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Bulgaristan'ın Yeni Meclis Başkanı, Türk Kökenli Raşidov Oldu

Bulgaristan’da 2 Ekim'de 
yapılan erken genel seçi-
min ardından oluşturulan 48. 
meclisin 3 gün süren ilk otu-
rumunun sonunda en yaşlı 
Milletvekili Vejdi Raşidov (70) 
başkan seçildi.
Oylamaya 218 milletvekili 

katılırken Raşidov, 79'a karşı 
139 oyla başkan oldu.
240 üyeli mecliste bu sü-

rede yapılan 11. oylamada 
seçilen, Bulgaristan’ın Avru-
palı Gelişimi İçin Yurttaşlar 
(GERB) partisinden Raşidov, 
oylama sonrası, “Hayatımın 

son yıllarımın bir bölümünü 
Bulgar halkı için feda edece-
ğim. Bu topraklarda ölece-
ğim, onlar benim için kutsal-
dır.” dedi.
Türk kökenli Raşidov, 2009-

2013 ve 2014-2017 yılları 
arasında Kültür Bakanlığı 

yapmıştı.
- Skandallarla geçen 3 

gün
Bulgaristan’ın 48. meclisi ilk 

oturumuna 19 Ekim’de baş-
ladı.
Burada temsil edilen 7 parti 

arasında şiddetli görüş ayrı-

lıkları nedeniyle meclisin fa-
aliyete geçmesi için şart olan 
başkan seçimi tartışmalara 
neden oldu.
Anayasa gereği, “en yaşlı 

milletvekili olarak” ilk oturu-
mun geçici başkanlığını ya-
pan Raşidov ilk genel kurulu 

üç kez birer gün uzat-
mak zorunda kaldı.
Siyasi güçlerin uz-

laşmaz tavırları ne-
deniyle genel kurula 
katılan milletvekillerin 
salt çoğunluğu ile se-
çilmesi gereken baş-
kan adayları, ilk 10 
oylamada başarısız 
oldu.
Tartışmalar çıkmaza 

doğru giderken parti-
ler, meclis çalışmaya 
başlamadan erken se-
çime yeniden gidilme-
sini önlemek için 11. 
oylamada Raşidov’un 

adaylığına destek ver-
diler.
Oturum sırasında Raşidov, 

milletvekillerine daha sorum-
lu davranmaları çağrısında 
bulunarak, “Başka türlü halk 
gelip, buradan bizleri sopalar-
la, taşlarla kovacak.” demişti.

Meclis başkanlık seçiminin 
ardından Cumhurbaşkanı Ru-
men Radev'in siyasi partiler 
ile müzakerelerde bulunduk-
tan sonra, mecliste 67 san-
dalye ile en büyük grup olan 
eski başbakanlardan Boyko 

Borisov’un GERB partisine 
hükümeti kurma görevini ver-
mesi bekleniyor.
Bulgaristan’da tekrarlayan 

siyasi krizler nedeniyle son 
bir buçuk yılda 4 kez sandık 
başına gidilmişti.

AP, Bulgaristan ve Romanya'nın 
Schengen'e dahil edilmesini istedi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Romanya 
ve Bulgaristan'ın Avrupa'daki vizesiz seyahat bölgesi 
Schengen'e dahil edilmesini talep etti.

AP Genel Kurulunun Strazburg'daki oturumunda, Ro-
manya ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesine alınmasıyla 
ilgili karar tasarısı 49'a karşı 547 oyla kabul edildi.

Kabul gören tasarıda, iki ülkenin 2022 sonuna kadar 
Schengen'e katılması için AB Konseyinin acilen karar al-
ması istendi. Bu yönde karar alınması halinde Avrupa'nın 
iç sınırlarında iki ülke vatandaşları için uygulanan sınır 
kontrollerinin kaldırılabileceği hatırlatıldı ve bu kontrollerin 
"ayrımcılığa" yol açtığı ifade edildi.

AP milletvekilleri, Bulgaristan ve Romanya'nın 
Schengen'e dahil olmak için gerekli şartları yerine getir-
diğini belirterek AB ülkelerinin henüz iki ülkeyi Schengen 

bölgesine davet etme yönünde karar vermemesini eleş-
tirdi, bunun Avrupa Tek Pazarına zarar verdiğini savundu.

AB'nin 27 üyesinden Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, 
Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İrlanda Schengen bölge-
sinde bulunmuyor. AB üyesi olmamasına karşın İzlanda, 
Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn ise Schengen içinde yer 
alıyor.

AP milletvekilleri, 2018, 2020 ve 2021'de de Bulgaristan 
ve Romanya'nın Schengen'e dahil edilmesini talep eden 
karar tasarıları kabul etmişti.

Bir ülkenin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e girebil-
mesi için AB ülkelerinin oy birliğiyle karar alması gerekiyor.
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TİKA’dan Kuzey Makedonya Devlet Arşivlerine Destek
Türk İşbirliği ve Koordi-

nasyon Ajansı Başkanlı-
ğınca (TİKA), Kuzey Ma-
kedonya Devlet Arşivleri 
Osmanlı Dönemi Arşiv 
Bölümü Kurulumu Ona-
rım, Mobilya ile Teknik 
Donanım Projesi’nin ta-
mamlanması dolayısıyla 
tören düzenlendi.

Törene, TİKA Başkan 
Yardımcısı Mahmut Çe-
vik ve Kuzey Makedonya 
Devlet Arşivleri Müdürü 
Emil Krsteski’nin yanı sıra 
TİKA yetkilileri, ülkedeki 
Türk kurum ve kuruluş 
temsilcileri ve diğer da-
vetliler katıldı.

T İK A Başkan Yar-
dımcısı Çevik, basın 
mensuplarına yaptığı 
açıklamada, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yakla-
şık 500 yıl bu coğrafyada 
bir yaşam tarzı geliştirdi-
ğini ve o dönemden bu-
güne kadar yaklaşık 16 
binden fazla somut ve 
soyut kültürel mirasın inşa 
edildiğini söyledi.

İki ülkenin ortak tarihine 
birlikte sahip çıktıkları-
nı dile getiren Çevik, “İlk 
defa kurulan bir Osmanlı 
dönemi arşiv ünitesinin 
tadilatını ve donanımını, 
kapasitesinin geliştirilme-

sini gerçekleştirerek biz 
geleceğe bundan sonra 
ışık tutmaya başlayaca-
ğız.” dedi.

Osmanlı arşivlerinin, o 
dönemin evraklarının, si-
cil ve defterlerinin gün yü-
züne çıkarılması, gelecek 
nesillere aktarılması ve 
kullanıcılara sunulması 
için yaklaşık 18 yıldır bu 
çalışmaları sürdürdükle-
rini ifade eden Çevik, bu 
ünitenin kurulmasıyla da 
daha aktif bir şekilde çalı-

şacaklarını vurguladı.
Söz konusu çalışmaları 

üç aşamada hayata ge-
çirdiklerini belirten Çevik, 
şöyle devam etti:

“Birinci aşamada taraf-
lar arasında yapılan gö-
rüşmelerde hangi kurum, 
hangi kuruluş tarafından 
yürütüldüğünü ve ne şe-
kilde yapıldığını uzmanlar 
çerçevesinde bir değer-
lendirmesini yapıyoruz. 
Daha sonra Türk uzman-
lar proje ülkesine gelerek 

tıpkı geçmişte burada ol-
duğu gibi muhataplarıyla 
istişare ederek çalışma 
alanlarını ve eylem plan-
larını belirliyorlar. Ondan 
sonra da ihtiyaç duyulan 
ekipman ve donanımların, 
gerek okuma açısında ge-
rekse sayım açısından, ih-
tiyaç duyulan makinaların, 
ekipmanların temini nok-
tasında bir çalışma baş-
latıyoruz. Ondan sonra 
da bu sayım çalışmaları, 
görüntü alma çalışmala-

rı başlıyor. Her şeyden 
önemlisi, elde ettiğimiz 
bu arşivlerin korunması 
ve gelecek nesillere ak-
tarılması noktasında da 
tedbirler alınıyor ve bu gö-
rüntüler dijital ortama ak-
tarılıyor. Öyle zannediyo-
rum ki bugüne kadar 150 
binden fazla bir görüntü 
elde edildi. 30-40 binden 
fazla doküman incelendi 
Kuzey Makedonya’da.”

Kuzey  M a ke d o nya 
Devlet Arşivleri Müdürü 
Krsteski de söz konusu 
kurumun başına atanma-
sından itibaren Osmanlı 
dönemine ait bir ünite 
açacaklarını vadettiğini 
söyledi.

K r s t e s k i ,  “ B u  d a 
TİKA’nın bağışta bulun-
duğu ekipmanla bugün 
gerçekleşiyor. TİKA ile 
mükemmel ilişkilere ve iyi 
iş birliğine sahibiz. Tür-
kiye Cumhuriyeti ile olan 

ilişkiler genel anlamda 
çok yüksek dostluk sevi-
yesinde bulunuyor. Pro-
fesyonel iş birliğinin, kar-
şılıklı uzman değişimi ve 
özellikle Osmanlı dönemi 
ile daha yakın tarihten 
olan belgelerin dijitalleş-
mesi noktasında iş birliğin 
ileride de devam etmesini 
umuyorum.” diye konuştu.

Destek kapsamında; 
kurumsal arşiv verileri 
merkezi depolama aygıtı 
ve harici diskleri, dizüs-
tü ve masaüstü çalışma 
bilgisayarları, arşivleme 
çalışmalarında kullanı-
lan ve Kuzey Makedonya 
kamu kuruluşlarında tek 
olan profesyonel belge ve 
mikrofilm tarayıcı cihazı 
ve gerekli çalışma bilgi-
sayar ünitesi, arşiv kitap 
tarayıcısı ve baskı plotter 
cihazı temini ile kurulumu 
gerçekleştirildi.

              Kırcaali Haber

Kırcaali hastanesinin yenilenen Göğüs 
Hastalıkları Bölümü törenle hizmete açıldı

Merkezi Kırcaali bölge-
sinde bulunan 20'den faz-
la şirket ve 7 belediye, il 
merkezindeki Dr. Atanas 
Dafovski Hastanesi’nin 
bir bölümünün yenilen-
mesini sağladı. Akciğer 
ve solunum sistemi has-
talıklarının tedavi edildiği 
Göğüs Hastalıkları Bölü-
mü, törenle yeniden hiz-
mete açıldı. Bir kez daha 
Kaşif ailesi en yüksek 
miktarda bağış yapanlar 
arasında yer alıyor.
Açılış töreninde hasta-

nenin İcra Müdürü Prof. 
Dr. Todor Çerkezov, bö-
lümün yenilenmesinin 
hastanenin modernizas-
yonuna yönelik bir adım 
olduğunu ve bölgede 
önde gelen bir sağlık ku-
ruluşu olarak otoritesini 
güçlendirdiğini vurguladı. 
Bölüm, Akciğer Hastalık-
ları Dispanserini devral-
dı ve şimdi tüm akciğer 
hastalıklarını teşhis etme 
ve tedavi etme imkanı su-
nuyor. Dr. Diyana Vılçeva 
başkanlığındaki ekip, son 
derece nitelikli uzman 
personelden oluşuyor ve 
hastalara karşı insancıl 
bir tavır sergiliyor.
İl sakinlerinin sağlığı 

konusunda sorumlu dav-
ranıp doktorlar için rahat 
çalışma koşulları yaratan 

iş dünyasına teşekkür 
eden Prof. Dr. Çerkezov, 
sağlık kuruluşuna yıllardır 
destek olan Kaşif ailesi-
ne de özel teşekkürlerini 
sundu. Hastane Müdürü, 
“Belediyeler de mali des-
tek vererek hastane yara-
rına yapılan yardım kam-
panyalarına aktif olarak 
katılmaktadır. Bu konuda 
Kırcaali Belediyesi önde 
gidiyor. Büyük ölçekli ba-
ğış süreci, bizi gelişme 
belirtileri olan bir toplum 
olarak öne çıkarıyor” 
dedi. Prof. Dr. Çerkezov, 
sağlık görevlilerinin insan 
hayatını kurtarmada yal-
nız olmadıkları görüşünü 
aktardı.
Hüsniye Kaşif Vakfı 

Başkanı Sibel Kaşif, tö-
rende yaptığı konuşma-
da yaptıkları bağışın ilk 
olmayıp son da olmaya-
cağını vurguladı. Vakıf 
Başkanı, “Doktorlar her 
zaman desteğimize gü-
venebilirler. Mesleğiniz 
karşısında saygıyla eği-
yoruz. İş hayatınızda ba-
şarılar dileriz!” diye ifade 
etti.
Müh. Kaşif Kaşif, dolaylı 

olarak şirketinin 700 kişi-
ye istihdam sağladığını 
belirtti. Bölgede doktor 
muayenehanesi bulunan 
tek iş yerinin sahibi olan 
Müh. Kaşif, “İnsanlara ve 
onların sağlığına değer 
veriyoruz, bu yüzden yar-
dım etmeye çalışıyoruz” 

d iye a l t ını 
çizdi.
T ö r e n d e 

Krumovgrad 
(Koşukavak) 
Be led i yes i 
adına da bir 
tebrik mesajı 
okundu.
G ö ğ ü s 

Hastalık la -
r ı  Bö lümü 
Başkanı Dr. 
Diyana Vıl-
çeva, onarı-
mın son de-
rece gerekli 
o l d u ğ u n u 

vurguladı. Doktor, “İki yıl 
boyunca hastanede teda-
vi gören hastaların büyük 
bir bölümü koronavirüs 
hastasıydı. Şimdi akciğer 
hastalığı olan hastaların 
geri geldiğini ve tedavi 
görmek istediklerini görü-
yoruz. Yenilenen bölüm, 
teşhis ve tedavi için mo-
dern koşullar sunmakta-
dır” dedi.
Açılış töreninde Beledi-

ye Başkan yardımcıları, 
Kırcaali Bölge Sağlık Mü-
fettişliği (RZİ) Müdürü Dr. 
Viktor Kirçev ve Kırcaali 
Acil Tıbbi Yardım Merkezi 
Müdürü Dr. Atanas Mit-
kov da hazır bulundular.
             Kırcaali Haber

İlhan Küçük Strasbourg'da: Yeter 
bu çifte standart! Bulgaristan ve 
Romanya'yı derhal Schengen'e 

kabul edin!
Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Milletvekili İl-

han Küçük,  5 Ekim tarihinde AP’de Romanya ve 
Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi’ne katılımıyla ilgili 
yapılan tartışmalar sırasında bazı AB üyesi ülkelere 
uygulanan çifte standardı sert bir şekilde eleştirdi.

Küçük’ün ifadesine göre, yıllardır çeşitli argümanlar 
Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e üyeliğine 
engel oldu ve üyelikleri ertelenmeye devam ediyor. 

AP Milletvekili, iki ülkenin kabulünün önündeki tüm 
engellerin artık kaldırılmış olduğu konusunda kesin 
konuştu.

Küçük, “Sorumlu politikacıların vereceği ciddi siya-
si kararlara ihtiyacımız var. Bazıları AB üyesi olma-
larına rağmen kapıda tutuluyor, bazıları ise Birliğin 
büyük nimetlerinden ve fırsatlarından faydalanıyor! 
Bu çifte standart, vatandaşlarda çifte kalite yaratır 
– bazılarını diğerlerinden daha fazla AB vatandaşı 
kılıyor. Bu kabul edilemez! Ne Avrupai, ne de uygar 
bir tavır, ne de farklı hükümetler tarafından uygulan-
malıdır” dedi.

AP Milletvekili, AP ve Komisyonun güçlü bir pozis-
yon almasının yanı sıra Konsey'in AB vatandaşlarının 
beklentilerini karşılaması çağrısında bulundu.

Bundan önce Bulgaristan’dan AP milletvekillerinin, 
ülkemizin Schengen Bölgesi’nin dış sınırı olarak tüm 
yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve güvenilir ve ön-
görülebilir bir ortak olduğunu kanıtladığını vurgula-
dıkları ortak bir bildirge sundukları ortaya çıktı.

Avrupa Komisyonu, Bulgaristan ve Romanya’nın 
Schengen Bölgesi’ne kabul edilmesi için tekrar tekrar 
çağrıda bulundu. Şimdilik bu adıma Hollanda karşı 
çıkıyor.
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Necmi Ali, AB’nin Bölgelerin ve Şehirlerin Durumuna 
İlişkin Yıllık Raporu tartışmasına katıldı
Cebel (Şeyhcuma) Be-

lediye Başkanı Necmi 
Ali, Brüksel'deki Avru-
pa Birliği (AB) Bölgeler 
Komitesi 151. Genel 
Kurulu’nda yaptığı ko-
nuşmada, “Tüm üye dev-
letlerdeki haneler, gıda 
ve enerji fiyatlarındaki 
keskin artış nedeniyle 
özellikle düşük gelirli ha-
neler olmak üzere satın 
alma güçlerini azaltma 
zorluğuyla karşı karşıya-
dır. Vatandaşlarımız yi-
yecek almak ile ısınmak 
arasında tercih yapmak 
zorunda bırakılmamalı-
dırlar” diye kaydetti. Nec-
mi Ali, "AB’nin Bölgelerin 
ve Şehirlerin Durumuna 
İlişkin Yıllık Raporu" ko-
nulu bir tartışmaya katıl-
dı.
AB Yerel ve Bölgesel 

Yönetimler Temsilcileri 
Meclisi'ndeki Bulgaristan 
temsilcisi, “Vatandaşla-
rımızın ve işletmelerimi-
zin güvenli ve erişilebilir 
enerjiden faydalanmasını 
sağlamak önceliğimizdir. 
Tabii ki, enerji tasarrufu 
stratejileri üzerinde çalı-
şıyoruz. Ancak bu tasar-
rufları kamu hizmetleri-
nin sunumunu aksatma-
dan sağlamak için pratik-
te uygulanması gereken 
önlemler konusunda 
Avrupa Komisyonu’nun 

daha fazla rehberliği-
ne ihtiyacımız var” diye 
dikkat çekti. Belediye 
Başkanı, “Eylül 2022'de 
Avro Bölgesi’nde enflas-
yon %10'a ulaştı, bazı 
üye devletlerde ise bu 
seviyeler %24'e ulaştı. 
Elektrik f iyatlarındaki 
sürekli artışın vatandaş-
lar, işletmeler ve özellikle 
yoksulluk riski altındaki 
haneler - hassas gruplar 
ile küçük ve orta ölçekli 
işletmeler üzerinde bas-
kı ve zorluk oluşturdu-
ğunu belirtmek isterim. 
Bölgelerin ve şehirlerin 
durumuna ilişkin bu tar-
tışmayı memnuniyetle 

karşılıyoruz” dedi.
Necmi Ali, “Her şeyden 

önce yerel yönetimlerin 
temsilcileri olarak vatan-
daşlarımız ve işletmele-
rimizden gelen doğrudan 
baskıyı ve kriz zamanla-
rında, özellikle hükümet-
lerin bunu yapamadığı 
durumlarda hızlı yanıt 
verme ihtiyacını hisse-
den biziz. Uzun vadede 
Avrupa Yeşil Mutabakatı 
hedefleri doğrultusun-
da önlemler almak ve 
AB'nin stratejik özerkli-
ğini/bağımsızlığını des-
teklemek olan stratejik 
hedeflerimize bağlı kal-
malıyız. Ancak orta ve 

kısa vadede hızlı ve etkili 
önlemler gerektiren mev-
cut krizle başa çıkmak 
zorundayız” dedi.
Belediye Başkanı, “Av-

rupa düzeyinde ve ulusal 
düzeyde alınan kararlar 
ile bunların bölgesel ve 
yerel düzeydeki etkileri 
arasındaki etkileşim çok 
önemli olmaya devam et-
mektedir” diye vurguladı.
AB Bölgeler Komitesi 

Üyesi, “Toparlanma ve 
Sürdürülebilirlik Meka-
nizmasının uygulanması, 
tamamı hükümetler tara-
fından alınan kararların 
etkinliğine bağlı olduğun-
dan üye devletler arasın-

da farklılık gösterir. Ener-
ji krizi konusuna gelince, 
üye devletler kullanılan 
enerjiden sorumlu ana 
aktörler olmalı ve enerji 
piyasasında (enerji ka-
rışımı) geçici ve hedefe 
yönelik önlemler alabil-
melidir. Örneğin,  enerji-
den alınan katma değer 
vergisi (KDV) oranının 
düşürülmesi veya tazmi-
nat ödenmesi gibi, ancak 
asıl zorluk bu önlemlerin 
nasıl ve ne zaman uy-
gulanacağı konusunda 
olacak. Zaman uçuyor 
ve çok geç olmadan, kış 
mevsimi başlamadan 
önce etkili çözümler bul-
mak için acele etmeliyiz” 
diye vurguladı.

Necmi Ali, “Yerel yöne-
timlerin temsilcileri ola-
rak başta küçük ve orta 
ölçekli işletmeler olmak 
üzere vatandaşlarımızın 
ve iş dünyasının günlük 
yaşamlarını iyileştirecek, 
bölgesel ve yerel düzey-
de doğrudan ve görünür 
etkisi olacak AB girişim-
lerine ve projelerine ön-
celik vermeliyiz. Ulusal 
makamlarımızın yanı sıra 
AB makamlarıyla da ya-
pıcı diyalog, AB dayanış-
mamızı güçlendirecektir. 
Birlik, mevcut krize çö-
zümler bularak daha gö-
rünür, daha erişilebilir ve 
vatandaşlarına daha ya-
kın hale gelecektir” diye 
sözlerine ekledi.

Toplu taşıma araçları kullanan sürücülerin 
psikoteknik belgesi süresiz hale geliyor

Toplu taşıma araçları 
kullanan sürücülerin psi-
koteknik değerlendirme 
belgesi süresiz hale ge-
liyor. Ancak yönetmelikte 
belirtilen durumlarda ge-
çersiz sayılarak, yeniden 
çıkarılacak. Değişiklik,  
12 Ekim’de Başbakan 
Yardımcısı ve Ulaştırma 
ve Haberleşme Bakanı 
Hristo Aleksiev tarafın-
dan imzalanan 36 Sayılı 
Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönet-
melikte yansıtılıyor.

Bakan, “Profesyonel 
sürücülerin her 3 yılda 
bir psikolojik muayene-
den geçme zorunlulu-
ğunun değiştirilmesiyle 
yol güvenliğinde önemli 
bir artışa yol açmayan, 
sadece düzensizlikler ve 
yolsuzluk uygulamalar 
için önkoşullar yaratan 
idari bir yük kaldırılmak-
tadır. Bir karşılaştırma 
yapacak olursak, her 5 
yılda bir silah bulundur-
ma ruhsatını yenilerken 

silah kullanabilmek için 
zihinsel uygunluk belge-
si gereklidir”, diye yorum 
yaptı. Aleksiev, diğer Av-
rupa ülkelerinde böyle bir 
zorunluluğun olmaması-
nın, Bulgaristan’dan yük 
taşımacılığı yapan araç 
sahipleri ve sürücüleri ke-
sinlikle Avrupa pazarında 
olumsuz bir konuma sok-
tuğunu söyledi.

2006/126/ sayılı AB Di-
rektifinin gerekliliklerine 

göre, sürücülerin psikolo-
jik testleri tamamen mo-
torlu taşıt sürücü belgesi-
nin verilmesiyle bağlantılı 
olarak gerçekleştirilmeli-
dir. Direktif, kontrol test-
lerinin yalnızca tıbbi mua-
yenelerle ve ehliyetin ge-
çerlilik süresinden daha 
kısa olmayan süreler için-
de yapılması gerektiğini 
belirtir. Bu kısıtlamalar, 
36 Sayılı Yönetmelik kap-
samında psikolojik testin 

ulusal mevzuat-
ta düzenlenme-
sinde dikkate 
alınmamıştı.

P s i ko te k n i k 
değerlendirme 
belgesi, taksi 
şoför ler i ,  yol 
yardımı, kendi 
hesabına taşı-
ma, toplu yolcu 
veya yük taşı-
macılığı yapan 
araç sürücüleri 
ve ayrıca Ehliyet 
Sınavı Komis-
yonu başkanları 

için işe girerken 
gerekli olacak.

Ehliyetine el konulan 
sürücülerin yeni bir psi-
koteknik belgesi alma 
zorunluluğu devam et-
mektedir.  

Ayrıca, Ttb, Ttm, C, D 
kategorilerindeki ve C1 
ve D1 alt kategorilerinde-
ki motorlu taşıtları sürmek 
için sürücü adayları için 
de bu tür bir belge zorun-
luluğu devam etmektedir.

Bakan Stoyanov: Bulgaristan'daki 
İngiliz yatırımları yaklaşık 2,3 

milyar avroyu buluyor
Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nikola Stoyanov, 5 

Ekim’de Birleşik Krallık’ın Avrupa Ticaret Komi-
seri Chris Barton ve önde gelen 8 İngiliz yüksek 
teknoloji şirketinin yöneticileriyle bir araya geldiği 
toplantıda, “Bulgaristan'daki İngiliz yatırımları yak-
laşık 2,3 milyar avroyu buluyor” diye bildirdi. Bü-
yük Britanya Birleşik Krallığı-Bulgaristan İş Birliği 
Örgütü (BBBA) tarafından düzenlenen toplantıya 
çok sayıda üye de katıldı.

Bakan, ülkemizdeki yatırım fırsatlarını ve Eko-

nomi ve Sanayi Bakanlığı'nın çalışmalarındaki ön-
celikleri tanıttı. Stoyanov, “2021 için Bulgaristan 
ile Büyük Britanya arasındaki ikili ticaret hacmi 
yaklaşık 930 milyon avro değerinde ve bunun 
2/3'ünü Bulgaristan'ın yaptığı ihracat oluşturuyor” 
diye sözlerine ekledi ve iki ülke arasında hala kul-
lanılmamış bir potansiyel olduğunu vurguladı.

Yatırım ve şirketlerimizle ticari ortaklık olanakla-
rını araştırmak üzere Bulgaristan'da bulunan he-
yette fiziksel ve siber güvenlik, yapay zeka, ulusla-
rarası hukuk, nükleer enerji, altyapı, mimari, finans 
ve sigorta alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin 
temsilcileri yer alıyor.

Bundan önce İngiliz iş heyeti Ekonomi ve Sanayi 
Bakan yardımcıları İrina Ştonova ve Dimitır Dan-
çev ile de bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan 
yardımcısı, İngiliz şirketlerinin projelerinin uygu-
lanması için Bulgaristan'da elverişli bir ortam ve 
uygun ortaklar bulacağına, mevcut ticari misyo-
nunun ise karşılıklı çıkar alanlarında uzun vadeli 
yatırım iş birliğinin başlangıcını işaret edeceğine 
olan inançlarını dile getirdiler.



  Kırcaali Haber 426 Ekim 2022 HABERLER

Momçilgrad’da yeni toplu konutlarda ısı yalıtımı 
programına başvuru hazırlıkları başladı

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediyesinden uzmanla-
rın apartman yöneticile-
riyle yaptığı bir toplantının 
konusu toplu konutlarda 
ısı yalıtımı uygulama pro-
jelerinin finanse edilmesi 
için başvuru olanakla-
rıydı. Ulusal Toparlanma 
ve Sürdürülebilirlik Planı 
kapsamında finanse edil-
mesi beklenen "Konut 
Bina Stokunun Sürdürü-
lebilir Enerji Verimliliğinin 
Artırılmasının Desteklen-
mesi Alt Tedbiri kapsa-
mında başvuru kriterleri 
ve gereksinimleri izah 
edildi. Belediye uzmanla-
rı, apartmanlarda ısı yalı-
tımına ilişkin başvuru pro-
sedürünün henüz hazırlık 
aşamasında olduğunu ve 
kanun paketinin önümüz-
deki ay kabul edilmesinin 
beklendiğini açıkladı.

Ülkedeki 265 ilçenin 
tümünde daire sahipleri-
nin programa katılmaya 
en az %67’inin rıza gös-
terdiği ve ayrıca inşaat 
ve onarım faaliyetlerini 
yürütmeye %100’ünün 
rıza gösterdiği dernek-
lere sahip toplu konutlar 
ısı yalıtımı yapılması için 

başvuruda bulunabilecek. 
Yeni programın ana he-
defi, binalarda en az %30 
enerji tasarrufu sağlamak 
olacak. Toplu konutlarda 
enerji verimliliğinin artırıl-
masına ilişkin başvuru sü-
recinin iki aşamada ger-
çekleşmesi planlanıyor. 
İlkinde 31 Mart 2023'e 
kadar başvuru yapmak 
mümkün olacak ve daire 
sahiplerinin derneklerine 

öngörülen destek tutarı-
nın %100'ü hibe edilecek. 
Başvuru sürecinin ikinci 
aşaması 2023 yılı sonu-
na kadar devam edecek 
olup, onaylanan konutlar 
planda öngörülen hibe tu-
tarının %80'ini alacak, ka-
lan %20'si ise maliklerine 
ait olacak. Tüm projeler 
onaylanmış kriterlere göre 
değerlendirilecek. Binala-
rın enerji verimliliği açısın-

dan mükemmel sonuçlara 
ulaşmak için aralarından 
bir seçim yapılacak.

Belediye Başkanı İlk-
nur Kazim, “Bu toplantı 
ile Ulusal Toparlanma 
ve Sürdürülebilirlik Planı 
kapsamında programın 
resmi olarak başlatılma-
sından önce toplu konut-
larda ısı yalıtımı uygulan-
masına ilişkin hazırlıkları-
mızı başlatıyoruz. Önceli-

ğimiz, şartları ve kriterleri 
karşılayanlara mümkün 
olduğunca kolaylık sağla-
mak ve yardımcı olmak-
tır. Amacımız Momçilg-
rad'daki mümkün olan en 
fazla sayıda toplu konut 
ve haneyi kapsamaktır” 
diye kaydetti. İlknur Ka-
zim, belediyenin internet 
sitesinde programın iler-
leyişi hakkında ayrıntılı 
bilgi içeren yeni bir bölüm 
olacağını sözlerine ekledi. 
Orada sorumlu kurumlar-
la iletişime geçilebilecek 
telefon numaraları da be-
lirtilecek.

Şu anda Momçilgrad'da 
37 kayıtlı apartman yö-
neticileri derneği var ve 

70'den fazla konut sakin-
leri yeni programdan ya-
rarlanabilecekler. En az 4 
bağımsız konut bulunan 
ve birden fazla sahibi olan 
konut siteleri de program-
dan yararlanabilecek.

Ulusal Toplu Konut-
larda Enerji Verimliliği-
nin Arttırılmasına İlişkin 
Program kapsamında 
Momçilgrad’da şartları 
ve kriterleri karşılayan 
toplam 14 apartmandan 
12’sinde ısı yalıtım proje-
si uygulandı. Bu, birazcık 
da belediye uzmanları ve 
şehirdeki apartman yöne-
ticilerinin iyi organizasyo-
nu sayesinde oldu.

           Kırcaali Haber 

Çernooçene Belediyesi evde bakım 
hizmeti kapsamını genişletiyor
Çernooçene (Yenipa-

zar) Belediye Meclisi, 
son olağan toplantısın-
da belediyenin 2021-
2027  Dönemi İnsan 
Kaynaklarının Geliş-
tirilmesi Operasyonel 
Programı Sosyal Ka-
tılım ve Eşit Fırsatlar 
Önceliği Evde Bakım 
Prosedürü kapsamın-
da proje finansmanı 
için başvuru yapmasını 
onayladı.
Çernooçene Belediye 

Meclis Başkanı Bedri-
ye Gaziömer 7 ana ve 
2 ek maddelik gündem 
taslağını oylamaya sun-
du.
Çernooçene Belediye 

Başkanı Aydın Osman, 
Meclis üyeleri önünde, 
“Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı'na 
proje teklifleri sunulma-
sı için temel bir gerek-
lilik Belediye Meclisinin 
proje başvurusuna iliş-
kin karar kabul etmiş 
olmasıdır” dedi.

Belediye Başkanı, 
proje amacının kendine 
bakamayacak durumda 
olan yaşlılar ve engel-
liler için evlerde saatlik 
gezici entegre sağlık ve 
sosyal hizmetler ve psi-
kolojik destek, gıda ve 
temel ihtiyaç madde-
lerinin tedariki sağlan-
ması ve diğer faaliyetler 
olduğunu açıkladı.
Çernooçene ilçesinde 

en az 93 hizmet kullanı-
cısının daha ihtiyaçları 

karşılanacak.
Aydın Osman, “Mev-

cut proje teklif i, Ev 
Ortamında Sosyal Hiz-
metler Merkezi’nin faa-
liyetlerine devam etme-
sini sağlayacak, sürdü-
rülebilirlik yaratacak, 
yaşlılar ve engelliler için 
koruyucu bakım hizmeti 
verilmesine ilişkin pro-
jelerin olumlu sonuçla-
rının artırılmasına yol 
açacak” diye belirtti.
Yerel Meclis, belediye-

nin doğrudan 
mali yardım 
sağlama pro-
sedürü kap-
samında sıcak 
öğle yemeği 
hizmet projesi 
için finansman 
başvurusunda 
bulunmasını 
onayladı.
Kabul edi -

len karar lar 
arasında Be-
lediye Mülki-
yeti Yönetimi 
ve Tasarrufu 

Programı’na ek madde-
ler eklenmesi, sermaye 
giderleri kapsamında 
ödenek tahsil edilecek 
inşaat ve büyük ona-
rımlara ilişkin proje 
isimlerinin yer aldığı 
listenin güncellenme-
si, maddi ve maddi ol-
mayan varlıkların satın 
alınmasına ilişkin karar-
lar ve diğer kararlar yer 
alıyor.
           Kırcaali Haber

İzmir’de oturan göçmenler, 
Mleçino’da dev bal kabakları 

yetiştiriyor
İzmir’de oturan Bulgaristan göçmeni Ümmügüsüm 

ve Beytula Çınar ailesi, Ardino’nun (Eğridere) Mle-
çino (Sütkesiği) köyündeki bahçelerinde onlarca iri 

bal kabağı yetiştiriyor. Türkiye'den gelen göçmenler, 
“Her yıl memleketimize geliyoruz, çünkü burada ken-
dimize geliyoruz. Branevo Mahallesi’nde bahçeli bir 
evimiz var. Tohumları Türkiye'den getirdik ve mayıs 
başında ektik. O zamandan bu zamana kadar özen-
le yetiştiriyoruz. Onları bol ve düzenli olarak sularız. 

Don vurmadan önce hava kötüleştiğinde onları kö-
künden koparacağız” diye anlattılar. Kabaklarının 
çok mükemmel bir tada sahip olduğunu belirten göç-
menler, "Kasım başında kızlarımız Semra ve Seven 
bizi Türkiye'ye götürmeye gelecekler. Bal kabağı pi-
desi veya bal kabağı böreği gibi kış tatlıları yapmak 
için onları İzmir'e götüreceğiz" diye konuştular.
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Aydın Osman: Sıcak öğle yemeği hizmeti almak için başvurun!
Kış sezonu başlamadan 

önce Çernooçene (Yeni-
pazar) Belediye Başkanı 
Aydın Osman, ekibiyle 
birlikte ilçede görev ya-
pan köy muhtarları ve 
muhtar vekilleriyle yılın 
ilk çalışma toplantısı dü-
zenledi.
Belediye Başkanı, muh-

tarlara Çernooçene Bele-
diyesinin Avrupa Sosyal 
Fonu tarafından destek-
lenen 2021 - 2027 Döne-
mi Gıda ve Temel Malze-
me Desteği Programınca 
doğrudan hibe desteğine 
ilişkin başvuru yapmak 
üzere hazırladığı Sıcak 
Öğle Yemeği proje teklifi 
hakkında bilgilendirdi.
Onaylanması halinde 

proje 1 Ocak 2023'ten 30 
Eylül 2025'e kadar tüm il-
çede uygulanacaktır.
Aydın Osman, prose-

dür kapsamındaki uygun 
hedef grupları, geliri ol-

mayan veya düşük gelirli 
kişiler ve aileler, emekli 
olan yaşlı aileler ve yal-
nız yaşayan emeklilerin 
yanı sıra sosyal yardım 
alan kişiler olduğunu 

belirtti.  Hedef grup ay-
rıca mevcut engelleri 
veya sağlık kısıtlamaları 
nedeniyle kişisel bakım 
yapmakta zorluk çeken 
veya imkansız olan dü-

şük gelirli insanları, tesa-
düfi durumlar nedeniyle 
savunmasız bir durumda 
olan ve bu tür bir yardı-
ma ihtiyaç duyduğu tespit 
edilen kişiler, serseriler, 

evsizler vb. kişileri de 
kapsar.
Belirtilen kişilerin uygun 

hedef gruplarından olup 
olmadığı Sosyal Yardım-
lar Müdürlüğü tarafından 
belirlenecek. Sıcak öğle 
yemeği hizmeti almak 
için  yapılan başvurular 
Çernooçene Belediyesi 
Bilgi Merkezi ve yerleşim 
yerlerindeki muhtarlıklar 
tarafından kabul edilmek-
tedir.
Belediye Başkanı, “Top-

lumdaki savunmasız 
gruplara özellikle dikkatli 
davranın” diye talimat 
verdi. Aydın Osman, kü-
çük yerleşim birimlerine 
sahip belediyelerin sos-

yal işlevinin her geçen yıl 
daha da önem kazanaca-
ğını vurguladı.
Toplantı sadece bilgi-

lendirici olmakla kalma-
yıp, köy muhtarları ve 
muhtar vekillerinin sa-
dece köylerdeki acil so-
runları çözmeye yönelik 
sorumluluğun yanı sıra 
belediye bütçesinin gelir 
kalemlerinin uygulanma-
sına yönelik sorumluluğu 
da üstlenmelerini amaç-
ladı.
Belediye yönetiminin 

köy muhtarlarıyla yap-
tığı toplantı son derece 
yapıcı bir diyalog içinde 
gerçekleşti.
            Kırcaali Haber

Çernooçene Köy Şenliği programında 
yer alan minikler izleyenleri coşturdu

Çernooçene'de (Ye-
nipazar) düzenlenen 
geleneksel köy şenliği 
programında yer alan, 
ilçedeki en büyük ana-
okulu olan Çernooçene 
Zname Na Mira Ana-
okulu, Jitnitsa (Ham-
barcılar) köyündeki 
Slaveyçe Anaokulu 
Şubesi’nde eğitim gö-
ren çocuklar ve Komu-
niga (Kuşallar) köyü 
Nikola Vaptsarov 1957 
Halk Kültür Evi’nin ça-
tısı altındaki folklor 
ekibindeki çocuklar, 
sundukları gösterilerle 
izleyenlere neşe dolu 
anlar yaşattı.
Renkli sahne kostüm-

leriyle çocuklar şarkı 
söyleyip dans etti. Ve-
liler ile beraber şenliğe 
gelen konuklarla mutlu 

anlar paylaştı. Heyeca-
nı arttıran müzik göste-
risine en küçükler bile 
katıldı. Öğretmenlerinin 
yönetimi altında küçük-

ler programlarını büyük 
bir sevgiyle hazırlamış-
lardı. Çocuklar, söyle-
dikleri şiirlerle katılımcı-
lara heyecan dolu anlar 

yaşatmayı başardı.
Çernooçene Zname 

Na Mira Anaokulu Mü-
dürü Elmaz Apti, şen-
lik programına büyük 

bir istekle katıldıkları-
nı belirtti. Elmaz Apti, 
Çernooçene Belediye 
yönetiminin, ilçenin en 
küçük vatandaşlarına 

hizmet sunan 
anaokullarına 
her zaman des-
tek olduğunu 
dile getirdi.
Çernooçene 

Belediyesi yö-
netimi, çocuk-
ların sahnede 
iyi performans 
göstermelerin-
den dolayı birer 
hediye almasını 
sağladı.
Çernooçene 

Belediye Başka-
nı Aydın Osman, şenlik 
programını izleyen kala-
balığı selamlayarak, bu 
tür köy bayramlarının 

karşılıklı anlayış ve do-
ğup büyüdükleri yerlere 
bağlılığın bir sembolü 
olduğunu kaydetti. Be-
lediye Başkanı, “Uygu-
lanan projeler sayesin-
de Çernooçene ilçesi 
daha yaşanabilir bir yer 
haline geliyor” diye be-
lirterek, geçen dönem-
de ilçenin yol şebekesi, 
yerleşim yerlerindeki 
sokaklar, su temini ve 
kanalizasyon hizmetleri 
ile ilgili büyük sorunların 
çözüldüğünü sözlerine 
ekledi. Aydın, "Samimi 
olan Çernooçenelilerin 
bizim çabalarımıza de-
ğer verdiklerinden şüp-
hem yok" diye ifade etti.
Program güreşler ile 

devam etti. 16 Ekim 
Pazar günü satranç ve 
briç turnuvaları yapıldı. 

Duşinkovo köyünde geleneksel 
Yaren Bayramı yapıldı

Cebel (Şeyhcuma) Belediyesine bağlı Duşinko-
vo (Canbaşalı) köyü sakinleri, şarkı ve dans göste-
rileri, bol bol neşe ve güreş seyircilerinin yaşadığı 
keyifli anlarla 2022 tarımsal üretim dönemine veda 
ettiler.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde uy-
gulanan kısıtlamalar nedeniyle iki yıllık bir aradan 
sonra yerli halkın hep birlikte Yaren Bayramı adı 
verilen şenlik yapma davetine yüzlerce kişi icabet 
etti. Şenlik programının resmi konukları arasında 
Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali, Belediye Mec-
lis Başkanı Seyfi Mehmedali vb. isimler yer aldı.

Camide icra edilen mevlit programından sonra 
2000 kişiye pilav dağıtıldı.

Yüzyıllardan beri her sonbaharda mahsuller tar-

lalardan hasat edildiğinde burada insanlar büyük 
bir şenlik düzenlemişlerdir. Bu şenliğe "Pazar Ser-
gisi" de demişlerdir. Bu gelenek, modern zaman-
larda da devam ettiriliyor.

16 Ekim Pazar günü düzenlenen şenlik progra-
mı zengin içerikli müzik ve spor etkinlikleri içerdi, 
doruk noktası ise serbest güreş oyunlarıydı.

Hristo Smirnenski Halk Kültür Evi çatısı altındaki 
folklor ekiplerinde yer alan çocuklar, folklor göste-
rileriyle hazır bulunanları selamladılar.

Güreş turnuvasına 8 kategoride 60 yarışmacı 
katıldı ve katılımcılar Haskovo (Hasköy), Ase-
novgrad (Stanimaka), Dimitrovgrad (Kayacık) ve 
Momçilgrad (Mestanlı) şehirleri ile Çernooçene 
(Yenipazar) ve Stremtsi köylerindendi. Burgaz ve 
Türkiye'nin Lüleburgas kentinden katılan güreşçi-
ler özellikle güreş müsabakalarına katılmak üzere 
köye geldi. Başpehlivan unvanını almak için ya-
pılan müsabakalar en ilginçti. Özel ödül olan koç 
ödülünü, çeşitli kategorilerde birden çok Bulgaris-
tan şampiyonu olan Stremtsi'den Gökan Hazim 
tarafından kazanıldı. Gökan, final müsabakada 
Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan 
ve 61 kg kategorisinde Avrupa Şampiyonası’nda 
bronz madalya kazanan Ruhan Rasim'i yendi.
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Başbakan Donev, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi
Başbakan Gılıb Donev, 

işveren örgütlerinin tem-
silcileriyle yaptığı toplan-
tıda, “Geçici hükümet, 
işletmeler ve vatandaşlar 
için uygun fiyatlarla enerji 
kaynağı tedarikinin gü-
venliği için çalışmaya de-
vam ediyor. Yunanistan 
ve Bulgaristan arası gaz 
boru hattının (IGB) devre-
ye sokulmasından sonra 
sadece iki ay içinde doğal 
gaz kaynakları ve güzer-
gahlarının tam olarak çe-
şitlendirilmesini başardık” 
diye kaydetti.

Toplantıya Başbakan 
Yardımcıları Hristo Alek-
siev ve Atanas Pekanov 
ile Bakanlardan Rositsa 
Velkova, Nikola Stoyanov 
ve Aleksandır Pulev de 
katıldı.

Ekim ayı için düşük do-
ğal gaz fiyatının ve düşük 
akaryakıt fiyatlarının ülke-
deki enflasyonist süreçleri 
olumlu yönde etkileyece-
ğini umduğunu belirten 
Donev, “Yüksek elektrik 

fiyatları nedeniyle işlet-
melere yönelik tazminat 
programına devam edi-
yoruz. Önümüzdeki ay-
larda vatandaşların enerji 
güvenliğini garanti altına 
alacak bir mekanizma 
üzerinde çalışıyoruz” diye 
vurguladı.

Başbakan, işverenlerin 
önünde yüksek enerji fi-

yatlarının ve küresel bir 
durgunluğun ilk belirtile-
rinin nedeni olan Ukray-
na'daki savaş nedeniyle 
Bulgaristan, Avrupa ve 
dünyanın eşi görülmemiş 
bir kriz içinde olduğuna 
dikkat çekti. Donev, “Bu 
bağlamda, ekonomimizin 
istikrarı ve gelişimi için 
yeterli planlara sahip ol-

mamız, alternatif enerji 
arz kaynakları aramamız 
ve geleneksel pazarların 
dışında ek pazarlara açıl-
mamız önemlidir” dedi.

Başbakan, kabinenin ül-
kemizin Avro Bölgesi'ne 
ve Ekonomik İş Birliği 
ve Kalkınma Örgütü'ne 
(OECD) katılım süreci 
üzerinde çalıştığını da 

sözlerine ekledi. Geçici 
hükümet için başka bir 
öncelik de Ulusal Topar-
lanma ve Sürdürülebilirlik 
Planı’nın uygulanmasına 
ilişkin yasa tasarılarının 
hazırlanmasıdır. Bu ey-
lemlerle Bulgaristan, Av-
rupalı ortaklarına ekono-
mik öngörülebilirliği olan 
istikrarlı bir ülke olarak 
konumunu yeniden teyit 
ediyor.

İşveren örgütlerinin tem-
silcileri, geçici kabine ile 
iyi iletişimin sağlandığını 
kaydetti. Onlar, hüküme-
tin, işletmelerin yüksek 

elektrik fiyatları nedeniy-
le zararlarını telafi ede-
cek tazminat programını 
yıl sonuna kadar uzatma 
kararını memnuniyetle 
karşıladılar. İş dünyası 
temsilcileri, bu tedbirin 
önümüzdeki yıl da devam 
ettirilmesinin son derece 
önemli olduğunu vurgula-
dılar.

Başbakan Donev, iş-
veren örgütlerinin hükü-
metin eylemleri üzerinde 
gerçekten bir düzeltici rol 
oynadığını belirterek, on-
larla açık diyaloğu sürdü-
receğini vurguladı.

Ardino ilçesinde 135 engelli ve 
yaşlı evde bakım hizmeti görecek

Ardino (Eğridere) Be-
lediye Meclisi olağan 
toplantısını yaptı. Top-
lantı gündemi 12 mad-
de içerdi. Meclis üye-
leri, Belediye Başkanı 
Müh. İzzet Şaban'ın 
Ardino Belediyesi'nin 
2021 - 2027 Dönemi İn-
san Kaynaklarının Ge-
liştirilmesi Operasyonel 
Programı Evde Bakım 
Prosedürü kapsamında 
“Ardino İlçesinde Evde 
Bakım" projesine doğ-
rudan hibe desteği veril-
mesi için başvuruda bu-
lunmasına ilişkin öneri-
sini oybirliğiyle onayladı.
Müh. Şaban, “Evde 

Bakım” tedbirinin temel 
amacının bakıma muh-
taç engelli ve yaşlılara 
ev ortamında destek 
sağlamak olduğunu be-
lirtti. Pandemi durumları 
bağlamında da dahil ol-
mak üzere  ev ortamın-
da sosyal ve entegre 
sağlık ve sosyal hizmet-
ler sunma olanaklarının 
genişletilmesi öngörü-
lüyor. Prosedür kapsa-
mında izin verilen faa-
liyetler tamamen ken-
dilerine bakamayacak 
durumda olan yaşlılara 
ve engellilere yönelik-
tir. Evlerde saatlik mobil 
entegre sağlık ve sosyal 
hizmetler, psikolojik des-
tek sağlanması, gıda ve 
temel gıda ürünleri te-

dariki finanse edilecek. 
Hizmet yararlanıcıları-
nın kendi parasıyla ev 
faturalarının ödenmesi-
ni, acil idari ve ev hiz-
metleri vb. hizmetleri 
talep etmeleri ve alma-
ları da mümkün olacak. 
Tedbir kapsamında ay-
rıca personelin ihtiyaç 
sahibi kişilerin evlerine 
ulaşımı ve geri dönme-
lerinin yanı sıra çalışan-
ların eğitimi ve gözetimi 
de sağlanacak.
Ardino ilçesinde bu 

hizmetlerden yararlan-
mak üzere proje tekli-
fine dahil edilecek gös-
terge kullanıcı sayısı 
135 kişidir.
Belediye Meclis üye-

ler i ayrıca Belediye 

Başkanının, 2014-2020 
Dönemi Kırsal Alanların 
Geliştirilmesi Programı 
7. Temel Hizmetler ve 
Kırsal Alanlardaki Köy-
lerin Yenilenmesi Ted-
biri Her Türlü Küçük 
Ölçekli Altyapının Oluş-
turulması, İyileştirilmesi 
Veya Genişletilmesine 
Yönelik Yatırımlar 7.2 
Alt Tedbiri kapsamında 
"Enerji Verimliliğini Ar-
tırmak İçin Ardino Be-
lediyesine Ait Binaların 
Yenilenmesi" projesine 
hibe desteği verilmesi 
için başvuruda bulunul-
masına ilişkin önerisini 
de desteklediler.
Toplant ıda ayr ıca 

2014-2020 Dönemi 
Kırsal Alanların Geliş-

tirilmesi Programı 7. 
Temel Hizmetler ve Kır-
sal Alanlardaki Köylerin 
Yenilenmesi Tedbiri Her 
Türlü Küçük Ölçekli Alt-
yapının Oluşturulması, 
İyileştirilmesi Veya Ge-
nişletilmesine Yönelik 
Yatırımlar 7.2 Alt Tedbi-
ri kapsamında “Ardino 
Kasabası Arazisindeki 
KRZ1037 İlçe Yolu-
nun ve Lenişte (Alfatlı) 
Köyünün Arazisinden 
Geçen KRZ2007 İlçe 
Yolunun Bir Bölümünün 
Yeniden İnşası ve Re-
habilitasyonu" projesine 
hibe desteği verilmesi 
için de başvuruda bu-
lunulması kararı alındı.
           Kırcaali Haber

Hükümet, haneler ve işletmelere 
adil bir enerji tazminatı için 

yasal çözüm önerdi
Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı 

ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev,  
13 Ekim’de Enerji Kriz Masası toplantısında, “Yüksek 
enerji fiyatlarıyla başa çıkmak için AB düzenlemesini 
uygulamak için bir yasa tasarısında enerji tazminatları 
ve bunların finansmanı için bir mekanizma geliştirdik” 
diye açıkladı. 6 Ekim 2022 tarihli AB 2022/1854 sayılı 
Avrupa Konseyi Tüzüğü'nü  uygulama mekanizmasının 
kamuoyunda tartışılmasına başlandı.

Başbakan Yardımcısı, “Proje, ulusal enerji sistemimi-
ze ve Bulgaristan pazarının özelliklerine göre uyarlan-
dı. Bununla devlet, sendikalar ve iş dünyası arasındaki 
iyi ve yakın iş birliğini sürdürüyoruz. Bunun sonucunda 
doğal gaz fiyatında önemli bir düşüş sağladık” diye  
sözlerine ekledi.

Aleksiev, “Önerilen mekanizma, AB düzenlemesi gibi 

geçici olup, Temmuz 2023'e kadar sürmesi bekleni-
yor” dedi. Önerilen değişikliklerde iki şeye vurgu ya-
pan Başbakan Yardımcısı, “Birincisi, ev aboneleri için 
elektrik, gaz ve elektrik fiyatlarının öngörülebilirliğidir. 
Böylece haneler, aydınlatma ve ısınma masraflarını 
karşılayabileceklerinin ve ısıtma döneminin ortasında 
ısıtma türünü değiştirmek zorunda kalmayacağının 
huzurunu yaşayacaklardır” diye belirtti. Aleksiev, ev 
aboneleri için düzenlenmiş elektrik piyasasının işleyi-
şinin korunduğunu vurguladı.

Başbakan Yardımcısı, “Mekanizma, tüm elektrik üre-
ticilerinin ortak katkılarıyla finanse edilecektir. Üreti-
cilerin aşırı karları vergilendirilecek ve bundan elde 
edilen gelir, ihtiyacı olanlara tazminat ödemek için kul-
lanılacak. Okullar, anaokulları ve kreşler, sosyal hizmet 
kurumları vb. kamu hizmeti işlevlerine sahip elektrik, 
gaz ve ısıtma kullanıcıları, işlevlerini rahatça yerine 
getirmeye devam etmek için destek görecekler” diye 
kanaat getirdi.

Meslek örgütü temsilcileri, böyle bir kanunun çıka-
rılmasının kaçınılmaz ve gerekli olduğuna işaret etti, 
ancak tartışma sırasında önerilen mekanizmanın de-
taylarının da kolay ve şeffaf bir şekilde uygulanabilmesi 
için düşünülmesi gerektiğine dikkat çektiler. İş dünyası, 
doğal gaz fiyatında önemli bir düşüşe yol açan doğal 
gaz kaynakları hakkında devlet yetkilileriyle yapılan gö-
rüşmelerde şeffaflığı memnuniyetle karşıladığını ifade 
etti. İşverenler, enerji tazminat mekanizması konusun-
da da devlet, iş dünyası ve sendikalar arasındaki iş 
birliğinin piyasa katılımcıları ve tüketiciler için faydalara 
yol açacağına dair kanaatini dile getirdiler.
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Bulgaristanlı AP milletvekillerinden ülkemizin 
Schengen'e katılımını destekleyen ortak bildiri

R o m a n y a  v e 
Bulgaristan'ın Schengen 
Bölgesi’ne katılımıyla il-
gili Avrupa Birliği (AB) 
Parlamentosu'nda yapıla-
cak olan tartışmayla ilgili 
tüm siyasi gruplara bağlı 
Bulgaristan’dan AP mil-
letvekilleri, Schengen'e 
katılımımızı destekleyen 
ortak bir bildiri yayınladı.
Petır Vitanov'un basın 

ofisi tarafından yayımla-
nan ortak bildirgede şöy-
le denildi: “Bulgaristan'ın 
AP'deki temsilcileri olarak 
bizler, AB Konseyi'nde 
devam eden 11 yıllık 
emsalsiz ablukaya daha 
fazla müsamaha göste-
rilmeyeceğine ve gös-
terilmemesi gerektiğine 
inanıyoruz. Bulgaristan 
ve Romanya'nın iç sınır-
larındaki kontrolün kaldı-
rılması, hem iki ülkenin 
ekonomisi ve güvenliği 
hem de bir bütün olarak 
AB için kilit öneme sa-
hiptir.
İki ülkenin dış sınırla-

rının korunmasına yö-
nelik teknik hazırlıkların 
tamamlandığı Avrupa 
Komisyonu tarafından 
2011 yılında doğrulandı.  
O zamandan beri bu de-
ğerlendirme Avrupa Par-

lamentosu da dahil olmak 
üzere AB düzeyindeki 
çeşitli kurumlar tarafın-
dan defalarca onaylan-
dı. 2018 yılında Stanişev 
raporu ile başlatılan ve 
Bulgaristan’dan tüm AP 
milletvekilleri tarafından 
desteklenen özel bir ka-
rarda AP, Bulgaristan ve 
Romanya ile aynı anda 
kara, deniz ve hava sa-
hası sınırları olmak üze-
re tüm sınırlarda kontro-
lün derhal kaldırılmasın-
da ısrar etti. AK, mayıs 
ayında 2022 yılına ilişkin 

Schengen'in durumuyla 
ilgili yıllık raporunu sun-
du. Raporda Bulgaristan 
ve Romanya'nın katılımıy-
la Schengen Bölgesi’nin 
bir kez daha konsolidas-
yonu çağrısında bulunul-
du. Schengen Bölges’inin 
genişlemesi tüm AB için 
bir başarı olacak ve dış 
sınırları daha güçlü ve 
daha dayanıklı hale geti-
recektir.
Ancak o zamana kadar 

Konsey'in kararı tama-
men siyasi olarak kala-
cak. Doğrudan sınır yö-

netimi ile ilgili olmayan 
nedenleri öne sürerek 
bürokrasiye dayalı argü-
manların arkasına sakla-
nıyor. Ne yazık ki, teknik 
olarak hazır olmalarına 
rağmen her iki ülkenin de 
bu ihmali, AB düzeyinde 
karar alma konusun-
da şüpheleri körüklüyor 
ve daha fazla gecikme, 
AB'nin siyasi taahhütleri-
ni yerine getirme iradesi-
ne yönelik güvensizlik ris-
kini artıracak. Enflasyon, 
enerji piyasalarındaki 
belirsizlik ve gergin te-

darik zincirleri, pandemi 
ve askeri çatışmanın kıta 
üzerindeki etkileri, artan 
göç akışları ve hüküm 
süren genel belirsizlik 
dönemlerinde Doğu Av-
rupa ülkelerinin Schen-
gen Bölgesi’ne üyeliğine 
çok arzu edilen yeşil ışık 
yakılmalıdır. Bunun tersi, 
ekonomik ve politik olmak 
üzere olumsuz sonuçla-
ra yol açacaktır. Avrupa 
Parlamentosu'ndaki Bul-
garistan temsilcileri ola-
rak bizler, AB Konseyi'ni 
Avrupa entegrasyonunu 
çıkmaza sokmayan, an-
cak yeni bir başlangıç 
sağlayan objektif kriter-
lerin yerine getirilmesine 
dayalı bir karar almaya 

çağırıyoruz. 2007 yılın-
da AB’ye katıldığı an-
dan itibaren Bulgaristan, 
Schengen ülkelerinin dış 
sınırlarına ilişkin tüm yü-
kümlülüklerini yerine geti-
riyor. Yıllar içinde sürekli 
olarak güvenilir ve öngö-
rülebilir bir ortak olduğu-
nu kanıtladı. Ülkemizin, 
Schengen Bölgesi’nin 
vatandaşlara ve işlet-
melere verdiği yükümlü-
lüklerin yanı sıra hakları 
da üstlenmesinin zamanı 
gelmiştir. Çifte standar-
dın kaldırılması için son-
suz bekleyişe müsamaha 
gösterme günleri geride 
kaldı. Harekete geçme 
zamanı!"
            Kırcaali Haber

Cumhurbaşkanı Radev: Gençleri 
spora çekmek geleceğe yatırımdır

8 Ekim Cumartesi günü 
“Yambol 22 Jimnastik” 
Turnuvası’nın katılımcı-
larını selamlayan ve en 
iyi performans gösteren 
takımlara ödüllerini tak-
dim eden Cumhurbaşka-
nı Rumen Radev, tören-
de yaptığı konuşmada, 
“Gençlerimizi spora çek-
mek geleceğe yatırımdır. 
Kitle sporları, yurtsever-
lik eğitimi ve çevre dostu 
bir yaşam tarzı için tam 
teşekküllü bir sistemin 
geliştirilmesi, hareket-
sizlik, sigara, alkol ve 
uyuşturucu gibi zama-
nımızda büyük ahlaksız-
lıklara karşı mücadelede 
önemli bir adımdır” diye 
kaydetti. Yarışmaya 5. 
sınıftan 12. sınıfa kadar 
500'den fazla öğrenci 
katıldı.
Jimnastik Turnuvası’na 

paralel olarak çocuklar 
arasında fiziksel aktivi-
teyi teşvik etmeyi amaç-
layan "Cumhurbaşkanı 
ile Beraber Spor Yap" 
gir iş imi kapsamında 
Cumhurbaşkanlığı Fi-

ziksel Uygunluk Testi de 
gerçekleştirildi. Radev, 
"Cumhurbaşkanlığı Fi-
ziksel Uygunluk Testinin 
giderek daha fazla po-
pülerlik kazanmasından 
ve ülkede giderek daha 
fazla çocuğu kapsama-
sından duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı, “Ge-

lecek, yalnızca sanayi, 
bilim ve yüksek teknoloji 
geliştirmekle kalmayıp 
aynı zamanda insanların 
yaşam kalitesine de yatı-

rım yapan uluslara aittir. 
Onlar, kitle sporlarının 
gelişimine, çevre dostu 
bir yaşam tarzına ve ço-
cuklara erken yaşlardan 
itibaren yurtseverlik eği-
timi verilmesine yatırım 
yaparlar” diye kaydetti.
Devlet Başkanı, turnu-

vayı düzenleyen Yambol 
(Yanbolu) Belediyesi 
yetkililerine büyük bir 
çalışma ve şevkle Bul-
garistan’daki çocukları 
sporla tanıştırdıkları için 
teşekkürlerini arz etti. 

Radev, veliler, 
antrenörlere 
ve öğretmen-
lere gençlere 
daha güçlü 
ve özgüvenli 
o lma şansı 
verdikleri öz-
veri, sevgiyle 
ve enerji dolu 
bir şekilde ça-
lışmalarından 
dolayı teşek-
kür etti.
E t k i n l i ğ i n 

a r d ı n d a n 
Cumhurbaş-
kanı, Yambol 

Belediye Başkanı Va-
lentin Revanski, Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Enço Keryazov, Bölge 
Valisi Georgi Çalıkov ve 
Gençlik ve Spor Bakan 
Yardımcısı Petır Geor-
giev ile jimnastik turnu-
vasını ulusal bir girişime 
dönüştürme, şehirdeki 
hastanenin inşası ve 
Yambol'un gelişim pers-
pektiflerinin tartışıldığı 
bir görüşme gerçekleş-
tirdi.      Kırcaali Haber

R a d ev,  B u l g a r i s t a n  ve 
Romanya'nın derhal Schengen'e 

kabul edilmesinde ısrar etti
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Bulgaristan ve 

Romanya'nın derhal Schengen'e kabul edilmesinde 
ısrar etti. Cumhurbaşkanı, resmi ziyarette bulundu-
ğu Malta'da basın mensuplarına yaptığı açıklama-
da, iki ülkenin yıllardır serbest seyahat bölgesine 
kabul edilmemesinden duyduğu hayal kırıklığını 
dile getirdi.
Radev, “Şartları yerine getirdikten yıllar sonra sa-

dece birileri yeni kriterler belirlediği için Romanya 
ile birlikte Schengen'in dışında tutulamayız. Bul-

garistan vatandaşları, ikinci sınıf Avrupalı gibi tüm 
sınır kontrol noktalarında aşağılayıcı bir şekilde 
bekletilemezler. Bu böyle devam edemez” dedi.
 5 Ekim Avrupa Parlamentosu'ndaki sosyalistlerin 

grup başkanı ve gruptaki Bulgaristan ve Roman-
ya temsilcilerinin başkanları, Sofya ve Bükreş'in 
Schengen'e derhal kabul edilmesinden yana oldu-
ğunu açıkladılar. Brüksel merkezli EU Observer'de 
yayınlanan bir makalede Irache García-Pérez, Pe-
tır Vitanov ve Dan Nika, geçen hafta muhafaza-
karların liderliğindeki hükümetlerin Romanya ve 
Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi’ne katılma baş-
vurusunu veto etmesinin üzerinden 1 yıl geçtiğini 
belirtiyorlar.
Önümüzdeki hafta Avrupa Komisyonu'ndan bir 

uzmanlar grubunun Schengen mevzuatının uy-
gulanıp uygulanmadığını yerinde saptamak üze-
re Bulgaristan'a gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, 
Schengen Bilgi Sistemi'nin işleyişini, polis iş birli-
ğini, dış sınırların yönetimini, yasa dışı göçmenlerin 
geri döndürülmesi ve haklarına saygı gösterilmesi-
ni inceleyecekler. Uzmanların inceleme çalışması, 
Bulgaristan'ın daveti üzerine gerçekleştirilecek.
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Çernooçene’de geleneksel serbest güreş turnuvası yapıldı

Kırcaali’den Georgi İvanov, 
Çernooçene (Yenipazar) ilçe 
merkezinde düzenlenen gele-
neksel serbest güreş turnuva-
sında başpehlivanlık unvanını 
ve başpehlivana verilen en 
büyük ödül olan koçu kazandı. 
İvanov’un mağlup ettiği Haskovo 
(Hasköy) şehrinden Georgi Van-
çev ikinci olurken Haskovo’dan 

Asen Tabakov ise üçüncü oldu.
İlçe merkezinde yapılan bü-

yük küçük herkesin katılabil-
diği geleneksel serbest güreş 
turnuvası, kalabalık bir izleyici 
grubu tarafından izlendi. İlgi 
çekici yarışma, sakinlerinin her 
yıl ekim ayının ikinci haftasında 
düzenlediği Çernooçene Köy 
Şenliği programı kapsamında 

gerçekleşti.
Hakem Mustafa Cafer profes-

yonelliğini göstererek, turnuvayı 
öngörülemeyen durumlar ya-
şanmadan yönetmeyi başardı. 
Dört saatten fazla süren güreş-
ler büyük ilgi gördü.

Çernooçene Belediye Başka-
nı Aydın Osman, başpehlivanlık 
unvanını ve başpehlivana veri-

len en büyük ödül olan koçu 
kazanan Georgi İvanov'a tak-
dim etti.
Yerel İskra stadında yapılan 

turnuvada 50'nin üzerinde er-
kek ve genç yarıştı.
Turnuvada Kırcaali, Plovdiv 

(Filibe), Haskovo ve ülkenin 
başka bölgelerinden çocuklar, 
genç erkekler ve erkekler ile 
profesyonel olmayan güreşçiler 
mücadele etti.
Turnuvaya Çernooçene’de 

çocuk ve gençlere yönelik yeni 
kurulan Gigant Serbest Güreş 
Kulübü’nün umut veren genç 
güreşçileri de katıldı. Bu, kulüp 
için bu tür turnuvalara ilk toplu 
katılımdı.
Aydın Osman, yaptığı ko-

nuşmada, “Serbest güreş 
oyunları, köy şenliğinin kalıcı 
bir atraksiyonu haline geldi.  
Çernooçene’nin bu sporu Gi-
gant Serbest Güreş Kulübü 
aracılığıyla geliştiren ve çocuk-
lara ve gençlere yeteneklerini 
gösterme fırsatı veren köy ol-
masına seviniyorum” dedi.
G igant  Serbest  Güreş 

Kulübü’nün antrenman prog-
ramına 20’yi aşkın çocuk katı-
lıyor. Onların antrenörlüğünü, 
Kırcaali’nin Tri Mogili (Üç Tepe) 
köyünden olan, genç erkekler-
de 5 kez Bulgaristan şampi-
yonu ve 1984 yılında Balkan 
şampiyonu olan Sebahtin Riza 
yapıyor. 
                       İsmet İSMAİL

28 yıl sonra Cebel halkı 
yeniden sinemaya kavuşuyor

28 yıl sonra Cebel (Şeyhcuma) halkı yeniden sinemaya gi-
debilecek. Bu en son 1994 yılında olmuştu.

İlk gösterim 19 Mayıs'ta resmi açılışı yapılan Hristo Smir-
nenski Halk Kültür Evi binasındaki yenilenen sinema salonun-
da 22 Ekim’de yapıldı. O zaman (19 Mayıs) sinema salonunun 
açılış kurdelesini Belediye Başkanı Necmi Ali ve programın 

resmi konukları 
Hak ve Özgür-
lükler Hareketi 
(HÖH) Genel 
Başkanı Mus-
tafa Karadayı 
ve Türkiye Sof-
ya Büyükelçisi 
Aylin Sekizkök 
kesmişlerdi.

Cebel sine-
masında göste-
rimi yapılacak 

ilk film başlıkları 
arasında "Ölümsüz ve Güzel", "Süper Aşıkların DS Ligi", "Bay 
İvan" vb. yer alıyor.

The Rock (Kaya) lakaplı Dwayne Johnson'ın başrolde olduğu 
“Black Adam” filminin gala gösterimi Cuma günü Sofya'da, bir 
gün sonra da Cebel'de yapılacak.

Haftada en az iki gün gösterimler olacak, hit filmlerin gala 
gösterimleri de bekleniyor.

Çocuklar için bilet ücreti 6 leva, yetişkinler için ise 7-9 leva 
arasında değişiyor.

Avrupa Birliği (AB) Parla-
mentosu, ezici bir çoğunlukla 
Bulgaristan ve Romanya'nın 
yıl sonuna kadar Schengen 
Bölgesi’ne kabul edilmesi çağ-
rısında bulundu. AP, AP üyeleri 
ve Avrupa Кomisyonu’nun bir-
çok kez çağrıda bulunmalarına 
rağmen 2011'den bu yana AB 
Konseyi'nin bu kararı vereme-
mesinden duyduğu şaşkınlığını 
ifade etti. Daha o zaman iki ül-
kenin tüm şartları yerine getirdi-
ğine dikkat çekildi.

Avrupa Parlamentosu, AB 
Konseyi 'ni Bulgar istan ve 
Ro m a nya 'n ın  S c h e n g e n 
Bölgesi'ne katılımına ilişkin bir 
kararı yıl sonuna kadar oyla-
maya çağırdı. Buna ilişkin karar 
taslağı, 547 AP Üyesi tarafından 
desteklenirken 49’u tarafından 
reddedildi, 43’ü ise çekimser 
kaldı.

AP, AP üyeleri ve Avrupa 
Komisyonu'nun birçok kez 
çağrıda bulunmasına rağmen 
2011'den beri AB Konseyi'nin 
bu kararı alamamasından şaş-
kınlığını ifade ediyor. Daha 2011 
yılında iki ülkenin Schengen 

mevzuatının tam olarak uygu-
lanması için gerekli tüm koşul-
ları yerine getirdiği bildiriliyor.

AP, AB Konseyini, kararın 
2022'nin sonuna kadar kabul 
edilmesi için gerekli tüm adım-
ları atmaya ve böylece 2023'ün 
başında her iki ülke için tüm iç 
sınırlarda yolcu kontrollerini or-
tadan kaldırmaya çağırıyor.

AP milletvekilleri, Romanya ve 
Bulgaristan'ın bu yıl AB müfet-
tişlerini, tüm yasal gereklilikleri 
yerine getirmiş olmalarına ve 
daha fazla değerlendirme için 
hiçbir gerekçe olmamasına rağ-

men sınırların durumunu yeni-
den doğrulamaya davet etme-
lerini memnuniyetle karşıladılar.

Bulgar is -
tan ve Ro-
manya için 
Schengen 
de ğer len -
dirme sü -
recinin ta-
mamlandığı 
ve her iki 
ülkenin de 
Schengen 
mevzuatını 
tam olarak 
uygulama-
ya hazır ol-

duğunun başlangıçta çalışma 
grubunu oluşturan uzmanlar 
tarafından ve 9 ve 10 Haziran 
2011 tarihli AB Konseyi karar-
larıyla da teyit edildiği eklendi.

8 Temmuz 2011'de AB Kon-
seyi, verilerin korunması, hava, 
kara ve deniz sınırlarının korun-
ması, polis iş birliği, Schengen 
Bilgi Sistemi, vizeler için gerekli 
koşulların karşılandığını doğru-
lamıştı.

                          Kırcaali Haber

AP, AB Konseyi'ni Bulgaristan ve Romanya'yı yıl 
sonuna kadar Schengen’e kabul etmeye çağırdı


