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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Karadayı'yı Kabul Etti

Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı, Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile önemli bir görüş-
me gerçekleştirdi. Görüşmeye 
Türkiye Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu ve HÖH Başkan 
Yardımcısı Ahmet Ahmedov da 
katıldı. Karadayı ve Ahmedov, 
Türkiye’yi ziyarette bulundular. 

HÖH lideri, Bulgaristan'da 
ekim ayında erken seçimler 
yapılacağını vurguladı. Geçen 
hafta Pazartesi günü Cumhur-
başkanı Rumen Radev, erken 
seçim tarihini 2 Ekim 2022 ola-
rak belirledi. 

Karadayı, Erdoğan ile görüş-
mesinde, “Seçimler geçecek, 
ama sert kış gelecek” dedi. 

Erdoğan ile Karadayi ara-

sındaki görüşmede  bu zor ve 
ağır zamanlarda Türkiye'nin 
Bulgaristan'a nasıl faydalı olabi-
leceği sorusu ortaya atıldı. İkili, 
Bulgaristan ile Türkiye arasın-
daki enerji ve doğal gaz bağla-
mındaki ilişkilere de değindi. 

HÖH l ider i Karadayı i le 
Ahmedov,Türkiye’de bir dizi top-
lantı yaptılar.

Karadayı ve Ahmedov ilk 

önce, Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Genel Başkan Yardımcısı 
ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın 
annesinin cenaze törenine ka-
tıldılar. HÖH lideri, parti adına 
çelenk sundu. 

Karadayı, CHP Genel Başka-
nı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı 
sıra Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş ile de 
görüştü.

Daha sonra HÖH Başkanı ve 
Başkan Yardımcısı, yaklaşan 
erken parlamento seçimleriyle 
ilgili olarak Türkiye'deki Bulga-
ristan vatandaşlarıyla büyük bir 
toplantı yaptılar. 100'den fazla 
HÖH sempatizanının katıldığı 
toplantıda HÖH Trakya Tem-
silcisi Güner Çetin, Marmara 
Temsilcisi Lütfi Özgür, Bursa 
Temsilcisi Taner Çauş, İzmir 
Temsilcisi İsmail Vatansever ve 
İstanbul Temsilcisi Fahri Vatan-
sever de hazır bulundu. 

Tüm 2021 seçimlerinde par-
tiyi destekleyen HÖH üyeleri-

ne ve destekçilerine teşekkür 
eden Karadayı, birkaç ay önce 
İstanbul'da düzenlenen bir iftar 
yemeğinde ülkemizin demokrasi 
tarihinin en zayıf ve en becerik-
siz hükümeti tarafından yöne-
tildiği için Bulgaristan'ın erken 
seçimle karşı karşıya olduğu ko-
nusunda uyardığını anımsattı. O 
zaman, “Bayram geçsin seçim-
lere hazırlanalım, onlar er ya da 
geç olacak” dediğini anımsatan 
siyasi lider, “İşte, Cumhurbaşka-
nı 2 Ekim'de erken parlamento 
seçimleri düzenlenmesi için bir 
kararname çıkardı. Uyarım ger-
çek oldu” dedi. 

Karadayı, “Jeopolitik açıdan 
zor zamanlardan geçiyoruz. 
Eski hükümet birçok hata yap-
tı. Özellikle gaz ve enerji ala-
nında birçok hata yaptı ve bu 
sorunların çözümlerinin çoğu 
Türkiye'den geçiyor” diye be-
lirtti.

                       Kırcaali Haber

Nuri Turgut Adalı Mezarı Başında Anıldı
Bulgaristan Türklerinin öz-

gürlük mücadelesinin simge 
isimlerinden Nuri Turgut Ada-
lı vefatının sene-i devriyesin-
de mezarı başında dualarla 
anıldı.
Totaliter dönemde Türk ve 

Müslüman kimliğini muhafa-
za etmek için mücadele eden 
öncü isimlerden Merhum 
Nuri Turgut Adalı, işkence 
görmüş, hapiste yatmış ama 
asla mücadelesinden taviz 
vermemişti.
Anma programına HÖH 

Kırcaali İl Başkanı Resmi 
Murad, Kırcali Bölge Müftü-
sü Basri Eminefendi, Millet-
vekilleri, Belediye Başkanları, 
Meclis Başkanları, Belediye 
Başkan Yardımcıları ve va-

tandaşlarımız katıldı.
Müftü vekili Suray Mustafa, 

Eski Başmüftü Fikri Salih ve 
Hatipoğluları İmamı Mustafa 
Bekir Kuranı Kerim okudular, 

Bölge Müftümüz sonunda 
dua etti ve böylelikle anma 
programı tamamlanmış oldu.
Allah rahmet eylesin, meka-

nı cennet olsun.

13. Büyükelçiler Konferansı 
Ankara'da Gerçekleştiriliyor

T.C. Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ve Eşi  T.C. 
Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök konferansa 

katılanlar arasında yer alıyor.
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Bulgaristan'da erken genel seçim 2 Ekim'de yapılacak
Bulgaristan Cumhur-

başkanı Rumen Radev, 
imzaladığı kararnameyle 
erken genel seçim tarihi-
ni 2 Ekim olarak belirledi.
Radev, başka bir ka-

rarnameyle parlamen-
toyu feshederek erken 
seçimin ardından yeni 
olağan hükümet kuru-
luncaya kadar ülkeyi yö-
netecek Gılıb Donev'in 
başbakan olacağı geçici 
kabineyi atadı.
Göreve 2 Ağustos'tan 

i t i b a r e n  b a ş l a y a n 
Donev'in geçici hükü-
metinde dördü başbakan 
yardımcısı olmak üzere 
20 bakan yer aliyor.
Donev, Cumhurbaşkanı 

Radev'in 2021'de belirle-
diği iki geçici hükümette 
Başbakan Yardımcısı, 
Çalışma ve Sosyal Ba-
kanı olarak görev yap-
mıştı.
Geçici hükümette, İçiş-

leri Bakanı Petar Demer-
ciev, Dışişleri Bakanı 
Nikolay Milkov, Savun-
ma Bakanı ise Dimitar 
Stoyanov olacak.
Parlamentoda en bü-

yük grubu olan Değişime 
Devam (PP) partisinin eş 
başkanı Kiril Petkov'un 
dörtlü koalisyon hükü-

meti sadece 6 ay iktidar-
da kalmıştı.
Koalisyon ortakların-

dan popülist şovmen 
Slavi Trifonov'un Böyle 
Bir Halk Var (İTN) par-
tisinin koalisyondan çe-
kilmesi üzerine mecliste 
güvenoyu alamayan Ki-
ril Petkov hükümeti istifa 
etmişti.
Anayasaya göre cum-

hurbaşkanının, erken 
seçime gidilmeden önce 
parlamentodaki en bü-
yük iki siyasi partiye, ar-

dından diğer bir partiye 
hükümet kurma görevi 
vermesi gerekiyor.
Bu süreçte, PP ve ar-

dından parlamentoda 
ikinci en büyük gru-
ba sahip eski Başba-
kan Boyko Borisov'un 
Bulgaristan'ın Avrupalı 
Gelişimi İçin Yurttaşlar 
(GERB) partisi hükümet 
kuramamıştı.
Geçen yıl 3 kez ge-

nel seçimin yapıldığı 
Bulgaristan'da halkın 
ekimin ilk yarısında tek-

rar sandık başına gitme-
si öngörülüyordu.
Geçici Bakanlar Ku-

rulu Üyeleri:
1.Geçici Başbakan-Gı-

lıb Donev
2. Sosyal Politikalardan 

Sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı ve Çalışma ve 
Sosyal Politikalar Baka-
nı-Lazar Lazarov
3. Ekonomi Politikalar-

dan Sorumlu Başbakan 
Yardımcısı ve Ulaştırma 
ve Haberleşme Bakanı-
Hristo Aleksiev

4. Kamu Düzeni ve 
Güvenliğinden Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı ve 
İçişleri Bakanı-İvan De-
merciev
5. Avrupa Birliği (AB) 

Fonlarının Yönetiminden 
Sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı- Atanas Pekanov
6. Maliye Bakanı-Rosit-

sa Velkova-Jeleva
7. Savunma Bakanı-Di-

mitır Stoyanov
8. Sağlık Bakanı-Asen 

Medjiev
9. Bölgesel Kalkınma 

ve Bayındırlık Bakanı-
İvan Şişkov
10. Eğitim ve Bilim Ba-

kanı-Saşo Georgiev
11. Dışişleri Bakanı- Ni-

kolay Milkov
12. Adalet Bakanı-

Krum Zarkov
13. Kültür Bakanı-Velis-

lav Minekov
14. Çevre ve Su Baka-

nı-Rositsa Karamfilova
15.Tarım Bakanı-Yavor 

Geçev
16. Ekonomi ve Endüst-

ri Bakanı-Nikola Stoya-
nov
17. Enerji Bakanı-Ro-

sen Hristov
18. Yenilik ve Büyüme 

Bakanı-Aleksandır Pulev
19. Turizm Bakanı-İlin 

Dimitrov
20. Gençlik ve Spor Ba-

kanı-Vesela Leçeva
            Kırcaali Haber

Kardeş Şehirler İzmit ve Mestanlı 
arasında dostluk pekişiyor

İzmit ’te faaliyet 
gösteren Balkan 
dernekleri ile birlik-
te Balkanlarda bir 
dizi ziyaret progra-
mı gerçekleştiren 
İzmit Belediye Baş-
kanı Fatma Kaplan 
Hürriyet, İzmit’in 
kardeş şehri olan 
Bulgaristan Mes-
tanlı Belediye Baş-
kanı İlknur Kazım’ın 
konuğu oldu
İzmit  Belediye 

Başkanı Av. Fatma 
Kaplan Hürriyet, 
kentte faaliyet gös-
teren 14 Balkan 
derneği ile birlikte 
Balkan z iyaret-
ler i kapsamında 
İzmit’in kardeş şehri 
olan Bulgaristan Mes-
tanlı Belediye Başkanı 
İlknur Kazım’ı ziyaret 
etti. Daha önce İzmit’te 
ağ ı r ladığ ı  Başkan 
Kazım’a iade-i ziyaret 
gerçekleştiren Başkan 
Hürriyet, misafirperver-
liklerinden ötürü teşek-
kür etti.

Kardeşlik ilişkileri 
canlanıyor
Ziyaret kapsamında 

iki kardeş şehrin be-
lediye başkanları İz-
mit Belediye Başkanı 
Fatma Kaplan Hürriyet 
ve Mestanlı Belediye 
Başkanı İlknur Kazım, 
İzmit’te ve Mestanlı’da 
gerçekleştirdikleri kadın 
çalışmaları üzerine bilgi 

paylaşımında bulundu-
lar. İki belediye arasın-
daki kardeşlik ilişkilerini 
canlandıracak çalışma-
lar üzerine uzun süre 
sohbet ettiler.
Teşekkür etti
Her iki başkanın da iki 

şehir arasındaki işbirli-
ğini arttırmaya yönelik 
fikirlerini aktardığı ziya-
rette Başkan Hürriyet, 

mevkidaşına İZGİM’de 
kadınların ürettiği el 
emeği ve geri dönüş-
türülebilir olan İzmit’in 
sembolü Çınar ürün-
lerinden hediye etti. 
Başkan Kazım nazik 
ziyaretlerinden ötürü 
Başkan Hürriyet ve be-
raberindeki ekibe te-
şekkürlerini sundu.
               Yılmaz IŞIK

Babalara çocuk bakımı için 2 aylık 
ücretli izin hakkı tanınacak

Annenin (evlat edinen kadın) çocuk yetiştirmek 
için devrettiği ücretli izin hakkını kullanmamaları 
durumunda babaların çocukları 8 yaşını doldurana 
kadar iki aylık ücretli izin hakkı olacak.

Parlamento tarafından kabul edilen İş 
Kanunu'nda değişiklik yapan kanun tasarısı, bu-
nun devlet sosyal güvenlik sigortası sistemi (DOO) 
tarafından maddi tazminat hakkının garanti altına 
alınması ile yapılmasını öngörüyor. Bakanlar Ku-
rulunun sunduğu kanun tasarısı, 21 çekimser oya 
karşı 179 şeyhte oyla kabul edildi.

Önerilen değişikliklerin amacı, ebeveynlerin ve 
bakıcıların mesleki ve özel yaşamları arasındaki 
denge ile ilgili Avrupa Birliği (AB) direktiflerinin 
gerekliliklerini ulusal mevzuata aktarılmasıdır. 
Bakanlar Kurulunun kanun tasarısının gerekçe-
sinde babaların (evlat edinen erkekler) sekiz ya-
şına kadar çocuk bakmak için yasal ücretli izin 
kullanma haklarının, çocukların aile ortamında 
yetiştirilmesi ve eğitimine ebeveynlerin dengeli 
katılımı üzerinde olumlu bir etkiye yol açabileceği 
belirtilmektedir.

Kanun tasarısının gerekçe bölümünde ayrıca 
baba (evlat edinen erkek) tarafından izin kullan-
mak için tazminat ödenmesi için gerekli finans-
manın, ilgili yıla ait DOO Kanunu’nda kısa vadeli 
tazminat ödemeleri için öngörülen harcama ka-
lemlerinden karşılanacağı belirtilmiştir. Bunun 
devlet bütçesi üzerinde bir etkiye yol açmayacağı 
da belirtilmiştir.

Milletvekilleri, önerilerin tasarının birinci ve ikin-
ci okunması arasında üç gün içinde yapılmasını 
kabul etti.

Parlamento, ikisi Vızrajdane partisi ve biri 
GERB-SDS ittifakı tarafından hazırlanan İş 
Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin diğer 
üç kanun tasarısını reddetti.
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Dünya Mestanlılar Buluşması kapanış 
konserine yaklaşık 15 bin kişi katıldı
Mestanlı Daima Kall-

bimde Dünya Mestanlılar 
Buluşması kapanış kon-
serine yaklaşık 15 bin kişi 
katıldı. Sanatçıların per-
formanslarını izlemeye 
gelen şehir sakinleri ve 
misafirler stadyumu hınça 
hınç doldurdu. İlk sahneye 
çıkan Stara Zagora (Eski 
Zağra) şehrinden Rüzga-
rın Dansı Çağdaş Sanat 
Topluluğu izleyicilerin ruh 
halini keskin bir şekilde 
yükseltti. Ondan sonra 
pop folk şarkıcısı Nedji 
Zakirov sahne aldı.

Ardından konser prog-
ramının resmi konukları 
birer selamlama konuş-
ması yaptı. Sahneye Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Kırcaali Bele-
diye Başkanı Dr. Müh. 
Hasan Azis, eski Halk 
Meclisi Başkan Yardım-
cısı Mukaddes Nalbant, 
eski HÖH Milletvekili Ad-
len Şevket, HÖH Kırcaali 
İl Başkanı Resmi Murat, 
Bursa Mestanlı Yöre-
si Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Hasan 
Öztürk, Yunanistan’dan 
kardeş şehir Yassıköy 

(İasmos) Belediye Baş-
kanı Önder Mümin, Bursa 
Rumeli Dernekleri Fede-
rasyonu Başkan Yardım-
cısı İbrahim Toprak ve 
Türkiye’den kardeş şehir 
Bornova Belediye Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Aksu 
çıktı.

Momçilgrad Belediye 
Başkanı İlknur Kazim, 
kalabalığa hitaben yaptı-
ğı konuşmasında, “Mom-
çilgrad sadece bir harf 

kombinasyonu değildir. 
Momçilgrad, çocukluk 
anılarına, ömür boyu sü-
ren dostluklara, aile ve 
sevdiğiniz insanlara olan 
sevginin vücut bulmuş 
halidir. Bir şehrin ne ka-
dar büyük olduğu değil, 
nasıl bir enerji taşıdığı 
ve ne kadar mutluluk ba-
rındırabileceği önemlidir. 
Momçilgrad insanlara 
enerji ve güç aşılar. O, 
canlı bir organizma ve bu 

eşsiz mikro iklim için her 
gün kendinden bir parça 
veren herkes sayesinde 
yaşıyor. Burayı daha ke-
yifli, daha misafirperver 
ve daha kozmopolit yapan 
herkesin önünde saygıy-
la eğiliyorum. İnsanlar 
bir şehrin kalbi ve ruhu-
dur” diye kaydetti. Bele-
diye Başkanı, ilçenin her 
sakinine karşı büyük bir 
sorumluluğu olduğunu ve 
bunun daha iyi bir gelecek 

adına çözülen her sorun-
da, engelleri ve zorlukla-
rı aşmada hissedildiğini 
sözlerine ekledi.

Dr. Müh. Azis, selamla-
ma konuşmasında, "Be-
yaz leylek vatansever ola-
rak bilinir. Küçük yuvası-
na dönmek için her yıl on 
binlerce kilometre yol kat 
eder. Momçilgrad halkı, 
Kırcaali halkı, bugün bu-
rada olan hepimiz, yola 
çıktığımız yuvaya dönmek 
için on binlerce kilometre 
yol kat etmemizi durdura-
cak hiçbir gücün olmadı-
ğını demekten kendimizi 
alıkoyamayız” dedi.

Selamlama konuşma-
larından sonra sahneye 
sevilen şarkılarıyla seyir-
cileri coşturan Türkiye’nin 
ünlü şarkıcısı Gülben Er-
gen çıktı. Bir saatten fazla 
bir süre boyunca binlerce 
kişi şarkıcıyla birlikte şar-
kı söylediler.

Program, lazer gösterisi 
ile sona erdi. Stadyum-
da havalanan 100 drone 
farklı figürler oluşturdu. 
Mestanlı Daima Kallbim-
de Dünya Mestanlılar 
Buluşması’nın sonunda 
Momçilgrad'ın adı gökyü-
züne yazıldı.

               Kırcaali Haber

Asırlık Yayla mevlidine yüzlerce kişi katıldı
Sıcak havaya rağmen 

Ardino'nun (Eğridere) 
Rusalsko (Hotaşlı) köyü, 
civar köylerin sakinleri, 
Asenovgrad (İstanima-
ka), Aytos şehirleri ve 
Türkiye’den gelen hem-
şehriler olmak üzere 
yüzlerce kişi “Yayla” 
isimli yere tırmanarak 
geleneksel sağlık ve be-
reket mevlidine katıldı. 
Gorno Prahovo (Tos-

çalı) köyü imamı Meh-
met Mümün başta ol-
mak üzere yerli imam-
lar, Kur’an-ı Kerim ti-
laveti sundu, Mevlidi-i 
Şerif okudular, sağlık 
ve bereket için dua et-
tiler. Duadan sonra tüm 
katılımcılara aslen Ru-
salsko köyünden olup 
Asenovgrad’da ikamet 
eden Aynur Hasan’ın 
(Çondur) hazırladığı 10 
kazan lezzetli bir Rodop 
yemeği olan etli pilav ik-
ram edildi.
Mevlide katılan konuk-

lar arasında Ardino Be-
lediye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Kırcaali İl Baş-
kanı Resmi Murat, HÖH 
Ardino İlçe Başkanı 
Şahin Bayramov, HÖH 

Gençlik Kolları Ardino 
İlçe Başkanı Recep Şa-
kirov, HÖH Ardino İlçe 
Teşkilatı Organizasyon 
Sekreteri Müh. Meh-
met Aliev, Bursa Nilüfer 
merkezli Filibe Yöresi 
Kültür ve Dayanışma  
Derneği (FİLDER) Baş-
kanı Mümün Tenekeci 
yer aldı.
Dini merasimin sonun-

da gelecek yılki mevlit 
için yardım toplamak 
amacıyla açık arttır-
mayla satışa sunulan 
maddi bağışlardan ve 

para bağışlarıyla birlik-
te 7463 leva para top-
landı. Açık arttırma ile 
yapılan bir kilo organik 
tereyağı ve organik bal 
için teklif edilen fiyat 
250 levaya ulaştı. Onlar, 
Asenovgrad’dan Ahmet 
Mahmut tarafından sa-
tın alınıp organizatörle-
re bağışlandı.
88 yaşındaki Latif Ra-

madan, 1964'te Aytos 
ilçesine bağlı Mıglen 
(Çımalı) köyüne ta-
şındığından bu yana 
geleneksel mevlide 

38'inci kez geldi. Latif 
dede, “Çocukluğum ve 
gençlik yıllarım burada 
geçti. Çocukluğumdan 
beri mevlide gelirim 
ve yaşadığım sürece 
memleketime gelmeye 
çalışacağım” dedi.
Rusalsko köyünün 

yaşlılarının anlattıkla-
rına göre, mevlidin ya-
pıldığı yere 16. asırda 
İslam dininin bölgede 
önderlerinden biri def-
nedilmiştir, ancak yer-
lilerden bu zatın ismini 
bilen yok.

TÜRKSADER proje 
ça l ı ş ma la r ı na 

devam ediyor
Mestanlı /Momçilgrad/ Türk Kültür, Sanat ve Etki-

leşim Derneği, Erasmus + programı, KA 2, stratejik 
ortaklıklar kapsamında, "Youthfolklore.com" konulu 
projenin üçüncü toplatısını Polonyanın, Krakov ken-
tinde gerçekleştirdi.

Bulgaristan,Polonya, Romanya, Macaristan ve 
Yunanistan'ın ortak olduğu projenin ilk toplantısı Bul-

garistan, Mestanlı şehrinde ve ikinci toplantısı ise Ro-
manyanın Bükreç şehrinde gerçekleşmişti. Polonyanın, 
Krakov kentinde gerçekleşen toplantıda  proje değer-
lendirmesi ile birlikte, nasıl iyi bir proje yönetilir, nasıl 
iyi bir eğitim alınılır, nasıl iyi bir katılımcı olunur ve kötü 
yönleri neler olabilir gibi sorular cevaplandı. Duygula-
rımızı nasıl daha iyi ifade edebiliriz, soru sormadan 
birbirimizi nasıl dinleyebiliriz, empati ve sempati nedir 
ve fikir ayrılığı' ile nasıl başa çıkılır, sivil toplum kuruluş-
lar içinde nasıl sorun tesbit edeilebilir, gençelerle nasıl 
çalışılır ve çözüm yolları neler olabilir gibi konularda 
eğitim alındı, atölye çalışmaları yapıldı.

 Ortak ülkeler ile birlikte etnografya müzesini ziya-

ret ederek  Krakov ile ilgili efsaneler ve kültürlerarası 
araştırmalar.

Projenin temel amacı gençlerle çalışan kurumların 
destek verilmesini , gençlere

yapılan faaliyetlerin artırılmasını ve onlara eğitim ve-
rilmesini sağlamaktır.
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Dolno Prahovo köyünde sağlık 
ve bereket mevlidi yapıldı

Ardino’nun (Eğridere) 
Dolno Prahovo (Amat-
lar) köyünde sağlık ve 
bereket için geleneksel 
mevlid programı düzen-
lendi. Asırlık eski med-
rese binasında yapılan 
mevlid, 30 Temmuz 
2022’de idrak edilen 
Hicri (Kameri) takvime 
göre yılbaşı kabul edi-
len 1 Muharrem’e denk 
geldi.
Programda yer alan 

Kırcaali Bölge Müftü-
lüğü irşat uzmanı Se-
zer Sadulov ve camide 
imamlık yapan Nurit-
tin İbram başta olmak 
üzere hocalar tarafın-
dan Kuran-ı Kerim ve 
Mevlid-i Şerif okundu. 
Mevlide katılanlara 
Ardino’dan usta aşçı 
Suphi İsmail tarafından 
hazırlanan 8 kazan pi-
lav ikram edildi.
Dini merasime katılan 

resmi konuklar arasında 
Ardino Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bay-
ram, Hak ve Özgürlük-

ler Hareketi (HÖH) Kır-
caali İl Başkanı Resmi 
Murat, HÖH Ardino İlçe 
Başkanı Şahin Bayra-
mov, HÖH Gençlik Kol-
ları Ardino İlçe Başkanı 
Recep Şakirov, Ardino 
HÖH Kadın Kolları Baş-
kanı Zülfiye İbramova, 
Başevo (Hallar), Gorno 
Prahovo (Tosçalı), Çer-

nigovo (Karamusollar), 
Dedino (Dedeler), Tır-
na ve Kitnitsa (Yatacık) 
köylerinin muhtar ve 
muhtar vekilleri yer aldı.
Dini merasim, Tırnos-

livka Köyü Muhtarlığı 
tarafından organize 
edildi. Köy muhtarı Bir-
sen Rüstem, mevlit or-
ganizasyonuna destek 

veren sponsorlara ve 
köy sakinlerine cani gö-
nülden teşekkür ettiğini 
ifade etti.  
Mevlit merasimi, Cami 

Encümenliği tarafın-
dan Dolno Prahovo 
Muhtarlığı’nın desteğiy-
le organize edildi.
Dolno Prahovo Köyü 

Muhtarı Sali Ahmet ve 

Cami Encümen Baş-
kanı Kazim Mümün, 
Hollanda’da ikamet 
eden Caner Celal, Ya-
şar Feyzula, Hazel 
Hikmet, Zeki Ahmet 
ve Ali Ahmet (Keşoğlu) 
geleneksel mevlit orga-

nizasyonuna verdikleri 
katkılardan dolayı şük-
ranlarını ifade ettiler. 
Onlar, mevlit içim ek-
mek bağışı yapan Çer-
nigovo köyünden Yıldız 
Mümün’e de canıgönül-
den teşekkür ettiler.

Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban’a Dolno 
Prahovo medresesinin özel tablosu hediye edildi

Ardino (Eğridere) Be-
lediye Başkanı Müh. İz-
zet Şaban, “Dolno Pra-
hovo Köyünde Medre-
seli Bir Cami Olan Dini 
Kült Yapının Restoras-
yonu, Onarımı ve Yeni-
den İnşası” adlı projenin 
uygulanmasını incele-
mek için Dolno Praho-
vo (Amatlar) köyündeki 
medreseli camiyi ziya-
ret etti. Müh. Şaban’a 
inceleme işinde Bele-
diye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram eşlik 
etti. Onlar, Dolno Pra-
hovo köyü muhtarı Sali 
Ahmet, Cami Encümen 
Başkanı Kazim Mümün 
ve cami imamı Nurettin 
İsmail tarafından karşı-
landı.
Onarım, caminin çatı 

yapısının tamamını 
kapsadı.
Proje, 2014-2020 Dö-

nemi Kırsal Kalkınma 
Programınca onayla-
nan Ardino (Eğridere) 
- Cebel (Şeyhcuma) 
Yerel Girişim Grubu 

(MİG) Derneği'nin Top-
lumların Önderliğinde 
Yerel Gelişim Stratejisi 
çerçevesinde uygula-
nan 7.6-Ardino - Cebel 
MİG Derneğinin Faali-
yet Bölgesindeki Kültü-
rel ve Doğal Mirasının 
Bakımı, Restorasyonu 
ve İyileştirilmesi ile İlgili 
Araştırma ve Yatırımlar 
Tedbiri kapsamında fi-

nanse edilmektedir.
Ev sahipleri, şükran 

ifadesi olarak Belediye 
Başkanına asırlık med-
resenin bir resim tab-
losunu hediye ettiler. 
Müh. İzzet Şaban ise 
ev sahiplerine teşekkür-
lerini ifade ederek, Ar-
dino ilçesi sakinlerinin 
çıkarına olan benzer 
girişimleri destekleme-

ye devam edeceğine 
dair söz verdi. Beledi-
ye Başkanı medreseye 
"Her şey Yüce Allah'ın 
iradesine uygun olarak 
gerçekleşir!" yazılı özel 
bir tablo bağışladı.
Dolno Prahovo'daki 

cami ve külliyesi, Ardi-
no ilçesindeki dinler ta-
rihi ile ilgili tarihi değere 
sahip yerlerden biridir.

Ardino Belediye Meclisi, 
2021 yılı bütçe gerçekleşme 

raporunu kabul etti
Ardino (Eğridere) Belediye Meclisi, Ardino 

Belediyesi'nin 2021 yılı bütçe gerçekleşme raporunu 
kabul etti. Öneri, yerel Meclisin bir sonraki olağan otu-
rumunun gündemindeki ilk madde oldu.

Meclis üyeleri ayrıca geçen yıla ilişkin sermaye har-
camaları, Avrupa Birliği (AB) finansmanlarına ilişkin 
gider hesaplamalarının uygulanması ve belediye borç-
larının durumuna ilişkin yıllık mali tabloları da onayladı.

Meclis üyeleri, belediye sınırları içindeki merkezi okul 
ve anaokullarının listesini oybirliğiyle güncellediler. İl-
çede 2022-2023 eğitim öğretim yılı için merkezi okul 
kriterlerine uyan dört okul bulunuyor. Onlar, Gorno Pra-

hovo (Tosçalı) Köyü Sveti Sveti Kiril ve Metodiy İlköğre-
tim Okulu, Borovitsa (Çamdere) Köyü A. S. Makaren-
ko İlköğretim Okulu, Byaz İzvor (Akpınar) Köyü Hristo 
Smirnenski İlköğretim Okulu ve Ardino Vasil Levski 
Lisesidir. Meclis üyeleri, 2022-2023 eğitim öğretim 
yılı için devlet tarafından koruma altına alınan Ardino 
ilçesindeki okullar listesine Gorno Prahovo ve Borovit-
sa köylerindeki okulların da dahil edilmesini önerdiler. 

Merkezi anaokulların listesine Ardino Breziçka Anao-
kulu, Gorno Prahovo Dıga Anaokulu ve Jıltuşa (Sarıkız) 
köyü Radost Anaokulu da dahil edildi.

Oturumda Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban’ın 10 
Eylül'e kadar Eğitim ve Bilim Bakanlığına (MON) belir-
tilen okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılı için devlet 
tarafından koruma altına alınan okullar listesine dahil 
edilmesine ilişkin gerekçeli öneri sunması kararı alındı.

Bu toplantıda da her zamanki gibi belediye mülki-
yetinde bulunan taşınmazlara ilişkin tasarruf işlemleri 
yapılması ve belediyeye ait konut olmayan mekanlara 
ilişkin kira sözleşmelerinin süresinin uzatılması onay-
landı.
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Momçilgrad’da “Mustafa Kemal'in Sofya Yılları 
1913 - 1915" belgeselinin galasına yoğun ilgi

Momçilgrad (Mestanlı) 
şehrinde Atatürk'ü konu 
alan "Mustafa Kemal'in 
Sofya Yılları 1913 - 1915" 
adlı belgeselin gala gece-
si yoğun ilgi gördü. Gaze-
teci Nahide Deniz ve yö-
netmen Ufuk Karakaş'ın 
hazırladığı belgeseli izle-
meye gelen seyirciler Ro-
dop şehrindeki Nov Jivot 
Halk Kültür Evi salonunu 
doldurdu. Film gösterimi, 
Mestanlı Daima Kalbimde 
Dünya Mestanlılar Buluş-
ması programı kapsamın-
da yapıldı.

B e lge se l ,  M us t a fa 
Kemal' in askeri ateşe 
olarak görev yaptığı Sof-
ya'daki yaşamını konu 
alıyor.

Filmin gala gecesine 
katılan resmi konuklar 
arasında Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Genel Başkan Yardımcısı 
ve Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan Azis, 
Türkiye Cumhuriyeti Fili-
be Başkonsolosu Korhan 
Küngerü, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) 
Milletvekili Kamil Okyay 

Sındır, Momçilgrad’ın 
kardeş şehri olan İzmir 
Bornova Belediye Başka-
nı Dr. Mustafa İduğ, HÖH 
Kırcaali İl Başkanı Resmi 
Murat, İzmir BAL-GÖÇ 
Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdurahim Nur-
soy, Bursa Mestanlı Yö-
resi Kültür ve Dayanışma 

Derneği Başkanı Hasan 
Öztürk yer aldı.
Galada konuşan Nahide 

Deniz, “Filmin çekimleri 
sırasında konuyla ilgili 
konuşan Bulgarları ve 
Türkleri bir araya getir-
memiz benim için önem-
liydi” diye kaydetti. An-
latılması gereken vahim 

zamanların ele alındığını 
da sözlerine ekleyen ga-
zeteci, “Bu vahim günler-
de Atatürk, Bulgaristan'ın 
Birinci Dünya Savaşı sı-
rasında Türkiye'nin müt-
tefiki olacağına dair ileri 
görüşlü bir öngörüde 
bulunmuştur. Bazı tarihi 
klişeleri bu şekilde kır-

mış olduk” dedi. Deniz, 
Mustafa Kemal'in anne 
babasının evinde bugüne 
kadar sakladığı güzel bir 
portresinin olduğu çocuk-
luğundan beri hayatında 
olduğunu sözlerine ekle-
di. Gazetecinin ifadesine 
göre, filmdeki her şey bel-
gelere dayalı olup olgular 
birkaç bağımsız kaynak 
tarafından doğrulanmıştır.

Yönetmen Ufuk Kara-
kaş, “Atatürk'ün Sofya'da 
kalışının biyografisinde 
yer alan en bilinmeyen 

gerçeklerden biri olması 
bizim için bir meydan oku-
maydı. Onun hayatının bu 
dönemine ait arşiv belge-
leri çok azdır” diye işaret 
etti. Karakaş, projenin bir 
buçuk yılda tamamlanma-
sı planlanmasına rağmen 
koronavirüs pandemisi 
nedeniyle film üzerindeki 
çalışmaların 3 yıl sürdü-
ğünü sözlerine ekledi. Yö-
netmenin ifadesine göre, 
gecikme nedeniyle ekibin 
ek belgeler bulabilmesine 
imkan doğdu. KH

Momçilgrad’da düzenlenen 
retro araba geçit törenine 
30'dan fazla araba katıldı

Momçilgrad (Mestanlı) şehir parkında düzenlenen 
ilk retro araba geçit törenine 30'dan fazla eski mo-
del araba katıldı. Etkinlik, Mestanlı Daima Kallbimde 
Dünya Mestanlılar Buluşması programı kapsamında 
düzenlendi.
Retro araba geçit törenine Güney Bulgaristan'ın her 

yerinden klasik otomobil sahipleri katıldı. Etkinlik, 
Momçilgrad Belediyesi ve Haskovo (Hasköy) Trakya 
Klasik Otomobil Kulübü tarafından organize edildi.

Birkaç saat boyunca Rodop şehrinin sakinleri ve mi-
safirleri eski model arabaları hayranlıkla seyrederken 
araçların sahipleri de memnuniyetle modeller hakkında 
merak edilen detayları anlattılar ve soruları yanıtladılar. 
En büyük ilgi uyandıran araba, Amerikalı şeriflerinin 
kullandığı "Dodge Royal" marka araba oldu. Gösteri-
de ayrıca "Bulgar Renault", "Volkswagen Karmann", 
"Zhiguli", "Citroen", "Mercedes-Benz", "Moskvich", 
"Trabant" ve diğer markalar yer aldı. Birinciliği 1969 
modeli “Opel GT" marka araba ile Tanyo Jelyazkov 
kazandı. İkinciliği 1969 modeli "Bulgar Renault" ile 

Georgi Mihov aldı. Üçüncülük ödülü ise 1963 modeli 
"Moskvich 407" ile Mehmet Hatip'e verildi.
Momçilgrad Belediye Başkanlığı Kupası 1957 modeli 

“Dodge Royal”in sahibi İvan Nikolov'a gitti. Ödül töre-
ninin ardından Belediye Başkanı İlknur Kazim başta 
olmak üzere retro araba geçit töreninin katılımcıları 
Momçilgrad sokaklarında bir geçit töreni düzenledi.

Kırcaali ilçesinde anaokullarındaki 
gruplarda çocuk sayısı artırılıyor

Kırcaali Belediye Mec-
lisi kararı ile ilçedeki 
anaokullarında yer alan 
gruplardaki çocuk sayısı 
artırıldı. Çeşitli partilerin 
meclis gruplarında yer 
alan 36 Meclis Üyesi leh-
te oy kullandı.
Kırcaali Belediye Baş-

kanı, önerinin gerek-
çelerini şöyle açıkladı: 
“Kırcaali Belediyesine 
2022/2023 eğitim öğre-
tim yılı için gruplardaki 
çocuk sayısının belirlen-
mesine ilişkin şehirdeki 
anaokullarının müdürle-
rinden  gerekçeli raporlar 
alındı. Bu kurumların yö-
neticileri, 3 Mayıs 2009 
tarihli Devlet Gazetesi’nin 
36.sayısında yayınlanan 
Bakanlar Kurulunun 30 
Nisan 2019 tarihli ve 98 
Sayılı Kararı ile değiştiri-
len Okul Öncesi ve Okul 
Eğitim Sistemindeki Ku-
rumların Finansmanına 
İlişkin Yönetmeliğin 57a 
maddesine dayanarak, 
aşağıdakileri göz önün-
de bulundurarak anao-
kulu gruplarındaki çocuk 
sayısının artırılmasını 
öneriyor:
- Küçük çocuklarda 

adaptasyon süreci ve 
henüz tam olarak geliş-
memiş bağışıklık, çocuk 
kurumuna sık sık de-

vamsızlık yapmalarına 
yol açmaktadır. Hemen 
hemen her anaokulunda, 
özellikle solunum sistemi 
hastalıklarının ağırlaştığı 
ve derinleştiği kış ayla-
rında anaokuluna düzen-
li olarak gitmeyen kronik 
hastalığı olan gruplarda 
birkaç çocuk bulunmak-
tadır.
- Ziyaretlerin zorunlu 

olmaması nedeniyle kreş 
çağındaki birinci ve ikinci 
yaş grubundaki çocuklar 
genellikle ailevi nedenler-
den dolayı devamsızlık 

yapmaktadır.
2022/2023 eğitim öğre-

tim yılı için yapılan baş-
vuruların çokluğu, velile-
rin istihdamları nedeniyle 
okul öncesi kurumların 
sunduğu hizmete göster-
diği ilgi ve istek, pek çok 
çocuğu anaokullarına 
başvuru sıralamalarının 
dışında bırakmaktadır.
Anaokulları, çocukla-

rın yetiştirilmesi, eğitimi, 
sosyalleşmesi ve öğre-
timi için çok iyi maddi 
donanıma, güvenliklerini 
ve emniyetlerini garanti 

eden yeterli alana ve ya-
taklara sahiptir.
Okul öncesi eğitim sek-

törü yeterli ve nitelikli 
insan kaynağına, teknik 
araçlara ve didaktik ma-
teryallere sahip olduğun-
dan dolayı gruplarda ço-
cuk sayısının artırılması 
eğitim sürecinin kalitesini 
etkilemeyecek.
Devlet tarafından koru-

ma altına alınan anaokul-
ların listesi kabul edildi ve 
merkezi eğitim kurumları-
nın listesi güncellendi.
             Kırcaali Haber
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Hükümet, tip 1 diyabetli tüm çocuklara glikoz 
sensörü sağlamak için acil adımlar atıyor

Başbakanlıktan yapı-
lan açıklamaya göre, 
yapılan toplantıda ülke-
mizdeki tüm tip 1 diya-
bet hastası çocukların 
sürekli kan şekerinin 
takip edilmesi için sen-
sörlerin sağlanması için 
acil önlemler alınması 
kararlaştırıldı. Başba-
kan, “Kontrol ve tedavi 
için yeni teknolojilerin 
geleceği var, onlar bu 
hastalığa sahip çocuk-
larımız için normal bir 
yaşam kalitesini garanti 
ediyor, onlara bunu sağ-
lamakla yükümlüyüz” 
diye vurguladı.
Toplantıya Çalışma ve 

Sosyal Politikalar Baka-
nı, Ulusal Sağlık Sigor-
tası Fonu (NZOK) yö-
neticisi Prof. Dr. Petko 
Salçev, son 10 yıldır tip 
1 diyabet hastalarının 
entegrasyonu, sosyal-
leşmesi ve tedavisinde 
modern yöntemler le 
elde edilen başarılar 
gibi konularla uğraşan 

“Sınırsız Kültür” Derneği 
Başkanı Rositsa Pando-
va ve uzmanlar katıldı.
Toplantı sırasında bu 

tanıya sahip çocukların 
ve ebeveynlerinin her 
gün karşılaştıkları bir 
dizi sorun ana hatlarıyla 
belirtildi. Tip 1 diyabetli 
çocukların sensörlere 
erişiminin sağlanması 

için gerekli adımların 
atılmasına karar verildi. 
NZOK’un inisiyatifiyle 
glikoz sensörleri sağ-
lama konularında fikir 
birliğine varmak için 
endokrinoloji dernekleri 
ve Bulgaristan Tabip-
ler Birliği (BLS) ile kısa 
süre içinde bir toplantı 
yapılacak. NZOK, gerek-

li araçlara sahip, ancak 
uzmanların sensörleri 
sağlamak için kuralları 
ve kriterleri belirlemede 
birleşmesi gerekir.
Yeni sağlık komisyonla-

rının açılmasıyla ülkede 
18 yaş altı tip 1 diyabetli 
hastaların kapsamının 
genişletilmesi konusu 
da tartışıldı. Şu anda bu 

tür komisyonlar ülkedeki 
büyük üniversite hasta-
nelerinde faaliyet gös-
teriyor. NZOK‘un verile-
rine göre, ülkemizde tip 
1 diyabet teşhisi konulan 
yaklaşık 4000 çocuk var 
ve şimdiye kadar sa-
dece 332 çocuk NZOK 
tarafından maliyeti kar-

şılanan sensörlere baş-
vurdu ve sahip oldu. 
Kurumların kısa sürede 
tepki göstermesi ve bu 
şekilde bu tanıya sahip 
tüm çocuklarda diyabe-
tin kontrolünün sağlan-
ması konusunda ısrar 
edildi.
            Kırcaali Haber

Sabıka kaydı belgesi, elektronik 
ortamda düzenlenebilecek
Nerede doğduğu -

na bakılmaksızın, her 
Bulgaristan vatandaşı, 
elektronik bir sabıka 
(adli sicil) kaydı belge-
si talep edebilecek ve 
alabilecektir. Bunun 
için tek koşul kişinin ni-
telikli elektronik imzaya 
(KEP) sahip olmasıdır.
Bu, kamuoyunda tar-

tışılmak üzere yayınla-
nan yönetmelik taslağı 
ile sağlanacak.
Değişikliklerle şimdiye 

kadar sadece hüküm 
giymemiş kişilere ve 
Bulgaristan toprakla-
rında doğanlara verilen 
elektronik adli sicil bel-
gelerinin kapsamı da 
önemli ölçüde genişle-
tilecek.
Yönetmelikte yapılan 

değişiklikler, elektronik 
adli sicil belgelerinin 
artık aşağıdaki gruplar 
için düzenlenmesini 
öngörüyor: Hüküm giy-
memiş, hüküm giymiş, 
beraat etmiş ve affa 
uğramış ve/veya Ceza 
Kanunu’nun 78a. mad-
desine göre idari para 

cezası almış kişiler.
Adalet Bakanlığından 

yapılan açıklamada, 
“Değişikliklerin amacı, 
adli sicil kaydı belgesi 
almak için sabıka kaydı 
bürolarına şahsen baş-
vuru yapma zorunlulu-
ğunu ortadan kaldırarak 
vatandaşlar üzerindeki 
idari yükü hafifletmek-
tir” denildi.
Bu, 1 Eylül 2022'de 

yapılması planlanan, 

merkezi bir veri tabanı 
içeren, yeni oluşturu-
lan Yargı Statüsü Mer-
kezi Otomasyon Bilgi 
Sistemi’nin devreye 
alınması ve diğer bilgi 
sistemleri ile entegras-
yonu ile mümkün ola-
cak.
Yargı Statüsü Merkezi 

Otomasyon Bilgi Siste-
mi, Adalet Bakanlığı ta-
rafından oluşturulmakta 
ve bakımı yapılacak.  

Bulgaristan doğum-
lu olmayan Bulgaris-
tan vatandaşları için 
de elektronik adli sicil 
belgesi talep edilebile-
cek. Sistem üzerinden 
elektronik hizmete KEP 
sahibi olmak kaydıyla 
yurt dışından da erişi-
lebilecek.
Düzenlenen elektronik 

adli sicil belgeleri resmi 
belgeler olacak.
           Kırcaali Haber

Begüm Gökmen ve grubu 
Sofya'da konser verdi

Türkiye'nin ilk bakır nefesli beşlisi olan Be-
güm Gökmen ve grubu "Golden Horn Brass", 
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Ulusal Kültür 
Sarayı'nda sahne aldı.

Golden Horn Brass müzik grubu, Bulgar müzik-
severlere barok, klasik, caz, pop ve yerel ezgiler-
den oluşan rengarenk bir repertuvar sundu.

Gökmen, konser öncesi AA muhabirine, daha 
önce Bulgaristan'ın Burgaz kentinde sahne aldık-

larını söyledi. Gökmen, "Sofya'da Bulgar dinleyi-
ciyle buluşmak bizim için büyük onur olacak. Bu 
konserde hem klasik müziğin popüler ezgileri hem 
caz standartlarının en güzel örnekleri hem de Türk 
melodilerinin çağdaş ve çok sesli yorumları sunu-
lacak." dedi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de 
"Ülkemizin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli gru-
bunun seçkin repertuvarını Bulgar müzikseverlere 
tanıtmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Konserde, "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Çay Elin-
den Öteye", "Resimdeki Gözyaşları"nın da arala-
rında bulunduğu bilinen Türk müziği eserleri yo-

rumlandı.
Klasik müzik eserlerinin düzenlemeleriyle de se-

yircilere heyecan veren beşli, konserini "Nihavent 
Longa" ile tamamladı.

Konseri, Sofya'nın kültür ve müzik çevrelerinin 
seçkin temsilcilerinin yanı sıra parlamentoda tem-
sil edilen Hak ve Özgürlükler Hareketi partisinin 
Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve milletvekilleri 
dinledi.

Konser, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himaye-
sinde verildi.
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2021-2027 Dönemi Kırcaali İlçesi Entegre 
Kalkınma Planı taslağı tartışma toplantısı yapıldı

20 Temmuz’da Kırcaa-
li’deki İş Geliştirme Mer-
kezi salonunda 2021-
2027 Dönemi Kırcaali 
İlçesi Entegre Kalkınma 
Planı taslağının tartışıldı-
ğı halka açık bir toplantı 
yapıldı. Bu, taslak plan 28 
Temmuz'da yapılan Bele-
diye Meclis toplantısında 
oylamaya sunulmadan 
önceki son tartışmasıydı.

Toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan Kırca-
ali Belediye Başkanı Dr. 
Müh. Hasan Azis, daha 
sonra plan taslağına dahil 
edilecek somut tekliflerde 
bulundu. Onlar arasında 
Kırcaali'deki ekonomik 
kalkınma bölgeler inin 
daha net bir şekilde ta-
nımlanması, şehir merke-
zindeki balıkçıl kolonisi ve 
göçmen kuşlar sorununun 
çözülmesi, Kırcaali'de üni-
versite merkezleri açarak 
mesleki yeterlilik ve eği-
tim düzeyinin artırılması, 
Prostor Parkı’ndaki Çocuk 
Oyun Macera Parkı, Şehir 

Bahçesi'nde kaykay parkı 
gibi projelerle şehrin ço-
cuklar ve arkadaşları için 
çekici bir merkez haline 
getirilmesi yer alıyor.

Belediye Başkanının 
ifadesine göre, Belediye 
Meclis toplantısının ya-

pılacağı günlere kadar 
daha fazla teklif alınması-
nı teşvik etmek için taslak 
plan Kırcaali'deki çeşitli 
meslek örgütlerinde tar-
tışılacak.  

Şimdiye kadar gelişti-
rilen belge, şehrin “Kır-

caali - Hoşgörünün Yeşil 
Başkenti” yönündeki viz-
yonunu da formüle eden 
Prof. Dr. Nikolay Şterev 
tarafından tanıtıldı. Ayrıca 
Rodop şehrinin önümüz-
deki birkaç yıl içinde ge-
lişeceği temel öncelikleri 

de tanımladı. Her şeyden 
önce, bu, yaşam kalitesi-
ni iyileştirmek amacıyla 
küçük ve büyük işletme-
lerin gelişmesi yoluyla 
ekonomik büyümedir. 
Plan kapsamında öngö-
rülen finansman tutarının 
yüzde 80'i bu hedefin uy-
gulanmasına yöneliktir. 
Belge, ilçenin doğal ve 
tarihi özellikleri kullanı-
larak turizmin tüm biçim-
lerinde hızlandırılmış bir 
gelişimini öngörmektedir. 
Plandaki bir diğer vurgu 
da ilçede sunulan hizmet-
lerin dijitalleştirilmesidir.

Diğer bir öncelik, ilçede-
ki altyapı ve yerleşimlerin 
iyileştirilmesi ile ilgilidir 
- sokakların, yolların ona-
rımı, çevre düzenlemesi 

yapılması, yeni parkların, 
bisiklet yollarının inşası, 
su ve kanalizasyon, enerji 
iletim, doğal gaz dağıtım 
sistemlerine yatırım yapıl-
ması vb.

Prof. Dr. Şterev ayrıca 
planda belirtilen diğer ön-
celikleri de belirtti. Bun-
lardan bazıları ise idari 
hizmetlerin iyileştirilmesi, 
onların dijitalleştirilmesi, 
mobil, sağlık eğitimi ve 
küçük yerleşim yerlerin-
de hizmetler verilmesi, 
sadece ülke içinde değil, 
sınır ötesi iş birliği doğrul-
tusunda komşu ilçeler de 
dahil olmak üzere komşu 
ilçelerle karşılıklı ilişkilerin 
geliştirilmesi ile ilgilidir.

             Kırcaali Haber

Ardinolu Hacı Bekir Dede 
88. yaş gününü kutluyor

Ardino'daki Emekli Kulübü'nün saygıdeğer 
ve uzun süredir üyesi olan Hacı Bekir Halil, 88. 
doğum gününü kutladı. Bu vesileyle uzaktan 
ve yakından gelen akrabalarını ağırlayan Be-
kir dede aynı zamanda da Kurban Bayramını 
kutlamak için de bir araya toplandılar.

Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban 
adına Ardino Emekliler Kulübü Başkanı Gü-
ner Mümün, Bekir dedeyi bayramını kutlayarak 
mütevazi bir hediye verdi. Ona sağlık, güç ve 
enerji diledi.

Hacı Bekir Halil, 12 Temmuz 1934'te Gorno 
Prahovo köyünde doğdu. Okul yılları doğduğu 
köyde geçti. 19 yaşında yakınlardaki Kitnitsa 

köyünden Mümine Mümün ile evlendi, 69 yıldır 
evliler, iki kızı ve altı oğlu var. 16 torunları ve 
8 torunlarının çocukları var. Onun için aile bir 
değerdir ve değeri öğretir. Tüm çalışma ha-
yatı bölgedeki ve ülkedeki şantiyelerde geçti. 
1971'de Ardino'da bir ev inşa etti ve bugüne 
kadar burada yaşıyor. Bekir dede, Ardino'nun 
en saygın manevi şahsiyetlerinden biri. Ka-
saba camisinin yanı sıra Byal Izvor, Lenişte, 
Chubrika ve Brezen'de imamlık yaptı. 1991'de 
Bekir dede büyük hayali gerçekleşti. Mekke 
ve Medine'ye hacca gitti. Her Müslümanın iki 
kutsal yeri ziyaret etme fırsatına sahip olaca-
ğına umut ediyor. Bekir dede için en büyük 
mutluluk, oğulları, kızları, torunları onu ziyaret 
etmesidir, çünkü bu hayatın ona verdiği en bü-
yük zenginlik o dur.

KNSB, 1 Ekim itibariyle asgari ücretin 
800 levaya yükseltilmesini öneriyor

BTV’nin “Bu Sa -
bah” programına ko-
nuk olan Bulgaristan 
Bağımsız Sendika-
lar Konfederasyonu 
(KNSB) Başkanı Pla-
men Dimitrov, “Enf-
lasyon %20 olacak, 
gelirler ve asgari ücret 
de bu oranda yüksel-
tilmelidir. Asgari üc-
ret, ekim ayı itibariyle 
veya en geç 1 Ocak 
2023'ten itibaren 800 
leva olmalıdır” diye 
kaydetti.
K NSB’n in  Geç i -

ci Başbakan Gılıb 
Donev’den işletmeler 
ve vatandaşlar için 
enerji desteği ödeme-
lerinin, sıcak su ısıt-
ma fiyatının şimdiki 
fiyattan daha yüksek 
olmamasının garanti 
altına alınmasını ve 
sonbaharda devlet 
bütçesinin güncellen-
mesini talep edeceği 
anlaşıldı.
Dimitrov, “Gılıb Do-

nev, devlete yardım 
etmek için tüm prag-
matik argümanları din-
leyecek makul, ılımlı 
ve diyalojik bir kişidir” 
diye değerlendirmede 

bulundu. KNSB Baş-
kanı, eski hükümetin 
en çok bilinen önlem-
leri, genç ailelere kre-
di verilmesi gibi çok iyi 
bilinmeyen önlemlere 
göre daha az etkili ol-
duğunu söyledi.
Dimitrov'un ifadesi-

ne göre, ekmek artık 
ucuzlamayacak, hatta 
daha da pahalılaşabi-
lir.
KNSB, yalnızca gaz 

sorunu nedeniyle de-
ğil, aynı zamanda si-
yasi kriz nedeniyle de 
sert bir kış yaşanaca-

ğını öngörüyor.
Sendika liderinin ifa-

desine göre, doğal 
gaz tedarik sorunu 
ana sorun olup ge-
çici kabinenin temel 
önceliklerinden biri-
dir. Uzmanların analiz 
edilmesi gereken baş-
ka çözümler önerdi-
ğini belirten Dimitrov, 
KEVR'nin büyük ola-
sılıkla ağustos ayı için 
teklif edilen doğal gaz 
fiyatını onaylayacağını 
da sözlerine ekledi.
K N S B  B a ş k a n ı , 

“Gazprom'a kolayca 

geri dönebiliriz, ancak 
uzun süre geri dönme-
mize gerek yok. Doğal 
gaz tedarik sözleşme-
mizi yıl sonuna kadar 
yerine getirmeliyiz, o 
kadar” diye vurguladı.
Dimitrov, “Doğal gaz 

merkezi ısıtma fiyatları 
sezondan önce daha 
fazla artırılmamalıdır. 
Talepleri makul fiyat-
larla karşılayabilecek 
gaz kaynakları bulun-
malı ve tüketim azal-
tılmalıdır” diye açıklık 
getirdi.
          Kırcaali Haber
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Bulgaristan’da yeni geçici hükümet görevi devraldı
Cumhurbaşkanı Rumen 

Radev’in atadığı Gılıb Donev 
başkanlığındaki yeni geçici 
hükümet Cumhurbaşkanlığı 
Konutu’nda 02.08.2022 tari-
hinde düzenlenen yemin töre-
ninin ardından Başbakanlık'ta 
gerçekleşen devir teslim töre-
ni ile resmen göreve başladı.
100. Bulgaristan hükümeti, 

Kiril Petkov başkanlığındaki 
hükümetten görevi devraldı.
Devir teslim töreni, Bulga-

ristan Milli Marşı ve Avrupa 
Birliği Marşı ile başladı.
Eski Başbakan Petkov, tö-

rende yaptığı konuşmada, 
“Koalisyon hükümetimiz adına 
ülkenin yönetimini size dev-
rediyorum. Kamusal alandaki 
algıların aksine Bulgaristan'da 
kıyamet kopması için hiçbir 
koşul yok. Dikkatinizi adil 
erken seçim hazırlıkları yap-
maktan başka yöne çevire-
cek mayınlar, tuzaklar, ayak 
kaldırmalar yok” diye kaydetti.  
Petkov, “Dün Bulgaristan, 

Avrupa Komisyonu ile ope-
rasyonel düzenlemeler konu-
sunda bir anlaşma imzaladı. 
Bulgaristan Toparlanma ve 

Sürdürülebilirlik Planı kabul 
edilmesine rağmen operas-
yonel düzenlemeler yapılma-
sı konusunda anlaşan 15. ülke 
olduk. Zaten bu hafta 2,6 mil-
yar leva değerinde bir fatura 
gönderebilirsiniz” dedi.
Yeni Geç ic i  Başbakan 

Donev,  “B i r  saat  önce 
Anayasa'ya ve ülkenin yasa-
larına saygı duyacağımıza 
ve tüm eylemlerimizde halkın 
çıkarlarını rehber edineceği-
mize yemin ettik. Artık yemi-
nimiz geçerlidir. Her imza ve 
kararla Bulgaristan'ın ulusal 

çıkarlarını savunmanız için 
size karakter sahibi, cesur ve 
bilge olmanızı diliyorum. İn-
sanlarla bağlantınızı kaybet-
memek için iktidardan biraz 
uzak durun. Varolan bir so-
runa çözüm ararken bununla 
uğraşmak zorunda olan ve 

devletimizin yardımına güve-
necek herkesi düşünün. Size 
genellikle bizim dışımızda bir 
şeymiş gibi konuşulan devle-
tin aslında kendimiz olduğunu 
hatırlatmak isterim” diye kay-
detti.
Geçici bakanlardan insan-

ların hayatlarını iyileştirmeyi 
amaçlayan, sadece sıradaki 
etkili siyasi mesajlar olmayıp 
akıllı ve etkili çözümler bek-
lediğini ifade eden Donev, 
“Önümüzde siyasi tutkuların 
kızışacağı aylar var. Bu du-
rumda, geçici hükümetin iyi 
bir hava yaratma ve halkla 
ilişkilerde üretken diyalogu 
yeniden tesis etme görevi 
vardır. Hala bunun mümkün 
olacağına dair umudum var” 
diye sözlerine ekledi.
Yeni Başbakan, geçici hü-

kümetin çalışmalarında doğal 
gaz fiyatları, akaryakıt fiyatla-
rı, yüksek enflasyon, ülkedeki 
yolların bakım onarım işlerinin 
önünün tıkanması, yol yapım 
şirketlerinin protesto eylemle-
rine ve daha nice sorunların 
çözümüne öncelik verecekle-
rini belirtti.

İŞ İLANI
Almanya’nın kuzeyinde kurulu plastik boru fabri-
kasında çalıştırılmak üzere Üretim, Bakım, Kalite, 
Sevkiyat, Depo, bölümlerine elemanlar alınacaktır. 
Müracaatlar aşağıdaki cep telefonu veya e-posta 
adresine yapılacaktır. 
Cep Tel: 0549 3011768: e-posta: yavuzgul@di-
zayngrup.com
Aranan Nitelikler:
1. Müracaat edecek kişilerin minimum 2 yıl tecrü-
besi olması ve mesleki eğitim almış (kurs, meslek 
lisesi,) olmaları, 
2. AB ülkelerinde çalışma izni olması (AB Pasa-
portlu)
3. Almanca (A1-A2 seviyesi), İngilizce, Türkçe dil-
lerden en az birisini biliyor (iki dil tercih sebebidir) 
olmaları gerekmektedir.

Yeni geçici hükümet üyeleri yemin etti
Cumhurbaşkanı Ru-

men Radev, 02.08.2022 
tar ih inde Cumhur-
b a ş k a n l ı ğ ı  A r m a 
Salonu'nda düzenlenen 
törende geçici teknok-
ratlar hükümetinin ana 
görev ve önceliklerini 
tanıttı.

Cumhurbaşkanı, ge-
çici hükümet üyelerine 
dönerek, “Önceki üç 
geçici hükümetin kar-
şılaşmadığı zorlukların 
üstesinden gelmenin 
sorumluluğu size aittir. 
Sizler, sert siyasi ça-
tışmalardan halkın yor-
gunluğu, enflasyon ve 
fakirliğin tırmanması, 
akaryakıt ve enerji kaynakları-
nın yüksek fiyatları, kış için gaz 
eksikliği ve büyük bir borcu olan 
kamu tedarikçisi, düzenleyici iş-
lemlerde kilitlenme ve çökmekte 
olan bir yol ağı, çeşitli meslek 
örgütlerinin artan protesto ey-
lemleri, Ekonomik Toparlanma 
ve Sürdürülebilirlik Planı kapsa-
mında yasa eksikliği ve durdu-
rulan yargı reformu gibi ülkemiz 
için zor bir anda Bulgaristan için 
sorumluluk alıyorsunuz” dedi.

Ardından konuşma yapan yeni 
geçici Başbakan Gılıb Donev, 

Radev'e kendisine duyduğu gü-
ven için teşekkür ettikten sonra 
şunları söyledi: “Son aylarda 
basından kendim hakkında çok 
şey öğrendim. Size kendimle 
ilgili bir şey söylememe izin ve-
riniz: Yüksekten dengemi kay-
betmem ve yasanın boşluğunu 
aramam. Anayasa gereği Cum-
hurbaşkanı, güven garantisi ver-
diği Başbakanın ve bakanların 
garantörüdür”.

Donev, seçimlerin adil bir şe-
kilde düzenlenmesi ve yapılma-
sı için başbakan yardımcıları ve 
bakanların %100 çalışmasını, 

devleti temsil eden kurumlar 
arasında güvenin yeniden tesi-
sini, miras kalan tüm krizlerden 
bir çıkış yolu bulunmasını, siyasi 
gerilimin azaltılmasını ve Topar-
lanma ve Sürdürülebilirlik Planı 
üzerinde çalışmaların devam 
etmesini beklediğini açıkladı.

Donev, mesai arkadaşlarına 
bakan olarak ant içerek verdiği 
sözleri unutmamaya çağırdı.

Daha sonra yeni 21 geçici hü-
kümet üyeleri, Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev'in huzurunda tö-
renle yemin etti.

                         Kırcaali Haber


