgar Dili’ni, Bulgaristan
tarihinin ve kültürünün

yaya güçlü bir mesaj
gönderdik, yani: Liberaller Ukrayna'nın yanında.
Üye partilerimiz ve liberal

yıllardır görmediği insani
felaketi ele alındı. Avrupa
ülkelerinin savaştan kaçan insanları kabul etme-

anlaştı.
Katılımcılar, ayrıca yine
Brüksel'de gerçekleşen
AB Konseyi toplantısı ve

Mustafa Karadayı, ALDE üyesi parti
liderlerinin toplantısına katıldı
Hak ve Özgür lükler
Hareketi (HÖH) Partisi
Genel Başkanı Mustafa
Karadayı, Ukrayna'ya yardım edilmesine yönelik ek
önlemlerin görüşüldüğü
Brüksel'deki Avrupa İçin
Liberaller ve Demokratlar
İttifakı’nın (ALDE Partisi)
liderlik toplantısına katıldı.
ALDE Eş Başkanı İlhan Küçük, ALDE üyesi
30'dan fazla parti liderinin
katıldığı toplantıya ev sahipliği yaptı. Onların arasında Ukrayna Başbakan
Yardımcısı Olga Stafanişina ve Avrupa Parlamentosu Renew Europe Grubu
Başkanı Stefan Sejourne
da vardı.
Zirve toplantısında liberaller, Ukrayna halkına
tam desteklerini ve onun
gösterdiği cesareti dile
getirdiler. ALDE üyesi
parti liderlerine göre, Ukrayna dünyaya Rusya’nın
saldırganlığı karşısında
her gün ne yaptığını göstermekle kalmıyor. Aynı
zamanda savaşın ortasında Ukrayna'nın parlamenter demokrasiye
bağlılığının ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor.
Konuyla ilgili açıklama
yapan Karadayı, “Dün-

liderlerimiz, en başından
beri sadece dayanışma
göstermekle kalmayıp,
aynı zamanda kararlı
adımlar da attık. Liberallerin başını çektiği AB hükümetlerinin ve başkanlığını
Charles Michel'in yaptığı
Avrupa Konseyi'nin bu
acımasız savaşa karşı en
sert önlemleri alması bir
tesadüf değildir” dedi.
Zirve toplantısında mülteci krizi ve Avrupa'nın on

ye devam etmesi gerektiği
açıklandı. Yaklaşık 4 milyon Ukraynalı mülteci ve
toplam 11 milyon insan
evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Liberal liderler, insani
krizin üstesinden gelme sürecine dahil olan
Ukrayna'nın komşularının,
uluslararası örgütlerin ve
sivil toplum örgütlerinin
daha fazla desteklenmesi gerektiği konusunda

NATO Zirvesi’nin gündemindeki maddeleri tartıştı
ve görüşlerini paylaştı.
Toplantılar, Ukrayna'ya
karşı askeri saldırganlığının ardından Rusya'ya
uygulanan yaptırımların
ekonomik ve mali sonuçları ve İttifak'ın doğu kanadının güçlendirilmesi
üzerinde odaklandı. Forumlar birlik, esneklik ve
saldırganlığa karşı cesur
eylem ihtiyacını vurguladı.

tanıtımıyla ilgili bireysel
projeleri desteklemektedir. Altı kıtada bulunan 43
ülkede 4 yaşından itibaren 35 000'den fazla çocuk, 1. sınıftan 12. sınıfa
kadar olan öğrenciler ve
üniversite adayları öğrenciler eğitim görmektedir.
Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MON), okul öncesi
eğitim gören çocukların
faaliyetlerini, daha büyük
yaştaki öğrencilerin Bulgar Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Uygarlık, Coğrafya
ve Ekonomi derslerinin
yanı sıra Bulgar folkloru
ve kültürünün korunmasıyla ilgili faaliyetlere örgütsel, metodolojik ve finansal destek sağlamaktadır. MON’un programları, pazar okullarında
görev yapan öğretmenler
için eğitim düzenlenme-

sini, aralarında ortaklık
yapılmasını ve uzaktan
çalışma için elektronik
öğrenme materyallerinin
oluşturulmasını öngörüyor.
Bu yıl ilk kez Bulgar
pazar okullarında okul
öncesi eğitim gören çocuklara yönelik eğitim
programları ve onlar
için elektronik öğrenme
materyallerinin hazırlanması planlanıyor. Pazar
okullarının mezunları,
Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR)
kapsamında bir sınava
girme ve Bulgar Dili Yeterlilik Sertifikası alma
fırsatına sahiptir. Bu
belge ile mezunlar eğitimlerine Bulgaristan'da
devam edebilirler.
Kırcaali Haber

İlhan Küçük, Zelenski’yi Nobel
Barış Ödülü'ne aday gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Milletvekili
ve Avrupa İçin Liberaller ve Demokratlar İttifakı
(ALDE Partisi) Eş Başkanı İlhan Küçük, Nobel
Komitesi'ne hitaben yazdıkları bir açık mektupta
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren Avrupalı politikacılar arasında yer alıyor.
Avrupalı politikacılar mektubunda şu ifadelere
yer verdi: “Dünya Ukrayna'dan gelen savaş görüntüleri karşısında şokta. Milyonlarca aile şimdi
korku içinde yaşıyor, evleri ve geçim kaynakları
bombalı saldırı tehdidi altında ve işgal ordusu tarafından tehdit ediliyor. Ukrayna vatandaşlarının

Rusya Federasyonu'nun kendilerine karşı yürüttüğü bu savaşa direnme cesaretine tanık oluyoruz. Ukrayna halkına dünyanın kendilerinden
yana olduğunu göstermenin zamanının geldiğine
inanıyoruz”.
Avrupalı politikacılar, mektubunda Zelenski ve
Ukrayna halkının Nobel Barış Ödülü adayı olarak
kabul edilebilmesi için adaylık süresinin 31 Mart'a
uzatılması çağrısında bulundu.
Hatırlanacağı üzere İlhan Küçük'ün başkanlığındaki ALDE partisinin bürosu, Cumhurbaşkanı Voladimir Zelenski tarafından kurulan Sluha Narodu
partisine geçici üyelik vermek için birkaç gün önce
harekete geçti. Bu, liberallerin Ukrayna'ya ve Avrupa değerleri uğruna mücadele verirken her gün
Rus saldırganlığıyla karşı karşıya kalan Ukrayna
vatandaşlarına desteğini bir kez daha kanıtlıyor.
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Cumhurbaşkanı Radev: Turizm, ekonomiye yaptığı
önemli katkı nedeniyle devletin özel ilgisini hak ediyor
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, Ulusal Turizm
Konseyi Derneği yönetimiyle gerçekleştirdiği
toplantının ardından basına yaptığı açıklamada,
“Bulgaristan için turizm
alanındaki stratejik hedef,
ülkemizin yıl boyunca ziyaret edilen modern bir
turizm merkezi haline gelmesidir. Turizm, ekonomimiz için yapısal bir sektör
ve bu nedenle devletin
özel ilgisini hak ediyor”
diye kaydetti.
Toplantıda Devlet Başkanı, endüstrinin gelişimi için uzun vadeli bir
ulusal stratejiye duyulan
ihtiyacın yanı sıra Rus
ve Ukraynalı turist sayısında beklenen düşüşü
ve artan iş yapma maliyetlerini telafi etmek için
mümkün olan en kısa
sürede alınması gereken
acil önlemlerin altını çizdi. Radev, eğitim sürecine turizm alanında staj
ve pratik uygulamaların
dahil edilmesi de dahil

masına devam edilmesi,
yüksek elektrik fiyatları
nedeniyle işletmelerin
desteklenmesi, katma değer vergisi (KDV) indirimi
uygulaması yer alıyor.
Ulusal Turizm Konseyi
Derneği, güvenilir, güncel
ve kapsamlı bir veri tabanının hazırlanması temelinde elde edilebilecek
olan turizmin Bulgaristan
ekonomisine katkısını
hesaplamak için metodolojinin güncellenmesi konusunda ısrar etmektedir.
Örgüt, Dünya Turizm Örgütü modelinin ülkemizde

olmak üzere ikili mesleki
eğitimin geliştirilmesi için
aktif devlet politikalarının
geliştirilmesinin yanı sıra
Bulgaristan'ın bir turizm
destinasyonu olarak kapsamlı, aktif ve başarılı bir
uluslararası reklam kampanyasının geliştirilmesi
ihtiyacını vurguladı.

Turizm sektörü temsilcileri, başarılı bir yaz
sezonunun ardından turizme zamanında verilen desteğin karşılığının
kat kat fazlasıyla devlete
geri ödeneceğini söylediler. Toplantıda sistematik
olarak artan maliyetler
karşısında beklenen gelir

tahmininin olmamasından dolayı ortaya çıkan
zorluklarla ilgili endişeler
dile getirildi. Meslek örgütüne göre, sezonu kurtaracak ve devlet bütçesine
kat kat daha fazla kaynak
kazandıracak kısa vadeli acil tedbirler arasında
60/40 tedbirinin uygulan-

Başbakan Petkov: Dostumuz Rusya
ile Putin rejimini ayırt etmeliyiz
Başbakan Kiril Petkov,
İş Dünyası ve Hükümet
Yıllık Buluşması’nda
yaptığı konuşmada,
“Ukrayna'daki savaş,
Bulgaristan'ın mültecilerle ilgili bir yapı oluşturmasını ve savunma
ile ilişkili yatırımları yeniden gözden geçirmesini gerektiriyor” diye
kaydetti.
Başbakan, “Bu savaş
bize enerji kaynaklarına olan bağımlılığımıza
hızlı ve eleştirel bir şekilde bakma fırsatı verdi” dedi.
Petkov’un ifadesine
göre, kim olursa olsun
tek bir kaynağa bağlı
olmak iyi değildir. Yunanistan ile doğal gaz
ara bağlantı boru hattı
inşaatında bizzat incelemelerde bulunduğunu söyleyen Başbakan,
projede kaydedilen ilerleme hakkında Yunan
mevkidaşı Kir yakos
Miçotakis ile haftalık
olarak yazıştığını aktardı. Başbakan, 11 yıldır bitmeyen boru hattı
inşaatının 6 ay içinde
tamamlanacağını kaydetti.
Petkov, hükümetin

mülteci koruma sistemi
hakkında neler yaptığını
şöyle anlattı: “Bu sistem
asla günde 2000-3000
kişiyi kabul etmedi.
Bir önceki model şuydu - onları kamplara
koyalım, kilitleyelim ve
ileride ne yapacağımızı
düşünelim ve günde 30
kişinin başvuru belgelerini işleme alalım. Oysa
burada savaştan kaçan
çocukları olan annelerden bahsediyoruz”.
Başbakan, sığınmacıların kabul edildiği sınır
kontrol noktalarını ziya-

ret etmeyi planladığını
açıkladı.
Başbakan, hibrit saldırıların bir hayal olmadığını ve özellikle bize
odaklanarak NATO’nun
doğu kanadının sarsmaya çalışıldığını söyledi.
Petkov’un ifadesine
göre, Rusya ile tarihi,
dostluk bağları ve kültüre dayalı dostluğu
ile Putin rejimini birbirinden ayırt etmeliyiz.
Başbakan, “Bu yüzden
Şipka Anıtı önünde diz
çökmek istedim, çün-

kü orada Rus askerleri
Bulgaristan için canlarını verdi” diye belirtti.
Petkov, “Bulgaristan
için zor bir andayız,
Avrupa için zor bir andayız. Avrupa savaş
içinde bulunuyor. Şimdiye kadar konuşulanlar
- enerji krizi, gaz krizi,
bunlar aslında savaşın
boyutlarıdır” dedi.
Başbakan, “Elimizi
kaldırıp "Yaptırımlardan
yanayız, susmayacağız,
biz NATO'yuz, AB'yiz"
dememiz doğru bir karardı” diye altını çizdi.

de benimsenmesi sektörün yönetimi açısından
faydalı olacağını düşünüyor.
Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanlığı kurumunun
diyaloğa açık olduğunu ve
Bulgaristan'daki turizm
endüstrisinin gelişimine
fayda sağlayacak her
türlü yapıcı teklifi desteklemeye hazır olduğunu
belirtti.
Toplantı, Cumhurbaşkanlığı konutunda derneğin girişimiyle gerçekleştirildi.
Kırcaali Haber

Radev: Kuzey Makedonya’nın
sayısız vaatlerinin sonuçlara
dönüşmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanlığı
konutunda Bulgaristan’ı ziyarette bulunan Avrupa
Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhei ile bir araya geldi. Görüşmede
Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova da hazır
bulundu.
Cumhurbaşkanı, “Bulgaristan, Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti'nin (RSM) sayısız vaatlerinin, karşılıklı güveni güçlendirecek ve iyi komşuluk ilişkilerinin
gelişmesi için sürdürülebilir koşullar yaratacak sonuçlara dönüşmesini bekliyor” diye kaydetti.
Radev, “Sadece Bulgaristan ile ikili diyalogda
gerçek ilerleme ve AB üyeliği için Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesi, güneybatı komşumuz için
AB’ye entegrasyon sürecini ilerletebilir” diye belirtti.
Cumhurbaşkanı, Bulgaristan'ın Avrupa Komisyonu
ile Genişleme ve Komşuluk Komiserinin Bulgaristan

ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasındaki ikili diyaloğu yoğunlaştırmaya yönelik katkısını çok takdir
ettiğini vurguladı.
Radev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz, Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti'nin AB ile üyelik müzakerelerini başlatmasını kabul etmeden önce bu diyaloğun, orada bulunan Bulgarların haklarına gerçek
saygı gösterilmesine yönelik anayasal güvencelerin
sağlanması, Bulgaristan ve Bulgarlara yönelik nefret
diline son verilmesi, Kuzey Makedonya'daki asırlık
Bulgar kültürel ve tarihi mirasının korunması açısından somut adımlara yol açmasını beklemektedir.
Bulgaristan ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
arasındaki ilişkilerdeki yeni dinamikler her iki ülke
için de olumlu bir işaret Ortak ekonomik, ulaştırma ve yatırım projelerinin geliştirilmesiyle birlikte
ikili ilişkilerdeki sorunların da çözülmesi gerekiyor”
diye kaydetti. Cumhurbaşkanı, bu kararların, Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti’nin üyelik müzakerelerini
başlatmaya hazır olup olmadığını dikkate alan somut göstergelere ve mekanizmalara sahip olması
gerektiğini vurguladı.
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Kırcaali Kadriye Latifova Müzikal Tiyatrosunun
Sergilediği “Akide” Adlı Oyunu Büyük İlgi Gördü
Kırcaali Tiyatro ve Müzik
Merkezinin daveti üzerine
Türkiye’nin ünlü tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve dramaturgu Ali Meriç, Kırcaali tiyatrosunun sahnesinde kendi
yazdığı “Akide” isimli oyununu sahneledi.
Prömiyeri yapılan "Akide"
oyunu Kırcaalililer tarafından büyük ilgi gördü. Resmi
konukları arasında Türkiye
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Azerbaycan
Cumhuriyeti'nin Sofya Büyükelçisi Hüseyin Hüseyinov,
Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, HÖH
Genel Başkan Yardımcısı ve
Kırcaali Belediye Başkanı Dr.
Müh. Hasan Azis, Bulgaristan Meclis Başkan Yardımcısı Mukaddes Nalbant, HÖH
Kırcaali İl Başkanı Resmi
Murat, Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Kırcaali ilinden belediye başkanları
ve milletvekilleri yer aldı.

olan Kirkor'u bir rolü oynamaya, suflöz ve eski ünlü aktrisi
de erkek rolleri oynamaya
ikna eder. Hizmetçi zenci
Şahenk rolünü oynayacak bir
aktör bulmalıdır. Abdi Efendi
oyuncu şarkıcıyı bu rolü kabul etmeye zorlar.

mekten vazgeçer.
Sevenler sevdiğine kavuşur.
Bol müzikli, şarkılı, Karagöz
ve Hacivat gölge tiyatrosu,
tiyatro içinde tiyatro.
Büyükelçi Aylin Sekizkök
başarılı bir sahne sergileyen
Kadriye Latifova müzikal ti-

Oyun Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk yıllarında
bir gezi tiyatrosunda geçmektedir. Birkaç oyuncunun
olmaması nedeniyle gösteri
başlayamaz. Tiyatronun sahibi Abdi Efendi çok endişelidir. Ermeni bir muhasebeci

Komik durumlar ve beklenmedik dönüşler.
Akide ve Muhsin birbilerine
aşık olurlar. Akide’nin babası
ilk önce zengin olduğu için
Muhsin’e verir. Lakin Muhsin mal varlığını kaybettikten
sonra Akide’yi Muhsin’e ver-

yatrosu oyuncularını tebrik
etti.
Kırcaali Tiyatro ve Müzik
Merkezi Müdürü Gılıb Boçukov, “Covid-19 pandemisi
nedeniyle er telediğimiz
bu projemizi hayata
geçirebildiğimiz için çok

mutluyum. Kadriye Latifova Müzikal Tiyatrosu ekibinin çok deneyimli bir aktör,
yönetmen ve Antalya Devlet
Konservatuarı’nda oyunculuk dersleri veren Ali Meriç
ile çalışmayı başardığına
sevindim. İlginç ve eğlenceli
bir oyunla repertuarımızın
zenginleşeceğine eminim.
Bu vesileyle konuğumuz Ali
Meriç’in şehrimizde rahat
etmesini sağlayan Cebel
(Şeyhcuma) merkezli KYASHIF Şirketi Sahibi Müh. Kaşif
Kaşif’e bizzat teşekkür etmek
isterim.” diye kaydetti.
Ünlü tiyatro oyuncusu,
yönetmeni ve dramaturgu
Ali Meriç, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya
Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun
oldu. Yıllar içinde Ankara,
Bursa ve Antalya’da bulunan
çeşitli tiyatrolarda çalıştı. An-

kara Sanat Kurumunun Lope
de Vega’nın “Çılgın Dünya”
oyunundaki hekim rolü için
Övgüye De ğer Oyuncu
Ödülü, Tiyatro Eleştirmenleri
Birliği’nin Jaroslav Hasek’in
Aslan Asker Svayk oyunundaki Şvayk rolü için En
İyi Erkek Oyuncu Ödülü ve
başka ödülleri bulunuyor.
Ayrıca birçok film ve dizilerde
rol aldı.
Akşehir ’de düzenlenen
Nasreddin Hoca Gülm e c e Ö y k ü s ü Ya z m a
Yarışması’nda ikincilik ödülünü, Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları
Yardımlaşma Vakfının (TOBAV) düzenlediği Oyun
Yazma Yarışması’nda Metin Balay’la birlikte yazdığı
“Gozort” adlı çocuk oyunu
ile başarı ödülü vb. ödüller
de kazandı. Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumunun
(TRT) düzenlediği çocuklar
için Radyo Oyunu Yazma
Yarışması’nda “Yarın Daha
Güzel Olacak” isimi radyo
oyunu ile birincilik ödülünü
kazandı. Karagöz ve Hacivat
Gölge Oyunu’nu sahneledi
ve Türkiye, Amerika Birleşik
Devletleri, Dubai, Güney Kore
ve daha pek çok ülkede gölge
oyununu anlattığı bir dizi
seminer verdi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet
Konservatuarı’nda Oyunculuk ve Türk Halk Tiyatrosu
Bölümü’nde öğretim üyesi
olarak görev yapmaktadır.
UNIMA (Uluslararası Kukla
ve Gölge Oyuncuları Birliği),
A S S I T E J ( U l u s l a r a r a sı
Çocuk Oyuncuları Birliği) ve
TOBAV (Devlet Tiyatrosu
Opera ve Balesi Çalışanları
Yardımlaşma Vakfı) üyesidir.
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