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Sofya’da “AB Balkanlar’la Buluşuyor” Forumu Düzenlendi

Avrupa Liberal ve Demok-
ratlar İttifakı (ALDE) Eş Baş-
kanı ve Avrupa Parlamento-
su Milletvekili İlhan Küçük’ün 
başkent Sofya’da düzenlediği 
“AB Balkanlar’la Buluşuyor” 
konulu uluslararası forumda 
Ukrayna’dan alınan derslerin 

ışığında savaşa karşı önlem 
olarak Avrupa Birliği’nin geniş-
lemesi ele alındı.

Avrupa Koleji Rektörü Fede-
rica Mogherini’nin moderatör-
lüğünü yaptığı, “Entegrasyon 
Yetersizliğinin Bedeli” konulu 
forumun ilk panelinde Türkiye’yi 

temsilen Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Faruk Kaymakçı bir ko-
nuşma yaptı.

Forum gündemiyle ilgili AA 
muhabirine konuşan Kaymakcı, 
“Zaman zaman AB’de bazı çev-
reler ‘Batı Balkanlar ve Türkiye’ 
şeklinde bir ayrım yapıyor, AB 

üyelik sürecinde 7 potansiyel 
aday veya müzakere eden aday 
ülkenin arasında ayrım yapıyor. 
Halbuki biz bu ayrımın doğru ol-
madığını söylüyoruz. Dolayısıy-
la bugün aslında toplantıda bu 
yapılan ayrımın doğru olmadığı-
nı, doğru olanın 'Balkanlar' veya 
'Güneydoğu Avrupa' olduğunu 
vurguladım.” dedi.

Kaymakçı, AB bütünleşmesi-
nin yararları ve bütünleşme ol-
mamasının zararları konusunun 
ele alındığı toplantıda dile getir-
diği görüşlerini şöyle anlattı:

“AB bütünleşme süreci her 
şeyden önce aday ülkelere is-
tikrar getiriyor. Güvenlik ve sa-
vunma konusunda güç kazandı-
rıyor. Ben bu bağlamda Avrupa 
kıtasının güvenliğinin bölünmez 
olduğunu ve Avrupa’nın güven-
liğinde Türkiye’nin önemini de 
vurguladım ve şunu da söyle-
dim: Eğer Türkiye yıllar önce 

AB’nin üye olmuş olsaydı ve 
NATO ile AB arasında bugün 
daha yakın bir dayanışma ol-
saydı, NATO ve Avrupa’nın cay-
dırıcılığı daha güçlü olmuş ol-
saydı, belki Irak’ta gördüğümüz 
savaş, Suriye’de gördüğümüz iç 
savaş, Ukrayna’da gördüğümüz 
savaş engellenebilirdi. Dolayı-
sıyla Türkiye’nin AB’ye özellikle 
güvenlik, istikrar ve savunma 
bakımından katkısı çok büyük. 
Bu önemli bir faktör.”

Forumda, demokrasi, insan 
hakları, hukukun üstünlüğü ve 
insan hakları konusuna da de-
ğindiğini belirten Kaymakçı, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“AB üyelik sürecinde aday 
ülkeler üyelik perspektifi saye-
sinde normalde yapamayacak-
ları hızda ve yapamayacakları 
şekilde reformları daha hızlı ve 
daha kapsamlı yapabiliyorlar. 

Kırcaali’de Muhteşem 
Ramazan Bayramı Konseri
Her yıl olduğu gibi Kırcaali 

Ömer Lütfi Kültür Derneği, 
geçen cuma günü akşamı 
Belediye Kültür Merkezi'nde 

büyük Ramazan Bayra-
mı konseri sundu. Kırcaa-
li Belediyesi'nin desteğiyle 
konser Kırcaalilere bayrama 
özel armağan edildi. İki saat 
süren muhteşem konserde 
dernek çatısı altında faaliyet 
sürdüren folklor grupları ve 
solistler zengin halkoyunları 

ve türkü repertuarıyla Türk 
kültürü ziyafeti sundular, se-
yircinin gönlünü fethettiler. 
Amatör folklor sanatçı ve ses 

yetenekleri konser boyunca 
salonu tıklım tıklım dolduran 
izleyiciler tarafından alkış-
landı. Ömer Lütfi Derneği, bir 
kez daha Bulgaristan'da Türk 
kültürünü yaşatan en büyük 
kurumlardan biri olduğunu 
kanıtladı.

Bulgaristan’da Müslümanlar Ramazan 
Bayramını Coşkuyla Karşıladı

Nüfusu 6,52 milyon olan ve 
yaklaşık 1,5 milyon Müslüma-
nın yaşadığı Bulgaristan'da 
Ramazan Bayramı namazı 
kılındı.
Başkent Sofya’daki Müslü-

manlar, ibadete açık tek cami 
olan Kadı Seyfullah Efendi 
Camisi'nde bir araya geldi.
Yaklaşık 300 kişilik kapasite-

li, halk arasında "Banya Başı" 
adı ile bilinen caminin kapasi-
tesinin yetersiz olması nede-
niyle cemaatin büyük bölümü 
namazını caminin önündeki 
kaldırımlarda kıldı.
Bu arada ramazanın ilk gü-

nünde Sofya'da iftar veren 
Cumhurbaşkanı Rumen Ra-
dev, bu kez bayram dolayı-
sıyla yayımladığı mesajında 

Müslümanların bayramını 
kutladı.
Yazılı mesajında, "Evlerini-

zin ve sevdiklerinizin sağlık, 
esenlik ve mutluluk içinde 
olmasını yürekten diliyorum." 

diyen Radev, şu ifadelere yer 
verdi:
"Millet olarak tüm ihtiyaç sa-

hipleriyle barıştan, şefkatten 
ve dayanışmadan yana olma-
ya devam edelim.AA
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Radev: Bulgaristan, Rusya'ya karşı zararlara 
rağmen yaptırım rejimlerine katıldı

C u m h u r b a ş k a -
nı Rumen Radev, 
Bulgaristan'a üç gün-
lük çalışma ziyaretin-
de bulunan Ukrayna 
Dışişleri Bakanı Dmit-
ro Kuleba ile yaptığı 
görüşmede, “Bulga-
ristan, ülkemiz için 
sonuçlarına rağmen 
Rusya'ya karşı tüm 
yaptırım rejimlerine 
katıldı” diye kaydetti.
Kuleba, Ukrayna’nın 

Bulgaristan'ın yaptı-
rımların bir kısmına 
katılmasına değer 
verdiğini ve bunun 
Bulgaristan'ın ekono-
mik çıkarlarına zarar 
verdiğinin farkında ol-
duğunu, ancak Kara-
deniz bölgesinin bir re-
fah bölgesi olmasının 
hem Ukrayna hem de 
Bulgaristan'ın çıkarına 
olduğunu kaydetti.
Radev, “Özell ik le 

mevcut askeri çatış-
maların gidişatı ve si-
vil halka yönelik tehdit 
konusunda endişeliyiz. 
Bulgar topluluğu, tam 
olarak askeri operas-
yonların yürütüldüğü 
bölgelerde yaşamak-
tadır” dedi.
Cumhurbaşkanı, “Bir 

kez daha iki Slav kar-

deş ülke arasındaki 
kardeş ülke savaşı 
olan bu anlamsız sa-
vaşa mümkün olan 
en kısa sürede son 
vermeye ve Avrupa 

Birliği (AB) nezdinde 
Ukrayna'yı daha hız-
lı bir şekilde yeniden 
inşa etmenin yollarını 
bulmaya çağırıyoruz” 
dedi. Radev, B-9 ül-
kelerinin devlet baş-
kanlarının çoğunun, 
savaşın ilk haftasında 
Avrupa Komisyonu'na 
Ukrayna'nın AB’ye en-
tegrasyon sürecini hız-
landırması çağrısında 
bulunan bir bildiri sun-
duklarını da sözlerine 
ekledi.
C u m h u r b a ş k a n ı , 

Bulgaristan'ın müm-

kün olan her şeyi yap-
maya ve imkanlarımız 
dahilinde Ukrayna'ya 
tam destek sağlama-
ya devam edeceğine 
kanaat getirdi.

Radev, “Bulgaristan 
halkı evlerini ve kalple-
rini Ukraynalılara açtı. 
91 000'den fazla Uk-
raynalı burada bulunu-
yor. Birçok Ukraynalı 
çocuk okullarımıza ve 
anaokullarımıza de-
vam ediyor. Ukraynalı 
askerlere yönelik teda-
vi programını yeniden 
başlatmaya hazırız” 
diye sözlerine ekledi.
Ukrayna Dışişler i 

Bakanı, “Siz sadece 
halkınızın lideri değil, 
aynı zamanda askeri 
bir lidersiniz, bu yüz-

den Ukrayna'da ne-
ler olduğunu çok iyi 
anlıyorsunuz. Elbette 
bu Rusya'nın dedi-
ği gibi özel bir aske-
ri operasyon değil, 

tam kapsamlı bir sa-
vaştır” dedi. Kuleba, 
Bulgaristan'ın savaşın 
başlangıcından beri 
ilkeli bir tutum sergi-
lemesinden dolayı te-
şekkür etti.
Dmitro Kuleba, Ro-

manya üzer inden 
arabayla 18 Nisan'da 
Bulgaristan'a geldi. 
Ukrayna Dışişleri Ba-
kanı daha önce Bulga-
ristan Dışişleri Bakanı 
Teodora Gençovska 
ve Başbakan Kiril Pet-
kov ile bir araya geldi.
          Kırcaali Haber

Rusya, Bulgaristan’a doğal 
gaz tedarikini kesti

Bulgaristan Enerji Bakanı Aleksandar Nikolov, 
Rusya’nın Bulgaristan’a doğal gaz tedarikini kes-
tiğini duyurduğunu bildirdi.

Nikolov, Bakanlar Kurulu toplantısından önce 
gazetecilere yaptığı açıklamada, “Savaşta Rus-
ya, doğal gazı siyasi ve ekonomik silah olarak 
kullanıyor.” dedi.

Bulgaristan adına doğal gaz ithalatı yapan 
Bulgargaz Holdinge gelen mektupla, ikmallerin 
Rusya’nın talep ettiği ruble olarak ödeme yapıl-
masına bağlandığı açıklandı.

Bakan Nikolov, Bulgargaz’ın Rusya ile anlaşma-

sında ödemelerin dolar olarak belirlendiğini ve bu-
güne dek titizlikle yapıldığını aktardı.

Ülkenin ulusal ekonomisinde kilit önem taşıyan 
hastane ve diğer işletmelere en az bir aylığına 
sıkıntısız ikmal sağlanacağını dile getiren Nikolov, 
bu süreçte Avrupa Komisyonunun yardımı ve al-
ternatif kaynakları araştıracaklarını kaydetti.

Nikolov, “(Rusya ile doğal gaz konusunda ya-
pılacak temaslarda) Bakan olduğum sürece Bul-
garistan baskı altında, başı eğik olarak görüşme 
yapmayacak. Bulgaristan baskı altında taviz ver-
mez ve satılmaz.” diye konuştu.

Nikolov ülkenin stratejik doğal gaz rezervleri-
nin saklandığı ve kriz döneminde kullanılabilecek 
Çiren deposunun doluluk oranının ise yüzde 18 
dolayında olduğuna işaret etti.

- Kesintinin olası nedenleri
Eski Bulgaristan Devlet Enerji Holdingi (BEH) 

Genel Müdürü İliyan Vasilev, yaptığı açıklamada, 
Rusya’nın doğal gaz tedariklerini kesmesini Bul-
garistan Başbakanı Kiril Petkov’un Ukrayna ziya-
retine bağladı.

Petkov, dörtlü iktidar koalisyonunda Ukrayna’ya 
silah desteği verilmesi konusunda yaşanılan gö-
rüş ayrılıklarını yatıştırmak için koalisyon ortak-
larından oluşan bir heyetle Kiev’i ziyaret etti. 
Ukrayna’nın sahip olduğu olası silah ve diğer 
yardım ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek istediği-
ni açıklamıştı.

Koalisyon ortaklarından komünist kökenli ve 
Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin 
(BSP) lideri Korneliya Ninova ise tek bir mermi-
nin Ukrayna’ya yollanması durumunda koalisyon-
dan ayrılacaklarını bildirmişti. Ninova, Petkov’un 
Ukrayna’ya götüreceği heyette BSP’li temsilci ol-
mayacağını da söylemişti.

Konserde konuklar 
arasında T. C. Filibe 
Başkonsolosluğu Mu-
avin Konsolos Halit İs-
lam Tarı, Kırcaali Bele-
diye Başkanı Dr. Müh. 
Hasan Azis, Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Kırcaali İl Teşki-
latı Başkanı Resmi Mu-
rad, HÖH Kırcaali İlçe 
Teşkilatı Başkanı Latif 
Rasim, HÖH Gençlik 
Kolları Kırcaali İl Baş-
kanı Ersin Ömer ve 
sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri hazır bulun-
dular.
Konserde Yüksel Esen 

ve Sebahat Necib'in 
yönetmenliğindeki Kır-
caali Folklor Ekibi, Ço-
cuk Folklor Grubu ve 
Sürpriz Modern Dans 
Grubu sahne aldı. Folk-
lor ekiplerinin bayrama 

özel hazırladıkları halk 
oyunları ve danslar sah-
nelendı.
K ı r c a a l i  F o l k l o r 

Ekibi'nde yer alan kızlar 
yepyeni kostümleriyle 
Rumeli halk oyunuyla-
rıyla seyircinin beğe-

nisini kazandı. Çocuk 
Grubu da bir Rumeli 
halkoyunu sergiledi. 
Ayrıca Sürpriz Modern 
Dans Grubu'ndaki kız-
lar da renkli kıyafetlerle 
muhteşem iki modern 
dans gösterisi sundu.

Müzik yönetmeni Ay-
han Işık’ın yetiştirdiği 
solistler Bade Ahmed, 
İlayda Şevked, Çınar 
Samet, Pınar Çekiç ve 
Aysun Ahmed Kırcaali-
leri söyledikleri şarkılar 
ile coşturdu.

Konserde sahne alan 
tüm çocuk ve gençle-
rin hep birlikte Hayat 
Bayram Olsa şarkısını 
söylemeleriyle etkinlik 
sona erdi.
Konser için Ömer Lütfi 

Derneği'ne T. C. Filibe 

Başkonsolosluğu, Kır-
caali Belediye Başkanı 
Hasan Azis, Koşukavak 
Belediye Başkanı Sebi-
han Mehmed, Mestanlı 
Belediye Başkanı İlknur 
Kazim tarafından çiçek 
sunuldu. KH

1. sayfadan devam
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Başbakan Petkov: Yunanistan ile doğal gaz 
boru hattı bağlantısı 3 aya kadar hazır olacak

Başbakan Kiril Petkov, 
ileri aşamada olan Yuna-
nistan-Bulgaristan doğal 
gaz ara bağlantı boru 
hattı (IGB) inşaat çalış-
malarını yerinde inceledi. 
Kendisine Enerji Bakanı 
Aleksandır Nikolov eşlik 
etti.

İnceleme sırasında ba-
sın mensuplarına açık-
lama yapan Başbakan, 
“12 yıldır tamamlanama-
yan bu boru hattı inşaatı 
önümüzdeki 3 ay içinde 
tamamlanmak üzeredir. 
Son 3 ayda ondan önceki 
tüm yıldan daha fazla iş 
yapıldı” diye kaydetti.

Petkov, “Yunanistan ile 
doğal gaz boru hattı bağ-
lantısı, Bulgaristan için 
gerçek doğal gaz kaynak 
çeşitliliği ve enerji bağım-
sızlığını güvence altına 
alıyor” dedi.

Başbakanın ifadesine 
göre, projenin çizgisel 

bağlantı oluşturan kısmı 
hazır, tüm borular döşen-
miş durumda. Sadece 
kompresör istasyonlarının 
inşaatı kaldı. 

Bakan Nikolov, “Gecik-
me ertelendi, projenin 

çizgisel bağlantı oluşturan 
kısmı tamamlandı, ek test 
çalışmaları devam ediyor” 
diye kaydetti.

Bakan, İki gaz basınç 
düşürme ve ölçüm istas-
yonunda gerekli tüm fa-

aliyetlerin 1 Temmuz'da 
sona ereceği konusunda 
kararlıydı. Boru hattının yıl 
sonuna kadar işletmeye 
alınması bekleniyor.

Doğal gaz ara bağlantı 
boru hattı, başlangıçta 

3 milyar metreküp ka-
pasiteye sahip olacak. 
Bulgaristan'ın yıllık tü-
ketimi de aşağı yukarı o 
kadardır. Ancak gelecekte 
kapasitesi 5 milyar metre-
küpe kadar genişletilebilir.

Nikolov, “Bulgaristan'dan 

tüketilen doğal gazın ta-
mamı bu boru hattından 
gelebilir. Sıvılaştırılmış 
gaz dahil her şey teslim 
edilebilir. Tüm ülke ve böl-
gelerden doğal gaz teda-
rik edilebilir” diye sözleri-
ne ekledi.  Kırcaali Haber

Bulgaristan'da Putin'e verilen 
'fahri doktora' unvanı iptal edildi

Veliko Tırnovo Sveti Kiril i Metodiy Üniversitesi, 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 13 yıl önce 
verdiği "fahri doktora" unvanını geri aldı.

Üniversitenin Akademi Kurulu, 26 Ocak 2009'da 
Rusya Federasyonu Başbakanı olan Putin’e, "çağ-
daş dünya barışına katkısı" gerekçesiyle verdiği fah-
ri doktora unvanını geri aldı.

Üniversite Rektörü Prof. Kiril Bojilov, Bulgaristan 

Ulusal Radyosu’na (BNR) yaptığı açıklamada, "Kur-
durduğum özel bir araştırma komisyonu, 13 yıl önce 
alınan kararın gerekçelerini araştırmış ve unvanın 
yasalara aykırı olarak verildiğini tespit etmiştir." dedi.

Bojilov, üniversitenin iptal kararının siyasi temele 
dayanmadığını kaydetti.

"Yeşil Hareket" adlı sivil toplum örgütü, Putin’e 
verilen bu unvanın iptali için bir ay önce girişimde 
bulunmuştu.

İlk başbakanlığı döneminin başında ilk yurt dışı 
ziyaretini 2003'te Bulgaristan’a yapan Putin, daha 
sonra 2008 ve 2010'da da ülkeye gelmişti. 2010'daki 
ziyaretinde dönemin Bulgaristan Başbakanı Boyko 
Borisov, Putin’e bir köpek yavrusu hediye etmişti.

Bulgaristan ve Kuzey Makedonya, üniversitelilere 
ve doktora öğrencilerine ortak burs verecek

Sofya Boyana Rezi-
dansında Eğitim ve Bilim 
Bakanı Nikolay Denkov 
ve Kuzey Makedonya 
Enformasyon Toplumu 
ve Yönetim Bakanı Yeton 
Şakiri tarafından iki ülke 
arasında Eğitim Alanında 
İş Birliği Programı’nın uy-
gulanmasına ilişkin proto-
kol imzalandı. Bulgaristan 
ve Kuzey Makedonya'dan 
üniversite adayları komşu 
ülkedeki bir üniversitede 
ücretsiz eğitim alabile-
cek. Her yıl iki ülkenin 
hükümetleri, lisans veya 
yüksek lisans eğitim mas-
raflarını tamamen kapsa-
yacak dört burs miktarını 
karşılayacak. Ayrıca bir 
dönem için beş burs da 
sağlanacaktır. Tıp, sanat 
ve spor dışındaki tüm uz-
manlık dallarında eğitim 
görmek isteyenler burs 
başvurusu yapabilecek.

Belge ile taraflar, yılda 

en fazla üç doktora öğ-
rencisinin eğitim masraf-
larını karşılamayı taah-
hüt ediyor. Ayrıca, iki ile 
dokuz aylık bir süre için 
uzmanlaşma eğitim prog-
ramlarına katılmak için de 
fon sağlanacaktır. Yük-
seköğretim kurumlarının 
rektörlerinin ortak araş-
tırma projeleri ve üniver-
site ağları oluşturma fır-
satlarını görüşmek üzere 
ortak bir toplantı yapma-

ları bekleniyor. Üniversi-
te öğrencileri, hocaları 
ve araştırmacıların eğitim 
alma hareketliliğinin yanı 
sıra Bulgaristan Bilimler 
Akademisi (BAN) ile Ma-
kedonya Bilim ve Sanat 
Akademisi arasındaki bi-
limsel ve teknik iş birliği 
de teşvik edilecektir.

Program, Bulgar is -
tan-Kuzey Makedonya 
Karma Tarih ve Eğitim 
Komisyonu’nun her iki 

ülkede de ders kitapla-
rında öğretim materyal-
lerinin doğru sunumu için 
önerilerde bulunmasını 
öngörmektedir. Bu tavsi-
ye kararları hükümetler 
tarafından benimsenecek 
ve uygulanacaktır.

Ayrıca Kültürel İş Bir-
liği Programı ve genç-
lik ve spor alanlarında, 
Erasmus + Programı 
ve Avrupa Dayanışma 
Programı’nın yürütülme-
sinden sorumlu ulusal 
ajanslar arasında da iş 
birliği muhtıraları imza-
landı. İş birliği muhtıraları, 
ortak bir kültürel etkinlik 
takvimi uygulanmasını, 
genç sanatçılara burs ve-
rilmesini, iki hükümet ara-
sında dostluk futbol maçı 
oynanmasını, gençlik 
sergileri düzenlenmesini 
ve daha fazlasını öngör-
mektedir.

              Kırcaali Haber

Tarımsal Danışmanlık 
Hizmet Kurumu, 28 mobil 

ilçe ofisi kuracak
Kabine toplantısında alınan karara göre, Ulusal Ta-

rımsal Danışmanlık Hizmet Kurumunun (NSSZ) 28 
mobil belediye ofisi kurularak hizmet bölgesi geniş-
letilecek. Yeni kurulan 28 mobil ilçe ofisinin hizmet 
bölgesi kapsamına giren ilçelerdeki küçük çiftliklere 
danışmanlık hizmeti vererek çiftçilere daha yakın du-
racaklar. Bu, ülkenin en ücra bölgelerindeki daha faz-
la sayıda çiftçinin, tarımsal işletmelerin sürdürülebilir 
yönetimi ve verimliliği ile ilgili kaliteli danışmanlık hiz-
metlerine ve yardımına doğrudan erişimini, ulusal ve 
Avrupa Birliği (AB) programları kapsamında desteğe 
erişimini sağlayacaktır.

Mobil ilçe ofisleri, çiftçilere tavsiyelerde bulunacak 
ve bu amaçla belirli süreli iş sözleşmeleri ile ek uz-
manlar görevlendirilecek.

Bu çalışanların işletme maliyetleri AB finansma-
nı ile karşılanacak. Mali kaynaklar, Ulusal Tarımsal 
Danışmanlık Hizmet Kurumunun 2014-2020 Dönemi 
Kırsal Kalkınma Programı 2. Tedbiri kapsamında hibe 
desteği verilmesine ilişkin Tarım, Gıda ve Orman Ba-
kanlığı ve Devlet Tarım Fonu ile imzaladığı sözleşme 
kapsamında sağlanacak.

Bakan Vasilev, Dünya Bankası temsilcileriyle önemli bir toplantı yaptı
Maliye Bakanlığından 

yapılan açıklamaya göre, 
AB Fonlarından Sorum-
lu Başbakan Yardımcısı 
ve Maliye Bakanı Asen 
Vasilev, Dünya Bankası 
heyetiyle bir araya gele-
rek Bulgaristan’ın finans 
kurumu ile iş birliğini sür-
dürmek için parametre-
leri, fırsatları ve alanları 
görüştü.

Heyete Dünya Bankası 
Avrupa Birliği Bölge Di-

rektörü Galina Vincelet ve 
Dünya Bankası Bulgaris-
tan, Çek Cumhuriyeti ve 

Slovakya, Avru-
pa ve Orta Asya 
Mukim Temsilci-
si Fabrizio Zar-
cone başkanlık 
ediyor.

T a r t ı ş m a , 
Dünya Bankası 
Grubu ve Ulus-
lararası Para 
Fonu'nun nisan 
ayında yapılan 

Yıllık Olağan Genel Kurul 
toplantıları ışığında yapıl-

dı.
Yapılan açıklamada, 

“Dünya Bankası'nın elinde 
bulundurduğu mali araç-
lar, ülkemizin önümüzdeki 
yıllarda hayata geçirmeyi 
hedeflediği politika ve 
projeleri desteklemeyi 
amaçlıyor. Ayrıca banka, 
Ukrayna'daki savaştan 
kaçan sığınmacıları kar-
şılayan ve kabul eden 
ülkelere finansal destek 
sağlıyor” denildi.
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Cebel Hristo Botev Lisesinde STEM Eğitim Merkezi açıldı
3D animatör, 3D tasa-

rımcı, ışık uzmanı, ses 
operatörü, ses yönetmeni, 
senarist… Bunlar Cebel 
(Şeyhcuma) kasabasın-
daki öğrencilerin gerçek 
bir çalışma ortamında ilk 
adımlarını atabilecekleri 
mesleklerden bazıları.

Bu Cebel Hristo Botev 
Lisesinde yapılan ve res-
mi açılışı yapılan STEM 
Eğitim Merkezi sayesin-
de mümkün olacaktır. Bu 
proje, bir eğitim kurumu 
ile bir yerel yönetim ara-
sındaki mükemmel etki-
leşimin gözle görülür bir 
örneğidir.

Cebel Belediye Başkanı 
Necmi Ali, açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, “Biz 
küçük bir ilçe olabiliriz, 
ama Cebel'in adı şimdi-
den birçok şeyin güzel 
örneğini verdiğimizden 
dolayı ülke çapında ko-
nuşulmaya başlandı bile. 
Ulusal Toparlanma ve 
Sürdürülebilirlik Planı, her 
okulda bu tür merkezlerin 
açılması için fon öngörü-
yor.  Biz şimdiden böyle 
bir merkez sahibi olduk. 
Lisemiz STEM Eğitim 
Merkezi bulunan ülkedeki 
55 lise arasında yer alı-
yor. Bu sayede çocuklara 

kariyer gelişimlerinde gü-
venilir bir başlangıç sağlı-
yoruz. Bu yüzden projeyi 
gerçekleştirmek için çok 
iyi motive olduk. Bu ka-
dar hızlı geliştiğimiz için 
mutluyum” diye kaydetti.

Açılış töreninde Kırcaali 
İl Eğitim Müdürü Demitra 
Miryanova, Cebel  Hris-
to Botev Lisesi Müdürü 
Neziha Hasan, proje da-
nışmanı Çavdar Todorov, 
Belediye Meclis Başkanı 
Seyfi Mehmedali, Bele-
diye Başkan yardımcıla-

rı Emil Kutsev ve Ergin 
Hüseyin i le Belediye 
Genel Sekreteri Hayriye 
Mehmet, Belediye İnsani 
Yardım Faaliyetleri Daire 
Başkanı Ceylan Süley-
man, Belediye Başmimarı 
Mehmet Mümün ve davet-
liler hazır bulundu.  

STEM Eğitim Merkezin-
deki gösteriler öncesinde 
Belediye Başkanı Necmi 
Ali, ilçenin geleceği için 
var gücüyle çalışacağına 
dair söz verdi.

STEM Eğitim Merkezinin 

açılış kurdelesini okul mü-
dürü, Belediye Başkanı ve 
Meclis Başkanı kestiler.

Eğitim sürecinde başa-
rılar dileyen Necmi Ali, 
“Yeni sürdürülebil ir l ik 
programları uygulamaya 
konulduğunda hedefimiz 
Avrupa Birliği (AB) fonla-
rından yararlanma konu-
sunda ulusal ölçekte lider-
lerden biri olmaktır. Ama-
cımız ekonomiye ciddi bir 
ivme kazandırmanın yanı 
sıra kamusal yaşamın 
her alanında da böyle bir 

ivme kazandırmaktır” diye 
işaret etti.

Lise Müdürü Neziha 
Hasan, “Merkez, gelecek 
nesiller için temel tekno-
lojileri uygulama fikri etra-
fında kuruldu. Öğrenciler 
cep telefonları için oyun-
lar geliştirecek, ek elekt-
ronikleri mevcut dijital tek-
nolojilere bağlayan fizik, 
coğrafya, biyoloji vb. ders 
çalışmak için Microsoft’un 
STEM eğitim setlerini kul-
lanacaklar. Öğrenciler, 
proje ortakları veya yerel 
okul topluluğu tarafından 
sağlanan gerçek olan ve 
okunan derslerde edinilen 
bilgi gerektiren vakaları 
çözecekler” diye açıklık 
getirdi.

Merkezde çekim stüd-
yosu, ses kayıt stüdyosu, 
dijital alan, makyaj odası, 
sistem odası, öğretmen 
eğitim odası, çevrimdı-
şı alan bulunmaktadır. 
Ekipman, dizüstü bilgisa-
yarlar, etkileşimli ekran, 
modelleme ve oluşturma 
için uygun bilgisayarlar, 
3D yazıcı, seslendirme 
ekipmanı, video kamera-
lar, aydınlatma ekipmanı, 
sanal gerçeklik gözlükle-
rinden oluşur.

Cebel Hr isto Botev 

Lisesi'nde açılan STEM 
Eğitim Merkezi, Eğitim ve 
Bilim Bakanlığının Ulusal 
Okullarda STEM Eğitim 
Ortamı Oluşturma Prog-
ramı kapsamında hibe 
almaya hak kazanan bir 
proje sayesinde kuruldu.
STEM (Bilim, Teknolo-

ji, Mühendislik ve Mate-
matik) genellikle Bilim, 
Teknoloji, Mühendislik 
ve Matematik anlamına 
gelir. Bununla birlikte 
STEM eğitimi yaklaşımı, 
kavramları birbirine "ya-
pıştırmaktan" çok daha 
fazlasıdır. Bu, gerçek 
hayata benzer bir şekil-
de öğretme becerileri ve 
ders disiplinlerini kapsa-
yan bir eğitim felsefesidir.
Bir müfredat olarak 

STEM, disiplinler arası 
ve uygulamalı bir yak-
laşımla bilim, teknoloji, 
mühendislik ve mate-
matik olmak üzere dört 
yönde odaklı öğrenme 
fikrine dayanmaktadır. 
Dört ders disiplinini ayrı 
ve ayrık olarak öğretmek 
yerine STEM onları ger-
çek uygulamaya dayalı 
tutarlı bir öğrenme para-
digmasına entegre eder.
              Kırcaali Haber

Sofya’da “AB Balkanlar’la Buluşuyor” Forumu Düzenlendi
1. sayfadan devam

Bunu Türkiye’de de gör-
dük. Türkiye’nin aslında 
Cumhuriyetin kuruluşun-
dan sonrası en parlak dö-
nemi 1999 ile 2006 yılları 
arasındadır. Türkiye bu 
dönemde AB üyelik süre-
cine girmek, üyelik müza-
kerelerine başlatmak için 
son derece önemli adım-
lar atmıştır. O dönemde 
Türkiye’deki yapılanlara 
AB ‘sessiz devrim’ olarak 
bakmıştır ve Türkiye’nin 
milli geliri üçe katlanmış-
tır. Dolayısıyla bu da çok 
önemli bir konu. AB üye-
lik süreci ve entegrasyon 
aday ülkelerde demokra-
sinin çok daha ilerleme-
sine, hukukun üstünlü-
ğünün sağlamlaştırılma-
sına çok önemli katkıda 
bulunuluyor. Bugünlerde 
Balkanlar’da bazı istikrar-
sızlıklar görüyorsak, bu-
gün aday ülkelerde belli 
alanlarda sıkıntılar görü-
yorsak aslında bunun bir 
nedeni de aday ülkelerin 
üyelik perspektiflerinin 
zayıflatılmasıdır. Aslında 
güçlendirme yönünde 
adımlar atılsaydı belki bu 
ülkeler çok daha iyi konu-
munda olabilirlerdi.”

Bütünleşmenin tüm aday 
ülkeler için aynı zamanda 
sosyal ve ekonomik ya-
pıda iyileşme, gelişme 

anlamına geldiğine işaret 
eden Kaymakçı, şunları 
söyledi:

“AB’ye üyelik sürecinde 
atılan ticaretteki serbest-
leştirme adımları, vize 
kolaylıkları, standartların 
ortaklaştırılması, AB’nin 
müktesebatına uyum gibi 
konular, aday ülkelerin 
ekonomik olarak güçlen-
mesine, kalkınmasına, 
daha fazla yatırım çekme-
sine yardımcı oluyor. Bu 
anlamda AB’nin bütünleş-
mesi çok çok yararlı. Tabii 
bütünleşme olmazsa ne 
olur sorusunu da tartıştık. 
İşte bütünleşme olmazsa 
aday ülkelerindeki reform 
sürecin yavaşladığını gör-
dük ve üyelik sürecini bir 
veya birkaç üyesi olan 
ülke kendi dar görüşlü 
çıkarları için kullanırsa, 
bunun aday ülkelerde sı-
kıntılara neden olduğunu 

gördük. Örneğin Kuzey 
Makedonya, Arnavutluk, 
şu ana kadar üyelik müza-
kerelerine başlayamamış 
durumda.”

-Türkiye'nin AB üyelik 
süreci

Türkiye’nin üyelik mü-
zakerelerine de değinen 
Kaymakçı, “Maalesef 
başta Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi olmak üzere, 
Yunanistan olmak üzere, 
bazı ülkelerce (Türkiye'nin 
AB üyelik müzakerelerinin 
ilerlemesi) engellendi ve 
ortada hiç kimsenin arzu 
etmediği bir durum var şu 
anda. Dolayısıyla üyelik 
perspektifinin tüm aday 
ülkeleri için güçlendirilme-
si çok önemli ve yararlı.” 
diye konuştu.

Türkiye'nin büyük bir 
ülke olduğunu, ekonomi-
sinin de büyük olduğunu 
vurgulayan Kaymakçı, 

şunları kaydetti:
“Türkiye’nin halkı-

nın büyük bir kesimi 
Müslüman. Maale-
sef bazı ülkelerde 
bu konuda endişe-
ler var. Ama şunu 
da söyledik; evet, 
Türkiye’nin AB üye-
liği mevcut üyelik 
süreçlerin arasında 
belki en fazla sor-
gulananı, en fazla 
zor olanı Türkiye’nin 
özelliklerinden do-
layı, ama gerçekleş-

tiğinde de, AB’ye üyelik 
bakımından en değerli 
üyelik Türkiye’nin AB üye-
liği olacak. Çünkü hiçbir 
aday ülkenin AB’ye katkısı 
Türkiye’ninki kadar büyük 
olamaz. Çünkü Türkiye 
hem ekonomik olarak, 
hem güvenlik-savunma 
olarak, siyaset olarak, 
dış politika olarak, İslam 
dünyasına ve Doğuya 
ulaşma, AB içerisinde de 
uyum açısından en değer-
li üyeliği sunan ülke. Çün-
kü bu kadar özelliği tek 
başına barındıran başka 
bir aday ülke yok.”

Türkiye’nin reform süre-
cinde daha hızlı ilerledik-
çe, üyelik sürecinde önü-
nün açılması gerekeceği-
ni söyleyen Kaymakçı, şu 
ifadelere yer verdi:

“ Ta b i i  R u s y a ’ n ı n 
Ukrayna’da baş lat t ı -

ğı savaşından sonra, 
Türkiye’nin AB ve Avrupa 
açısından önemi bir kez 
daha görülüyor. Özellikle 
güvenlik-savunma açı-
sından. Özellikle enerji 
güvenliği açısından. Yine 
düzensiz göçün yönetimi 
bakımından. Ve aynı za-
manda ekonomi-ticaret 
bakımından, çünkü pan-
deminin yaratmış olduğu 
olumsuz ekonomik ko-
şullar da dikkate alınırsa 
ve aynı zamanda Rusya 
savaşının vermiş olduğu 
zararlar, bu süreçte topar-
lanmak bakımından Tür-
kiye gibi AB’nin en büyük 
6'ncı ekonomik ortağı ile 
örneğin gümrük birliğinin 
güncellenmesi, genişle-
tilmesi toparlanmaya çok 
ciddi bir şekilde katkıda 
bulunacaktır. Aslında bu 
da Türkiye’nin AB açısın-
dan önemini bir kez daha 
ortaya koyuyor.”

Forumun organizatörü 
olan Avrupa Parlamento-
su Üyesi İlhan Küçük, AA 
muhabirine yaptığı açıkla-
mada, “Forumun amacı, 
dünya politika ve diploma-
sisinin karşılaştığı başlıca 
sorunları belirleyip Ukray-
na ile ilgili önemli sorun-
lara çözüm bulunmasının 
yanı sıra Batı Balkanlar’ın 
önündeki perspektiflerin 
belirlenmesidir.” dedi.

Günümüzde AB’n in 

genişlemesinin her şey-
den önce bir güvenlik 
meselesi olduğunu be-
lir ten Küçük, “Bundan 
dolayı haziranda düzen-
lenecek AB Zirvesinin, 
Ukrayna’nın AB’ye aday 
olmasına ilişkin beklenti-
lerine ve bununla beraber 
Batı Balkanlar ülkelerine 
doğru genişleme süreci-
nin derinleşmesi ile ilgili 
kesin cevap vermesi ve 
net ışık tutmasının bekli-
yorum.” diye konuştu.

Forumun diğer panelle-
rinde “Entegrasyonun ya-
rarları”, “Ukrayna savaşı 
sonları AB”, “NATO’nun 
AB ile İş Birliği”, “Kriz 
Ortamında Yalancı Ha-
berler” ve Batı Balkanla-
rın Önündeki Yeni Pers-
pektifler” gibi konular ele 
alındı.

Forumun katılımcıları 
arasında Avrupa Liberal 
Forumu (ELF) Başkanı 
Daniel Kaddik, AB'nin 
genişlemeden sorumlu 
komiseri Oliver Varhelyi, 
Kuzey Makedonya Dı-
şişleri Bakanı Bujar Os-
mani, Arnavutluk Dışiş-
leri Bakanı Olta Xhaçka, 
Kosova Dışişleri Bakanı 
Donika Gervalla, Bosna-
Hersek Dışişleri Bakanı 
Josip Brkić ve Bulgaristan 
Dışişleri Bakanı Teodora 
Gençovska da yer aldı.
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Momçilgrad Belediyesinin 2022 yılı bütçesi kabul edildi
Momçilgrad (Mestan-

lı) Belediye Meclisinin 
geçen hafta gerçek-
leştirdiği toplantıda 21 
604 847 leva mikta-
rındaki mali çerçeveli 
2022 yılı belediye büt-
çesi kabul edildi. Bu 
miktarın neredeyse 
yüzde 55'i devlet tara-
fından delege edilen 
faaliyetler için ayrıldı.
2022 Yılı Bütçesi Malı 

Plan Çerçevesini tanı-
tan Belediyenin Baş-
muhasebecisi Meral 
Mehmet, “2022 yılı 
belediye bütçesinde 
planlanan harcamalar 
temel ihtiyaçları karşılı-
yor. Harcama ve bütçe 
birimlerinin yöneticile-
rinin sıkı bir harcama 
politikası uygulama-
sını ve bütçe disiplini-
ni gözetmesini talep 
edeceğiz” diye kay-
detti. Başmuhasebeci, 
tahmini gelir tutarının 
belirlenmesinde bir 
önceki yılın verilerine 
dayalı muhafazakar ve 
gerçekçi bir yaklaşımın 

uygulandığını açıkladı.
Belediye Başkanı İlk-

nur Kazim, 2022 yılı 
belediye bütçesini, 
ilçenin sürdürülebilir 
kalkınmasına yönelik 
bir bütçe olarak değer-
lendirdi. Kazim, “Kamu 
hizmetlerini sunmaya 
devam etmek ve ka-
litelerini artırmak için 
çalışıyoruz. Amacımız 
hem şehirde hem de 

ilçedeki küçük yerle-
şim yerlerinde yaşam 
koşullarını iyileştirmek-
tir. Yerleşim yerlerinin 
su ihtiyaçlarının temini, 
sokakların bakım ona-
rımı ve rehabilitasyo-
nu, yolların bakım ona-
rımı ve inşaatı finanse 
edilecek. Mevcut yıl 
için belediye bütçesi-
nin yaklaşık %22'sini 
oluşturan bu hedeflere 

ulaşmak için yaklaşık 
4 800 000 leva ayrıl-
dı” diye kaydetti. Bu yıl 
bir diğer önemli odak 
noktasının belediyenin 
dezavantajlı gruplara 
sunduğu sosyal hiz-
metler olmaya devam 
edeceğini de sözle-
rine ekleyen Kazim, 
“Bütçede öngörülen 
faaliyetlerden başka 
yaklaşık 900 ilçe saki-

ninin çeşitli yardım ve 
gıda desteği aldığı Av-
rupa Birliği programla-
rı kapsamında finanse 
edilen sosyal projelerin 
uygulanmasına devam 
edilecektir” dedi.
Belediye Başkanı, 

“Devam eden bir sağ-
lık ve derinleşen eko-
nomik krizin ortasında, 
önümüzde birçok belir-
sizlikle dolu zor bir yıl 
bizi bekliyor. Belediye 
yönetimi ve Belediye 
Meclisi olarak halkın 
umut ve beklentileri-
nin bizler üzerinde yo-
ğunlaştığını anlıyoruz, 
çünkü biz halka en ya-
kınız. Yaptığımız her 
şey ilçe sakinlerine yö-
nelik, yani tüm çabala-
rımızın, tedbirlerimizin 
ve eylemlerimizin odak 
noktası insandır” diye 

ifade etti.
Be led i ye  Mec l i s 

Başkanı Ersin Ömer, 
“Bütçe, insanlar için 
önemli olan tüm faa-
liyetleri ve hizmetleri 
kapsayan dengeli ve 
adildir. Bütçe, güçlen-
dirilmiş bir sosyal un-
sura sahip olup, aynı 
zamanda mevcut alt-
yapının onarımına ve 
yeni altyapının inşası-
na yatırım yapmayı da 
ihmal etmez. Ne yazık 
ki, hesaba katmamız 
gereken dış faktörlere 
bağımlıyız.
Zaten haziran ayında 

devlet bütçesinin de 
güncellenmesi bek-
leniyor ki bu bize de 
yansıyacaktır” diye 
kaydetti.
        Kırcaali Haber

Çernooçene’de öğrenciler ve gönüllüler çevre dostu
22 Nisan Dünya Günü 

arifesinde Çernooçene 
(Yenipazar) Hristo Smir-
nenski Lisesi öğrencile-
ri doğayı koruyalım ve 
çevre koruma faaliyetle-
rinde bulunalım mesajı 
verdi.
10. sınıf öğrencileri, 

bu konuda bir sunum 
hazırladı ve bir soh-
bet dinlediler. Haskovo 
(Hasköy) Bölge Çevre 
ve Su Müfettişliğinde 
görevli uzmanlar öğren-
cilerin misafirleri oldu. 
Onlar böylece çevre so-
runlarına dikkat çekmeyi 
amaçlıyorlar. Öğrenciler, 
doğaya dönmenin çok 
önemli olduğunu vurgu-
ladılar.
Bulgaristan Kızılhaç 

Örgütü (BÇK) Gençlik 
Kolları’na bağlı Çer-
nooçene’deki Nevriye 
Recep’in koordinatör-
lüğünü yaptığı Hristo 
Smirnenski Lisesinin 
bünyesindeki Bizimle 
Mutlu Olun Kulübü üyesi 
olan gönüllüler, 22 Nisan 
Dünya Günü münasebe-
tiyle BÇK Gençlik Kolları 
örgütünün düzenlediği 
bir yardım kampanyası-
na katıldı.
Onlar, okul bahçesin-

deki "Güneş Köşesi" 
adını taşıyan derslik 

alanının yakınında lise 
yönetimi, öğrenciler, 
öğretmenler, BÇK Çer-
nooçene İlçe Teşkilatı 
temsilcileri ile birlikte bir 
çam fidanı diktiler.
Lise bünyesindeki ilko-

kul öğrencileri girişimi il-
giyle izleyerek çevre ko-
ruma ve ağaç dikmenin 
önemine ilişkin bilgilerini 
artırdılar.
Lise yönetimi, girişimin 

organizatörlerine teşek-
kür ederek, onun Dünya 
Günü kutlamalarını zen-
ginleştirdiğini kaydetti.
Ağaç, gençler için bir-

çok sembolü gizler. O, 
rüzgara teslim olmaz-
sanız güçlü köklere sa-

hip olacağınızı gösterir. 
Kökler, her geçen yıldan 
sonra daha büyük ve 
daha sağlam olacaklar. 
Başarının anlamı,  sa-
bırlı olmayı öğrenmektir. 
Bir Çin atasözü şöyle 
der: "Ağaç dikmek için 
en iyi zaman 20 yıl ön-
cesiydi. İkinci en iyi za-
man ise şimdidir”.
Bizimle Mutlu Olun Ku-

lübü üyesi olan gönüllü-
ler, ilkokul öğrencilerine 
10 eğitim seti dağıttı.
22 Nisan Dünya Günü, 

dünyada en çok kut-
lanan dini olmayan bir 
bayramdır. İlk olarak 22 
Nisan 1970'de kutlandı 
ve 1990'dan beri dün-

ya çapında kutlanan bir 
bayram ilan edildi. Bul-
garistan, Dünya Günü 
kutlamalarına katılan ilk 
ülkelerden biri olup ge-
zegendeki yaşamı ko-
rumanın yanı sıra daha 
temiz ve daha sağlıklı 
bir çevreye katkıda bu-
lunuyor.
1992'de Bulgaristan-

dan 30 000'den fazla ço-
cuk Yeryüzünde Yaşam 
İçin Vekalet Bildirgesi'ni 
imzaladı. Bildirge, Ha-
ziran 1992'de Rio de 
Janeiro'da gerçekleş-
tirilen Birleşmiş Millet-
ler Çevre ve Kalkınma 
Konferansı'na sunuldu.
            Kırcaali Haber

Momçilgrad’dan çocuklar, 
bir günlüğüne Bayramiç 
Belediye Başkanlığı makam 

koltuğuna oturdu
Momçilgrad (Mestanlı) şehrinden çocuklar, 

Momçilgrad’ın kardeş şehri Bayramiç Belediyesini 
bir günlüğüne yöneten Çocuk Parlamentosunun 
bir parçası oldular. Momçilgradlı gençler, Türk 
şehrinin yönetimine ilişkin ana faaliyetler hakkında 
bilgi sahibi oldu. Bu, Türkiye'de Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı ilan edilen 23 Nisan’da oldu.

Momçilgrad'dan bir heyet, Bayramiç Belediye 
Başkanı Mert Uygun'un davetlisi olarak güney 
komşumuzun milli bayramı münasebetiyle yapılan 
kutlamalara katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı 
Ayhan Osman ve Belediye Sekreteri Zihni Dur-
muş, kutlamaların konukları oldu. Zengin içerikli 
hazırlanan kutlama programında çeşitli Balkan şe-
hirlerinden katılımcıların sergilediği çeşitli danslar 
ve şarkılar yer aldı. Momçilgrad, Nanovitsa (Ali-
beykonağı) köyündeki Sveti Sveti Kiril ve Metodiy 
İlköğretim Okulu ve Zvezdel (Gökviran) köyündeki 
Nikola Yonkov Vaptsarov İlköğretim Okulu tarafın-
dan temsil edildi.

İki kardeş şehrin belediye yönetimleri arasında 
bir çalışma toplantısı da yapıldı. Toplantının odak 
noktası, Momçilgrad ve Bayramiç arasındaki kül-
türel ilişkileri aktif olarak geliştirmekti.
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Bakan Prodanov, Arap ülkelerinin büyükelçileri ile 
sağlık turizminin geliştirilmesi olanaklarını görüştü

Sofya'daki Libya Diplo-
matik Misyon Şefi Moftah 
Dreni ile Turizm Bakanı 
Hristo Prodanov, Bulga-
ristan ile Libya arasında 
sağlık turizminin geliştiril-
mesi olanaklarını görüş-
tü. Prodanov, bakanlığın 
önceliklerinden birinin 
üçüncü ülke vatandaşla-
rına vize verme sürecini 
kolaylaştırmak olduğuna 
dikkat çekerek bu konu-
da aktif olarak çalıştık-
larını belirtti. Bakan Yar-
dımcısı Mariela Modeva, 
çalışma toplantılarının 
hâlihazırda sürdüğünü 
ve Bulgaristan'a turist 
akışının artırılması için 
önemli bir ön koşul olma-
sı nedeniyle konuyla ilgili 
kurumlar arası bir çalışma 
grubunun kurulduğunu da 
sözlerine ekledi.

Görüşmede Bulgaristan 
ile Libya arasında sağlık 
turizminin geliştirilmesi-
ne ilişkin bir anlaşmanın 
hazırlanmasına yönelik 
belirli adımlar ve eylemler 
ele alındı. Yabancı diplo-

matlar, Bulgaristan'ın sağ-
lık turizminde gelişmiş bir 
deneyime sahip olduğu ve 
bu alandaki gelenekleri-
nin iyi bilindiği izlenimle-
rini paylaştı.

Bakanın Libya Diploma-
tik Misyon Şefi Moftah 
Dreni ile gerçekleştirdiği 
görüşmede Katar Krallığı 

Büyükelçisi Fahad İbra-
him Al-Mushairi, Irak Bü-
yükelçisi Lina Omar, Suu-
di Arabistan Krallığı Büyü-
kelçisi Khalil Kamal Fakih 
ve Filistin Büyükelçisi 
Ahmed el-Matbuh de ha-
zır bulundu. Diplomatlar, 
Bakan Prodanov'un bu 
girşimini memnuniyetler 

karşılayarak, Bulgaristan 
ile Arap ülkeleri arasında-
ki turizm ve kalkınma ala-
nındaki iş birliğine destek 
ve hazır olduklarını ifade 
ettiler.

Bulgaristan Balneoloji ve 
SPA Turizmi Birliği Der-
neği Başkan Yardımcısı 
Jivko İvanov, derneğin 

deneyimlerini paylaştı. 
Bulgaristan'ın sağlık turiz-
mi, rehabilitasyon ve rek-
reasyon alanında en yük-
sek çalışma kriterlerini ve 
standartlarını karşılayan 
uluslararası kabul görmüş 

bir destinasyon olduğunu 
vurguladı. Ayrıca örgütün 
yardıma ve Arap ülkele-
rinden turizm örgütleriyle 
iş birliğine hazır olduğunu 
ifade etti.
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Kırcaali-Most-Haskovo yolunun 
bir bölümü tamir edildi

Kırcaali-Most (Köprülü)-Haskovo yolunun 26 km’lik 
bir bölümünde tamir çalışmaları sona erdi. Bölüm, Kır-
caali ve Haskovo (Hasköy) şehirleri arasında en direkt 
bağlantı yoludur.  Proje, 2014-2020 Dönemi Büyüyen 
Bölgeler Operasyonel Programınca Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu ve devlet bütçesinden ortaklaşa finan-

se edilmektedir. Yatırım tutarı, katma değer vergisi 
(KDV) dahil 17 milyon levanın üzerinde.

Esas olarak tamir edilen yol bölümü, Kırcaali şeh-
rindeki Bulgaria Bulvarı'nın bir bölümünü kapsıyor. 
Belomorski Bulvarı kavşağından başlayan bölüm şe-
hir çıkışına kadar devam ediyor. Jinzifovo (Yelciler), 
Çiflik ve Mıdrets (Suğlar) köylerinden geçen yol Most 
köyünden sonra bitiyor. Bölüm, Sedlovina (Ercili), Jin-
zifovo, Çiflik ve Most köylerinin sakinlerine il merkezine 
bağlantı sağlıyor.

Tamir edilen yol bölümünde asfalt yenilendi, drenaj 
sistemi yenilendi, yol güvenliği iyileştirildi, bordürler, 
trafik işaretleri yenilendi. Kırcaali şehrinde Balaban 
Dere yakınındaki, Skalişte (Kayacıklar) Deresi üze-
rindeki, Çiflik ve Mıdrets köylerinde Perperek Deresi 
üzerindeki, Kırcaali - Haskovo demiryolu hattı üzerin-
deki toplam 6 köprü ve ayrıca Çiflik köyündeki kemer 
menfez tamir edildi.  

Bu yol bölümü, 30 yıldan fazla bir süre tamir edil-
memişti.  

Sebze üreticileri fiyatlarda %10'luk bir artış öngörüyor
B l o o m b e r g  T V 

Bulgaria’de yayınlanan 
bir programa konuk olan 
Bulgar Biberi Birliği Der-
neği Başkanı Danço Koş-
tilakov, “Devlet, enerji 
şirketlerine yaptığı gibi 
meyve ve sebze üreticile-
rine gübre, zirai ilaçlar ve 
yakıtların yüksek maliyet-
leri için müdahale edebilir, 
onların maliyetlerini telafi 
edebilir. Dernekler, bu yıl 
Covid-19 destek fonlarının 
hayvan yetiştiricilerle eşit 
olarak dağıtılmasında, 
dekar başı destek tutarı-
nın artırılmasında ve 2021 
yazında dolu mağdurları-
na tazminatın tam olarak 
ödenmesinde ısrar edi-
yor” diye kaydetti.

Dernek başkanı, “Sebze 

üretiminde yüksek mik-
tarda enerji, çok gübre 
ve çok zirai ilaçlar kulla-
nılır. Gübreler, zirai ilaçlar, 
yakıtlara ilişkin bu ana 
maliyetler, biber üretim 
maliyetlerini dekar başı-
na yaklaşık 940-959 leva 
arttırır” diye örnek verdi.

Koştilakov, “Devlet ener-
ji şirketlerine yaptığı gibi 
müdahale edip sebze 
üreticilerinin maliyetlerini 
telafi edebilir. Muhteme-
len bakanlıkta bu konuyu 
görüşeceğiz. Bu soruyu 
bu günlerde ortaya çıktığı 
için gündeme getirmedik 

ama yakında görüşeceği-
mizi umuyoruz” dedi.

D e r n e k  b a ş k a n ı , 
“2021'de 2700-3100 leva 
iken bir dekar biber üre-
timin maliyeti 2022'de 
yaklaşık 3500-4100 leva 
olacak. Ekim için hibrit to-
humların fiyatları 2021'de 
birim başına 7 stotinkiden 
bu yıl 9 stotinkaya yüksel-
di ve amonyum nitrat gibi 
yaygın olarak kullanılan 
gübrelerin f iyatlarında 
neredeyse üç kat artış 
var. Benzer bir durum zi-
rai ilaçlarda da görülüyor” 
diye ekledi.

Koştilakov, “Fiyatların 
geçen yıla göre %10'dan 
fazla artması muhtemel” 
diye tahminde bulundu.
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Bakan Lorer: Bulgaristan ekonomisinde 150 bin iş pozisyonu var
Yenilik ve Büyüme Ba-

kanı Daniel Lorer, işveren 
örgütlerinin temsilcileriyle 
yaptığı toplantının ardın-
dan basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, “Ül-
kemiz ekonomisinde hem 
Bulgaristan vatandaşları 
hem de Ukraynalı mülte-
ciler tarafından dolduru-
labilecek en az 150 bin 
potansiyel iş pozisyonu 
bulunuyor” diye açıkladı. 
Bakan, “Ulaştırma sek-
töründe 23 bin, bilgi ve 
yazılım teknolojileri sek-
töründe 30 bin, turizm 
sektöründe 23 bin, inşaat 
sektöründe 24 bin, tekstil 

sektöründe 20 bin, elekt-
ronik sektöründe 10 bin 
potansiyel iş pozisyonu 
var. Şu anki durum tab-
losu böyle, bu tablo ülke-
mizdeki ekonomik durum-
la birlikte değişiyor” diye 
kaydetti.

Lorer’in ifadesine göre, 

ülkede işsizlik oranı dü-
şük ve uzman sıkıntısı 
yaşanıyor.

Bakan, “İnsanlar bize 
son derece şok içinde ge-
liyorlar ve bizim derdimiz 
onları ağırlamak, onlara 
barınak ve yiyecek sağla-
mak. Bulgaristan'ı kendi-

ne vatan yapmaya karar 
verenler için bir sonraki 
adım onlara bir iş bulmak-
tır. Ukrayna'dan yaklaşık 
90 bin kişi ülkemize geldi 
ve yaklaşık yarısı burada 
kalmaya karar verdi” dedi.

Bulgaristan İktisat Oda-
sı (BSK) Başkanı Dobri 
Mitrev, “Bizler işverenler 
olarak bu insanların gri 
ekonomi ve daha da kö-
tüsü kara ekonomi için-
de yer alan faaliyetlerde 
çalışmaya başlamasınlar 
diye takip edeceğiz. Bu 
insanları aktif olarak ara-
yacağız ve onlara iş teklif 
edeceğiz” dedi.

Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan açıkla-
maya göre, okullar ve anaokullarına 2026 yılına 
kadar yeni derslikler, STEM eğitim merkezleri ve 
tadilatlar için 326 milyon levadan fazla finansman 
sağlanacak. Eğitim ortamına yönelik modernizas-
yon projeleri, Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilir-
lik Planı kapsamında finanse edilecektir.

Okul ve kreşlerde yer sıkıntısı olan ilçelerde 
mevcut binaların genişletilmesi ve yükseltilmesi 
için kaynak ayrılacaktır. Eğitimin tek vardiya reji-
mine geçmesi fırsatına sahip olmayan okullarda 
da böyle bir yol izlenecek.

Okullar ve anaokulları, projeler uygulayarak en-
gellilerin binaya erişimini iyileştirmeleri gerekiyor. 
Eğitim kurumları, gelecekteki salgın ve olağanüstü 
salgın durumları göz önüne alınarak iç alanlarını 
optimize etme fırsatına sahip olacak.

Eğitim Ortamının Modernizasyonu başvuru pro-
sedürü kamuoyunda tartışılmak üzere yayınlandı.

Yeni derslikler ve STEM 
eğitim merkezleri için 326 

milyon leva sağlanacak
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İlçe yollarının onarımı, Bölgesel Kalkınma 
Fonu Kapsamında Finanse Edilecek

İlçe yollarının onarımla-
rı, Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanlığının 
şu anda oluşturulmakta 
olduğu yeni Bölgesel Kal-
kınma Fonu kapsamında 
finanse edilebilir. Bu ola-
sılık, Bölgesel Kalkınma 
ve Bayındırlık Bakanı 
Grozdan Karacov ve Bul-
garistan Ulusal Belediye-
ler Birliği (NSORB) tem-
silcileri arasında yapılan 
toplantıda tartışıldı.

Belediye başkanları, 19 
500 km'lik ilçe yollarının 
11.600 km'sinin içler acı-
sı durumda olduğuna işa-
ret ederek, ilçe karayolu 
ağının kötü durumu ko-
nusunu gündeme getirdi. 
Belediyeler, Bölgesel Kal-
kınma ve Bayındırlık Ba-
kanlığının geliştirmekte 
olduğu Bölgesel Kalkınma 
Fonundan yerleşim yerle-
rindeki yol onarımları için 
300 milyon leva kaynak 
ayrılmasını talep etti.

Sorunun farkında oldu-
ğunu söyleyen Bakan, 
belediyelerden belediye 
başkanlarının bu yıl ona-
rımlara başlamak için tek-
nik projenin hazır olduğu 
yerleşim bölgelerindeki 
ilçe yollarının kaç kilo-
metre olduğuna dair kesin 
bir rapor istedi. Örgüt, iki 
hafta içinde ayrıntılı bir ra-
por sunmayı taahhüt etti. 
Bakanın önerisi üzerine, 
NSORB, Karayolu Altya-
pı Ajansı (APİ) ile birlikte 
sorunu çözmeye başla-
yacak olan temsilcilerini 
seçecek.

Belediyelerin kapsamlı 
bayındırlık proje teklifleri 

sunabilecekleri Bölgesel 
Kalkınma Fonunun büt-
çesi 1 milyar leva olacak. 
Karacov, “Buradaki fikir, 
belediye başkanlarının 
kendi başlarına bir proje-
nin tamamını uygulayabil-
meleridir. Sadece bir yolu 
onarmak veya arıtma te-
sisi inşa etmek için değil, 
şehirdeki belirli bir alanın 
tamamen düzenlenmesi 
amaçlanıyor” diye açıklık 
getirdi. Bakan, şimdiye 
kadar her bir elemanın 
geri kalanıyla bağlantısı 
olmadan yapıldığı örne-
ğini verdi. Karacov, “Ör-
neğin, fonlar yalnızca bir 
su temini ve kanalizasyon 
projesi için tahsis edilir, 
ancak kazıdan sonra tah-
rip olan kaldırım veya yol 
onarılamaz. Pratikte ön-
celik, Istranca, Kuzeybatı 
Bulgaristan ve Rodoplar 

gibi az gelişmiş bölgeler-
de uygulanacak projelere 
verilecek.  Bugüne kadar 
bu bölgelerdeki denge-
sizlikleri gidermek için 
önemli bir kaynak tahsis 
edilmemiştir” dedi.

Bölgesel Kalkınma Ba-
kanlığındaki bir çalışma 
grubu, halihazırda Böl-
gesel Kalkınma Fonunun 
çalışacağı yapı ve ilkeler 
ile başvuru ve değerlen-
dirme kriterlerinin yasal 
çerçevesini hazırlamak-
tadır. Bakan, “Projenin bir 
versiyonu ile hazır oldu-
ğumuz anda danışacağı-
mız ilk kuruluş NSORB 
olacak. Sizler aracılığıyla 
iyileştirme için yönergeler 
verilmesi ve aynı zaman-
da kriterlerin geliştirilme-
sine aktif olarak katılımla-
rı konusunda kendilerine 
güvendiğimiz belediye 

başkanlarına da danışa-
cağız” diye kaydetti.

NSORB Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı ve 
Troyan Belediye Başkanı 
Donka Mihaylova, Bölge-
sel Kalkınma Fonu kurul-
ması fikrini memnuniyetle 
karşıladı. Mihaylova’nın 
i fades ine göre,  bu, 
Bulgaristan'da belediyele-
rin nihayet dürüst ve şef-
faf bir şekilde fon almaları 
için bir şans olacak. Yerel 
yönetimlerin temsilcileri 
Bakan Karacov ve eki-
bine inşaat malzemeleri 
fiyatlarındaki yüksek ar-
tışlardan kaynaklanan 
sorunları ve Avrupa Birliği 
destekli programlar kap-
samında başlatılan pro-
jelerin tamamlanmasıyla 
ilgili zorlukları, yüksek 
elektrik fiyatları, su temini 
ve kanalizasyon sektörü-

nün konsolidasyonundan 
kaynaklanan sorunlar 
hakkında bilgi verdiler.

Mihaylova, inşaat malze-
meleri fiyatlarındaki artış 
nedeniyle belediyelerin 
toplam 2,2 milyar leva tu-
tarındaki projelerinin teh-
likede olduğunu açıkladı. 
Örgütün verilerine göre, 
belediyeler halihazırda 
840 milyon leva tutarında 
eş finansman sağladık-
ları “Büyüyen Bölgeler" 
ve "Çevre" operasyonel 
programları kapsamın-
da 390 proje uyguluyor. 
Maliyetlerini karşılamak 
için yerel yönetimlerin 71 
ilçede uygulanan 103 pro-
jeye eş finansman sağla-
mak için toplam 65 milyon 
leva kaynağa ihtiyaç duy-
maktadır. Bunlardan 43 
proje, Bölgesel Kalkınma 
ve Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından yönetilen "Bü-
yüyen Bölgeler" programı 
kapsamında olup, tamam-
lanması için gerekli fon 36 
milyon levadır. Belediye 
başkanları, daha önce 
imzalanmış sözleşmelerin 
inşaat maliyetlerinin yeni-
den hesaplanmasına izin 
vermediği için Kamu İhale 

Kanunu’nda değişiklik ya-
pılması için ısrar ettiklerini 
söylediler.

Karacov, hükümete so-
run hakkında bilgi verdiği-
ni ve Maliye Bakanlığında-
ki bir çalışma grubunun, 
f iyat endekslemesinin 
sadece yeni sözleşmeler 
için değil, halihazırda ak-
dedilmiş sözleşmeler kap-
samındaki şirketlere yük-
lenmemiş faaliyetler için 
de geçerli olup olmaya-
cağını tartışarak günde-
me getirilen sorunlara bir 
çözüm bulması gerektiğini 
duyurdu. Bakan, fiyatların 
güncellenmesi olasılığının 
gelecekte yasal olarak 
düzenlenmesinde ısrar 
edeceğini söyledi.

Bakan, su temini ve ka-
nalizasyon şirketlerinin 
işini aksatan elektrik fi-
yatlarındaki artışla ilgili 
olarak sözüm ona “uzun 
vadeli sözleşmeler” ile 
şimdilik bir çözüm bulun-
duğunu aktardı. Aralık 
2021 - Ocak 2022 döne-
mi için olduğu gibi yüksek 
maliyetleri telafi etmek 
için bir devlet mekanizma-
sı sağlanacağı anlaşıldı.
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Çiftçiler için doğrudan gelir 
desteği ve geçici ulusal yardım 
desteği başvuruları devam ediyor

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çift-
çiler, 2022 yılı için doğrudan gelir desteği ve geçici 
ulusal yardım desteği için başvurularda bulunabilir. 
Başvurular için son tarih 16 Mayıs 2022'dir. Çiftçiler, 
17 Mayıs 2022'den 25 takvim günü boyunca - 10 
Haziran 2022’e kadar destek için başvuruda buluna-
bilirler, ancak geciken her iş günü için destek tutarı 
%1 oranında azaltılacak.

2022 yılı için çiftçiler, doğrudan gelir desteği öde-
meleri kapsamında toplam 22 programınca ve geçici 

ulusal yardım desteği ödemeleri kapsamında top-
lam 3 programınca desteklenecekler. Üretimle ilişkili 
destek için 8'i hayvan yetiştiriciliği, 7'si meyve ve 
sebze yetiştiriciliği, 1'i protein bitkileri yetiştiriciliği 
ve 1'i pamuk yetiştiriciliğine yönelik olmak üzere 17 
program uygulanmaktadır. Sığır, damızlık koyun ve/
veya keçi yetiştiriciliği ve tütün yetiştiriciliğine ilişkin 
geçici ulusal destek programlarınca verilen destekler 
bu yıl da devam edilecek.

Bakanlığın web sitesinde çiftçilere doğrudan gelir 
desteği ödemeleri kapsamında çeşitli programlara 
başvuru yapmalarına yardımcı olacak bir kılavuz 
yayınlanacak.

Başbakan Petkov: Yakıt paniği, siyasi 
amaçlarla yapay olarak yaratıldı

Başbakan Kiril Petkov, 
Başbakanlık Konutunda 
bir araya geldiği Bulga-
ristan Petrol ve Doğal 
Gaz Derneği üyeleriyle 
yaptığı toplantının ardın-
dan basın mensupları-
na yaptığı açıklamada, 
“Bulgaristan'da büyük 
miktarda yakıt mevcut, 
tüm sistem güvence altı-
na alındı, ithalat düzenli 
yapılmakta ve Bulgaris-
tan vatandaşlarının endi-
şe etmesine gerek yoktur” 
diye kaydetti. Toplantıya 
Başbakan Yardımcıları 
Asen Vasilev ve Kornelia 
Ninova'nın yanı sıra Enerji 
Bakanı Aleksandır Niko-
lov da katıldı.   

Başbakan, halk arasın-
daki paniğin sosyal pay-
laşım ağları aracılığıyla 
yapay olarak yaratıldığını 

kaydetti. Petkov’un ifa-
desine göre, bu panik, 
organizatörlerin GERB'in 
gençlik örgütü ile bağlan-
tılı olduğu hibrit veya si-
yasi bir saldırının sonucu-
dur. Bu bağlamda Petkov, 
toplumun savaş korkusu-
nun siyasi amaçlarla kul-
lanıldığı yaklaşımı acınası 

olarak nitelendirdi.
Başbakan, hükümetin, 

sistemi Bulgaristan vatan-
daşlarının sırtından sars-
mayı amaçlayan herhangi 
bir hibrit veya siyasi saldı-
rıya açık ve koordineli bir 
yanıt vereceğine dikkat 
çekti. Petkov, insanları 
yalana dolana kapılma-

maya, kaba manipülas-
yonlara boyun eğmeme-
ye ve resmi kaynaklardan 
bilgi almaya çağırdı.

Başbakan ayrıca Başba-
kanlık kurumunun Avrupa 
Birliği (AB) Kamu Savcılığı 
Ofisi (EPPO) ile doğrudan 
temas noktası olacağını 
da duyurdu. Böylece hü-
kümet tarafından yapılan 
ihbar ve şikayetlerin, her-
hangi bir aracı olmaksızın 
doğrudan AB Savcılığına 
iletileceğini kaydeden 
Petkov’un ifadesine göre, 
iki kurum arasındaki bu 
yeni ilişkiler, yolsuzluk ve 
AB fonlarının kötüye kul-
lanılması suçlarına ilişkin 
ihbar ve şikayetlerin çok 
hızlı bir şekilde AB Kamu 
Savcılığına gönderilmesi-
ni mümkün kılacaktır.
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HÖH Heyeti Bursa Fetih Müzesini Ziyaret Etti

Bursa Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, kendi-
sini ziyarete gelen Bulgaristan’ın 
Kırcaali Belediye Başkanı Ha-
san Azis, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Baş-

kanı Resmi Murat ve HÖH Kır-
caali Milletvekili Pavlin Krastev’i 
Panorama 1326 Bursa Fetih 
Müzesi’nde ağırladı.

Osmangazi Belediyesi tara-
fından yaptırılan dünyanın tam 

panoramik en büyük müzesi 
Panorama 1326 Bursa Fetih 
Müzesi’ni gezen Bulgaristan’ın 
Kırcaali Belediye Başkanı Ha-
san Azis, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Baş-

kanı Resmi Murat ve HÖH Kır-
caali Milletvekili Pavlin Krastev, 
müze içerisinde adeta tarihi bir 
yolculuğa çıktı.

Misafirlerine ilk olarak Osman-
lı döneminin önemli olaylarının 
resmedildiği tabloların bulundu-
ğu sergi alanını gezdiren Baş-
kan Dündar, müzenin sanatsal 
ve mimari özellikleri hakkında 
bilgiler verdi. Daha sonra fe-
tih gününün canlandırıldığı 42 
metre açıklığındaki dev kubbe 
bölümüne çıkan ve gördükleri 
karşısında şaşkınlıklarını giz-
leyemeyen Bulgaristan heyeti, 
Bursa’nın fethini adeta yeniden 
yaşamış gibi hissettiklerini söy-
ledi.

 Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis, Panorama 1326 
Bursa Fetih Müzesi’ni ilk defa zi-
yaret ettiğini ve çok etkilendiğini 
ifade etti. Osmangazi Belediye-

si ve Kırcaali Belediyesi’nin çok 
uzun zamandır kardeş belediye 
olduğunu belirten Hasan Azis, 
“Bu eser için dünyada gördü-
ğüm en güzel ve en gerçekçi 
unsurları bünyesinde barındı-
ran müze diyebilirim. Bursa’da 
yaşayan Bulgaristan göçme-
ni vatandaşlarımızdan Fetih 
Müzesi’nin çok güzel olduğunu 
duyuyordum. Bu eserle ilgili 
gurur duyuyorlar. Mustafa Dün-
dar Başkanımızı böyle önemli 
bir eseri Bursa’ya kazandırdığı 
için tebrik ediyorum. Bizler de 
Bulgaristan’da çok büyük bir 
cami projesini hayata geçirdik. 
Balkanların en güzel camilerin-
den bir tanesi oldu. Bu caminin 
yapımında Bursa’dan çok büyük 
destek aldık. Mustafa Dündar 
Başkanımız ile birlikte emeği 
geçen tüm Bursalılara teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi.

HÖH heyeti, Menderes’te totaliter rejim kurbanlarını andı
Türkiye ziyarette bulunan Hak 

ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
lideri Mustafa Karadayı ve be-
raberindeki heyet, totaliter re-
jim kurbanlarının anısına saygı 
duruşunda bulundular. Mustafa 
Karadayı ve HÖH Başkan yar-
dımcıları Ahmet Ahmedov ve 
aynı zamanda Kırcaali Belediye 
Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, 
İzmir'in Menderes ilçesinde Ga-
zipaşa Göç Anıtı’na çelenk ve 
çiçek bıraktılar.

Anıt, Bulgaristan’da eski ko-
münist rejim mağdurları, İzmir 
ve Menderes ilçelerindeki Mom-
çilgrad göçmenlerinin çabalarıy-
la inşa edildi.

HÖH heyetinde ayrıca millet-
vekilleri Adlen Şevket, Bayram 
Bayram, Sezgin Mehmet ve El-
han Kılkov, HÖH İzmir temsilcisi 
İsmail Vatansever, Momçilgrad 
Belediye Başkanı İlknur Kazim 
ve Mineralni Bani (Meriçler) Be-
lediye Başkanı Mümün İskender 
de yer aldı.

Törende Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti), Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP), İyi Parti, 
Demokrasi ve Atılım Partisi 
(DEVA) ve İzmir Balkan Göç-
menleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği (BAL-GÖÇ) Genel 
Başkanı Abdurrahim Nursoy 
da hazır bulundu. Tören, Men-
deres Belediye Başkanı Mus-
tafa Kayalar’ın ev sahipliğinde 

gerçekleşti.
Ayrıca siyasi mağdurlar, Bele-

ne Toplama Kampı mağdurları 
ve Menderes ilçesinde ikamet 
eden onlarca Momçilgrad göç-
meni de totaliter rejim kurbanla-
rının anısına saygı gösterdiler.  

Karadayı, törende yaptığı ko-
nuşmada, “Belene’de yatmış 
olan siyasi tutuklularımız "müca-
dele" kavramının vücut bulmuş 
haliydi. Onlar, Türklerin Bulga-
ristan'daki haklı mücadelesinin 
efsanevi kahramanlarıdır. Tüm 
özgürlük savaşçıları gibi onlar 
da esaret altında yaşadılar. Milli 
mücadelemizin manevi kahra-
manlarını saygıyla anıyorum” 
diye kaydetti.

Momçilgrad Belediye Başkanı 
İlknur Kazım, “Bu harika fikrin 
kurucularını tebrik ediyorum - 

totaliter rejimin kurbanlarının 
kahramanlığı Momçilgrad'dan 
yüzlerce kilometre uzakta can-
landırılmaktadır.  Umarım ekibi-
mizle birlikte tüm küçük adımları 
atabiliriz ve Bulgaristan'ı ve va-
tanını hayal edenler geri döner 
ve şu anda kaderine terk edil-
miş durumdaki evlerde neşe ve 
sıcaklık olur” dedi.

Dr. Müh. Hasan Azis, “Bu anıt 
bize kahramanlarımızın anısı 
önünde saygıyla eğilme, alçak-
gönüllü olma ve atalarımızın 
izinden gitmek için güç arama 
fırsatı veriyor. Bugün gibi za-
mansız bir zamanda bizi daha 
da iyi bir insan olmaya motive 
eden kahramanlarımızın anıla-
rı önünde saygıyla eğiliyoruz” 
dedi.
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AB'den Bulgaristan'a 148 
milyon avro 'sığınmacı' desteği

Bulgaristan'a, ülkede ağırladığı Ukraynalı sığınmacılar için Av-
rupa Komisyonu'nun Mülteciler İçin Uyum Yardımı Aracı (CARE) 
üzerinden mali destek geldi.

Bulgaristan, Ukraynalı sığınmacıların yerleştirilmesi ve topluma 

uyum sağlamaları için Avrupa Komisyonu’nun uyum fonundan 148 
milyon 360 bin 870 avro aldı.

Söz konusu para, ülkedeki Ukraynalıların gıda, yerleştirme, 
sağlık, eğitim, istihdam ve diğer ihtiyaçları için kullanılacak.

Bulgaristan’da 96 bin Ukraynalı sığınmacı bulunuyor
Resmi verilerine göre, Bulgaristan’da 35 bini çocuk olmak üzere 

yaklaşık 96 bin Ukraynalı sığınmacı bulunuyor. Bulgaristan hükü-
meti, Ukraynalı sığınmacıları (52 bin) ağırlayan otel sahiplerine her 
bir kişi için günlük 20 avro destek veriyor.

Hükümet ayrıca bir kereye mahsus her sığınmacıya 192 avro 
para ödüyor.


