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Devamı 2’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Radev İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, iki NATO müttefiki 
olarak Bulgaristan ile dayanış-
malarının her zamankinden 
daha güçlü olması gerektiğine 
inandıklarını belirterek, "Bu ve-
sileyle ikili, bölgesel ve küresel 

ölçekte ilişkilerimizi daha ileri 
taşıma noktasında müşterek 
iradeye sahip olduğumuzu bir 
kez daha teyit ettik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 

Bulgaristan Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev, Vahdettin Köş-

kü'ndeki baş başa ve heyetler 
arası görüşmelerin ardından 
ortak basın toplantısı düzen-
ledi.
Konuşmasına, heyet üyeleri-

ni ve katılımcıları selamlayarak 
başlayan Erdoğan, Cumhur-

başkanı Radev ile ikili, daha 
sonra da heyetler arası görüş-
melerini gerçekleştirdiklerini 
belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

mevkidaşı Radev ile son olarak 
ekim ayında Prag'da düzenle-
nen Avrupa Siyasi Topluluğu 
Zirvesi sırasında bir araya gel-
diklerini ifade ederek, bugünkü 
görüşmelerde iki komşu ülke 
olarak gelişen ve derinleşen 
ilişkileri gözden geçirdiklerini 

söyledi.
Hem Balkanlar'ın hem de kü-

resel sistemin büyük meydan 
okumalarla karşı karşıya kal-
dığı bir dönemden geçildiğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Dolayısıyla iki NATO müt-

tefiki olarak dayanışmamızın 
her zamankinden daha güçlü 
olması gerektiğine inanıyoruz. 
Bu vesileyle ikili, bölgesel ve 

Hocazade Mehmed Muhyiddin Efendi ödülleri 
görkemli bir tören ile sahiplerine sunuldu
Bulgaristan Müslümanları 

Diyaneti Başmüftülüğü Yük-
sek İslam Şurasının, çeşitli 
alanlarında İslam dinine kat-
kıda bulunanlara her yıl ge-
leneksel olarak verdiği "Ho-
cazade Mehmed Muhyiddin 
Efendi Ödülleri"
sahiplerini buldu.
Başmüftülüğün resmi site-

sinden yapılan açıklamaya 
göre, ülkenin ilk başmüftüsü 
Hocazade Mehmed Muhyid-
din Efendi adına düzenlenen 
organizasyonda 5 dalda ödül 
takdim edildi.
Ülkenin kuzeydoğusundaki 

Razgrad bölgesinden emekli 

öğretmen Yusuf Hacı İsmail, 
dini ve milli değerlerin gele-
cek nesillere aktarılmasında-

ki olağanüstü gayretleri için 
ödüllendirildi.

Devamı 2’de

Bulgaristan yönetimi, Bulgaristan’ın Şengen bölgesine katılımını reddeden 
Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösterdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yaptığı açıklamada, Bulgaristan’ın 
2011'den beri Şengen bölgesine katılıma ilişkin gerekli tüm kriterleri yerine ge-
tirdiğini belirtti.

Radev, ülkesinin Şengen alanına alınmasının AB sınırını güvenli hale geti-
receğini kaydederek, "Şengen’e katılımımız Avrupa Birliği’nin dış sınırları daha 
huzurlu olacak." dedi.

Son iki ayda Bulgaristan’ın dış sınırlarının iki kez teftiş edildiğini belirten Radev, 
bu teftişlerde hiçbir sorun tespit edilmediğini ve buna rağmen ret kararı verilme-

sinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Radev, veto kararı veren Hollanda ve Avusturya'nın kendi çıkarlarına karşı 

gelmemesi gerektiğini ve birgün Şengen'e katılacaklarını umduklarını söyledi.
Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Semerciev ise ülkesinin Şengen sahasının 

dışında bırakılmasına tepki gösterdi.
Semerciev, AB ülkelerinin çoğunun Bulgaristan’a destek verdiğini ancak Hol-

landa ve Avusturya'nın karşı çıktığını anımsatarak, "Çabalarımızı sürdüreceğiz. 
Sadece iki ülke karşı çıkıyor. AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak İsveç 
ile sıkı bir iş birliği yapacağız." diye konuştu.

Avrupa Konseyi İçişleri ve Adalet Bakanları toplantısında, Bulgaristan’ın 
Şengen bölgesine katılımına ilişkin karar Hollanda ve Avusturya'nın vetosuyla 
reddedildi.

Bulgaristan, Şengen bölgesine katılımını 
reddeden AB'ye tepki gösterdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Radev İle Görüştü

1. sayfadan devam

küresel ölçekte ilişkile-
rimizi daha ileri taşıma 
noktasında müşterek ira-
deye sahip olduğumuzu 
bir kez daha teyit ettik. 
Düzensiz göçün idaresin-
de etkin işbirliğine gidil-
mesi gerektiği üzerinde 
durduk. Görüşmeleri-
mizde ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizi de ayrıntılı 
şekilde ele aldık. Geçen 
sene ticaret hacmimiz 6 
milyar dolara ulaştı. Or-
tak hedefimiz ise bugün-
kü görüşmelerden son-
ra bunu 10 milyar dolar 
seviyesine kısa sürede 
çıkarmak. Bulgaristan 
tarafındaki sınır kapıları-
nın modernizasyonunun 
tamamlanması ve özel-
likle gıda denetimi altya-
pısının güçlendirilmesiyle 
işbirliğimiz daha da geli-
şecektir."
- "Bulgaristan Türkleri 

iki ülke arasında güçlü 
bir gönül köprüsü oluş-
turuyor"
Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan, Bulgaristan'daki ya-
tırımları 2,5 milyar avroyu 
aşan iş adamlarına ver-
dikleri destekten dolayı 
Cumhurbaşkanı Radev'e 
bir kez daha teşekkür 
ederek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Gündemimizde enerji 

güvenliği konusuna yö-
nelik işbirliği imkanları 
araştırıldı, bunu ara-
mızda müzakere ettik. 
Konuyla ilgili olarak da 
Enerji Bakanımıza ge-
rekli talimatı verdik; Bu 
konuda nasıl yardımcı 
olabiliriz ve Bulgaristan'ın 
talebini nasıl karşılayabi-
liriz? Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığımız da 
gerekli adımları atacaktır. 
Aynı şekilde sınır güven-
liği noktasında da İçişleri 
Bakanımız mevkidaşıyla 
çalışmalarını sürdürmek 
suretiyle sınır güvenliği-
ni müşterek olarak nasıl 
halledebiliriz, nasıl hal 
yoluna koyabiliriz, bunun 
da ortak çalışmasını bir-
likte yürütecekler."
Bulgaristan Türklerinin 

iki ülke arasında güçlü 
bir gönül köprüsü oluş-
turduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Hepinizin bildiği 
gibi ortak kültürel mira-
sımıza beraberce sahip 
çıkmaya bilhassa özen 
gösteriyoruz. Bu anla-
yışla restorasyonunu 
üstlendiğimiz Balat'taki 
Demir Kilise'yi 2018'de 
ihya ederek yeniden açı-

lışını gerçekleştirmiştik. 
Razgrad'daki Makbul 
İbrahim Paşa Camii'nin 
de restore edilerek kısa 
sürede ibadete açılması 
samimi temennimizdir. 
Karşılıklı ziyaretlerimizin, 
komşuluk hukukumuzun 
derinleşmesine katkı 
sağlayacağına yürekten 
inanıyorum." diye konuş-
tu.
Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan, dost ve müttefik Bul-
garistan halkına şahsı ve 
milleti adına selamlarını 
ileterek, Cumhurbaşkanı 
Radev'in ziyaretinin ülke-
ler ve bölge için hayırlara 
vesile olmasını temenni 
etti.
Erdoğan, basın toplan-

tısının sonunda Bulgaris-
tan Cumhurbaşkanı Ru-
men Radev'e şahsı, ülke-
si ve milleti adına teşek-
kür ederek, "Gerçekten 
bugün gerek ikili gerek 
heyetler arası gerekse 
şu anda sizlerle bir ara-
ya gelişimizde çok çok 
verimli bir ziyaret gerçek-
leştirmiş olduk. Buradan 
tüm Bulgaristan halkına 
Türk milletinin selam ve 
sevgilerini gönderiyoruz." 
ifadelerini kullandı.
 Bulgaristan Cumhur-

başkanı Rumen Radev, 
Ukrayna'daki savaş ne-
deniyle Türkiye ve Bul-
garistan arasındaki işbir-
liğinin bölgenin güvenliği 
açısından çok önemli ol-
duğunu belirtti.
Radev, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan 
ile İstanbul'da Vahdettin 
Köşkü'ndeki görüşmesi-
nin ardından düzenlenen 
ortak basın toplantısında 
konuştu.
B u l g a r i s t a n  v e 

Türkiye'nin çok sorunlu 
bir bölgede bulundu-
ğunu kaydeden Radev, 
"Ukrayna'daki savaş çok 

yakınımızda ve başka 
sorunlu olan bölgeler de 
sınırımızda. Dolayısıyla 
Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki işbirliği böl-
genin güvenliği açısından 
çok önemli. Doğu Avrupa 
bölgesi için de önemli." 
dedi.
Radev, öte yandan iki 

ülkenin önemli ticari or-
taklığının bulunduğunu 
belirterek, karşılıklı men-
faatler doğrultusunda 
ekonomi, ticaret, enerji, 
ulaşım, turizm, sınırların 
korunması ve terörizmle 
savaş konusunda işbir-
liğinin mevcut olduğunu 
söyledi.
Bu işbirliğinin en önem-

li göstergesinin Kapıku-
le ve Kapitan Andreevo 
sınır kapılarının ticari 
hacim olarak dünyada 
ikinci sırada yer alma-
sı olduğunu vurgulayan 
Radev, yapacakları çok 
fazla şey olduğunu ve ça-
lışmaya devam etmeleri 
gerektiğini aktardı.
- İkili ticaret hacmi 6 

milyar doları aştı
Radev,  Türk iye'n in 

Bulgaristan'da yatırım 
yapan bir ülke olduğuna 
dikkati çekerek, iki ülke 
ticaret hacminin geçen 
yıl 6 milyar doları aştığını 
dile getirdi.
Bu l ga r i s t an  Cum -

hur başkanı  Radev, 
"Rusya'nın Ukrayna'ya 
açtığı savaş sadece bizi 
sınamıyor. Aynı zamanda 
bizim ekonomik ve sosyal 
sistemlerimizi de sınıyor. 
Bazı konuları tekrar göz-
den geçirmemiz gereki-
yor. İşbirliği, arkadaşlık, 
komşuluk nedir? Çünkü 
global çapta değişimler 
çok hızlı oluyor ve bölge-
mize çok farklı bir açıdan 
bakmamız gerekiyor. Or-
tak yaklaşımlar bulmamız 
gerekiyor. Birçok krizle 

baş etmemiz gerekiyor." 
değerlendirmesinde bu-
lundu.
Coğrafi konumu nede-

niyle iki ülkenin lojistik 
ve enerji konusunda or-
tak bir sorumluluğu oldu-
ğunu vurgulayan Radev, 
"Bu da aynı zamanda iş-
birliğinin derinleştirilme-
siyle mümkün. Karşılıklı 
menfaatler doğrultusun-
da beklentilerimiz her iki 
ülkede enerji sistemle-
rinin daha da gelişece-
ğidir. Burada da Sayın 
Erdoğan'a teşekkür et-
mek istiyorum. Çünkü 
ülkemiz için çok zor bir 
dönemde bize Hızır gibi 
yetişip sıvılaştırılmış gaz 
konusunda destek sağla-
dı." diye konuştu.
Radev, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan ile bugünkü gö-
rüşmesinin oldukça fay-
dalı olduğunu vurguladı.
Ukrayna'daki savaşın 

küresel çaptaki tedarik 
zincirlerini etkilediğinin 
altını çizen Radev, sınır 
kapılarındaki trafiğin art-
tığını söyledi.
- "Sınır kapılarımızın 

kapasitesini artırmak 
için gereken adımları 
atmamız gerekiyor"
Radev, "Sınır kapıları-

mızda trafik iki kat artmış 
durumda. Dolayısıyla çok 
hızlı olmamız gerekiyor. 
Proaktif olmamız gere-
kiyor. Ortaklaşa kararlar 
ve tedbirler alarak sınır 
kapılarımızın kapasitesi-
ni artırmak için gereken 
adımları atmamız gereki-
yor." dedi.
İlgili bakanların görüş-

meler yaptıklarını ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile de gelecekteki çalış-
maların yönüyle ilgili bir 
yol haritası çizdiklerini 
kaydeden Radev, konuş-
masını şöyle sürdürdü:
"Bu atmış olduğumuz 

adımların başarılı olması 
için çok sakin ve korunan 
bir sınıra sahip olmalı-
yız. Bunu dikkate alarak 
Türkiye'nin artan yasa 
dışı göçün önüne geçme-
sini takdirle karşılıyoruz. 
Ortak çabalarımız devam 
edecek. Yasa dışı göçle 
ilgili Türkiye'nin bulundu-
ğu durumu dikkate alıyo-
ruz. Dolayısıyla ikili an-
laşmalarımızın şartlarını 
yerine getirmeye çalışı-
yoruz. Sayın Erdoğan'la 
her türlü terörist faali-
yetleri kınıyoruz. Çünkü 
bunlar insanların canına 
kastediyor. Dolayısıyla 
ortak çalışmalarımıza da 
bu konuda devam ede-
ceğiz."
- "Sayın Cumhurbaş-

kanı Erdoğan'ın ara 
bulucu rolünü de takdir 
ediyoruz"
Radev, Rusya-Ukrayna 

savaşının çözümü konu-
sunda Türkiye'nin ara bu-
luculuk rolüne de dikkati 
çekerek, "Sayın Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın 
ara bulucu rolünü de 
takdir ediyoruz. Özellikle 
de Ukrayna'daki duru-
mun diplomatik yollarla 
çözülmesi konusunda 
göstermiş olduğunuz ça-
bayı takdirle karşılıyoruz. 
Ukrayna, Rusya ve Bir-
leşmiş Milletleri de dahil 
ederek, tahıl koridorunu 
açarak çok büyük bir ba-
şarı elde ettiniz." değer-
lendirmesinde bulundu.

Eski Cumhurbaşkanı 
Jelyü Jelev’in danış-
manı Mihail İvanov, 
Başmüftülüğün kurum-
sal gelişimine katkısı ve 
ülkedeki Müslümanların 
problemleriyle yakından 
ilgilenmesi dolayısıyla 

ödül verilerek onurlan-
dırıldı.
Byala Slatina kasaba-

sına bağlı Popitsa köyü 
imamı İsmail İsmailov 
zorlu koşullarda dini hiz-

met vermesi, Pazarcik’a 
bağlı Sırnitsa köyünden 
Mevlüde Fere de Kur’an 
eğitimine verdiği katkı 

Hocazade Mehmed Muhyiddin 
Efendi ödülleri görkemli bir tören 

ile sahiplerine sunuldu
1. sayfadan devam dolayısıyla ödüle layık 

görüldü.
Bulgaristan Türklerinin 

yoğun yaşadığı ülke-
nin güneydoğusundaki 
Kırcaali şehrinde ya-
yımlanan Kırcaali Ha-
ber gazetesi ve haber 
sitesinin Genel Yayın 
Yönetmeni Müzekki 

Ahmed de Müslüman 
toplumunun sorunları-
nın medya üzerinden 
duyurulması yönündeki 
çalışmaları sebebiyle 
ödül aldı.

Hocazade Mehmed 
Muhyiddin Efendi Ödül-
leri, 2017'den bu yana 
veriliyor.
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Kelimeyi resmeden ressam Esin Salim
Esin Salim, kelimeyi 

resmeden sanatçı ola-
rak tanımlanabilir. Genç 
yetenek kendini hem 
fırçaya hem de kaleme 
adamıştır. Resim çizi-
yor, ama aynı zaman-
da şiir de yazıyor. Hem 
güzel sanatlarda hem 
de şiirde kendini ifade 
etme biçimi arar.
Esin Salim, 1990 yı-

lında Kırcaali'de doğ-
du, çocukluğu Perperek 
(Yağışlar) köyünde geç-
ti. Esin, Veliko Tarnovo 
Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Duvar 
Resmi Bölümü'nden 
mezun olduktan son-
ra aynı üniversitede 
2014'te Restorasyon 
ve Konservasyon Yük-
sek Lisans Programı'nı 
bitirdi. Hem kiliselerde 
hem de camilerde zevk-
le çalışır. İlk çalışmaları-
nı, Zlataritsa şehrindeki 
Aziz Nicholas Mirlikiys-
ki Kilisesinde bulunan 
ikonların restorasyonu 
ve Veliko Tırnovo şeh-

rindeki camide bir cam 
vitray projesi olan "Ara-
besk" projesi kapsamın-
da yaptı. İbadethanede 
çalışmanın hoşgörüyü 
öğrettiğine inanıyor. "İs-
tanbul'daki Sveti Stefan 
Kilisesi'nin Restorasyon 
Sürecinin Belgelenmesi 
ve Sunumu" projesinde 
yer alan Esin, bir sergi 
düzenleme ve belge-

sel film çekmeye yö-
nelik projelerde de yer 
alıyor. Genç ressam, 
İstanbul Marmara Üni-
versitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi'nde bir dönem 
uzmanlık eğitimi gördü 
Esin Salim, yetenek-

lerini sergileme im-
kanları arıyor. Daha 
2012'de Veliko Tırnovo 
Üniversitesi'nde patron 

İçko Lozev tarafından 
düzenlenen bir sergi 
yarışmasında bir in-
cilik kazandı. “Narin 
Damga" başlığını taşı-
yan  ilk kişisel sergisi, 
Kırcaali KRIG Sanat 
Galerisi'nde açıldı. Res-
samlar Derneği ve Dar 
Sanat Galerisi tarafın-
dan düzenlenen ser-
gilere katılmayı ihmal 

etmiyor. “Çok Kültürlü 
Şehir” girişiminin sima-
larından biridir. Ayrıca 
Dıjdovnitsa (Yağmur-
lar) köyünde düzenle-
nen Terlik Festivali için 
çalışıyor, Ulusal Buket 
Yarışması’na da katıla-
rak performans sergili-
yor.
Esin Salim resimde 

deney yapmayı sever. 
Çağdaş, modernist bir 
yaklaşım arar. Gelenek-
sel olarak Kırcaaliler, 
Rodop mimarisini res-
meden manzara tablo-
ları satın alırlar. Esin, 
yeni evini modern bir 
şekilde dizayn etmek 
isteyenler için de çalışı-

yor. Eserleri iç mekana 
mükemmel uyum sağ-
lar.
Genç ressam, sanat 

hakkında yazmayı se-
viyor. İşte sözlü mesaj-
larından biri şöyledir:
(Sadece Bir Fikir
Bu sanat mı?
Akılların tozlu sırala-

rından kalkalım mı?
Bu anlaşılmaz, hayır, 

kırılabilir bir şey.
Sizi anlıyorum, bu uy-

gunsuz.
Evrimleşen Tahliye ya-

vaş.
Allah rızası için!
Bu bir dokunaklılık!
Ruhun huzurlu hali.)
           Georgi Kulov

Yaklaşık 100 bin 
öğrenci velisine tek 
seferlik yardım yapıldı

Sosyal Yardımlar Ajansı’ndan yapılan açıklama-
ya göre, 2022/2023 eğitim öğretim yılı için birinci 
ve sekizinci sınıflara kayıtlı çocuğu olan yaklaşık 
100 bin aile, bir kereye mahsus olarak yapılan 300 
leva yardım almaya hak kazandı. Bu mali des-
tek, gelirleri ne olursa olsun, bu tür bir desteğe 
başvuran devlet ve belediye okullarının birinci ve 
sekizinci sınıf öğrencilerinin tüm velilerine ödenir.

 Mali destek, velilerin öğrenciler için ihtiyaç duy-
dukları bazı temel malzemeleri ve giysileri zorluk 
çekmeden satın almalarına yardımcı olur. Yardım, 

çocuğun sürekli olarak yurt içinde yaşaması ve 
ailesinin dışında yetiştirilmek üzere başka bir yere 
yerleştirilmemesi durumunda yapılır. Bu destek 
ayrıca akraba, yakınları ile koruyucu aile yanına 
yerleştirilen öğrenciler için ve çocukların vasi veya 
kayyumlarına da verilmektedir.

Tutar iki kerede ödenecek. İlk ödemede verilen 
tutarın yarısı, ödeme kararının yürürlüğe girme-
sinden sonra ödenecek. İkinci ödemede verilen 
diğer yarı tutar ise ikinci devrenin başında ödene-
cek. Ancak bu ödemeler yalnızca sağlık durumu 
nedeniyle okula devam etmesi mümkün olmayan 
öğrencilerin dışındaki diğer öğrencilerin okula de-
vam etmeleri halinde yapılacak. Öğrencinin ders 
yılının ikinci döneminde öğrenimine devam etme-
mesi veya bir ay içinde geçerli bir mazereti olmak-
sızın 5 ders saatinden fazla devamsızlık yapması 
durumunda ödenen tutar geri iade edilecek.

Bu yıl 50 933 birinci sınıf öğrencisi için 49 879 
aileye ve 49 464 sekizinci sınıf öğrencisi için 48 
595 aileye tek seferlik yardım yapıldı.

Ardino Breziçka Anaokulu kuruluşunun 
36. yıl dönümünü kutluyor

Ardino (Eğridere) ka-
sabasındaki Breziçka 
Anaokulu kuruluşunun 
36. yıl dönümünü kutlu-
yor. Kutlama programı 
Kırcaali Tiyatro ve Mü-
zik Merkezi’nin sahnele-
diği “Bravo, Franklin” adlı 
çocuk oyunu ile başladı. 
Ardından anaokulunda 
eğitim gören tüm çocuk 
grupları, öğretmenlerin 
rehberliğinde hazırladık-
ları zengin içerikli bir kut-
lama programı sundular. 
Minikler, bol bol şarkı 
söylediler, şiir seslendir-
diler ve dans ettiler.
Ardino Belediyesi Eği-

tim, Kültür ve Spor Daire 
Başkanı Bahar Recebov, 
programın özel konuğuy-
du. Recebov, Breziçka 
Anaokulunun 36. kuru-
luş yıl dönümü münase-
betiyle Belediye yönetimi 
adına anaokulu müdürü 
ve öğretmen kadrosuna 
yönelik bir tebrik mesajı 
takdim etti. Mesajda şu 
ifadeler yer aldı: “Lütfen, 
Breziçka Anaokulu’nun 
kuruluşunun 36. yıl dö-
nümünü münasebetiyle 
en içten tebriklerimizi 
kabul ediniz. Bugünkü yıl 
dönümü kutlama günü, 
gurur kaynağı ve bilan-
ço günü, bu ise birikmiş 
yüksek mesleki deneyi-

min parlak bir işareti ve 
çocuklarla çalışmanın 
gerekli ilgiyi hak ettiğini 
ve aldığını kanıtlıyor. Ça-
lışmalarınıza, çocukların 
gelişim ve büyüme yo-
lunda güvenle yürümele-
rine yardımcı olduğunuz 
özverili hizmetleriniz ve 
profesyonelliğinizden 
dolayı derin saygılarımı-
zı ifade ederiz. Size ve 
ekibinize sağlık, yaratı-
cılık gücü, nice nice gü-
lümseyen çocuk yüzleri 
ve asil görevinizi yerine 
getirmeniz için profesyo-
nel başarılar dileriz. Ana-
okulunuzun yıl dönümü 

kutlu olsun!"
Breziçka Anaokulu’nun 

36. kuruluş yıl dönümü-
nü tebrik eden anaokulu 
müdürü Kıymet Mümün, 
konuşmasında şunla-
rı kaydetti: “Breziçka" 
adlı masalımızı - neşeli, 
komik, bazen farklı ve 
hüzünlü - sayfa sayfa 
birlikte yazmaya devam 
edeceğiz! Anılar birikti-
receğiz ve yıllar içinde 
sevgiyle elde edilen her 
şeyi kat kat artırarak ge-
liştireceğiz!” Çocuklara 
verdikleri günlük hiz-
metler ve gösterdikleri 
ilgiden dolayı anaoku-

lunun tüm personeline 
özel teşekkürlerini dile 
getiren Kıymet Mümün, 
yıllar boyunca sürek-
li yaptıkları yardım ve 
desteklerinden dolayı 
Belediye Başkanı Müh. 
İzzet Şaban’ın şahsında 
Ardino Belediyesi yöne-
timine de içten teşekkür-
lerini sundu.
Breziçka Anaokulu 

Kasım 1986'da açıldı. 
Anaokulun ilk müdürü 
Marieta Evtimova’dır. 
Stoyanova ve artık ha-
yatta olmayan Türkan 
Yemencieva da anaoku-
lunda müdürlük yaptılar.
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Krumovgrad’daki Adatepe Müze Sergisi, 
"Bulgaristan'ın Harikaları" arasına yerleşti

Standart gazetesinin, 
"Bulgaristan'ın Harikala-
rı" adı altında yürüttüğü 
kültürel ve tarihi mirasın 
korunması ve tanıtılma-
sına yönelik ulusal kam-
panya kapsamında veri-
len yıllık ödüller sahiple-
rini buldu. Grand Hotel 
Millennium’da düzenle-
nen ödül töreninden önce 
“Bulgaristan Markası. Ha-
rikalara Dokunun” konulu 
forum yapıldı.

Ödül töreninde Meclis 
Başkanı Vejdi Raşidov, 
Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı İliyana Yotova, Tu-
rizm Bakanı İlin Dimitrov, 
Meclis Turizm Komisyonu 
Başkanı Tsonço Ganev, 
Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) ve Vızrajdane 
partilerinin genel başkan-
ları Mustafa Karadayı ile 
Kostadin Kostadinov, mil-
letvekili, büyükelçileri, iş 
dünyası temsilcileri hazır 
bulundu.

Modern madencilik ve 
kültürel mirasın korun-
ması nasıl el ele gide-
bilir? Sorunun cevabını 

Krumovgrad (Koşukavak) 
veriyor. Bulgaristan Bilim-
ler Akademisi’ne (BAN) 
bağlı, bünyesinde müze 
bulunan Ulusal Arkeoloji 
Enstitüsü, Krumovgrad 
Belediyesi ve Dundee 
Precious Metals Kru-
movgrad Şirketi, pratikte 
iş dünyası, yerel makam-

lar ve bilimsel kuruluşların 
birlikte gidebileceği ve iş 
birliği yapabileceği yolla-
rı gösterdi. Yaz aylarında 
Krumovgrad'da yeni açı-
lan, Avrupa'nın en eski 
altın maden ocağını tanı-
tan Adatepe Müze Sergi-
si, şimdiden arkeoloji için 
olumlu şeyler getiriyor, 

geçmişi genç nesle anla-
tıyor ve yerel ekonominin 
gelişmesine katkıda bulu-
nuyor.

Yıllardır Adatepe’de ma-
den sahasında inceleme-
ler yapan BAN’a bağlı, 
bünyesinde müze bulunan 
Ulusal Arkeoloji Enstitüsü 
Müdürü Doç. Dr. Hristo 

Popov, Krumovgrad Be-
lediye Başkanı Sebihan 
Mehmet ve Dundee Pre-
cious Metals Krumovgrad 
Şirketi Ruhsat ve Hukuki 
Faaliyetler Müdürü ve 
Kanada merkezli şirketin 
Bulgaristan’daki faaliyet-
lerinden sorumlu İcra Mü-
dürü İrena Tsakova, mira-
sın sosyaleştirilmesinden 
dolayı ödüllendirildiler.

Ödülü Ulusal Turizm 
Konseyi Derneği Başkanı 
Krasimir Gergov takdim 
etti.

Doç. Dr. Hristo Popov, 
ödülü alırken, “Bu ödü-

lün bireysel olmasına 
imkan yoktur. Bu ödül, 
benzer düşünen insan-
lardan oluşan tüm ekip 
içindir. Adatepe ile 17 yıl 
önce tanıştım, o günden 
bugüne çok şey oldu. İki 
uluslararası sergi yaptık, 
bunlardan biri 2018’de 
dünyanın en çok ziyaret 
edileni oldu-3 ayda 230 
000 kişi tarafından ziyaret 
edildi. Şimdi Krumovgrad, 
Bulgaristan'ın en modern 
müze sergisine sahiptir. 
Mutlaka gelip onu görün” 
dedi.
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Mineralni Bani Belediyesi, 
üç proje başvurusu yapacak

Mineralni Bani (Me-
riçler) Belediye Meclisi, 
25. olağan toplantısını 
15 Kasım'da gerçek-
leştirdi. Başlangıçta 
taslak gündem madde-
leri 15’ti. Toplantının ba-
şında Belediye Meclis 
Başkanı Mehmet Latif 
8 yeni maddenin eklen-
mesini önerdi.
Önemli taslak karar-

lar arasında Mineral-
ni Bani Belediyesi'nin 
Maden Suları Yatırım 
Programı kapsamın-
da bir proje başvurusu 
yapması vardı. Yerel 
Meclis, Haskovo (Has-
köy) İl Ulaşım Ağı Prog-
ramı bütçesinde belir-
lenen Mineralni Bani 
Belediyesi kotasından 
şehirlerarası yolcu ta-
şımacılığı için ödenek 
ve sübvansiyonlar için 
ayrılan miktarın yöne-
timi ve dağıtımı için bir 
mekanizma kabul etti. 
Meclis üyeleri, belediye 
şirketi Stroykomers Mü-
dürünün maaşının aylık 
taban tutarının 1400 
leva olmasını onayladı. 
Ayrıca ilçenin dezavan-

tajlı durumdaki iki sakini 
için bir defaya mahsus 
olmak üzere mali yar-
dım yapılmasına karar 
verildi.
Yerel Meclis ayrı-

ca Mineraln i  Bani 
B e l e d i y e s i ' n i n 
BG05SFPR003-1.001 
İhtiyaç Sahiplerine Sı-
cak Öğle Yemeği doğ-
rudan hibe prosedürü 
kapsamında hibe des-
teği verilmesi için baş-
vuru yapmasına ilişkin 

bir karar aldı. Program, 
Avrupa Sosyal Fonu 
Plus tarafından ek 
maddi destek sağla-
nan Gıda ve / veya Te-
mel Malzeme Desteği 
Operasyonel Programı 
kapsamında f inanse 
edilmektedir. Mineral-
ni Bani Belediyesi'nin 
başvuru yapacağı diğer 
proje teklifi ise 2021-
2027 dönemine iliş-
kin İnsan Kaynaklarını 
Geliştirme Programı 

BG05SFPR002-2.001 
Evde Bakım Hizmeti 
doğrudan hibe prose-
dürü kapsamında yer 
alıyor.
Diğer taslak kararlar 

arasında Belediyeye ait 
arazilerin kiralanması, 
kamu mülkiyetindeki ta-
şınmazların belediyenin 
özel mülkiyetine geçiril-
mesi ve arazilere ilişkin 
imar planları hazırlan-
masına izin verilmesi 
yer aldı.

Ardino (Eğridere) Belediyesi, Avrupa Sosyal Fonu 
Plus tarafından eş finansman sağlanan 2021-2027 
Dönemi Gıda ve / veya Temel Malzeme Desteği Ope-
rasyonel Programı BG05SFPR003-1.001 İhtiyaç Sa-
hiplerine Sıcak Öğle Yemeği Prosedürü kapsamında 1 
Kasım 2022 tarihi itibariyle sıcak öğle yemeği hizmeti 

vermeye devam 
ediyor. 23 Kasım 
2022 tarihinde bir 
sözleşme imzalan-
dı, 29 Kasım 2022 
tarihinde ise Ardino 
Belediyesi’nin 3 yıl 
boyunca veya 30 
Eylül 2025’e kadar 
sıcak öğle yemeği 

hizmetinin ve ek önlemlerin sürekliliğini sağlaması 
üzere Sosyal Yardımlar Ajansı ile sözleşmeye ek pro-
tokol imzalandı. Projenin tutarı 3 575 769,60 levadır.

An itibariyle sıcak öğle yemeği hizmetinden 1300 
ilçe sakini yararlanıyor. Söz konusu ihtiyaç sahibi kişi-
ler şu hedef gruplarına aittir: 

1.Grup: Geliri olmayan veya düşük gelirli kişiler ve 
aileler, yaşlı ve emekli aileler ve yalnız yaşayan, geliri 
düşük olan, bu gelirler ve mal varlığı ile geçimini sağ-
layamayan ve yakınlarından destek almayan emekliler;

2. Grup: İlgili yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrası 
kapsamındaki kişiler de dahil olmak üzere sosyal yar-
dım alan ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamayan 
ve ek desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler;

3. Grup: Kişisel yardım mekanizması kapsamında 
asistan için uygun bir aday olmayan, emekli maaşın-
dan başka geliri olmayan düşük gelirli, yalnız yaşayan 
kalıcı engelli kişiler de dahil olmak üzere mevcut en-
gellilik durumu veya sağlık sorunları nedeniyle kişisel 
bakımını yapmakta zorlanan veya yapması imkansız 
olan düşük gelirli kişiler;

4. Grup: Kaza durumları nedeniyle zor ve savunma-
sız durumda olan ve bu tür bir desteğe ihtiyaç duyduk-
ları tespit edilen kişiler;

5. Grup: İşsiz ve evsiz kişiler.
30 Eylül 2025 tarihine kadar sıcak öğle yemeği hiz-

metine devam edilmesiyle proğram, kendileri veya 
akrabalarının yardımıyla sıcak öğle yemeği sağlaya-
mayan insanlara öğle yemeği için sağlıklı, çeşitli ve 
besleyici sıcak yemek sağlamaya yönelik operasyonel 
programın genel hedefine ulaşılmasına katkıda bulun-
maya devam edecek. Ardino ilçesinde geliri olmayan 
veya düşük gelirli, yalnız yaşayan yaşlı ve engellilerin 
günlük yaşamlarında destek sağlamaya yönelik faali-
yetler devam edecek.

Sıcak öğle yemeği projesi, Sosyal Yardımlar 
Ajansı’nın desteğiyle Avrupa Sosyal Fonu Plus tarafın-
dan eş finansman sağlanan 2021-2027 Dönemi Gıda 
ve / veya Temel Malzeme Desteği Operasyonel Prog-
ramı BG05SFPR003-1.001 İhtiyaç Sahiplerine Sıcak 
Öğle Yemeği Prosedürü kapsamında gerçekleştiriliyor.

Ardino ilçesinde sıcak 
öğle yemeği hizmetinin 

süresi 3 yıl uzatıldı
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Kırcaali Belediyesi, devletten 6 
milyon leva faizsiz kredi alacak
Kırcaali Belediye Mec-

lisi, 25 Kasım’da gerçek-
leştirdiği toplantıda Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) ile BSP İttifakı 
Meclis grubu üyelerinin 
oylarıyla Kırcaali Bele-
diyesi bütçesinde mey-
dana gelen geçici nakit 
açığı nedeniyle Bulga-
ristan Merkezi Yönetim 
Bütçesi’nden geçici faiz-
siz borç alınması kararı 
aldı. Oylamada 27 meclis 
üyesi taslak kararı destek-
lerle GERB-SDS İttifakı 
ve Demokratik Bulgaris-
tan Birliği İttifakı’ndan 11 
Meclis Üyesi ise karşı 
çıktı.

Kırcaali Belediye Başka-
nı Dr. Müh. Hasan Azis, 
önerinin argümanlarını 
şöyle açıkladı: “Kırcaali 
Belediyesi, yıl sonunda öz 
gelirlerin başarı düzeyinin 
nispeten yüksek oranda 
seyretmesine rağmen 
mali zorluklar içindedir”. 
Bunun sebepleri olarak 
bir yandan acil giderle-
rin yapılmasına yol açan 
belediye sorumlulukla-
rı. Diğer yandan ilçenin 
sosyal ve teknik altyapısı 
nedeniyle yerel gelirlerin 
yetersiz olması ve son 
yıllarda yaşanan mali ve 
ekonomik krizlerin olum-
suz etkilerini gösterdi.  

Dr. Müh. Hasan Azis’in 

ifadesine göre, maliyetler 
giderek daha da dinamik, 
öngörülemez olup ser-
best nakit kaynakları bu-
lundurmayı gerektiriyor. 
Bunlar arasında iki yıldan 
fazla uzun süredir devam 
eden Covid-19 pandemisi, 
enerji taşıyıcıları, malze-
meler, gıdalar vb. ürünle-
rin artan fiyatlarından kay-
naklanan kriz. Avrupa’da 
barışı ve güvenliği tehdit 
eden ve ardından öngö-
rülemeyen sonuçları olan 
insani ve ekonomik krize 
yol açan Ukrayna’daki as-
keri çatışmaları belirtti.

Belediye Başkanı, şöyle 
devam etti: “Sınırlı mali 
kaynakları i le eğit im, 
kültür ve idari hizmetler 
alanındaki giderleri ta-
mamlamaya çalışmakta.
Sosyal faaliyetler ile diğer 
devlet ve yerel yönetimin 
sorumluluk alanlarındaki 
faaliyetler alanında kali-
teli hizmet vermeye çalış-
maktadır. Aynı zamanda 
Kırcaali ilçesindeki yerle-
şim yerlerinin altyapısını 
iyileştirmek için devlet 
bütçesinden, Avrupa Bir-
liği (AB) fonlarından ve di-
ğer kaynaklardan önemli 

miktarda finansman alma-
ya çalışıyor. Bu da hem 
eş f inansman hem de 
yatırım öncesi aşamada 
yapılan giderler ve teknik 
projelerin hazırlanması 
için finansal kaynaklar 
gerektiriyor”.

Faizsiz kredi alınmasına 
ilişkin raporun, yerel se-
çimlere bir yıldan az bir 
süre kala neden bu kadar 
geç sunulduğu, nasıl iade 
edileceği ve 2023'te ilçe 
sakinlerine yük olup ol-
mayacağı, neden bu ka-
dar çok ertelenmiş borcun 
biriktiği gibi sorularla ilgili 

muhalefetten eleştiri gel-
di. Muhalefete göre faizsiz 
kredi alma kararı, sorum-
luluğu Kırcaali belediye-
sinden belediye meclisine 
devretmeyi amaçlıyor.

Eleştirilere yanıt olarak 
Dr. Müh. Azis, resmi olma-
yan bilgilere göre 2022'de 
Bulgaristan'daki beledi-
yelerin yüzde 15-20'sinin 
devletten faizsiz kredi 
alma seçeneğinden ya-
rarlandığını vurguladı. 
Onların arasında Plovdiv 
(Filibe), Pazarcık (Tatar 
Pazarcık), Blagoevgrad 
(Yukarı Cuma), Smol-
yan (Paşmaklı), Karlovo 
(Karlıova), Pernik, Dobriç 
(Hacıoğlu Pazarcık) vb. 
belediyeler bulunuyor.

Belediye Başkanı, “Son 

20 yılda Kırcaali Beledi-
yesi ise bu fırsattan bir 
kez bile yararlanmadı. 
Sonuç Kırcaali Belediye-
si için olumsuz. Ödenme-
miş borçlarımızı ödeye-
mezsek, yarın şirketlerin 
alacak borç talebinde 
bulunmayacaklarını ve 
belediyeye birkaç milyon 
leva borç yükü yükleme-
yeceklerini garanti ede-
mem. Belediyenin işlet-
me parası olmadığı için 
iş bu noktaya geldi. Bu 
nedenle, belediye bütçe-
si üzerinde daha ciddi, 
olumsuz etkileri önlemek 
için Kırcaali Belediyesi ta-
rafından kredi alınmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır” 
diye devam etti.

               Kırcaali Haber

İlhan Küçük, Plovdiv Üniversitesi’nde Avrupa'nın 
güvenliği ve geleceği üzerine bir konferans verdi
Avrupalı liberaller lideri 

İlhan Küçük, 25 Kasım’da 
Plovdiv Paisiy Hilen-
darski Üniversitesi’nin 
konuk konuşmacısı ola-
rak öğrenci ve öğretim 
görevlilerine Avrupa'nın 
güvenliği ve geleceği 
üzerine bir konferans 
verdi. Кüçük, Plovdiv’de-
ki yüksek okulun Siyaset 
Bilimi ve Ulusal Güvenlik 
Bölümü’nün daveti üzeri-
ne "Quo Vadis, Europa?" 
(Nereye gidiyorsun, Av-
rupa?) konulu konferans 
verdi.
Küçük, öğrenci lere 

barış ve güvenliğin gü-
nümüzde giderek daha 
karmaşık hale geldiğini 
ve hatta Avrupa'da sür-
dürülebilir barış öngörü-
sünün artık ebedi kabul 
edilemeyeceğini söyledi.
Küçük, “Von der Leyen 

Komisyonu”nun odak 
noktası, normatif, yumu-
şak ve sert güç unsurları-

nı bir araya getirerek, se-
bat ve dayanıklılıkla hızla 
değişen dünyaya uyum 
sağlayarak AB'yi barış ve 
güvenlik için daha özerk, 
stratejik ve kapsamlı bir 
aktör haline getirmeye 
kararlı bir şekilde de-
vam edecektir. Bu odak 
noktası, AB'yi belirsiz bir 
dünyada güvenilir bir ak-
tör olarak gücünü pekiş-
tirmeyi amaçlamaktadır. 
Son iki yılda pandemi ve 
Doğu Avrupa'daki savaş 

olmak üzere yaşanan 
krizler, AB'nin savunma-
sızlığını ve dışa bağımlı-
lıklarını ortaya çıkarırken 
aynı zamanda AB'nin bü-
yük tehditler karşısında 
cesurca ve yenilikçi bir 
şekilde birlikte hareket 
etme yeteneğini de gös-
terdi.” diye kaydetti.
Avrupa Parlamentosu 

Üyesi, kamuoyu araştır-
malarının vatandaşların 
AB düzeyinde politika 
oluşturmada güvenliği 

giderek artan bir şekilde 
birinci öncelik olarak al-
gıladığını gösterdiğini ve 
bu konunun Avrupa'nın 
Geleceği Konferansı'nın 
sonuçlarına da yansıdığı-
nı sözlerine ekledi.
Küçük, verdiği konfe-

ransın son bölümünde 
üniversite öğrencilerine 
şu tavsiyelerde bulundu: 
“AB’nin çıkarlarını ve de-
ğerlerini ve ayrıca küre-
sel barışı tehdit eden çok 
çeşitli geleneksel ve yeni 
ortaya çıkan tehditleri ta-
nımak ve incelemek, AB 
düzeyinde politika oluş-
turmak için gerekli bir 
alıştırmadır”.
Küçük’ün verdiği konfe-

rans, sorularını Avrupa 
Parlamentosu Üyesi'ne 
sormak için tartışmanın 
başlamasını sabırsızlıkla 
bekleyen katılımcılar ta-
rafından büyük ilgi gördü.
            Kırcaali Haber

Yaklaşık 50 bin haneye daha 
ısınma desteği verilecek
Bakanlar Kurulu'nun yaptığı olağan toplantısında 

yaklaşık 50 bin haneye bir defaya mahsus olmak üzere 
300’er levalık ısınma yardımı yapılması kararı alındı.

Kabine toplantısının ardından basın açıklaması ya-
pan Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Po-
litikalar Bakanı Lazar Lazarov, “Devlet, henüz ısınma 
için yardım ödeneği almamış, ancak bu tür bir deste-
ğe ihtiyacı olan yeni risk gruplarından kişi ve aileleri 

destekleye-
cektir” diye 
bildirdi.

Başbakan 
Yardımcısı, 8 
savunmasız 
grubun bir 
defaya mah-
sus yardıma 
hak kazana-
cağını açık-
ladı. Bunlar 

arasında kalıcı engelli çocukları olan aileler, ölen bir 
ebeveynden yetim aylığı alma hakkı olmayan bir çocuk 
için aylık yardım alan aileler ve ayrıca akraba veya ya-
kınlarının ailelerine veya koruyucu ailelere yerleştirilen 
çocuklar bulunmaktadır.

Ağır engelliler ve 2022 yılında doğal afet mağduru 
olanlar da bu destekten yararlanabilecek. Ayrıca savaş 
gazileri, askeri malulleri ve savaş mağdurları da yardım 
alabilecekler.

Yardım ödemeleri, Sosyal Yardımlar Ajansı tarafın-
dan yapılacak.

Bakan, “Yardıma hak kazanan kişiler tespit edilmiş 
olup, başvuru belgeleri sunmalarına gerek yoktur” 
diye kaydetti. Lazarov, miktarın bu yılın sonuna kadar 
basitleştirilmiş bir prosedürle verileceğini, böylece in-
sanların ısınma masraflarını nasıl karşılayacaklarına 
kendileri karar verebileceklerini açıkladı.

Yeni yardımın yapılması, enerji kaynaklarının ve ha-
yati önem taşıyan malların fiyatlarında önemli bir artış 
yaşandığı bir zamanda hükümetin savunmasız grup-
lardan insanlara destek sağlamak için aldığı üçüncü 
bir önlemdir.

Lazarov, “Şimdiye kadar yaklaşık 302 bin kişi ve ai-
leye 623’er leva tutarında ısınma yardımı yapıldı. Ekim 
ayı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere 400’er 
leva tutarında ısınma yardımı verildi ve şu ana kadar 
yaklaşık 10 bin aileye ödeme yapıldı. Isıtma sezonu 
için tüm destek tedbiri paketi ile devlet yaklaşık 380 
bin kişiyi destekleyecek” dedi.
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Radev: Toparlanma Planı, Bulgaristan’ın 
modernizasyonu için bir fırsattır

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, Cumhurbaşkan-
lığı Konutu’nda ülkemizi 
ziyarette bulunan Avrupa 
Komisyonu Toparlanma 
ve Sürdürülebilirlik Çalış-
ma Grubu Başkanı Celine 
Gauer ile bir araya geldiği 
görüşmede, “Bulgaristan 
için Ulusal Toparlanma 
ve Sürdürülebilirlik Planı 
(NPVU) sadece mali bir 
araç değil, aynı zamanda 
ülkenin gerçek moderni-
zasyonu için bir fırsattır. 
Bu nedenle, içerdiği pro-
jeler Bulgaristan ekono-
misinin sürdürülebilir kal-
kınmasını garanti etmeli-
dir” diye kaydetti.

Görüşmede Avrupa Bir-
liği (AB) Fonları Yöneti-
minden Sorumlu Başba-
kan Yardımcısı Atanas 
Pekanov ve Enerji Baka-
nı Rosen Hristov de hazır 
bulundu.

Cumhurbaşkanı, eğitim, 
sağlık ve adalet gibi haya-
ti önem taşıyan alanlarda 
kalkınmaya öncülük etme-
yi amaçlayan NPVU kap-
samında Bulgaristan’ın 
almayı beklediği fonların 

önemini vurguladı. Ra-
dev, “Savcılığın çalışma-
ları da dahil olmak üzere 
Bulgaristan’ın adalet sis-
teminde reform yapılma-
sı, ülkedeki ekonomik or-
tamın öngörülebilirliğini 
ve şeffaflığını artırmak 
için de gereklidir” diye 
vurguladı. Bu bağlamda, 
geçici hükümetin plan 
kapsamında ikinci ödeme 

açısından gerekli olan hu-
kukun üstünlüğü alanında 
kanun tasarılarını hazırla-
yarak Meclise sunduğunu 
sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı, “Bulga-
ristan, yenilikçi ve ekolojik 
teknolojilerin uygulanma-
sıyla bölgemizde bir enerji 
merkezi haline gelme hır-
sına sahiptir" diye belirtti. 
Radev, NPVU kapsamın-

da öngörülen projelerin, 
en iyi ulusal enerji karışı-
mını sağlayarak ve aynı 
zamanda Bulgaristan'ın 
bölgedeki enerji rolünü 
dikkate alarak sürdürüle-
bilir ve sosyal açıdan adil 
bir yeşil enerjiye geçişe 
katkıda bulunması gerek-
tiğini söyledi. Bu nedenle, 
yenilenebilir kaynaklar-
dan temiz enerjinin elde 

edilmesi ve depolanması 
için uzun vadeli çözüm 
arayışları büyük önem 
taşımaktadır. Cumhur-
başkanı, enerji alanında 
halihazırda diğer ülke-
lerde uygulanmakta olan 
modern teknolojilerin kul-
lanımına örnek olarak, 
karbondioksitin tutulması 
ve depolanmasını, çevre 
dostu elektrik üretimi ve 
ayrıca yeşil hidrojen üre-

timi için büyük kapasiteli 
bir fotovoltaik santral inşa 
etme olasılıklarına dikkat 
çekti. Radev, “Yeşil bir 
ekonomiye geçişin, enerji 
kompleksinde ve ülkenin 
kömür ocakları bulunan 
bölgelerinde çalışanlar 
için istihdamın korunma-
sına ve geliştirilmesine 
yol açması Bulgaristan 
için kilit önemdedir” diye 
konuştu.

Ardino Belediyesi’ne Yerel Düzeyde Yenilik 
Ve İyi Yönetişim İçin Avrupa Etiketi Ödülü

Ardino (Eğridere) Be-
lediyesi ilk kez pres-
tijli Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi’nin (AK) Yerel 
Düzeyde Yenilik ve İyi 
Yönetişim İçin Avrupa 
Etiketi 2022 Ödülü ile 
ödüllendirildi. Ödül, Ar-
dino Belediye Başka-
nı Müh. İzzet Şaban’a  
“Bulgaristan’da Beledi-
yelerinin Yerel Düzeyde 
Yönetişim Kalitesinde 
Avrupa Standardına 
Ulaşması” başlıklı forum 
kapsamında yapılan ödül 
töreninde takdim edildi.
Velingrad’da 23-25 Ka-

sım tarihlerinde düzenle-
nen etkinliğin organiza-
törü Bölgesel Kalkınma 
ve Bayındırlık Bakanlığı 
(MRRB) idi.
Foruma Yerel Düzeyde 

İyi Demokratik Yöneti-
şim İçin Ulusal Ortaklar 
Platformu üyeleri, Bul-
garistan Ulusal Beledi-
yeler Birliği, MRRB ve 
AB Konseyi temsilcileri 
katıldı.
Belediye Başkanı Müh. 

İzzet Şaban, ödülle ilgi-
li şunları kaydetti: “Bu 
ödül, tüm belediye ça-
lışanlarının iyi çalışma-
larından dolayı verildi. 
Benim için bu ödül, daha 

fazla sorumluluk ve iyi 
ve şeffaf yönetişim ilke-
lerine daha fazla bağlı-
lık anlamına geliyor. AB 
Konseyi’nin prestijli ödü-
lü ile onurlandırılmamız, 
yenilikçi ve iyi demok-
ratik yönetim ilkelerine 
dayalı Avrupa standar-
dına göre belediye yö-
netiminde yüksek kalite 
elde edilmesinin bir tak-
diridir”.
Toplam 22 belediye 

bu ödülü almaya hak 
kazandı. Ardino ile bir-
likte Bansko, Berkovit-

sa, Vılçi Dol, Gabrovo, 
Dimitrovgrad (Kayacık), 
Dobriç (Hacıoğlu Pa-
zarcık), Dolna Banya, 
Dospat, Kaspiçan, Kne-
ja, Kostinbrod, Levski, 
Loveç (Lofça), Pavlike-
ni, Pomorie, Rakovski, 
Sviştov (Ziştovi), Sırnitsa 
(Şabanlı), Teteven, Tro-
yan ve Tırgovişte (Eski 
Cuma) belediyeleri de 
ödüllendirildi.
Yerel Düzeyde Yenilik 

ve İyi Yönetişim İçin Av-
rupa Etiketi, iki yıllık bir 
süre için verilir. On iki 

köşeli kristal ödülün üze-
rine AB Konseyi’nin iyi 
yönetişiminin şu 12 ilke-
si kazınmıştır: seçimlerin 
adil yapılması, temsil ve 
sivil katılım, cevaplana-
bilirlik, verimlilik ve etki-
lilik, açıklık ve şeffaflık, 
hukukun üstünlüğü, etik 
tutum, yeterlilik ve kapa-
site, yenilik ve değişime 
açıklık, sürdürülebilirlik 
ve uzun vadeli yönelim, 
sağlam finansal yönetim, 
insan hakları, kültürel 
çeşitlilik ve sosyal uyum, 
hesap verebilirlik.

Ebeveynler, vergi indiriminden 
yararlanacak

Ebeveynler, 2022 yılına ait gelir vergisinde çocuklar 
ve engelli çocuklar için bir önceki yıla göre daha yük-
sek oranlarda indirimden yararlanabilecek.

Milli Gelirler Ajansı (NAP) tarafından geri ödenebile-
cek miktarlar çocuk sayısına bağlı olup, reşit olmayan 
bir çocuk için yıllık vergi matrahından indirilebilecek 
tutar 6000 leva, geri alınacak miktar ise 600 levaya ka-
dar. İki çocuk için yıllık vergi matrahından indirilebilecek 
tutar 12 000 leva, geri alınacak miktar ise 1200 levaya 
kadar. Üç veya daha fazla çocuk için yıllık vergi mat-

rahından 
indirilebi-
lecek tu-
tar 18 000 
leva. Geri 
a l ınac ak 
miktar ise 
1800 le -
vaya ka-
dardır.

Bir en-
gelli çocu-

ğu büyütmek için bu yılki yardım 12 000 leva tutarında 
olup geri alınacak miktar 1200 levaya kadardır. Bun-
lar, kişilerin gelirlerinin geçici olarak vergilendirilmesi 
halinde indirimlerden yararlanmamaları halinde geri 
alınabilecek tutarlardır.

Vergi indiriminden yararlanabilmesi için gerçek kişi-
nin (tek tüccar dahil) 2022 yılında yıllık vergilere (genel 
yıllık vergi matrahı üzerinden alınan vergi veya tek tüc-
car olarak işletme geliri için yıllık vergi matrahı üzerin-
den alınan vergi) tabi gelir elde etmiş olması gerekir.

NAP’tan yapılan açıklamada, “Hiçbir geliri olmayan 
veya örneğin doğum yardımı gibi sadece vergiye tabi 
olmayan geliri ve ayrıca yalnızca nihai ve/veya patent 
vergisine tabi geliri olan kişiler bu indirimlerden yarar-
lanamazlar, ancak diğer ebeveyn, koşulları karşıladığı 
takdirde onlardan yararlanabilir” diye kaydedildi.

Çocuklar ve engelli çocuklar için vergi indiriminden 
yararlanma şartları, NAP’ın kurumsal web sitesinde 
ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. İndirimlerin uygulana-
bilmesi için en önemli şartlardan biri, ebeveynlerin icra 
edilebilir kamu borçlarının olmamasıdır. NAP, rahatsız-
lıktan kaçınmak için vergi indiriminden yararlanmadan 
önce vatandaşlara vergi borçlarını çevrimiçi olarak ki-
şisel bir kimlik koduyla sorgulamalarını tavsiye ediyor.

Yıllık gelir vergisi indiriminden daha önceki yıllarda 
olduğu gibi iki şekilde yararlanılabilir. Birincisi, 30 Ka-
sım – 31 Aralık 2022 döneminde asıl iş sözleşmesi 
kapsamında işverene ilgili beyannamenin verilmesiyle 
olabilir. Bu durumda işveren 2023 Ocak ayı sonuna 
kadar vergi iadesini yapabilir.

Vergi indiriminden yararlanmak için ikinci fırsat ise 
10 Ocak - 2 Mayıs 2023 tarihleri arasında NAP’a yıllık 
gelir vergisi beyannamesi verildikten sonra vergi dai-
resi tarafından kontrol edilmesinin ardından 1 ay içinde 
indirim tutarlarının iade edilmesidir.   

Vergi indirimleri ile ilgili detaylı bilgiye NAP’ın www.
nap.bg web sitesinden ve kurumun Facebook sayfasın-
dan ulaşılabilir. Ayrıca 0700 18 700 numaraları telefon 
hattı aranılarak ve infocenter@nra.bg e-posta adresine 
mesaj gönderilerek de bu konularda NAP Bilgi Merkezi 
ile danışma yapılabilir.
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Bakan Stoyanov: ABD’nin Bulgaristan 
yatırımları 850 milyon avroya yaklaştı

Ekonomi ve Sana-
yi Bakanı Nikola Sto-
yanov, “Yatırımcılarla 
Kahvaltı" girişiminin 
bir parçası olan ülke-
mizdeki Amerikan iş 
dünyasının temsilcile-
riyle bir araya geldiği 
toplantıda, “ABD'li ya-
tırımcıların katılımıyla 
toplam değeri 1 milyar 
levanın üzerinde olan 
ve ülkemizde 2400 yeni 
istihdam yaratacak 18 
proje üzerinde çalış-
malar sürüyor” diye 
bildirdi. Bakan, şu ana 
kadar ülkemize yapılan 
Amerikan yatırımları-
nın 850 milyon avroya 
yaklaştığını ve ülkeye 
ABD'li firmaların yoğun 
ilgisi olduğunu sözleri-

ne ekledi.
Bakan, Bulgaristan ve 

ABD'nin 2021 yılında, 

önceki yıla göre %20'lik 
bir büyüme kaydederek 
1,3 milyar dolar tutara 

ulaşan rekor bir ticaret 
hacmine imza attığını 
belirtti. Stoyanov, “Bu 

rakamlar, ülkelerimiz 
arasındaki iyi ortaklığın 
ve 30 000'den fazla is-
tihdam yaratan 100'den 
fazla Amerikan şirketi-
nin Bulgaristan'da faa-
liyet göstermesinin bir 
sonucudur” diye belirtti.
Bakanın i fadesine 

göre, Amerikan pazarı, 
Bulgaristan malı, ener-
ji, otomotiv endüstrisi, 
bilgi ve iletişim tekno-
lojileri (BİT), ilaç, dış 
kaynak kullanımı vb. 
alanlarda yoğunlaşmış 
yüksek teknoloji ürünle-
ri için ana ihracat des-
tinasyonları arasında 
yer alıyor. Stoyanov, 

“BİT sektöründe son 
on yılda Yatırım Teşvik 
Kanunu kapsamında 
sertifika verilen en bü-
yük beş şirketten üçü 
ABD'li şirketlerdir” diye 
belirtti.
Bugünkü toplantıya 

ABD'den 20'nin üzerin-
de lider şirketin temsil-
cileri katıldı. Tartışma 
toplantısı, Oda  Başka-
nı Olivier Market ve İcra 
Müdürü İvan Mihaylov 
tarafından temsil edilen 
Bulgaristan'daki Ame-
rikan Ticaret Odası'nın 
(AmCham) desteğiyle 
düzenlendi.
           Kırcaali Haber

18 milyon leva ile 51 devlet 
kültür kurumu desteklenecek

Olağan kabine toplan-
tısından sonra Kültür 
Bakanı Velislav Mine-
kov, Başbakanlık’ta ba-
sın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, “Bugünkü 
hükümet kararıyla Kültür 
Bakanlığı bütçesinden 
tahsis edilen 18 milyon 
leva ödenekle sahne sa-
natları alanında faaliyet 
gösteren 51 devlet kültür 
kurumu desteklenecek. 
Fonlar, devlet kültür ku-
rumlarını kritik bir duruma 
soktuğu için olağanüstü 
salgın durumunun sonuç-
larının üstesinden gelmek 
için sağlanıyor” diye bil-
dirdi. Bakan, “Tahsis edi-
len fonlarla çalışanların 
ücretleri ve Eylül ile Aralık 
2022 arasındaki döneme 
ait sigorta prim borçları 
karşılanacak” diye belirtti 
ve Başbakan ve Maliye 
Bakanına teşekkür etti.

Minekov, “Sadece ma-
ruz kaldığımız pandemi 

yüzünden zarar görmü-
yoruz. Yüksek enflas-
yon oranı, yüksek enerji 
ve malzeme maliyetle-
ri nedeniyle de tüm bu 
kurumlar kapanmaya 
mahkum edilmişti ve ay 
sonuna kadar bile kapı-
larını kapatabilirdi” dedi. 
Bakanın ifadesine göre, 
göreve başladığında 
Kültür Bakanlığı’nı kritik 
bir durumda buldu. Mi-
nekov, “3 Ağustos'ta bir 

bütçe hakkında malumat 
istedim ve sermaye har-
camalarına 90 milyon 
leva yerine sadece 55 
milyon leva ayrıldığını 
ve herhangi bir miktarın 
harcanmadığını gördüm. 
Bakanlık tarihinde böylesi 
bir durum görülmemiştir” 
diye kaydetti. Bu bağlam-
da arkeolojik saha araş-
tırmalarının sıfır düzeyde 
olduğu bir yıldan söz edi-
lebileceğini söyleyen Ba-

kan, “Bu tür çalışmaların 
yapılması için eylül ayında 
ve kasım ayının başında 
da belgeler imzaladım. 
Bunlar çaresizlik eylem-
leridir. Bulgaristan Bi-
limler Akademisi (BAN), 
tahsis edilen fonlarla ti-
tizlikle çalışmaya devam 
ediyor. Aralık ayına kadar 
da çalışmaların yapılaca-
ğına dair söz verildi. İyi 
bir kazı dönemi olmasını 
umuyorum” diye sözlerine 
ekledi.

Minekov, “Konservas-
yon ve restorasyon ça-
lışmaları için ayrılan fon-
lara da dokunulmamıştır. 
Bu doğrultuda yılın ilk 7 
ayında tek bir kamu iha-
lesi gerçekleştirilmediği 
gibi aynı döneme ait tek 
bir ihale sözleşmesi de 
bulunmamaktadır. Olan-
lara bir açıklamam yok, 
bakanlığın bütçesi açısın-
dan ağır bir darbedir” diye 
vurguladı.

Bakan Stoyanov: Ülkemizde 
inşaat sektöründe yaklaşık 

268 bin kişi çalışıyor
Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nikola Stoyanov, 

Sofya Mimarlık, İnşaat ve Jeodezi Üniversitesi'nin 
(UASG) 80. kuruluş yıl dönümü kutlama töreninde 
yaptığı konuşmada, “Ülkemizde inşaat sektöründe 
yaklaşık 268 bin kişi çalışmakta ve onların emek-
leri sayesinde sektörde her yıl büyüme kaydedili-
yor” diye kaydetti. Bakan, geçen yıl sektörde üre-
tim değerinin 16 milyar levanın üzerinde olduğunu 
da sözlerine ekledi.

Stoyanov, Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'nı gele-

neksel olarak politikalarını planlama ve uygulama 
konusunda uzmanlıklarıyla destekleyen üniversi-
tenin akademik personeline teşekkür etti. Bakan, 
Bakanlığın üç aydan fazla bir süredir UASG Hid-
roteknik Fakültesi temsilcileriyle Bulgaristan'daki 
barajların bakımıyla ilgili yasal düzenlemelerin 
oluşturulması konusunda yakın bir iş birliği içinde 
çalıştığını kaydetti.

Stoyanov, “Dünyanın her yerinden yatırımcılarla 
yaptığım görüşmelerde onlar yerli uzman perso-
nelin sahip olduğu bilgi ve becerilere giderek daha 
fazla dikkat çekiyorlar. Dahası var, onlar buna "ye-
tenek" diyorlar ve bence hocalar olarak sizlerin 
buna büyük katkınız var” diye belirtti.

Etkinliğe Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Ba-
kanı İvan Şişkov, Çevre ve Su Bakanı Rositsa Ka-
ramfilova, Ekonomi ve Sanayi Bakan Yardımcısı 
Irina Ştonova, akademik çevrelerin temsilcileri ve 
davetliler katıldı. Yükseköğretim kurumunun 80. 
yıl dönümü kutlamaları, Bulgaristan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in himayesinde 
düzenleniyor.

2023 yılındaki resmi tatillerGeçici hükümet kara-
rıyla 2023 yılı resmi tatil 
günleri belirlendi.
2023 yılı, 365 gün ola-

cak. Onlardan 248’i iş 
günü, 16’sı resmi tatil 
günü ve geri kalan 101 
gün hafta sonu günleri 
olacak. Resmi tatil gün-
leri aslında 11 gün, an-
cak bunların 5'i cumar-
tesi veya pazara denk 
geldiği için yasaya göre 
onlardan sonraki çalışma 
haftasının ilk günü tatildir.
2023'te iş günü, çalış-

ma haftası başına stan-
dart 40 saat üzerinden 

248 veya 1984 çalışma 
saati olacak. En yoğun 
ay 23 iş günü ile ağustos, 

en serbest aylar ise 18 iş 
günü ile nisan ve aralık 
ayları olacak.
2023 yılı resmi tatil gün-

leri şunlardır:
-1 Ocak Yılbaşı Günü 

(pazar, 2 Ocak tatil)
-3 Mart Bulgaristan Milli 

Günü (Cuma)
-Paskalya Yortusu 14-

17 Nisan arası (Cuma-
pazartesi)
-1 Mayıs İşçi Bayramı 

(pazartesi)
-6 Mayıs Bulgar Ordusu 

Günü (Gergyovden) (Cu-
martesi, 8 Mayıs tatil)
-24 Mayıs Sveti Sveti 

Kiril ve Methodius Kar-
deşler, Bulgar Alfabesi, 
Eğitim ve Kültürü ve Slav 
Yazısı Günü (çarşamba)
- 6 Eylül Bulgaristan Bir-

leşme Günü (çarşamba)
-22 Eylül Bulgar is -

tan Bağımsızlık Günü 
(Cuma)
- Noel Yortusu, 24-27 

Aralık arası (pazardan 
çarşambaya kadar tatil 
olacak, çünkü 24 Aralık 
pazar gününe denk gelir)
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Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nda 
34 milyon avrodan fazla yatırım planlanıyor

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi 
İşbirliği Programı'nın 2021-2027 
dönemi hazırlık çalışmalarının 
değerlendirildiği Ortak İzleme 
Komite Toplantısı, Edirne'de 
gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenle-
nen toplantıda Türk ve Bulgar 
heyetler, yeni dönemdeki ön-
celikli alanlar ve seçilen konu-

larda projeler uygulanması için 
izlenecek yol konusunda istişa-
rede bulundu.

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali 
İşbirliği ve Proje Uygulama Ge-
nel Müdürü Yardımcısı Serdar 
Öztürk, yeni dönemin iki ülke 
için başarılı geçmesi temenni-
sinde bulundu.

Belirlenen konularla ilgili geç-

miş dönemlerde faydalı projeler 
uygulandığını belirten Öztürk, 
proje uygulama kapasitenin 
daha da güçlendirilmesini he-
deflediklerini dile getirdi.

Programın sosyal ve ekonomik 
kalkınmaya katkıda bulunduğu-
nu aktaran Öztürk, "2021-2027 
döneminde program kapsa-
mında 'Daha yeşil ve düşük 

karbon tüketen bir Avrupa', 
'Vatandaşlarına daha yakın bir 
Avrupa' ve 'Daha güvenli ve hu-
zurlu bir Avrupa' önceliklerinde 
Bulgaristan'ın Burgaz, Yam-
bol ve Haskovo bölgelerine ve 
Türkiye'nin Edirne ve Kırklareli 
illerine 34 milyon avronun üze-
rinde yatırım yapılması planlan-
maktadır. Programın 2021-2027 
dönemi Avrupa Komisyonu tara-
fından onaylanmıştır." ifadelerini 
kullandı.

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma 
ve Bayındırlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Desislava Georgieva 
ise yeni dönemde belirlenen ön-
celikli alanlarda güzel projelerin 
hayata geçirileceğini belirtti.

Toplantıya, Edirne Vali Yardım-
cısı ve İl Özel İdare Genel Sek-
reteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, 
Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf 
Güler ile Türk ve Bulgar heyetler 
katıldı.
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Başmüfülük ile Türkiye Maarif Vakfı eğitim alanında iş birliği yapacak
Bulgaristan Başmüftü-

lüğünden yapılan açık-
lamaya göre, Başmüftü 
Dr. Mustafa Hacı, Sof-
ya'daki Başmüftülük bi-
nasında Türkiye Maarif 
Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Birol 
Akgün ile bir araya gel-
di.
2016 yılında Türkiye’de 

kurulan vakfın amacı, 
belirli bir alanda proje-
lerin hazırlanması ve 
yönetimi yoluyla dünya 
çapında eğitimi destek-
lemektir.
Dr. Mustafa Hacı ile 

Prof. Dr. Birol Akgün 
ilk defa bir araya geldiler. 
Başmüftü, Maarif Vakfı Baş-
kanına yıllık ve yaz Kur'an 
kursları, Şumnu, Momçilgrad 
(Mestanlı) ve Rusçuk şehir-
lerindeki imam-hatip liseleri-
nin eğitim programları, Sofya 
Yüksek İslam Enstitüsü’nde 

müftülüklerin bünyesinde ça-
lışacak personel yetiştirilmesi 
ve Başmüftülüğün üniversite 
öğrencilerine yönelik burs 
programı ile ilgili Başmüftülü-
ğün faaliyetleri ve girişimleri 
hakkında bilgi verdi.
Prof. Dr. Birol Akgün ise 

Dr. Mustafa Hacı’yı kurumun 

genç nesle dini eğitim ve ter-
biye vermeye yönelik çabala-
rından dolayı tebrik etti.
Şimdiye kadar iyi örnekle-

rinden izinden giderek Baş-
müftülük ve Maarif Vakfı eği-
tim alanında ortak projeler 
hayata geçirme konusundaki 
istekliliğini dile getirdi.

Momçilgrad Naim Süleymanoğlu halter 
takımı Bulgaristan birincisi oldu
Momçilgrad (Mestanlı) şehrindeki efsanevi halterci Naim 

Süleymanoğlu’nun ismini taşıyan halter kulübü, Haskovo (Has-
köy) şehrinde düzenlenen Ferdi ve Takım Bulgaristan Halter 
Şampiyonası’nda takım mücadelesinde birinciliği elde etti. Bul-
garistan şampiyonları Ayşe Mehmedova ile Anife Behçet, kendi 
kategorilerinde tüm rakiplerine galip gelerek mutlak bir zafer elde 
ettiler.

76 kg altı kategorisinde yarışan Ayşe, koparmada 80 kg, silkme-

de ise 65 kg ağırlığı kaldırdı. En ağır sıklet 87 kg üstü kategorisin-
de Anife, koparmada 68 kg ve silkmede 52 kg ağırlığı kaldırmayı 
başardı.  

13 yaş altı minik kızlarda 35 kg altı kategorisinde Elena Georgi-
eva altın madalya kazandı. Elena, koparmada 30 kg ve silkmede 
25 kg ağırlığı kaldırmayı başardı.

Sedef Halibram, 59 kg altı kategorisinde kendi ağırlığından daha 
fazla ağırlık kaldırdı, ancak finali ikinci sırada tamamladı.

Kulübün teknik direktörü Valentim Gemedjiev ve Bulgaristan 
şampiyonları Ayşe Mehmedova ile Anife Behçet, Belediye Baş-
kanı İlknur Kazim ile belediye yönetimi tarafından tebrik edilerek 
ödüllendirildiler.

Диплома за завършено полу-
висше образование № 6798 от 
01.10.1995 г. издаден от ПУ Филиал 
“Любен Каравелов” гр. Кърджали 
на Айсел Байрам Реджеп е 

изгубена и невалидна.


