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Büyük Önder Atatürk, Ebediyete
İntikalinin 84. Yılında Sofya’da Anıldı
HÖH milletvekilleri, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü yönetimi ve diğer
konuklar da katıldı.
Gazi Mustafa Kemal

Atatürk, vefatının 84. yılı
Türkiye’nin Filibe ve Burgaz
başkonsolosluklarında da
anıldı.

Kırcaali’de Mustafa Kemal'in Sofya Yılları
1913 – 1915 belgesel filmi büyük ilgi gördü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yılında
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği konutunda törenle anıldı.
Programda, Atatürk’ün hayatı ve manevi mirasını anlatan belgesel gösteriminin ardından yapılan konuşmalar-

da, Mustafa Kemal’in 19131915 döneminde başkent
Sofya’da askeri ataşe olarak
görev yaparken, buradaki çalışmalarının diplomatik, siyasi
çevreler ve Bulgaristan halkı
arasında büyük saygıyla anıldığı ifade edildi.

Bulgaristan’ın büyük dost u ve m o d e r n Tü r k i ye
Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ü
anlatan “Mustafa Kemal’in
Sofya Yılları 1913 - 1915”
belgesel filmi Kırcaali Belediyesi Kültür Evi Salonu’nda
izleyicilerle buluştu. Filmin

Karakaş, Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Peder
Petır Gerene, Kırcaali İlinden
Belediye Başkanları, BULTİŞ
Yöneticileri ve çok sayıda
vatandaş yer aldı.
B a ş ko n s o l o s Kü n g e r ü
yapmış olduğu selamlama
konuşmasında filmin Kır-

ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Musikisi Topluluğu tarafından Atatürk’ün
Sevdiği Şarkılar Konseri sunuldu. Etkinlik Kırcaali Belediyesinin ev sahipliğinde,
Türkiye Cumhuriyeti Filibe
Başkonsolosluğu tarafından
ve BULTİŞ’in katkılarıyla düzenlendi.
Etkinliye katılanlar arasında T.C. Filibe Başkonsolosu
Korhan Küngerü, Kırcaali
Belediye Başkanı Dr. Müh.
Hasan Azis, filmin yapımcıları Nahide Deniz ve Ufuk

caali’deki gösteriminin 10
Kasım’da yapılması özellikle
seçildiğini belirtti. Organizasyon için Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan
Azis’e ve destekleri için BULTİŞ yönetimine teşekkürlerini
sundu. Kırcaalililere de yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Kırcaali Belediye Başkanı
Dr. Müh. Hasan Azis tüm katılımcılara ilgilerinden dolayı
teşekkür etti. Filmin ABD’de
gösterimi için Kırcaali Belediyesi olarak sponsorluk

Törene, Türkiye’nin Sofya
Büyükelçiliği personeli, Bulgaristan Parlamentosunda
temsili olan, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Partisi Genel
Başkanı Mustafa Karadayı,
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Küçük, Bükreş'te güvenlik ve enerji
hakkında üst düzey bir konferansa katıldı
Avrupalı liberaller lideri
İlhan Küçük, Romanya'nın
başkenti Bükreş'te düzenlenen Karadeniz Bölgesinde Enerji ve Güvenlik
Konferansı’na katıldı.
Küçük, Bulgaristan ve
Romanya'yı enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla Karadeniz
sularında ortak enerji projeleri geliştirmeleri çağırısında bulundu.
Konferansta öne çıkan
konular, Karadeniz'in stratejik önemi, Bulgaristan ve
Romanya'nın NATO üyesi
olarak konumu ve Avrupa Yeşil Anlaşması'nın
Rusya'ya yönelik bir tehdit
olduğuydu.
Kü ç ük , ko nfe r a n st a
yaptığı konuşmada, “Son
yıllarda bölge, siyasi, askeri, ekonomik ve enerji
yönlerini birleştiren çok
dinamik bir şekilde "güç
dengesi" sorunuyla karşı
karşıya kaldı. Bir yandan
NATO ve AB'nin Karadeniz bölgesindeki varlığı
Avrupa-Atlantik topluluğunun jeostratejik yönelimini

Yeşil Anlaşma'nın önemini yorumlayan Küçük,
mevcut krizin bu geçişi ve
yenilenebilir enerji kullanımını hızlandırmada bir
ivme kazandırdığını söyledi. 2030 yılına kadar
AB'deki enerji karışımının
%45'i yenilenebilir enerji
olmalıdır.
Küç ük ’ün i f ade s i ne
göre, Karadeniz bölgesi,
barış ve demokrasinin
hakim olup olmayacağını
veya Avrupa-Atlantik alanında baskı ve tiranlığın
norm olup olmayacağını

değiştirdi. Diğer yandan
bölge geleneksel olarak
Rusya'nın onu kontrol
etme konusunda büyük
azmi olan Avrupa ve Asya
arasında bir kavşak noktası olmuştur. Bulgaristan
ve Romanya'nın stratejik
konumu Karadeniz'in güvenliğine katkıda bulunabilir ve NATO'nun sağlam

üyeleri olarak Rus saldırganlığını caydırmaya yardımcı olabilir. Karadeniz
bir barış denizi olmalı ve
Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için büyük
ticaret ve transit potansiyeline sahip olmalıdır”
diye kaydetti.
Kü ç ü k ’ü n i f a d e s i n e
göre, Rusya enerjiyi bir

dış politika silahı olarak
kullanıyor. Petrol ve gaz
krizinden kazanç sağlıyor. Diğer kaynaklardan
yetersiz tedarikle birleşen savaş, AB tarafından
alınan önlemlere rağmen
Avrupalı tüketicileri etkileyen ciddi fiyat artışlarına yol açtı. Rusya için bir
tehdit olduğuna inandığı

Bulgaristan, 5 milyar avroluk silah alacak
Bulgaristan hükümeti,
ordunun ihtiyaçlarının
karşılanması için parlamentoya 5 milyar avroluk
silah alım paketi sundu.
Eski Sovyetler Birliği
(SSCB) döneminde üretilen Rus yapımı silahlarla donatılmış Bulgar
silahlı kuvvetlerinin birçok alanda önemli eksiklikleri bulunuyor.
Silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna yönelik
parlamentoya sunulan
pakette öncelik savaş
uçakları, denizaltılar,
uçaksavar sistemleri, radarlar ve zırhlı araçlara
verildi.
A lınac ak silahların
büyük bir bölümü için
2026'ya dek süre önerildi, 3 projenin süresi ise
2032’ye kadar uzatılabilecek.
Ülkede 2 Ekim’deki erken genel seçimle oluşan 48. Parlamentonun
onaylaması gereken silahlanma paketinde savunma sektörüne gayrisafi yurt içi hasılanın
yüzde 2'sinin ayrılması
öngörülüyor.
Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, “emeklilik
yaşına yaklaşan” Rus
yapımı 15 "MiG" tipi uça-

ğın teknolojik ömrünün
2024'te sona ereceğini
söyledi.
S t o y a n o v, B u l g a r
MiG’leri için Polonya’dan
beklenen 2 uçak motoru
ile bu ülkenin onarabileceği diğer 6 uçağın
ülkenin hava güvenliğini
sadece 2023 sonuna kadar garantileyebileceğini
belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’ya
savaş açmasının ardından Bulgar MiG’lerinin
bakım ve onarımı yapılamıyordu.
ABD’den peşin ödemeyle alınan 8 F-16 için

ilk teslimatlar 2025'te
beklenir ken Bakan
Stoyanov, filonun tamamlanması amacıyla
ABD’nin Bulgaristan’a
satacağı 8 uçak için
daha 15 Aralık'a kadar
yanıt vermesi gerektiğini bildirdi.
“İkinci 8 uçaklık paket
için protokol 15 Aralık'a
kadar imzalanmazsa
ABD fiyatını artıracak.”
uyarısında bulunan Stoyanov, projenin şimdiki
bedelinin 1 milyar 296
milyon dolar olduğunu
dile getirdi.
Bulgaristan, ilk 8 F-16

için 2,1 milyar dolar peşin ödeme yapmıştı.
Hükümet, ayrıca 5 yıldır
tedariki ertelenen zırhlı
araçlarla 155 milimetrelik toplar ve uçaksavar
sistemlerinin alımını yapmak istiyor.
İtalya ile son aylarda
yapılan görüşmelerin
olumlu sonuçlanması
durumunda Bulgaristan,
bu ülkeden ikinci el iki
denizaltı alacak.
Deniz Kuvvetlerinin
Rus yapımı “Slava” (Şöhret) adlı son denizaltısı,
halihazırda müzeye dönüştürülmüş durumda.

belirlemede kilit rol oynayacaktır.
Konferansın ardından
düzenlenen resmi törenle İlhan Küçük'e Özgürlük
ve Demokrasi Enstitüsü
tarafından Özgürlük Alevi Ödülü verildi. Geçmiş
yıllarda önde gelen liberaller ve özgürlük ve demokrasi savaşçıları böyle
bir ödül aldı.
Küçük, aynı gün Romanya Parlamentosu'nda
hükümet temsilcileriyle
bir dizi üst düzey toplantı
yaptı.

Kırcaali’de Mustafa Kemal'in
Sofya Yılları 1913 – 1915
belgesel filmi büyük ilgi gördü
yaptıklarını belirtti. Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi Devlet
Konser vatuarı Türk
Musikisi Topluluğu’na
sundukları muhteşem
konser için de ayrıca
teşekkürlerini sundu.
53 dakikalık film, Binbaşı Mustafa Kemal’in
askeri ataşe olarak

raktığı güçlü etki hakkında bazıları az bilinen
gerçekler kamuoyuna
açıklanıyor. Atatürk’ün
Bulgar bir generalin
kızı olan Dimitrina Kovaçeva ile yaşdığı gönül
ilişkisi ve imkansız aşkından da söz ediliyor.
Film ayrıca Mustafa
Kemal’in “Her zaman
Bulgaristan’a yardım etmek için elimden geleni

Sofya’da kalışının ve
başkentin siyasi, sosyal ve kültürel hayatı
üzerinde etkisinin inandırıcı bir anlatımını sunuyor. Seçkin Bulgar

yapmışımdır. Türkiye ve
Bulgaristan dost olmalıdır. Bulgaristan’a karşı
olan Türkiye’ye de karşıdır” sözlerini içeren
Utro (Sabah) gazetesi-

ve Türk tarihçilerinin
sözleriyle Bulgaristan
ile buluşmasının genç
diplomatın zihninde bı-

nin 22 Ekim 1931 tarihli
sayısının tıpkıbasımına
da yer veriyor.
Kırcaali Haber

1. sayfadan devam
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Bakan Karaismailoğlu uluslararası taşımacılığın
hızlandırılması için Bulgar makamlarıyla görüştü
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Uluslararası
taşımacılık) Yükün demir
yollarına kaydırılması
önemli ölçüde en büyük
gündemlerimizden birisi.
Hem Türk hem Bulgar
tarafı demiryolundaki kapasitenin hızlı artırılması
için önemli görüşmeler
yapıyoruz." dedi.
Bakan Karaismailoğlu ile
Bulgaristan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan
Yardımcısı ve Ulaştırma
ve Haberleşme Bakanı
Hristo Aleksiev Kapıkule
Sınır Kapısı'nda ikili ve
heyetler arası görüşmelere katıldı.
Görüşmeler sonrası Karaismailoğlu ve Aleksiev,
basın toplantısı düzenledi.
Bakan Karaismaioğlu,
konusu sınır geçişleri olan
önemli ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini
söyledi.
Kovid-19 salgını sonrası
ihracatın çok hızlı arttığına işaret eden Karaismailoğlu, bu anlamda gümrük
kapılarına büyük yük bindiğini ifade etti.
Yükün hafifletilmesi, geçişlerin hızlandırılması,
Uzakdoğu'dan Avrupa'ya
kadar uzanan Kapıkule
Sınır Kapısı'nda yaşanan
sorunların ortadan kaldırılması için Bulgaristan
tarafının çok önemli katkıları olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Geçen günlerde kapılardaki
uzayan kuyruklar onların
özverili çalışmaları neticesinde bugün çok azalmış
durumda ama tabi ihra-

catın artması nedeniyle buralara önümüzdeki
günlerde yük daha fazla
binecek. Hem kapılardaki
kara yolundaki kapasitenin artırılması, geçişlerin
hızlandırılması için önemli görüşmeler yapıyoruz."
dedi.
Karaismailoğlu, kara
yolları taşımacılığının kapasitesi belli olmasından
kaynaklı, taşımacılıkta
demiryollarının da çok
önemli olduğunun altını
çizdi.
- "Demiryollarındaki
geçişleri çok çok daha
fazla artıracağız"
Demiryolu taşımacılığın
kapasitesinin artırılmasının gerekliliğine vurgu yapan Karaismailoğlu, şöyle
devam etti:
"(Uluslararası taşımacılık) Yükün demir yollarına
kaydırılması önemli öl-

çüde en büyük gündemlerimizden birisi. Hem
Türk hem Bulgar tarafı
demir yolundaki kapasitenin hızlı artırılması
için önemli görüşmeler
yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde demir
yollarındaki geçişleri çok
çok daha fazla artıracağız. Bunun yanında deniz
yolunu, roro taşımalarını
da desteklememiz gerekiyor. O yüzden Burgaz,
Varna, Romanya bağlantılı Türkiye roro seferlerini
geliştirmek için Bakanlık
olarak önemli politikalar
gerçekleştiriyoruz.
Roroya teşvik için gerekli yönetmeliklerimizi çıkarmıştık. İnşallah
hem ticaretimiz artacak
hem kapılardaki sorunlarımız azalacak. Bulgaristan çünkü Türkiye'nin
Avrupa'ya açılan kapısı.

Hem uzun yıllara dayalı
dost ilişkilerimiz ticaretimize de yansımakta ticareti daha da geliştirmek
için sürekli istişare içinde
olmamız gerekiyor. Bununla birlikte Bulgaristan,
Sırbistan, Macaristan
olarak özellikle demiryolu taşımacılığı nasıl geliştirebiliriz bununla ilgili
de önemli çalışmalarımız
var. Dörtlü toplantılarımızı önümüzdeki günlerde
tekrar gerçekleştireceğiz.
Türkiye'nin artan ticari
hacmine çözüm bulmak,
dost kardeş ülkelerle ilişkileri geliştirmek açısından bugünkü toplantı çok
verimli geçti."
- "Demir ve deniz yollarını ciddi şekilde kullanmaya karar verdik"
Aleksiev de gümrüklerde geçişlerin daha hızlı olması için yapılacak

lenmesinin düzenlendiğini
paylaştı.
Nurkan Kahraman, “Sergide yer alan fotoğrafları,
hastane ortamında kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak için hastalar
yararına yerel Çok Yönlü
Aktif Tedavi Hastanesine
bağışlamak niyetindeyim.
Fotoğraflar, hastane kori-

dorlarını süslesin inşallah!
Hastalar ve ziyaretçiler
farklı görüntüler görsünler!” diye kaydetti.
Nurkan Kahraman, 1982
yılında Pravdolyub (Hatipler) köyünde dünyaya
geldi. 1989 yılında zorunlu göç dalgası sırasında
Türkiye’nin Bursa şehrine göç etti. Ankara Gazi
Üniversitesi'nden mezun
oldu. Bursa'da otomotiv
sektöründe çalıştı. 2016
yılında İngiltere'ye gitti ve
burada “Jaguar” ve “Land
Rover” marka otomobil
üretimi yapan büyük üretim tesislerinde bilimsel
araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde çalıştı.
2019 yılında memleketine
döndü. Evli ve bir çocuk
babası. Halihazırda İsveçli bir şirket için evden
çalışmaktadır.
Güner ŞÜKRÜ

Ardino’da Nurkan Kahraman'ın “Londra'nın
Yüzleri" fotoğraf sergisi açıldı
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban, ilçe merkezindeki
Rodopska İskra (Rodop
Kıvılcımı) Halk Kültür Evi
fuayesinde "Londra'nın
Yüzleri" başlıklı fotoğraf
sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergi, yerel fotoğrafçı Nurkan Kahraman'ın
çektiği fotoğraflardan oluşuyor. Fotoğraflar, 2007
ve 2008 yılları arasında
Londra'da çekilmiştir. Fotoğraf sergisi, üç bölümden oluşuyor. Fotoğraf
sanatçısı, birinci bölümde
insan portrelerini (yüzler
ve gözler), ikinci bölümde
şehirden insan manzaralarını ve üçüncü bölümde
şehir manzaralarını göstermektedir.
Serginin açılış töreninde
Ardino Belediye Meclis

Başkanı Sezgin Bayram
da hazır bulundu.
Belediye Başkanı Müh.
İzzet Şaban, son derece
ilginç görüntüler için Nurkan Kahraman'ı tebrik etti.
Sergi sahibi, "Londra'nın
Yüzleri" fotoğraf sergisinin şu ana kadar Bursa
ve İstanbul'da Fotoğraf
Derneği tarafından sergi-

çalışmaları ve alınacak
önlemleri konuştuklarını
söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle lojistiğin
Bulgaristan üzerinden
Avrupa’ya sağlandığını
ifade eden Aleksiev, bu
nedenle zaman zaman
araç yoğunluğunun oluştuğunu belirtti.
Bu kadar yoğun trafik
akımına sadece kara
yollarının yetmeyeceğini
anlatan Aleksiev, demir
ve denizyollarının da bu
trafiğe dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.
Geçen ekim ayından bu
yıl ekim ayına kadar 100
binin üzerinde tırın gümrükten geçtiğini aktaran
Aleksiev "Doğal olarak
bu kadar büyük bir araç
akını her iki ülkenin çalışanları tarafından işlem
gördü. Hepimiz biliyoruz
ki Asya'dan Avrupa ya bu
akım daha da çoğalacak.
O nedenle demir ve denizyollarını ciddi şekilde
kullanmaya karar verdik.
Bulgaristan'daki taşımacılar tırlarının devlet demir
yollarından geçmesini
onaylıyor. Türkiye tarafın-

dan da bu şekilde yüklerin
demiryoluna kaydırılması
gerekir." dedi.
Aleksiev, şu an var olan
demiryollarının dolu olduğunu, alternatif olarak bir
demir yolu gümrüğünün
daha açılması gerektiğini
söyledi.
Gümrüklerden geçişlerin
daha da hızlanması için
bazı kararlar da aldıklarını ifade eden Aleksiev,
Bakan Karaismailoğlu'na
teşekkür etti.
Heyetler arası görüşmelere Türkiye'nin Sofya Büyükelç i si Aylin
Sekizkök, Edirne Valisi
H. Kürşat Kırbıyık, Ulaştırma ve Altyapı Bakan
Yardımcısı Enver İskurt,
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay,
B ul g a r i st an'ın A nka ra Büyükelçisi Anguel
Tcholakov, Bulgaristan'ın
Edirne Başkonsolusu
Borislav Dimitrov, Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcıları Diliana
Doichinova ve Krasimir
Papukchiyki, Bulgaristan
Maliye Bakan Yardımcısı
Aleksander Svrakov ve
diğer ilgililer katıldı. AA

Çocuk futbol turnuvasına
150’yi aşkın çocuk katıldı

Cebel (Şeyhcuma), Kırcaali ve Smolyan (Paşmaklı) illerinin 6 ilçesinden çocuk takımlarının katılımıyla gerçekleştirilen bir futbol turnuvasına ev
sahipliği yaptı.
Smolyan-Kırcaali İller Arası Futbol Turnuvası
Grup Maçlarında erkek takımlarının turnuvadan
çıkarılması ve böylece futbol sahasındaki çocuk
takımı mücadelerinin durdurulmasının ardından

genç yetenekler hafta sonları turnuvalar düzenleyerek formda kalıyor. Cebel'deki spor kompleksi
son etkinliğe ev sahipliği yaptı ve mini şampiyonaya yaşları 7 ile 12 arasında değişen yaklaşık 150
futbolcu katıldı.
Yarışmaya Rudozem (Palas), Madan, Zlatograd
(Darıdere), Momçilgrad (Mestanlı), Ardino (Eğridere) ve Cebel'den takımlar katıldı.
Belediye, Cebel'deki spor kompleksini yeniledikten sonra kasaba Doğu Rodoplar'da amatör
futbolun gelişmesi için bir merkez haline geldi.
Ağustos ayında düzenlenen Cebel Cup 2022 Futbol Turnuvası’na katılmak için 40'tan fazla takım
kaydoldu ve Yunanistan'dan da katılan takımlar
vardı.
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Kırcaali Belediyesi, Vatandaşlarla
Buluşma Toplantısı Düzenledi
Kırcaali Belediyesi tarafından Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü (IRI) ile
or taklaşa düzenlenen
vatandaşlarla buluşma
toplantısının konusu “Belediye Vatandaşlara Daha
Yakın- Ne Yapıldı ve Daha
Ne Yapılacak" idi. Moderatörlüğünü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay
Şükrü’nün yaptığı toplantıda Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü'nden Sofya Petkova konuyla ilgili
bir sunum yaptı. Foruma
Belediye Genel Sekreteri
Sebahattin Riza, Belediye
Meclis üyeleri, belediyede
görev yapan uzmanlar,
sivil toplum kuruluşları
(STK) temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.
Tuncay Şükrü'nün forumun katılımcılarını tanıttıktan sonra Uluslararası
Cumhuriyet Enstitüsü tarafından yürütülen programın çalışma grubu temsilcisi Dr. Sezgin Bekir, 2005
yılından bu yana Kırcaali
Belediyesi’nin uyguladığı politikaların şeffaflığı
açısından yapılanlar ve
yapılması gerekenler konusunda bir sunum yaptı.
Belediyenin eski Genel
Sekreteri, daha o zaman
belediye tarafından özel
olarak oluşturulan 50 000
levalık bir fonla STK'lar,
halk kültür evleri vb. kuruluşlar tarafından uygulanan yaklaşık 15 projeye
destek verildiğini hatırlattı.
Şeffaflığın ve vatandaşlarla yakın ilişkinin

bir başka örneği olarak
Dr. Sezgin Bekir, 2006
yılında uygulanan çevrimiçi hizmetlere yönelik
“Elektronik Köy” başlıklı
projeye de işaret etti. Dr.
Bekir, “Aslında elektronik
hizmetlerin sağlanması,
belediye üzerindeki yolsuzluk baskısını durdurmanın yollarından biridir”
dedi. Ayrıca 2018'de Kırcaali Belediyesinin web
sitesi aracılığıyla erişilebilen 40'tan fazla elektronik idari hizmetin başlatıldığını ve sonraki iki
yıl içinde ülke sınırlarını
çoktan terk eden Fransa
ve Türkiye’de yaşayan insanların da bu hizmetlerden yararlanma fırsatına
sahip olduklarını hatırlattı.
Uluslararası Cumhuri-

yet Enstitüsü'nü temsilen
Sofya Petkova, yaptığı
sunumda Bulgaristan'da
Kırcaali de dahil olmak
üzere 10 ilçede vatandaşların şeffaflık, onlarla iletişim, sivil katılım ve yerel
düzeyde yolsuzluk algılarını ölçmek için yapılan bir
kamuoyu araştırmasının
sonuçlarının bir kısmını
bildirdi. "Bulgaristan'da
Belediye Düzeyinde Yolsuzluğa Karşı Güvenlik
Açıklarının Değerlendirilmesi - 10 Bulgaristan Belediyesinin İncelenmesi"
raporunda yer alan araştırma sonuçlarına göre,
Kırcaali'de ankete katılanların sadece yüzde 16'sı
vatandaşların belediye
kararlarını etkileyebileceğine inanıyor. Belediye-

lerin yarısında durumun
benzer olduğu belirtildi.
Anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 14'ü STK’ların
etki edebileceğine inanıyor ve diğer 5 belediye de
benzer sonuçlara sahiptir.
Petkova, “Belediye yönetiminin, üzerinde çalıştığı projelerle ilgili halkla
iletişim açısından performansını nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna vatandaşların dörtte birinin
olumlu bir cevap verdiğini
görüyoruz. Bilmeyen veya
cevap vermeyi reddeden
yüzde 32'lik bir kesim var”
diye belirtti.
Petkova, ayrıca verilen
cevaplara göre, ankete
katılan Kırcaalilerin dörtte birinin aradıkları bilgiyi belediye idaresinden

bakım hizmetinin sağlanmasına ihtiyaç duyan
kişiler hakkında bilgi verdiler. Muhtarlar, Sosyal
Hizmetlerin Planlanması Hakkında Yönetmelik
doğrultusunda sosyal
hizmetlere ihtiyaç analizinin hazırlanmasında da
aktif rol oynayacak. Şu
anda Ardino ilçesinde 10
çeşit sosyal hizmet verilmektedir. Müh. Şaban,
“Amacımız, sosyal hizmetleri muhafaza edip,
nüfusa daha iyi hizmet

verebilmek için sayısını
kat kat artırmaktır” diye
kaydetti. Belediye Başkanı, NPVU kapsamındaki programlara hibe
başvurusunda bulunmak
için de proje teklifleri hazırlandığını vurguladı.
Belediye Başkanının
muhtarlarla toplantısında görüşülen bir diğer
konu da kış hazırlıkları
ve kar temizleme çalışmaları oldu. Müh. Şaban,
muhtarlara kış hazırlıkları
olarak şu faaliyetlerin yapılması talimatını verdi:
drenaj hendeklerinin ve
menfezlerin temizlenmesi, yol boyunca tehlike
arz eden sarkan dalların
ve ağaçların budanması.
Belediye Başkanı, belediyenin en uzak yerleşim yerlerine bile ulaşmak için kullanılacak kış
şartlarına uygun temizlik
ekipmanları için gerekli
donanıma sahip olduğunu kaydetti.
Güner ŞÜKRÜ

Ardino Belediye Başkanı, köy muhtarlarıyla çalışma toplantısı düzenledi
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban, köylerde görev
yapan muhtar ve muhtar
vekilleriyle geleneksel
aylık çalışma toplantısını
gerçekleştirdi. Toplantıya
Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Mümünhocov,
Belediye Genel Sekreteri
Müh. Kemal Aliev, daire
başkanları ve Belediye
Meclis Başkanı Sezgin
Bayram da katıldı.
Belediye Başkanı, çalışma toplantısında muhtar
ve muhtar vekillerini İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı, Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı (NPVU) kapsamındaki programlar
ve Kırsal Alanların Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamında
ilçede uygulanması planlanan projelerle tanıştırdı.
Müh. Şaban, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı

kapsamında belediyenin
finansman sağlamak için
üç önleme yönelik proje
başvurusu hazırladığını
belirtti. Bu projelerden
biri de "Ardino İlçesinde
Evde Bakım Hizmeti"
projesidir. Belediye Başkanı, Evde Bakım Tedbirinin temel amacının bakıma muhtaç engelli ve
yaşlılara ev ortamında
destek sağlamak olduğunu belirtti.
Toplantıda muhtar ve
muhtar vekilleri evde

genelde kolay bir şekilde
elde ettiklerini, yüzde 38'i
ise belediyeden alınacak
bilgiye ihtiyaç duymadıklarını belirttiklerini aktardı.
Vatandaşların siyasi haberler ve belediye ile ilgili
bilgilere ilgisine gelince,
yaklaşık üçte birinin bu
tür konularla ilgilendiğini
belirtirken yüzde 65'i ise
genelde ilgilenmediğini
veya hiç ilgilenmediğini
söyledi.
Anket sonuçları ayrıca
Belediye Meclisi toplantılarının ne zaman yapıldığını bilenlerin sadece
yüzde 7 oranında olup
sadece yüzde 4'ünün bu
toplantılara katıldığını
gösteriyor.
Toplantıda kurumların
şeffaflık algısının vatandaşların onların faaliyetlerini ne ölçüde bildiği

ile ilgili olup olmadığı ve
vatandaşların ilgili kurumların nasıl işlediğine ilişkin
bilgilerinin artırılmasıyla
şeffaflık algılarının değişip değişmeyeceği sorusu
gündeme getirildi.
To p l a n t ı s ı r a s ı n d a ,
vatandaşlarla iletişim kanallarını Kırcaali
Belediyesi'nin web sitesi,
"Kırcaali Sizin İçin" platformu, sosyal paylaşım
siteleri gibi mevcut kanalların ötesinde genişletme
olanakları da tartışıldı.
Katılımcılardan biri, Kırcaali Belediyesi tarafından
düzenlenen halka açık
toplantılardan vatandaşların haberdar edilmesine
yardımcı olacak bir apartman yöneticileri ağı oluşturma yönünde girişimde
bulunulmasını önerdi.
Kırcaali Haber

Yaklaşık 50 bin aileye daha
ısıtma desteği verilecek

Yaklaşık 50 bin aileye daha ısıtma desteği verilecek
Başbakan Yardımcısı Lazar Lazarov, basın
mensuplarına yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 50
bin aile daha ısıtma için tek seferlik 400 levalık
yardım alacak. Bu amaçla hükümet, Çalışma ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden 20 milyon leva tahsis edilmesini onayladı” diye bildirdi.
Yakacak desteği, gelirleri ısınma yardımı almak
için belirlenen farklılaştırılmış gelir düzeyini 40 levaya kadar aşan ya da en az 6 ay işsiz olarak
kayıtlı olması şartının karşılanmaması nedeniyle
önümüzdeki kış sezonu için hedeflenen ısıtma
yardımı başvurusu reddedilen kişilere ve ailelere
de verilecek. Yardım, en basitleştirilmiş prosedüre göre yapılacak. Başvurusu reddedilen kişilerin

tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur.
Başbakan Yardımcısı, “Bu destek, normatif kriterleri karşılayan, ancak son başvuru tarihi olan
31 Ekim 2022'ye kadar başvuru belgesi sunmayan kişilere de verilecek. Onlar, Bakanlar Kurulu
kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 14 gün
içinde başvuru yapabilecekler. Bu şekilde geçici
hükümet, en savunmasız kişilere ek destek sağlama taahhüdünü yerine getirmiş oluyor” diye
vurguladı.
Son başvuru tarihi 31 Ekim'dir. Yardım miktarı
geçen kışa göre 100 leva daha fazla olup 623,55
levadır.
Halihazırda 285 bin aileye ısınma yardımı yapıldı.
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Çernooçene Belediyesi, köylerdeki yol tadilatını tamamlayacak
Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı
Aydan Osman, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile Yavorovo (Başviran) köy yolu
ayrımının onarımına
ilişkin proje finansman
sözleşmesi imzaladı.
Böylece 15 kilometrelik Çernooçene Dyadovsko (Dedeköy)
- Kanyak (İbikler)- Beli
Vir (Mındırağaç) - eski
Çernooçene - Kırcaali
yolunun tadilatını sağlayan projenin son aşaması uygulanacak.
Yol bölümü, Dyadovsko, Kanyak, Yavorovo,
Vodaç (Kılavuzlar), Jitnitsa (Hambarcılar),
Daskalovo (Mollamusalar), Beli Vir ve Svobodinovo (Mürsemler)
olmak üzere 8 muhtarlık
kapsamında 3000'den
fazla kişiye hizmet vermektedir.
Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman,
belediyenin kendi mali
kaynaklarının kısıtlı olması nedeniyle uzun
yıllardır bu yol bölümü-

lamaktır.
Aydın Osman, yolların rehabilitasyonunun,
ilçeyi yaşamak ve kendini gerçekleştirmek
için tercih edilen bir yer

AK, Bulgaristan’ın Toparlanma ve
Sürdürülebilirlik Planı kapsamında
ilk ödeme talebini onayladı

nün onarımı için çeşitli
finansman kaynakları
arandığını belirtti. Yolun yer yer çökmüş
olup arabaların hareket
etmesini zorlaştırdığını
anlattı.
Aydın Osman, “Geçen yıllarda Çernooçene ilçe merkezinden
Kanyak'a uzanan güzergahı ve Kırcaali’nin
Ko st i n o (Kem i k l e r)
köy yolu ayrımından

Çernooçene’nin Beli Vir
köyü kavşağına kadar
olan bölümü yeniledik”
dedi. Belediye Başkanı,
yolun başka şartlarda
kullanılması öngörüldüğünü ve trafik yoğunluğu ve yük kapasitesine
ilişkin modern gereksinimleri karşılamadığını
vurguladı.
Aydın Osman, “Fon
bulabildiğimize ve bu
önemli onarımı gerçek-

leştirdiğimize seviniyorum. Yol yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla bu Çernooçene
köylerinin sakinleri ve
yoldan geçen yolcular
daha rahat ve güvenli seyahat edecekler”
dedi.
Belediye Başkanının
ifadesine göre, projenin
amacı, yol kapasitesini
artırmak ve trafik güvenliği koşullarını sağ-

Momçilgrad’ın Makaza Caddesi’nin yenilenmesine
ilişkin proje finansman sözleşmesi imzalandı
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı
İlknur Kazim, Bölgesel
Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı (MRRB)
ile şehrin ana caddelerinden biri olan Makaza Caddesi’nin yenilenmesine ilişkin proje
finansman sözleşmesi
imzaladı. "Momçilgrad'daki Sokakların
Yenilenmesi" projesi,
4000 metre bordürlerin
yenilenmesini, 13 000
metrekare kaldırım levhalarının döşenmesini
ve Makaza Caddesi boyunca ve Gümürcinska
Caddesi’nin Orpheus
Pastanesi’nden sonra
döner kavşaktan BKS
binasına kadar kısmında sokak aydınlatma
sistemlerinin yenilenmesini içeriyor. Proje
tutarı 1,7 milyon leva
olup, miktarın yarısı
10 iş günü içinde, geri
kalanı ise aralık ayında
ödenecek.
Makaza Caddesi’nin
yenilenmesine ilişkin
proje, Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Belediyeler Birliği tarafından

haline getirecek yaşam
koşulları yaratmayı
amaçlayan stratejik ve
uzun vadeli kalkınma
hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Avrupa Fonları Yönetiminden Sorumlu Başbakan
Yardımcısı Atanas Pekanov, Bulgaristan Meclisi binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı kapsamında ilk ödeme
talebimiz onaylandı” diye duyurdu.
Başbakan Yardımcısı, “Plan kapsamında beklediğimiz tüm fonların %23'ünü alacağız. Geçici kabine,
ödeme talebimizin onaylanması için son haftalarda her
türlü çabayı gösterdi” dedi. Pekanov, bu doğrultuda
çabalar sarf eden tüm kurumlara teşekkür etti.
Başbakan Yardımcısı, “Brüksel, ödeme talebimizin
değerlendirme sürecini rekor denilebilecek kadar kısa
bir süre içinde tamamladı. Bu Bulgaristan için önemli
bir adımdır” dedi. Bazı ülkelerin olumlu puan almasının

daha uzun sürdüğünü belirten Pekanov, son sırada
olup geciktiğimize ve plan kapsamında ödeme almayacağımıza dair tüm spekülasyonları yalanladı. Başbakan Yardımcısı, “Ancak bugünün başarısı bizi rahatlatmayıp, hızımızı artırmalıdır. Bu ilk onay sonucunda
1,37 milyar avro mali kaynak alacağız” diye konuştu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından ödeme talebimizin onaylanmasının kilit önem arz ettiğinin altını
çizen Başbakan Yardımcısı, “Şimdi tüm çabalar ikinci
ödemeye ve aynı hızla ilerlememize odaklanıyor. Plan,
planladığımız gibi gidiyor ve devam etmemiz önemlidir” dedi. Pekanov, “Biri hariç tüm kanun tasarıları
Halk Meclisine sunuldu. Buradan sonra görev milletvekillerine düşüyor. Kömür santrallerinin kapatılması
ikinci ödemeyle ilişkili değildir” diye sözlerine ekledi.
Pekanov, bir dizi yasal değişiklik gerektirdiği için ikinci
ödemenin en zor olacağını kabul etti.

Arpezos Sever Parkı’nın yanındaki
yeni otopark alanı asfaltlanıyor
finansman için önerilen
proje teklifleri arasında
yer aldı. Uygulamaya
hazır, yapı ruhsatı bulunan ve ilgili belediye
tarafından en öncelikli
olarak gösterilen proje
teklifleri seçildi.
Momçilgrad Belediye
Başkanı İlknur Kazim,
konuyla ilgili şunları söyledi: “"Makaza
Caddesi'nin yenilenmesi, ekibimle birlikte
Momçilgrad sakinlerine
verdiğimiz taahhütlerin
bir parçasıdır. Sokak,

Momçilgrad'dan geçen
araç trafik yükünün büyük bir bölümünü taşıdığı için son derece
önemlidir. Kaldırımların
ve sokak aydınlatma
sistemlerinin yenilenmesi şehrin bu bölümünü sadece daha keyifli
kılmakla kalmayacak,
aynı zamanda yayalar
için daha güvenli hale
getirecek”. Belediye
Başkanı, bu projenin
uygulanmasıyla Momçilgrad'daki iki ana cadde sorununu çözdüğü-

nü de sözlerine ekledi.
Geçen yıl şehrin en
uzun caddesi olan ve
2,9 kilometre boyunca
uzanan Gümürcinska
Caddesi’nde de büyük
çaplı onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Bu
projenin uygulanması
sırasında bordür taşları ve kaldırım levhaları
değiştirildi. Ayrıca arabalar ve yayalar için iki
yönlü aydınlatma sağlayan 78 direk de kuruldu.
Kırcaali Haber

Kırcaali Belediyesi Otoparklar, Garajlar ve Park Alanları Şirketi Müdürü Şenay Mehmedali, verdiği demeçte,
“Arpezos Sever (Kuzey) Parkı’nın yanındaki yeni otoparkın zemin kaplamasının döşenmesine yönelik çalışmalar sıkı bir şekilde
devam ediyor. Çalışmalar birkaç güne
kadar tamamlanacak. Şu anda zemini
tesviye edilen alanın
neredeyse yarısına kaplama yapıldı”
diye bildirdi.
Ş i r ket M ü dü r ü,
“Çevre standartlarına uygun olarak frezelenmiş asfalt
kaplama seriliyor. Frezelenmiş asfalt, atık kaplama
malzemesinden elde edilmektedir. Frezelenir ve ince
çakıl elde edilir. On santimetrelik bir tabaka serilir. Tesviye edilir. Yağmur yağdığında yağmur suyunu emer ve
su birikintisi oluşturmaz” diye açıklık getirdi.
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Başbakan Donev, Batı Balkanlar Berlin
Süreci Ülkeleri Liderler Zirvesi’ne Katıldı
Başbakan Gılıb Donev,
Batı Balkanlar Berlin
Süreci Ülkeleri Liderler
Zirvesi’nde yaptığı konuşmada: “Güneydo ğu Avrupa'da kapsayıcı
bir bölgesel iş birliği,
Bulgaristan'ın önde gelen
bir dış politika önceliğidir” diye kaydetti. Kendi
ifadesiyle bu, Avrupa
entegrasyon sürecini tamamlar ve katlayarak artırır, demokratikleşmeyi
ve kalkınmayı destekler
ve bölgenin istikrarını ve
güvenliğini güçlendirir.
Başbakan, ülkemizin bu
konuda taahhüt verdiğini
ve başarılı Avrupa entegrasyonu için kendi katkılarına dayalı olarak bölge
ülkeleriyle aktif olarak çalıştığını belirtti. Donev, “İyi
komşuluk, içerme, karşılıklı anlayış ve uzlaşmaya
ilişkin temel ilkeleri izleyerek, müreffeh, istikrarlı ve
güvenli bir Avrupa ortak
hedefimize katkıda bulunabiliriz” dedi.
Başbakan Donev, "Enerji Arzının Güvenliği ve
Dönüşüm" konulu çalışma toplantısında şunları
söyledi: “Karşı karşıya ol-

duğumuz enerji güvenliği
sorunlarının üstesinden
gelinebilir ve enerji geçişi, ancak hızlandırılmış bir
bölgesel iş birliği yoluyla
sağlanabilir” diye kaydetti. Başbakan, YunanistanBulgaristan doğal gaz ara
bağlantı boru hattının, gaz
kaynaklarının çeşitlendirilmesinde, arz güvenliğinin
ve esnekliğinin artırılmasında ve son kullanıcının

yararına rekabetin teşvik
edilmesinde kilit rolünü
vurguladı. Stratejik öneme
sahip Bulgaristan-Sırbistan doğal gaz ara bağlantı
boru hattı inşaatında kaydedilen ilerlemeden de
memnuniyet duyduklarını
ifade eden Donev, konuşmasında bu hafta başında "Bulgartransgaz" ile
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti devletine ait enerji

şirketi "GA-MA" arasında
yeni bir doğal gaz enterkonnektör bağlantısının
inşaatına yönelik imzalanan sözleşmeye de vurgu yaptı. Bu bağlamda
Başbakan, Bulgaristan'ın
komşumuza enerji açığını kapatmak için kurumsal
destek sağlama çabalarının altını çizerek, ülkemizin geleneksel olarak
net bir elektrik ihracatçısı

Kırcaali Belediyesi, 500'den fazla ilçe
sakinine koruyucu bakım hizmeti verdi
2014-2020 Dönemi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamında
finanse edilen "Kırcaali
İlçesinde Koruyucu Bakım Hizmeti +" projesinin
kapanış basın toplantısında proje yöneticisi Şirin
Süleyman tarafından tanıtılan proje sonuçlarına
göre, projenin bileşen 2
kapsamında yürütülen
faaliyetler ilçe sakinlerinden 500'den fazla kişiyi
kapsadı.
Süleyman’ın ifadesine
göre, projenin hedef grubu 54 yaş üstü öz bakımını tam olarak yapamayan veya kendi kendine
bakamayacak durumda
olan yaşlılar, engelliler
ve aileleri ve Kırcaali
Belediyesi'nin sağlık ve
sosyal hizmet süreçlerine dahil olan çalışanlarının yanı sıra Covid-19
salgınının yayılmasını
önlemek ve sonuçlarının
üstesinden gelmek için
devlet tarafından delege
edilen faaliyetler kapsamında sunulan sosyal
hizmetlerden yararlanan
180 kişi olmak üzere Kır-

caali ilçesinin 331 sakinini
içerdi. Hedef grubun temsilcileri farklı etnik köken,
cinsiyet, dini aidiyet, sosyal ve sağlık statüsüne
sahipti.
Şirin Süleyman, “Projenin amacı, ev ortamında
sunulan hizmetler aracılığıyla yaşlılara ve engellilere koruyucu bakım
sağlanmasının yanı sıra
sosyal hizmetlerin ve Covid-19 salgın hastalığının
yayılması ile ilgili devlet
tarafından yetkilendirilen
faaliyetlerin adaptasyonuna destek sağlamaktı”
diye vurguladı.
Verilen hizmetlerin üç
ana yönde olduğunu

açıklayan proje yöneticisi, hizmet kullanıcısının
ihtiyaçlarına göre bir rehabilitasyon uzmanı ve
uzmanlarla çalışma olmak üzere tıbbi yardım,
özellikle Covid-19, kalp
krizi, felç gibi hastalıklara yakalanmış kişiler için
psikolojik destek ve evde
yardım olmak üzere sosyal hizmetler sağlandığını
belirtti.
Şirin Süleyman, “Belirlenen söz konusu insan
grubu için hizmet kullanıcılarına temizlik ve yemek yapma konusunda
yardımcı olmaları için ev
yardımcıları tuttuk. Kullanıcılara tedavi eden

doktorlar tarafından uygulanması kararlaştırılan
tıbbi manipülasyonları
gerçekleştirmek için sağlık uzmanları atadık” dedi.
Proje yöneticisi, ancak
anne ve babasına ve akrabalarına bakmak zorunda olan çalışma çağındaki kişilerin, ev yardımcısı
gibi bir hizmetten yararlanmayı ahlaki bulmayıp
belge ibraz etmedikleri,
fakat aynı zamanda hasta kişinin saatlerce veya
günlerce tamamen yalnız
bırakıldığı pek çok vakaya
da rastlandığını söyledi.
Projenin sürdürülebilirliği ve faaliyetlerinin devamı ile ilgili olarak Şirin
Süleyman, belediyenin,
Belediye Meclisinin daha
önce karar verdiği gibi
"Evde Bakım" adlı yeni bir
projenin finanse edilmesi
için başvuru yapacağını
duyurdu. Proje yöneticisi,
“Bu, bugüne kadarki diğer
tüm hizmetlere ek olarak
kullanıcıların hastalıkları
önleme gibi sağlık hizmetleri de kullanabilecekleri bir farkla benzer bir
projedir” diye vurguladı.

olduğunu ve bölge ülkelerinin enerji güvenliğinde kilit bir rol oynadığını
hatırlattı.
Donev, “Altyapı bağlantısına gereken özeni
gösteriyoruz” diye belirterek, 8 Nolu Ulaşım
Koridorunun inşasının
bölgede bağlantı ve ticaretin gelişimi için stratejik öneme sahip olduğunu ve aynı zamanda
Batı Balkanlar ve AB'nin
güvenliği bağlamında da
önemli olduğunu kaydetti.
Başbakan, Bulgaristan
devletinin, Batı Balkanlar İçin Yeşil Gündem
Çerçevesi’ne de yansıyan Avrupa Yeşil Mutabakatının hedeflerine
ulaşma konusunda Batı
Balkan ortaklarına yardım etmeye hazır oldu-

ğunu teyit etti. Donev,
“Bu ve diğer alanlarda
tüm komşularımızla ikili
ve bölgesel iş birliğine
sıkı sıkıya bağlıyız” diye
sözlerine ekledi.
Başbakanımız, Berlin
Süreci’nin iyi işleyen ve
kapsamlı bir iş birliği formatı olup, Batı Balkan
ülkelerinin ekonomik
kalkınmasına önemli bir
katkı sağladığını belirterek, Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından öne sürülen, Berlin
Süreci'nin Batı Balkan
ülkelerinin “yönetimi
altında" olması fikrine
desteğini dile getirdi.
Bununla birlikte Berlin
Süreci’nin bir sonraki
Dönem Başkanlığı’nı
yapması kararından dolayı Arnavutluk'a başarılar diledi.

Genç çiftçilerin desteklenmesine
yönelik proje başvuruları başladı
Devlet Tarım Fonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2014-2020 Dönemi Kırsal Kalkınma
Programı 3-Çiftliklerin ve İşletmelerin Gelişimi
Tedbiri 6.1-Genç Çiftçilere Başlangıç Yardımı
Alt Tedbiri kapsamında proje destek başvuruları başladı.
Başvuru prosedürü kapsamında desteklenecek
projeler için belirlenen bütçe yaklaşık 30 milyon
leva civarında olup, genç bir çiftçiyi desteklemek
için belirlenen miktar ise yaklaşık 49 bin levadır.
Amaç, tarım işletmelerinin genel faaliyetini ve

rekabet gücünü artıracak projeleri gerçekleştirmek için genç çiftçileri desteklemektir.
Prosedür kapsamında son başvuru tarihi 6
Ocak 2023 Cuma günüdür. Başvurular, Bulgaristan'daki AB'den sağlanan fonların yönetimi
ve tüketiminin izlenmesi için bilgi sistemi (İSUN
2020) üzerinden tamamen elektronik ortamda
yapılabilir. Proje tekliflerinin değerlendirilmesi
de elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Alt tedbir kapsamında proje tekliflerinin kabulü
çerçevesinde Ulusal Tarımsal Danışmanlık Hizmet Kurumu (NSSZ) tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti verme ve NSSZ, Smolyan (Paşmaklı) Hayvancılık ve Tarım Bilim Merkezi ve
Akademisi Şirketi tarafından ücretsiz iş planları
hazırlama fırsatı da olacak.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova, yerel yönetimlere:
Ülkenin her yerinden sesiniz Bulgaristan'ın sesidir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, Yerel
Yönetimler Yıllık Buluşması kapsamında düzenlenen Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Belediyeler Birliği’nin (NSORB)
"Bulgaristan’ın Belediyeleri İçin 140 Yıllık Yasama
Faaliyeti" başlıklı Genel
Kurul Toplantısı’nda yaptığı selamlama konuşmasında, “Ülkenin her yerinden duyurduğunuz sesiniz Bulgaristan'ın sesidir.
Yerel sorunları en iyi siz
bilirsiniz, ancak çoğu zaman bunları çözmek için
yeterli özerkliğiniz yoktur.
Çoğu zaman yasalar ve
yönetmelikler ellerinizi
bağlar” diye kaydetti.
NSORB tarafından düzenlenen forum, belediye başkanları, belediye
meclis başkanları, meclis üyeleri, belediyelerde
kilit pozisyonlarda görev
yapan uzmanlar, yürütme
organlarının temsilcileri,
yurt içinden ve yurt dışından ortakların fikir ve
deneyimlerini paylaşarak,
belediyelerin kalkınması
için önemli konuları tartışmaları üzere bir araya
getiriyor.
NSORB’yi, yönetimini
ve üyelerini, aktif faaliyet ve yerel yönetimlere
ilişkin çalışmalarında başarılarından dolayı tebrik

Meclis Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonu
Başkanlığına seçilen
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Başkan
Yardımcısı Halil Letifov,
Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtlayan
Başbakan Yardımcısı
ve Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakanı Lazar
Lazarov’a enerji tazminatlarıyla ilgili soru yöneltti.
Letifov, “Kabinenin,
özellikle Bulgaristan’da
toplumdaki hassas gruplar için enerji tazminatına ilişkin politikası nedir? Enerji yoksulluğunun üstesinden gelmeye
yönelik politikası nedir?”
diye sordu ve “Hükümetin yakacak odun kriziyle başa çıkma politikası
nedir?” diye bir soru
daha ekledi.
Milletvekili, “Yılın başlarında, 15 Şubat'ta düzenli kabinenin nüfus
için metreküp başına
45 leva fiyatında odun
olacağını duyurduğunu
hatırlıyoruz, ancak bugün nüfus için ne odun
var ne de fiyatları 45 levadır” dedi.

eden Cumhurbaşkanı
Yardımcısı, “Çifte sorumluluğunuz var – sizler
belediyeleriniz adına konuşuyorsunuz, aynı zamanda merkezi yönetim
tarafından dayatılan belirli işlevleri yerine getirerek
devlet adına da konuşuyorsunuz” diye belirtti.
Yerel özyönetim oluşturma ve genişletme
fikrinin 1879'da kabul
edilen Bulgaristan'ın ilk
Anayasası’nda yer aldığını hatırlatan Yotova,
“1882'de, Bulgaristan'ın
Osmanlı hakimiyetinden
kurtuluşundan sadece
dört yıl sonra yerel yö-

netimlerin faaliyetlerinin
temellerini atan Belediyeler ve Şehir Yönetimi
Yasası'nın kabul edilmesi tesadüf değildir. Böyle
bir mevzuata duyulan ihtiyaç, tüm ülkenin kalkınması için yerel özyönetimin önemini vurgulamaktadır” diye kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yerel yönetimlerin
faaliyetlerini doğrudan
etkileyen devletin önündeki şu acil görevleri
belirtti: Gelecek yıl için
bütçe kanun tasarısının
kabul edilmesi, belediyelerin daha fazla katılımını
amaçlayan Ulusal Topar-

lanma ve Sürdürülebilirlik Planı kapsamındaki
ilk projeler, Avrupa Birliği
(AB) destekli operasyonel
programları kapsamındaki projeler.
Yotova, “Bugün su temini ve kanalizasyon
hizmetleri, ilçe yolları ve
sokak şebekesine yatırım
yapılmasına yönelik proje
sözleşmeleri imzalanmaya başlandı. Doğal afetlerin önlenmesi için ek
fonlar tahsis edildi. Yerel
ilçe altyapısını desteklemek için devam eden
onarım çalışmaları için
sermaye harcamaları için
ayrılan kaynaklardan fon

transfer etme imkanı geri
verildi. Önümüzde çok iş
var ve sizler, bunu bizden
çok daha iyi biliyorsunuz”
dedi.
Belediyelerin daha fazla
özerkliği için Cumhurbaşkanlığı kurumunun desteğini bir kez daha vurgulayan Cumhurbaşkanı
Yardımcısı, “Adem-i merkeziyetçilik demokrasiyi
güçlendirir, çünkü karar
alma sürecini doğrudan
etkilenenlere yaklaştırır.
Sivil gözetim güçlendirilir,
şeffaflık yalnızca zorunlu
olmakla kalmaz, aynı zamanda doğal olarak ortaya çıkar” diye ifade etti.
Yerel özyönetim konusunun yeniden kamusal
ve kurumsal alanlarda
tartışılması çağrısında
bulunan Yotova, “Siyasi
çözümlere ihtiyaç var.
Kamu maliyesi ve yerel
vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda değişiklik
önerilerinizi memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak belediyelerin yalnızca yeni
faaliyetler ve taahhütlerle yükümlü olmaması
için yeniden düşünmeye
ihtiyaç vardır. Örneğin,
özellikle bu fonların felsefesi reformlarla ve
onlardan beklenen sonuçlarla ilgili olduğundan
Ulusal Toparlanma ve
Sürdürülebilirlik Planı’nın

Halil Letifov, Başbakan Yardımcısı Lazarov’a
enerji tazminatlarıyla ilgili soru sordu
Letifov, “Bu henüz çözülmemiş son derece
ciddi bir sorun, oysa
kış mevsimindeyiz” diye

vermeye yönelik kampanya yürütülmektedir.
Ülkedeki mevcut süreçlerle uyumlu olarak ilk

dikkat çekti ve kabinenin
nüfusa, özellikle savunmasız gruplara uygun
bir fiyatla yakacak odun,
enerji taşıyıcıları sağlamak için ne yaptığını
bilmek istediğini söyledi.
Başbakan Yardımcısı
Lazarov, “İhtiyaç sahiplerine yakacak desteği

defa ısınma yardımının
miktarı son derece yüksek seviyededir. Yardımdan yaklaşık 310 bin kişi
yararlanabilecek” diye
cevap verdi.
Lazarov, “Bu programa
yönelik başvurular sona
erdi. Halihazırda başvurularını 30 Ekim tarihine

kadar yapanlara destek
sağlanabilecek. Buna
paralel olarak şu anda
yaklaşık 50 bin kişinin
daha desteklenmesine
yönelik ek
tedbir çalışmaları devam
ediyor. 14 Kasım sonuna
kadar bireyler
bu destekten
faydalanabilmek için başvuruda bulunabilecekler”
diye bildirdi.
Başbakan
Ya r d ı m c ı sı, “Yakacak
odun temini
ile ilgili olarak Tarım Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Yardımlar Ajansı ile sözleşme
imzaladık. Sözleşme,
devlet orman işletmeleri
tarafından ısıtma yardımı alan kişilerin tercihli
fiyatlarla bu tür yardımları alabilmeleri için des-

tek sağlanmasını öngörüyor” dedi.
Lazarov, “Sözümona
"enerji yoksulluğu"na
gelince, yıl sonuna kadar bu kavramın tanımlamasını yapacağız. Sürekli tekrarladığımız şey,
enerji yoksulluğunun
sosyal yardım sisteminin bir kategorisi olmadığıdır. Enerji yoksulluğu
sosyal yardımlarla çözülebilecek bir kategori
ve sorun değildir” diye
açıklık getirdi.
Başbakan Yardımcısı, “Yakacak desteğinin
yanı sıra enerji verimliliğinin ar tırılmasına
yönelik eylemlerde de
bulunulması ve tabii ki
enerjiye erişim, enerji
kaynaklarına erişim ile
ilgili diğer faaliyetlerde
de bulunulması gerekir
ki bu sorunun cevaplanabilmesi mümkün
olsun” diye sözlerine
ekledi.
Lazarov, “ Yakac ak
odun sağlamak için Ça-

tasarımında belediyelerin
ve onlar tarafından planlanan faaliyetlerin dahil
edilmesiyle ulusal bir yapı
ve ağ oluşturulması gerekir” diye belirtti.
Defalarca alkışlarla kesintiye uğrayan konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı,
genel seçimlerin yerel
seçimlerle karıştırılmaması gerektiği yönündeki
kişisel görüşünü paylaştı.
Yotova, “İyi yerel seçim
kampanyası çalışmalarının iç siyasi entrikalarla
kötüleştirilmesine izin
vermeyiniz” diye çağrı
yaptı.
Yerel yönetime Cumhurbaşkanlığı kurumunun desteği konusunda
bir kez daha güvence
veren Cumhurbaşkanı
Yardımcısı, “Anayasa'da
belirtilen kuvvetler ayrılığını bu güçlerin karşı
karşıya gelmesinin değil,
birlikte çalışmasının şartı
olarak anlıyoruz” diye altını çizdi.
NSORB Genel Başkanı
ve Veliko Tırnovo (Tırnova) Belediye Başkanı Daniel Panov, Cumhurbaşkanlığı kurumunun sürekli
desteği için teşekkür ederek, geçici hükümetle iyi
iş birliği yaptıklarının altını çizdi.
Kırcaali Haber

lışma Bakanlığı, Tarım
Bakanlığı ve Sosyal Yardımlar Ajansı arasında
bir anlaşmamız var. Ev
aboneleri için elektrik
fiyatları düzenlenmiş bir
piyasada olduğu sürece
her halukarda bireylerin
de bir alternatifi vardır”
diye özetledi.
Letifov, “Bu konuda
çaba sarf ettiğinize inanıyorum. Konuyu takip
edeceğiz, çünkü son
derece önemlidir. Hala
nüfusun büyük bir bölümünün oduna erişimi
yoktur. Oysa insanların
yarısından fazlası odunla ısınıyor” dedi.
HÖH Milletvekili, “Tercihli fiyatlarla odun tedarik edilmesi konusunda
ısrar edeceğiz. Çünkü
hala 45 levaya odun
satın almak sadece bir
temenniden ibarettir. Bu
gerçek değil ve sorun
olmaya devam ediyor.
Bulgaristan vatandaşlarının yüzde 50'sinin,
özellikle küçük yerleşim
yerlerinde bir enerji taşıyıcısına, yani oduna
erişimi yoktur” dedi.
Kırcaali Haber
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Bursa’da 14. Mestanlılar Buluşma Gecesi Düzenlendi
Ayhan Osman ve Gülüzar İsmail, Belediye Genel Sekreteri
Zihni Durmuş, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Momçilgrad
İlçe Yönetim Kurulu temsilcileri
başkanlık etti. Bulgaristan Bursa Konsolosu Veselin Bojilov,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bursa Milletvekili
Yüksel Özkan, Momçilgrad’ın
kardeş şehir ilişkileri yürüttüğü Bursa Büyükşehir Belediye
Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız,
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir
Belediyesine bağlı ilçelerin eski
belediye başkanları da katılımlarıyla etkinliği şereflendirdi.
Belediye Başkanı İlknur Kazim, yaptığı konuşmada Bursa

Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan
Öztürk’ü, dernek yönetimini ve
onların şahsında Momçilgrad
bölgesinden tüm göçmenleri
selamladı.
İlknur Kazim, “Kardeş Momçilgrad ile Bursa Büyükşehir
belediyeleri arasındaki ilişkiler
son derece iyi bir düzeydedir.
Gelecekte kamusal yaşamın
tüm alanlarında iyi iş birliğini
sürdüreceğimizi içtenlikle umuyorum” diye kaydetti. Belediye
Başkanı, Momçilgrad Belediyesi yönetiminin son yıllarda ilçe
sakinlerine ve çifte vatandaşlığa
sahip olan vatandaşlara yönelik
idari hizmetlerin kalitesini iyileştirdiğini sözlerine ekledi.

Momçilgrad ilçesinde sonbahar
mayeleri sona erdi

Bur sa mer kezli M est an lı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği
geleneksel buluşma gecesi,
Türkiye'nin farklı bölgelerinde
yaşayan Momçilgrad (Mestanlı)
bölgesinden göçmenleri bir araya getirdi. Bursa’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Mestanlılar

Buluşma Gecesi, Mestanlı Daima Kalbimde Dünya Mestanlılar
Buluşması’nın bir benzeri olup,
hemşehrilerin memleketleriyle
ilgili anılarını paylaşmak için eş
dost akraba ve tanıdıklarla buluşmasını hedefliyor. Bu yılki buluşma, Türkiye’nin milli bayramı
olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin

ilan edilmesinin 99. yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim'e denk
geldi.
Bu yılki buluşma Momçilgrad
sakinlerinin yoğun katılımıyla
gerçekleşti. Heyete Belediye
Başkanı İlknur Kazim, Belediye Meclis Başkanı Ersin Ömer,
Belediye Başkan yardımcıları

Raven (Cumayanı) köyünün Barbişte (Bayramlar)
Mahallesi'nde yapılan Momçilgrad (Mestanlı) ilçesinde sonbaharda düzenlenen maye etkinliklerinin sonuncusu, Raven ve
çevresindeki yerleşim yerlerinin sakinlerini bir araya getirdi.
Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazim ile Meclis Başkanı Ersin Ömer, maye etkinliğine konuk oldu. Kırcaali Belediye

Bulgaristan'da yüzlerce kişi maaş artışı talebiyle sokaklara döküldü
Bulgaristan'ın başkenti
Sofya'da farklı mesleklerde
çalışan yüzlerce kişi, maaş
artışı talebiyle gösteri düzenledi.
Avrupa Birliği'nin (AB) en
fakir ülkesi Bulgaristan'ı vuran enflasyonla başa çıkabilmek için maaşlarına iyileştirme talep eden eylemciler, meclis binası önünde
toplandı.
Gösteri, Bulgaristan'ın en
büyük iki ticaret birliği tarafından düzenlendi.
Farklı mesleklerde çalışan
yüzlerce kişi eyleme katıldı.
Eylemciler, hükümetten
maaşlarının artırılmasını talep etti.
Gösteriye katılan acil doktoru Marina Yocheva, mesleğinin oldukça zor olduğunu belirterek, "Acil serviste
doktorum ve yaptığım iş karşılığında kabul edilebilir bir
maaş istiyorum." dedi.
Bağımsız İşçi Sendikası
Ekonomi Uzmanı Lyuboslav
Kostov da yetkililere hükü-

meti bir an önce kurma ve
gelecek yılın bütçesini oluşturma çağrısında bulunarak,

yaklaşmasıyla ısınma konusunda da sıkıntı yaşanacağına dikkat çekti.

Meclisi Başkanı Hüseyin Ahmet’in yanı sıra bölgeden Momçilgrad Belediye Meclis Üyesi Reyhan Mustafa da mayeye katıldı.
Belediye Başkanı İlknur Kazim, konuyla ilgili şunları söyledi: “Küçük yerleşim yerlerinin sakinleri arasında bulunmamız,
onlarla sohbet etmemiz, hem günlük yaşamlarını hem de şenliklerini paylaşmamız bizim için önemlidir. Bu şekilde maneviyatımızı ve birlik duygumuzu korumayı başarıyoruz”.

Bulgaristan'ın 2024'te avro
bölgesine dahil olabilmesi için yeni bütçenin asgari
ücret artışını kapsaması gerektiğini vurguladı.
Gösteride okunan ortak bildiriye göre, enflasyona bağlı
olarak asgari ücretin dondurulması riskinden kaçınmak
için gelecek yıl bütçesinin
bir an önce oluşturulması
talep edildi.
Kalabalık kış mevsiminin

Göstericiler, daha sonra
araçlarıyla başkentin ana
caddelerinden geçerek, trafikte kısa süreli aksamaların
yaşanmasına neden oldu.
Bu arada, son 2 yılda 4
kez genel seçim yaşayan
Bulgaristan'da hükümetin
sınırlı yetkilerle görev yaptığı ve çok partili bir koalisyon
hükümetinin kurulmasının
zorlu bir süreç olacağı ifade
ediliyor. AA
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