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HÖH Partisi Seçim Kaydını Yaptırdı

Üyelerinin çoğunluğunu 
Türklerin oluşturduğu Hak ve 
Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
partisi, ülkede 2 Ekim’de 
yapılacak erken parlamen-
to seçimlerine katılmak için 
gereken kaydı yaptırdı. HÖH 
Genel Başkanı Mustafa 

Karadayı, Merkez Seçim 
Komisyonu'na (MSK) 3 333 
kişinin imzasıyla partinin kay-
dını yaptırdıktan sonra basın 
mensuplarına yaptığı açık-
lamada, “Zafer! Seçimlere 
giderken beklentimiz budur. 
Bulgaristan vatandaşlarının 

seçimi kazanabilmesi için 
HÖH’ün çok iyi bir seçim so-
nucu elde etmesi gerekiyor” 
diye kaydetti.
Karadayı, “Siyasette de 

yalanın önünü kesmenin za-
manı geldi, hem bu sadece 
siyaset için geçerli değil” diye 

konuştu.
HÖH lideri, “Siyasette nor-

male dönmenin zamanı gel-
di. Biz yıllardır bunun için 
çağrıda bulunuyoruz. Ancak 
normallik ve normalliğe geri 
dönmek intikamcılık anlamı-
na gelmiyor. Toplumda refa-
hın olması için birlik olması 

gerekir. Bir diyalog olmalı ve 
bu yüzden beklentimiz se-
çim zaferi kazanmaktır. Bu, 
Bulgaristan vatandaşlarının 
bir zaferi olacak. Ve bu za-
fer, HÖH’ün çok iyi bir seçim 
sonucu elde etmesinden ge-
çiyor” diye belirtti.
                   Kırcaali Haber

HÖH Kırcaali İl Teşkilatı, Mustafa 
Karadayı’yı bölgeden liste başı 

milletvekili adayı gösterdi
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanlığının 

geniş katılımlı toplantısında oybirliğiyle HÖH Genel Başkanı 
Mustafa Karadayı’nın liste başı olarak 9 Nolu Kırcaali Seçim 
Bölgesi milletvekili adayı gösterilmesine karar verildi.   

HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat, katılımcılara ildeki 
HÖH’ün yedi ilçe yönetim kurulu ve HÖH Gençlik Kolları Kır-
caali İl Yönetim Kurulu’nun geniş katılımlı toplantılarında göste-
rilen milletvekili aday adayları hakkında bilgilendirdi. Milletvekili 
aday adayı gösterilen toplam 26 kişiden 5’i  adaylıktan çekildi. 

HÖH Merkez Karar Yönetim Kurulu’na 21 kişinin yer aldığı bir 
liste gönderilecek. Onlardan 10’u 9 Nolu Kırcaali Seçim Bölge-
si milletvekili aday listesinde yer alacak. Adaylıktan çekilenler 
arasında HÖH Genel Başkan Yardımcısı ve Kırcaali Belediye 
Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis de bulunuyor.

Resmi Murat, bu seçimlerde HÖH’ün tarihi bir başarı elde 
etmek için eşsiz bir şansa sahip olduğuna dikkati çekti. HÖH 
Kırcaali İl Başkanının ifadesine göre, HÖH’ün Kırcaali bölge-
sinden beşinci milletvekili koltuğunu da elde etme şansı var.

Dr. Müh. Hasan Azis, “Yeterli kurumsal tecrübeye ve siyasal 
motivasyona sahibiz, 5 üzerinden 5 hedef belirlemek bizim ka-
pasitemiz dahilindedir” diye vurguladı. HÖH Başkan Yardımcısı, 
“Durum bizim için elverişli, Kırcaali bölgesinden tüm 5 milletve-
kili koltuğunu da elde etmek için tüm parti aktivistlerinin seferber 
edilmesi gerekiyor” diye belirtti.

Çevik ‘Sofya Erken Çocuk Gelişim 
Binası Tadilat Projesi’ni Görüştü

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. 
Mahmut Çevik, Türkiye Cum-
huriyeti Sofya Büyükelçiliği 
himayelerinde Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkan-
lığınca (TİKA) uygulanan ve 
dezavantajlı, öksüz ve yetim 
çocuklar için bakım ve çocuk 
evi özelliğindeki "Sofya Erken 
Çocuk Gelişim Binası Tadilat 
Projesi" kapsamında Merkez 
ve Türkiye Cumhuriyeti Sofya 
Büyükelçiliği ile proje değer-
lendirme toplantısını gerçek-
leştirdi.
Çocuk Gelişim Merkezi nden  

2021'in ilk yarısında  567 co-
cuk istifade etmiştir.

326 çocuk (161 kız ve 165 er-
kek) 48'i gelişimsel güçlükleri 

olan  çocuk.   241 yetişkin dir.
                       Kırcaali Haber
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Başkan Şaban: Ardino'yu yaşamak için harika 
bir yer haline getirmek için fikirlerimiz var

Ardino (Eğridere) Bele-
diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, 1.Ardino Günleri 
Şenliği 2022  programın-
da yenilenen kasaba mer-
kezinde binlerce kişiye hi-
tap ettiği konuşmasında, 
“Gördüğünüz gibi, Ardino 
Günleri Şenliği’nin çeşitli 
etkinlik içeren programı, 
geleneksel formları yeni 
fikirler ve yeni bir vizyonla 
birleştiriyor. Amaç, şenlik 
yaparak manevi ve maddi 
ürünlerin sunumunda ka-
tılımcıların yaratıcılığını, 
yenilikçiliğini, geniş ha-
yal gücünü göstermektir. 
Çünkü şenlik atmosferi, 
maddi ve manevi mallar 
üreten insanları hazırlar 
ve motive eder, girişim-
ciliğini teşvik eder” diye 
kaydetti. Ardino Günleri 
Şenliği 2022 programının 
her şey içerdiğini vurgu-
layan Belediye Başkanı, 
“Bazıları için bu etkinlik 
programı, sözde "Pana-
yır" fikrini çağrıştırır – pa-
nayır ne zaman, panayıra 
gidecek miyiz, salıncaklar, 
dönme dolap olacak mı? 
Çünkü 1958'den beri, 64 
yıldır bu böyleymiş. Arzu 
edilen, beklenen bir olay”  
diye ifade etti.

Müh. Şaban, “Geniş ilgi 
ve tüm spor emektarları, 
amatör sanatçıların, ka-
lem ve fırça ustalarının, 
mutfak sanatının, gele-
neklerimizin ve kültürü-
müzün koruyucularının 
yaratıcı gücü karşısında 

belediye yönetimi olarak 
bizler, Ardino ilçesini arzu 
edilen bir yaşam alanına 
dönüştürmek için azami 
çaba göstermek zorun-
dayız. Geçen ve bu yıl, 
bir pandemi ve ülkedeki 
karmaşık ekonomik ve 
sosyal durum koşulların-
da önemli altyapı ve sos-
yal öneme sahip bir dizi 
projeyi hayata geçirmeyi 
başardık. Bunların çoğu 
önemli finansal kaynaklar 
gerektiriyor. 2021 yılında 
Byal İzvor (Akpınar) kö-
yünün içme su temin şe-
bekesinin yeniden inşası 
için bir proje uygulandı, 
Vasil Levski Lisesinin ta-
dilatı ve donanımının ye-
nilenmesi projesi, Şeytan 
Köprüsü'ne giden yolun 
inşaatı ve asfaltlanması, 

çardak inşaatı vb. faali-
yetler içerir. Proje Yuna-
nistan ile sınır ötesi iş bir-
liği programı kapsamında 
vb. kaynaklarla finanse 
edilmektedir. Kasabadaki 
sokak ve kaldırımların re-
habilitasyonu ve yeniden 
inşası projesi, Ardino-Ce-
bel Yerel Gelişim Grubu 
Derneği'nin Toplumların 
Önderliğinde Yerel Ge-
lişim Stratejisi çerçeve-
sinde sağlanan fonlarla 
geniş halk kitlelerinin kul-
lanımına açılan yenilenen 
parkı da görüyorsunuz. 
Ardino kasabasının mer-
kezi kapsamlı bir kentsel 
planlama konseptinin bir 
parçası olarak yenilen-
di. Belite Brezi Turizm 
Kompleksinde aynı ismi 
taşıyan bir Macera Parkı 

yapıldı. Yine Ardino-Ce-
bel Yerel Gelişim Grubu 
Derneği'nin Toplumların 
Önderliğinde Yerel Geli-
şim Stratejisi çerçevesin-
de sağlanan finansmanla 
kasaba stadyumunun ye-
niden inşası ve yeni ekip-
manlarla donatılması için 
çalışıyoruz, ayrıca Turizm 
Bilgi Merkezi inşaatına 
yönelik çalışmalar da de-
vam ediyor. Tütün Müzesi 
oluşturmak için çalışmalar 
yapılıyor. Bizim tarafımız-
dan Şeytan Köprüsü'nün 
UNESCO Dünya Mirası  
Listesine alınması için 
gereken her şey yapıldı. 
Kasaba sınırları içinde 
maden ve termal suyu 
sondaj çalışmaları yapıl-
dı. Ardino hastanesi bün-
yesinde bir fizyoterapi ve 

rehabilitasyon merkezi 
kapılarını açacak” diye 
belirtti. Belediye Başkanı, 
bu yıl "Ardino İçin El Ele" 
sloganıyla geniş çaplı bir 
sosyal proje başlatıldığını 
kaydetti.

Müh. Şaban, konuşma-
sını şöyle sonlandırdı: 
“Bakıma muhtaç vatan-
daşların bakımına ve 
yerleşim alanlarında ka-
liteli bir yaşam ortamının 
oluşturulmasına yönelik 
daha birçok sosyal ve 
altyapı projesi uygulama 

aşamasında veya hayata 
geçirilmiştir. Belediyenin 
yaptığı her şey yıl sonun-
da detaylı bir şekilde ka-
muoyuna rapor edilecek. 
Bu anlamda güzel gün-
ler ve yıllar bizi bekliyor. 
Ardino'yu yaşamak için 
harika bir yer haline ge-
tirmek için fikirlerimiz var.

Sorumluyuz ama mü-
kemmeliz gibi bir özgü-
vene sahip değiliz. Yap-
tığımız hataları analiz 
ederiz, yapıcı eleştirilere 
de açığız”.

Karapınar Mevlidi 1000’den fazla kişiyi bir araya getirdi
Koronavirüs salgını ne-

deniyle 2 yıllık bir aradan 
sonra Ardino (Eğridere) 
ilçesine bağlı Pravdolüb 
(Islamlar) köyüne yakın 
bir mevkide bulunan 
“Karapınar” adlı yerde 
tekrar düzenlenen gele-
neksel sağlık ve bereket 
mevlidi yine 1000'den 
fazla kişiyi bir araya ge-
tirdi. Mevlit programı, 
Kırcaali Bölge Müftüsü 
Basri Eminefendi, Müftü 
Yardımcısı Suray Mus-
tafa, irşat uzmanı Sezer 
Sadulov ve Kırcaali Yeni 
Camii İmam-Hatibi Nu-
rullah Taşkın tarafından 
icra edildi.
Bölge Müftüsü Basri 

Eminefendi, mevlitlerin 
Müslümanları kaynaştır-
dığını ve onları manevi 
açıdan zenginleştirdiğini 
ifade etti. Müftü, mevli-
de katılan Müslümanla-
rı ve özellikle çocukları 
Peygamber Efedinin Hz. 
Muhammed SAV’in ha-
yatı ve dinleri hakkında 

sağlam bilgiler edinecek-
leri yaz Kur'an kurslarına 
katılmaya çağırdı.
Dualardan sonra mev-

l ide katılan herkese 
Ardino’dan usta aşçı 
Suphi İsmail tarafından 
hazırlanan 20 kazan 
etli pilav dağıtıldı. Mev-
lit masrafları, kökenleri 
Byal İzvor (Akpınar) kö-
yüne dayanan Bursalı 
iş insanı Nahit Akpınar 
tarafından üstlenildi.
Mevl i t  meras imine 

katılan resmi konuklar 
arasında Ardino Beledi-
ye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bay-
ram, Bursa Eğridereliler 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Yüksel 
Yurtsever başta olmak 
üzere dernek temsilcile-
ri, Bursalı iş insanı Na-
hit Akpınar, eski TBMM 
Milletvekili Hayati Kork-
maz, Bursa Mestanlı 
Yöresi Kültür ve Daya-

nışma Derneği 
Başkanı Hasan 
Öztürk,  Hak 
ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) 
Kırcaali İl Baş-
kanı Resmi Mu-
rat, 47. dönem 
Meclis milletve-
killeri Bayram 
Bayram, Müh. 
Pavlin Krıstev 
ve HÖH Ardi-
no İlçe Başkanı 
Şahin Bayra-
mov yer aldı.

Dini merasim, Ardi-
no Belediyesi tarafın-
dan Ardino Müslüman 
Encümenliği’nin des-
teğiyle organize edildi. 
Organizatörler, mev-
l idin sponsoru Nahit 
Akpınar'a ve organi-
zasyonda emeği geçen 
HÖH Gençlik Kolları Ar-
dino İlçe Teşkilatı üyesi 
gençlere en içten teşek-
kürlerini sunuyorlar.
            Güner ŞÜKRÜ

Türkiye'nin Bulgaristan'a ihracatı, 483 milyon 279 
bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına 
ulaştı.

Türkiye'nin Bulgaristan'a ihracatı, temmuz ayında 
483 milyon 279 bin dolarla tüm zamanların en yüksek 
aylık rakamına ulaştı.

Türk ihracatçıları, bir süredir salgın ve jeopolitik ge-
lişmelerden kaynaklanan endişeleri gidermek ve paza-
rı çeşitlendirmek amacıyla alternatif pazarlara büyük 
önem veriyor. Dünyanın dört bir yanına gerçekleştirilen 
ticaret heyetleri ve uluslararası fuarlara katılım başta 
olmak üzere bu çalışmalar da alternatif pazarlarda ih-
racat rekorlarıyla meyvelerini veriyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve-
rilerinden derlediği bilgilere göre, firmaların ihracatta 
izledikleri bu etkin stratejilerle Türkiye'nin Bulgaristan'a 
ihracatı, 483 milyon 279 bin dolarla tüm zamanların en 
yüksek aylık rakamına ulaştı.

Böylece Türkiye'nin Bulgaristan'a yaptığı ihracat 
temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
82,5 arttı. Bulgaristan'ın Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış 
satımdaki payı da yüzde 2,6 oldu.

Bulgaristan, temmuz ayında Türkiye'nin en fazla ih-
racat yaptığı onuncu ülke oldu.

Sanayi ve madencilik ürünleri öne çıktı
Bulgaristan'a en fazla dış satımı 226 milyon 165 bin 

dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ger-
çekleştirdi.

Kimyevi maddeler ve mamullerini, 47 milyon 768 bin 
dolarla çelik, 37 milyon 280 bin dolarla demir ve de-
mir dışı metaller, 34 milyon 978 bin dolarla madencilik 
ürünleri, 28 milyon 72 bin dolarla elektrik ve elektronik 
sektörleri izledi.

Ülkeye en az ihracat yapan sektörler ise 54 bin do-
larla gemi yat ve hizmetleri, 57 bin dolarla süs bitkileri 
ve mamulleri, 60 bin dolarla kuru meyve ve mamulle-
ri, 121 bin dolarla tütün, 142 bin dolarla diğer sanayi 
ürünleri oldu. İklimlendirme sanayii de temmuz ayında 
ülkeye 10 milyon 913 bin dolar tutarında dış satım ger-
çekleştirdi.

İhracat artışında da kimyevi maddeler ve mamul-
leri başı çekti

Bulgaristan'a değer bazında ihracat artışında da kim-
yevi maddeler ve mamulleri başı çekti. Kimyevi mad-
deler ve mamullerinin dış satımı ülkeye 187 milyon 490 
bin dolar arttı.

Bu sektörün ardından Bulgaristan'a madencilik ürün-
leri 23 milyon 782 bin dolar, çelik sektörü 8 milyon 706 
bin dolar, elektrik ve elektronik sektörü 8 milyon 438 
bin dolar, iklimlendirme sanayii 2 milyon 875 bin dolar 
ihracat artışı kaydetti.

Bulgaristan'a en fazla Ankaralı şirketler ihracat 
yaptı

Temmuz ayında Bulgaristan'a en fazla Ankaralı şir-
ketler ihracat yaptı.

Bu dönemde ülkeye Ankara'dan 207 milyon 698 bin 
dolar tutarında dış satım yapıldı.

Bulgaristan'a İstanbul'dan 144 milyon 751 bin dolar, 
Kocaeli'nden 24 milyon 797 bin dolar, İzmir'den 11 mil-
yon 413 bin dolar, Bursa'dan 11 milyon 294 bin dolar 
tutarında ihracat gerçekleşti. AA

Bulgaristan'a ihracatta 
tarihi zirve
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Kırcaali ’deki eğlence mekanlarında 
öğrencilere yoğun olarak gülme gazı veriliyor

Kırcaali İl Uyuşturucu 
Madde ve Bağımlılığı ile 
Mücadele Kurulu Başkanı 
Sezgin Bekir, Kardjali BG 
Vesti haber sitesine verdi-
ği demeçte, “Kırcaali’deki 
eğlence mekanlarında 
öğrencilere yoğun olarak 
gülme gazı veriyorlar ve 
bir sonraki adım onları 
uyuşturucu maddeye alış-
tırmaktır. İl merkezindeki 
gece kulüplerinde gülme 
gazını solumak yaygın bir 
uygulamadır. Çocuklar 
coşkuya kapılıyor. Gül-
me gazı belirli bir davra-
nış kalıbı yaratır. Gençler 
için bir sonraki adım, ağır 
uyuşturuculara yönelmek-
tir” diye uyardı. Konu kurul 
toplantısında tartışıldı. 18 
yaşından küçüklere gül-
me gazı satışını durdur-
mayı amaçlayan mevzuat 
değişiklikleri memnuniyet-
le karşılanmaktadır.

Sezgin Bekir, “Tedbirler 
gecikti. Gülme gazı kulla-
nımının yaygınlığı drama-
tik bir hal aldı” diye vurgu-
ladı. Gülme gazı ülkemiz-
de narkotik madde olarak 
tanınmadığı için sorunun 
karmaşık olduğunu da 
söyleyen Bekir, “Gülme 
gazı, tıbbi bir üründür. 
Sorun şu ki, uzun süreli 

kullanımının bir davranış 
kalıbına ve bağımlılığa yol 
açmasıdır” diye kaydetti.

Kırcaali İl Emniyet Mü-
dür lüğünden yapılan 
açıklamada gülme gazı-
nın gençler arasında da-
ğıtımının ve kullanımının 
Sağlık Kanunu kapsamı-
na girdiğini vurgulandı. Bu 
nedenle polis, gece kulüp-
lerinde kontrol yapmıyor. 
Devlet, Tüketiciyi Koruma 
Komisyonu çalışanlarını 
bu görevle görevlendir-
miştir. İnternetteki satış-

ların yasallığını izleyen 
sadece İçişleri Bakanlığı 
(MVR) Organize Suçlarla 
Mücadele Genel Müdür-
lüğü (GDBOP) bu konuyla 
ilgileniyor.

Kardjali BG Vesti haber 
sitesine konuşan Tüketici-
yi Koruma Komisyonu yet-
kilileri, 18 yaş altı gençle-
re gülme gazı satılmasını 
ve kullanılmasını yasakla-
yan Sağlık Kanunu ve Ço-
cuk Koruma Kanunu'nda 
yapılan değişikliklerden 
sonra Kırcaali'de eğlen-

ce mekanlarında komis-
yon çalışanları tarafından 
günlük kontroller yapıldı-
ğını belirttiler. Mağazalar, 
restoranlar, gece kulüp-
leri kontrol ediliyor. Ülke 
genelinde denetimler ya-
pılıyor. Sadece dört gün 
içinde sahipleri hakkında 
hiçbir bilgi verilmeden gül-
me gazı satışa sunan 3 
internet sitesi tespit edildi.

Sağlık Kanunu’ndaki 
değişikliklerin, 18 yaş altı 
kişilere çevrimiçi de dahil 
olmak üzere anaokulları, 

okullar, öğrenci yurtlarının 
bulunduğu bölgeler, sağ-
lık kuruluşları, çocuklar 
ve öğrencilere yönelik dü-
zenlenen spor etkinlikleri, 
çocuklar ve öğrencilere 
yönelik düzenlenen hal-
ka açık etkinliklerde ve 
ayrıca halka açık kapalı 
yerlerde azot oksit (gül-
me gazı) ve kartuş dolum 
aparatı satışına yasak 
getirdiğini hatırlatırız. Bu 
yerlerde gülme gazı kulla-

nımı da yasaklandı.
Eğitimciler, gülme gazı-

nın uzun süreli kullanımı-
nın engelliliklere yol açtığı 
konusunda kararlıdır. On-
lar, gülme gazının Hollan-
da, Danimarka, Litvanya, 
Fransa ve İrlanda'da ol-
duğu gibi ülkemizde de 
narkotik madde olarak 
tanınmasını, satış ve da-
ğıtım kontrolünün polise 
emanet edilmesini öneri-
yorlar.

HÖH Ardino İlçe Teşkilatı, Dr. Ahmet 
Doğan’ı milletvekili adayı gösterdi

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Ardino (Eğri-
dere) İlçe Teşkilatı, oybir-
liğiyle HÖH Onursal Baş-
kanı Dr. Ahmet Doğan’ı 
milletvekili aday adayı 
gösterdi.  HÖH Ardino İlçe 
Yönetim Kurulu’nun geniş 
katılımlı toplantısında oy-
birliğiyle 2 Ekim’de yapıla-
cak erken genel seçimler 
için HÖH Genel Başkanı 
Mustafa Karadayı’nın liste 
başı olarak 9 Nolu Kırcaali 
Seçim Bölgesi milletvekili 
aday adayı gösterilmesi-
ne karar verildi. Rodopska 
İskra Halk Kültür Evi sa-
lonunda gerçekleştirilen 
toplantı, HÖH Ardino İlçe 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Şahin Bayramov’un yö-
netiminde Ardino teşkilatı 
tarafından organize edildi.

Toplantıda Ardino Bele-
diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram, 
HÖH Gençlik Kolları Ar-
dino İlçe Teşkilatı ve Ar-
dino Kadın Kolları Teşki-
latı yönetimleri, HÖH’ten 
seçilen ilçede görev ya-
pan muhtar ve vekilleri 
ve meclis üyeleri yer aldı. 

Toplantıya katılan resmi 
konuklar arasında HÖH 
Kırcaali İl Başkanı Resmi 
Murat ve eski milletvekil-
leri Mukaddes Nalbant, 
Bayram Bayram ve Müh. 
Pavlin Krıstev yer aldı.

HÖH Ardino İlçe Baş-
kanı Şahin Bayramov, 
HÖH’ün milletvekili aday 
adayları listesinde yer ala-
cak adayların belirlenme-
sine ilişkin kural, prose-
dür ve kriterleri anımsattı. 
Bayramov, partinin tüm 
yerel yapılarının yaklaşan 
erken milletvekili seçimle-
ri için hazır ve iyi durumda 
olduğunu vurguladı. HÖH 
İlçe Başkanı, “Size ina-
nıyorum! HÖH’ün Ardino 

teşkilatı tüm seçimlerde 
her zaman iyi performans 
gösterdi” dedi.

Toplantıda daha 11 kişi 
milletvekili aday adayı 
gösterildi. Ardino Bele-
diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Belediye Başkan 
Yardımcısı Nasko Kiçu-
kov, Ardino Kadın Kolları 
Teşkilatı Başkanı Zülfiye 
İbramova, HÖH Genel 
Başkan Yardımcısı ve 
Kırcaali Belediye Başka-
nı Dr. Müh. Hasan Azis, 
HÖH Kırcaali İl Başkanı 
Resmi Murat, 47. Dönem 
Meclisi milletvekilleri Del-
yan Peevski, Mukaddes 
Nalbant, Adlen Şevket, 
Bayram Bayram, Müh. 

Pavlin Krıstev ve Milli Ge-
lirler Ajansı (NAP) Kırcaali 
Ofisi Müdürü Elvan Gür-
kaş milletvekili aday adayı 
gösterildi.

Yaklaşan erken parla-
mento seçimlerinin çok 
önemli olduğunu kay-
deden Ardino Belediye 
Başkanı Müh. Şaban, 
“Hepimiz azami ölçüde 
seferber olmalıyız. İçimde 
bu sefer ülke yönetiminin 
bir parçası olacağımıza 
dair bir his var. Bizi moti-
ve etmesi gereken bu! Biz 
olmadan devlet içinde bu-
lunduğu kriz durumundan 
çıkamaz. Güzel ve iyi gün-
lerin ve güzel günlerin bizi 
bekleyip beklememesi 
bize bağlıdır. Her birimizin 
gülümseyip mutlu olması 
için buraya iyi zamanla-
rın gelmesini istiyorum. 
Ardino teşkilatı olarak al-
fabenin ilk harfi olan "A" 
harfi gibi oy oranı ve elde 
edilen sonuç açısından 
il birincisi olmalıyız” diye 
kaydetti. Milletvekili aday 
adaylığını reddeden Müh. 
Şaban, “Milletvekili aday 
adayı gösterilmemden do-
layı çok teşekkür ederim. 
Bu benim için büyük bir 

onur ve sorumluluk, ama 
ben uzun yıllardır yerel 
yönetim kurumlarında 
çalışıyorum ve gücüm 
burada yatıyor” diye be-
lirtti.
HÖH Kırcaali İl Baş-

kanı  Resmi Murat , 
HÖH’ün Ardino teşki-
latına 2021'de yapılan 
seçimlerde elde ettiği 
sonuçlardan dolayı tam 
not verdi. Murat, “Ülke-
deki durum HÖH için 
elverişlidir. Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi, ken-
dini kanıtlamış bir parti-
den Bulgaristan’ın milli 
çıkarlarını savunan bir 
ana partiye dönüştü. Se-
çimlerden sonra ülkenin 

hükümetinin bir parçası 
olacağımıza inanıyorum. 
Bu elverişli durum, bir 
sonraki Halk Meclisinde 
40 koltuk elde etmemiz 
için eşsiz bir şans veri-
yor” diye kaydetti.
47. Dönem Meclisi 

milletvekili Müh. Pavlin 
Krıstev, parti gerçekten 
iktidarda yer alma şan-
sına sahip olduğu için 
yaklaşan erken parla-
mento seçimlerinin tarihi 
öneme sahip olduğunu 
kaydetti. Müh. Krıstev, 
“Hep birlikte bir ekip ola-
rak çalışalım ve HÖH’ün 
gerçekten sorumlu bir 
parti olduğunu göstere-
lim” dedi.

Başbakan Donev: Adil ve 
özgür seçimlere hazırlık 
yapmak bizim görevimizdir

Geçici Başbakan Gılıb Donev, Ulusal İçişleri Ba-
kanlığı (MVR) Çalışanları Çalıştayı’nda yaptığı ko-
nuşmada, “Yollarda yaşanan trafik kazalarından 
kaynaklanan ölümler sona erebilir. Sonuç her biri-
mize bağlıdır. Trafik kurallarına uymayan ve davra-
nışlarıyla insan hayatını tehlikeye atan herkese karşı 

hoşgörüsüz olma-
mızda ısrar ediyo-
rum” diye kaydetti. 
Kolluk kuvvetlerini 
yollardaki araç 
traf iğini kontrol 
altına almak için 
mümkün olan her 
şeyi yapmaya ça-
ğıran Başbakan, 
onlara hükümetin 
tam desteğine gü-

venebileceklerine dair güvence verdi.
Donev, “Adil ve özgür seçimlere hazırlık yapmak 

bizim görevimizdir. Hükümet, oy satın almaya ve 
kontrollü bir şekilde oy kullanmaya karşı direnmede 
ulusal ve yerel düzeyde iş birliğini sağlamak için ge-
rekli her şeyi yapacaktır” diye altını çizdi.

Başbakan, vatandaşlarının can ve mal güvenliğini 
korumanın bir görev ve mesleki onur meselesi olan 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan tüm me-
murlara saygılarını ifade etti. Donev, onlara kanun-
ların uygulanmasında gösterdikleri irade ve kararlılık 
için şükranlarını dile getirdi.

Başbakan, Ulusal İçişleri Bakanlığı Çalıştayı’nda 
inisiyatifleri ve üstün profesyonel başarıları nedeniy-
le ödüllendirilen üç trafik polisini tebrik etti. Donev, 
genç trafik polisi müfettişleri Alek Kalenski, Stiliyan 
Simeonov ve Nikolay Orlinski'ye başarılar diledi.
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Dr. Müh. Azis, belediye başkanları adına 
kültürel mirası korumak için 6 talepte bulundu

Kırcaali Belediye Başka-
nı Dr. Müh. Hasan Azis, 
Standart Medya Şirketi 
ve Kırcaali Belediyesi ta-
rafından düzenlenen “Ro-
dopi Markası - Kırcaali ve 
Bölgenin Yeni Kartviziti" 
konulu tartışma toplantı-
sında yaptığı konuşmada, 
“Kültür ve tarih turizminde 
çok değerli bir şey gizlidir, 
o da hafızamızdır” diye 
kaydetti.

Forum, kültür ve tarih 
turizminin yeni markasını 
geliştirmek ve belediyele-
rin acil çözüm bekleyen 
kültürel mirasın korunma-
sında karşılaştığı sorun-
lara dikkat çekmek için 
yürütme, yasama ve yerel 
otoriteler, iş dünyası, aka-
demik camia ve medyayı 
bir araya getirdi.

Belediye başkanları adı-
na Dr. Müh. Hasan Aziz, 
yürütme ve gelecekteki 
yasama otoritelerinin dik-
katine acil çözüm bulun-
ması gereken 6 sorunu 
sundu:

1.Yerel yönetimin geliş-
tirme vizyonuna sahip ol-
duğu ve üzerinde mülkiyet 
hakkı belgesi alabileceği 
kültürel anıtların sicilinin 
oluşturulması. Bu tür kül-
türel ve tarihi mekanların 
durumlarının ve sınırları-
nın belirlenmesi. Dr. Müh. 
Aziz, “Perperikon Kalesi, 
orman statüsünde olan bir 
arazide yer alıyor ve Kır-
caali Belediyesi hem Ta-
rım Bakanlığı'nın hem de 
Kültür Bakanlığı'nın izni 
olmadan tek bir çivi bile 
çakamıyor” diye belirtti.

2. Nesnelerin araştırıl-
ması, restorasyonu ve 
konservasyonu için özel 
olarak oluşturulan bir fon-
da toplanan yeterli finans-
man ayrılması.

3. Kültürel anıtların sos-
yalleşmesi için fon sağ-
lanması. Dr. Müh. Aziz, 
“Şimdi bu yükümlülük ye-
rel yönetimin omuzların-
da, oysa devlet politikası 
olmalıdır” dedi.

4. Kültür anıtları yönet-
me yetkisini Bakanlar Ku-
rulu kararı ile yerel yöne-
timlere devredilmesi.

5. Turistik yerlerin tanı-
tılması. Şimdi bu, devlet 
tarafından paylaşılması 
gereken yerel yönetimin 
sorumluluğudur.

6. Yerel yönetimin tek-
liflerini koordine etme sü-
resinin sınırlandırılması. 
Dr. Müh. Aziz’in dediği 

gibi Perperikon Arkeolo-
jik Kompleksi ile ilgili tek-
liflerde olduğu gibi 8 ay 
beklemek yerine 1-2 ay 
içinde izin alınması.

Kırcaal i 'de tur izmin 
geliştiği temel kaynak-
lar hakkında bilgi veren 
Dr. Müh. Aziz, “Kırcaali 
markası denilince akla 
farklı tanımlar geliyor – 
Doğu Rodoplar’ın baş-
kenti, Rodoplar’ın incisi. 
Ama Kırcaali aynı za-
manda hoşgörünün de 
başkentidir. Ve elbette, 
Orpheus'un peri diyarı. 
Burada harika manzaralar 
var - yüksek dağlar, Arda 
Nehri'nin gümüş şeridiyle 
kesilmiş kayalar. Gerçek 
bir vahşi yaşam vahası” 
dedi.

Belediye Başkanı, “Kır-
caali ilçesi Doğu Rodop-
lar’daki en büyük ilçedir. 

En büyük barajlar - "Kır-
caali" ve "Studen Klade-
nets (Soğukpınar)" de 
burada bulunur. Av turizmi 
ve balıkçılık için ideal ko-
şullar vardır. Barajlarımız 
Bulgaristan'ın en güzel 
barajlarıdır. Onlarda 100 
kg'ın üzerindeki yayın ba-
lığı yakalandı. Avrupa'dan 
onlarca balıkçı şansını 
"Rodop denizlerinde" de-
nedi. Yakın çevresinde 
restoranlar, villalar bulun-
maktadır. Onlar yüksek 
turizm potansiyeli sağlar” 
diye anlattı.  

Dr. Müh. Azis, ilçedeki 
turizm olanaklarını şöyle 
tanıttı: “Belediye her tür-
lü turizmi geliştirme im-
kanına sahiptir. Turizm, 
belediye için önemli bir 
endüstri olup, işletmeler 
ve nüfus için gelir sağlar. 
Farklı tarihi dönemlere ait 

anıtlar var. Av hayvanla-
rı çiftliklerine gelince, av 
hayvanları yetiştirilen 14 
bölgemiz var. Koşullar 
av turizmi için uygundur. 
Jenda (Yaşlıkköy) Köyü 
Av İşletme Müdürlüğü ve 
Bolyartsi Av Hayvanları 
Çiftliği en iyi muflon po-
pülasyonuna sahiptir”.

Belediye Başkanı, “Taş 
Mantarlar”, “Taş Düğün”, 
“Venüs Saçı” gibi doğa 
harikaları ilgi çekici yer-
lerden bazıları. Bölgenin 
büyüsünün bir kısmı eski 
geçmişinde yatmaktadır. 
Antik ve Orta Çağ kenti 
Perperikon, en eski anıt-
lardan biridir. Monyak 
Kalesi stratejik öneme 
sahipmiş. Bulgaristan'da 
restore edilmiş bir ma-
nastır kompleksine sahip 
birkaç şehir var. Uspenie 
Bogorodiçno Kilisesi ve 
Sveti Georgi Kilisesi et-

kileyicidir. Binlerce sergi-
ye ev sahipliği yapan bir 
Bölge Tarih Müzemiz var. 
Sanat galerisi en zengin 
resim koleksiyonlarından 
birine sahiptir” diye belirtti 
ve geleneksel ulusal bay-
ramların yanı sıra yerel 
festivaller ve geleneksel 
olarak her yıl düzenlenen 
Kırcaali Hoşgörünün Baş-
kenti Ulusal Etnik Azınlık-
lar Festivali gibi etkinlik-
lerin de düzenlendiğini 
sözlerine ekledi.

“2008'de Kırcaali 'de 
çok kültürlü çeşitliliğe 
adanmış yeni bir girişim 
başlatıldı. Bu yıl 13’üncü 
kez yaratıcılık odaklı Ço-
cuk Festivali düzenleni-
yor” diyen Dr. Müh. Azis, 
“Doğu Rodoplar bölgesi 
Bulgaristan'ın harikala-
rından biridir. Dünya onu 
henüz yeni yeni keşfede-
cek” diye özetledi.

Gorno Prahovo’da sağlık ve bereket mevlidi yapıldı
Ardino (Eğridere) ilçesi-

ne bağlı Gorno Prahovo 
(Tosçalı) köyüne yakın 
Nasuflarsırtı adlı yere ya-
kın bir mevkide bulunan 
çeşme yanında yapılan 
geleneksel sağlık ve be-
reket mevlidine köy sakin-
leri, civar köylerden gelen 
misafirler, Türkiye'den 
gelen göçmenler ve Batı 
Avrupa ülkelerinden gelen 
gurbetçiler olmak üzere 
yüzlerce kişi katıldı.

Dini merasime katılan 
resmi konuklar arasında 
Ardino Belediye Başkanı 
Müh. İzzet Şaban, Beledi-
ye Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram, 47. Dönem Halk 
Meclisi Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) mil-
letvekilleri Adlen Şevket, 
Müh. Pavlin Krıstev ve 
Bayram Bayram, HÖH 
Kırcaali İl Başkanı Resmi 
Murat, HÖH Ardino İlçe 

Başkanı Şahin Bayramov 
yer aldı. Mevlide Padina 
(Makmulu), Çernigovo 
(Karamusollar), Dolno 
Prahovo (Amatlar) köyü 
muhtarları ve Kroyaçevo 
(Terziköy), Tırna, Dedino 
(Dedeler) ve İskra köyle-
rinin muhtar vekilleri de 
katıldı.

Mevlitte Dolno Prahovo 
(Amatlar) köyünde imam-

lık yapan 84 yaşındaki Nu-
ridin İbrahim başta olmak 
üzere imamlar Kur'an-ı 
Kerim tilaveti sundular ve 
ardından Mevlid-i Serif'i 
okudular. Bu yerde 110 
yıl önce Balkan Savası 
esnasında yerli Türkler 
öldürülmüştür. Yerli Müs-
lümanlar, şehitler için dua 
ettiler. Başlangıcı 1995 
yılına dayanan mevlit ve 

anma töreni artık ara-
mızda olmayan eski 
Gorno Prahovo Cami 
Encümen Başkanı Ni-
yazi Emin Efendi, Ne-
vit Koskot, Halil Hay-
rullah ve eski Gorno 
Prahovo köy muhtarı 
Mümün Emin'in (Reys) 
girişimiyle başlamıştır.

Mevlide katılan her-
kese Ardino’dan usta 
aşçı Suphi İsmail ta-
rafından hazırlanan 
15 kazan pilav ikram 
edildi. Tüm masraflar, 

Belçika’da yaşayan ve 
çalışan yerliler tarafından 
karşılandı.

Gorno Prahovo köyü 
muhtarı Mehmet Mümün, 
bu geleneğin gelecek-
te de devam etmesini 
umuyor. Muhtar, maddi 
destek için sponsorlara 
kalbi şükranlarını sundu. 
                Güner ŞÜKRÜ

Group Digital Marmaris, 70 
ve 80'lerin efsanevi hitleriyle 

Ardino halkını coşturdu
Türkiye'nin Marmaris şehrinden Group Digital 

Marmaris, 1.Ardino Günleri Şenliği 2022 programı 
kapsamında verdiği konserle Ardino halkını coştur-
du. Kalabalık izleyici kitlesi, geçen yüzyılın 70'li ve 
80'li yıllarının "Pink Floyd", "Deep Purple", "Modern 
Talking" gibi efsanevi gruplarının ve Smokie Rock 
Müzik Grubu’nun popüler solisti Chris Norman’ın 
seslendirdiği en popüler hitlerini duyma fırsatı bul-
du. Solist Yılmaz Çobanoğlu'nun ruhun en ince 
tellerine dokunan sesi,  grubun diğer üyeleriyle 
birlikte geceyi unutulmaz kıldı. Grubu oluşturan üç 

müz isyen 
(Yılmaz ve 
Fedai Ço-
b a n o ğ l u 
kardeş ler 
ve Hasan 
Aksoy) de 
Ardino kö-
kenli olup 
45 yılı aş-
kın bir sü-

redir birlikte çalışıyorlar. Onlar, 1.Ardino Günleri 
Şenliği 2022 programı kapsamında memleketle-
rinde tekrar şarkı söylemek için 1100 km yol kat 
etti.

Konser sonunda Marmaris'ten gelen grup bol 
bol alkış ve tebrik aldı. Onların çalıp söylediği rock 
müziği hayranları arasında yer alan Belediye Baş-
kanı Müh. İzzet Şaban da yetenekli müzisyenleri 
tebrik ederek onlara el yapımı ahşap hediyelik 
eşyalar hediye etti.

Grup, Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban'ın 
şahsında belediye yönetimine programa davetiye 
için içtenlikle teşekkür etti.

Group Digital, 1977 yılında Ardino şehrinde 
kuruldu. 1980'lerde grup, Pamporovo kayak bel-
desinde ve o zamanki GDR'de (şimdi Almanya) 
sahne aldı. 1990 yılında grubun üç üyesi ünlü Türk 
tatil beldesi Marmaris'e taşındı ve bugüne kadar 
hala rock parçaları çalıp söylüyorlar.
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Cebelliler Günleri Festivali’ne Binlerce Kişi Katıldı
Cebel (Şeyhcuma) Be-

lediye Başkanı Necmi Ali, 
Cebelliler Günleri Festi-
vali programının ikinci ge-
cesinde Cebel kasabası 
meydanında toplanan bin-
lerce kişiye hitaben yaptı-
ğı konuşmasında şunları 
kaydetti: “Cebel’in butik 
bir kasaba, ülkenin en ge-
lişmekte olan ilçelerinden 
biri olarak örnek gösteril-
mesi konusunda sonuna 
kadar iddialıyız. Ve daha 
iyi bir yaşama doğru deği-
şim ilçedeki her yerleşim 
yerinde hissedilmelidir”.

5 ve 6 Ağustos günlerin-
de gerçekleşen festival 
programına 10 000’den 
fazla kişi katıldı, yarışma-
larda ve kültürel etkinlik-
lerde ise yüzlerce kişi yer 
aldı.

Necmi Ali, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Sevgili 
dostlar, bu festivali pay-
laşmak benim için bü-
yük bir zevktir. Cebelliler 
Günleri Festivali’ni daha 
2020'de belediyenin et-
kinlik takvimine eklemiş-
tik. Bir sebepten dolayı 
memleketinden uzakta 
olan herkesin akrabala-
rını ve arkadaşlarını gör-
mek için yaz aylarında 

eve gelsinler diye bunu 
düşündük - bence bu fes-
tivali hak ediyoruz. Parti 
zamanı, mutlu anlarımızı 
paylaşabildiğimiz ve unu-
tulmaz anlar geçirebildiği-
miz bir zamandan bahse-
diyorum”.

Belediye Başkanı, “Sa-
dece iki buçuk yılda ilçe-
mize bambaşka bir görü-
nüm kazandırdık ve bu 
yöndeki çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Yapılan 
her şeyi görüyorsunuz. 

20 gün sonra 19 Mayıs 
Meydanı'nın tadilatına 
başlayacağız. Önümüz-
deki yazdan itibaren daha 
modern bir ortamda açık 
hava konserleri ve dis-
kolar yapabilmemiz için 
sabit sahneli 6 seviyeli bir 
amfi tiyatromuz olacak. 
Kasabamızın merkez 
kısmında yer alan par-
kın dönüşüm faaliyetleri-
ni görme fırsatınız oldu. 
Ama başka bir sürprizimiz 
daha var - yakında Tütün-

çe (Arslanhoca)  köyü yo-
lunda yaya geçidimizin in-
şaatına başlayacağız, ka-
sabanın kenarında kalan 
bu kısmında aydınlatmalı 
bir kaldırım yapılacak. 
Güveniniz için teşekkür 
ederim, desteğiniz için 
teşekkür ederim, çünkü 
desteğinizi hissetmez-
sem, benim ve çok hırsla, 
çok yüksek bir tempoda 
çalıştığımız ekibimin tüm 
bu fikir ve projeleri ger-
çekleştirme şansımız ol-

maz” diye kaydetti.
Festivalin ikinci günün-

de futbol ve paintball 
turnuvaları düzenlendi. 
“DZHEBEL CUP - 2022" 
futbol turnuvasına 16 ta-
kım katıldı, paintball mü-
sabakalarına ise 80 kişi 
katıldı.

Meydanda goblen ser-
gisi vardı, ikinci gün "Ro-

dopların Büyüsü" başlığı 
altında yemek sergisiy-
le devam etti. Program 
kapsamında ayrıca ebru 
sanatı gösterisi yapıldı. 
Program gece saatlerinde 
Bulgar şarkıcılar Dimana 
ve Tatiana'nın konserleri-
nin ardından sahne alan 
DJ Samet Kurtuluş’un çal-
dığı şarkılarla son buldu.

Kırcaali'de şehir içi ulaşım otobüs 
filosu yıl sonuna kadar yenilenecek
Arpezos Bus Şirketi 

Müdürü Georgi Geor-
giev, “Kırcaali'de şehir 
içi ulaşım için kullanılan 
otobüs filosu yıl sonuna 
kadar yenilenecek. Şu 
anda yeni otobüsler için 
teklifler alınıyor” diye 
bildirdi. Georgiev, tüm 
şehir içi otobüslerinin 
değiştirilmesi konusun-
da kararlıydı.
Şirket Müdürünün ifa-

desine göre, şirketin 
otobüs filosunu yeni-
lemede gecikmesinin 
birkaç nedeni var. Bun-
lardan biri bilet fiyatı. 
Kırcaali Belediye Mec-
lisinin kararına göre bi-
let fiyatı 70 stotinka ve 
ülkedeki en düşük se-

viyededir. Ayrıca karşı 
taraflardan birçok ge-
cikmiş ödeme de var.
Georgiev, “Arpezos 

Bus, otobüslerin düzenli 
bakımları yapılması için 
kendi otobüs tamir ba-
kım servisine sahiptir. 
Ne yazık ki, şehirdeki 
sokakların durumu iyi 

değil ve otobüsler hızla 
yıpranıyor” dedi.
Şirket Müdürü, durak-

lara otobüs sefer saat-
lerine ilişkin bilgiler içe-
ren ışıklı panolar yer-
leştirmek için Kırcaali 
belediyesi ile görüşme-
lerde bulunduğunu be-
lirtti. Georgiev, “Durak-

ların sahibi olan bele-
diye, yanlarındaki dük-
kan, yiyecek ve içecek 
mekanlarının sahipleri 
ile bunların korunması 
ve bakımı için pazarlık 
yapıyor. Şu anda kağıt 
üzerinde sefer bilgileri 
yayınlanıyor, ancak on-
lar hemen yırtılıyor. Bu, 
çoğu taksi şoförlerinin 
yaptığı bir şeydir” diye 
ifade etti.   
Şirket Müdürü, oto-

büslerin bazen vatan-
daşlar tarafından ko-
runmak yerine iyi niyetli 
olmayan kimseler tara-
fından taş yağmuruna 
tutulmasından üzüntü 
duyduğunu ifade etti.
            Kırcaali Haber

Bulgaristan’da yıllık enflasyon Temmuz’da yüzde 17,3’e ulaştı
Ulusal İstatistik Ens-

titüsü verilerine göre, 
Bulgaristan’da önce-
ki ay yüzde 16,9 olan 
yıllık enflasyon oranı 
art arda 17 ay yüksel-
meye devam ederek, 
temmuz ayında yüzde 
17,3’e ulaştı. Bu yükse-
liş 1998 Mayıs ayında 
kaydedilen ve ülkemi-
zin hiperenflasyondan 

çıktığı dönemde, yüzde 
18 olan enflasyon ora-
nına yaklaşmakta.

Temmuz ayındaha-
ziran ayına kıyasla en 
yüksek artış eğlence 

ve kültür alanındaki fi-
yatlarda (yüzde 7,4 ile 
artış) olurken, ardından 
su, elektrik, gaz ve di-
ğer yakıt fiyatlarında 
(yüzde 5,2 ile artış) 
yükseliş geldi. Havayol-
larındaki yolcu seferleri 
fiyatlarındaki artış ise 
yüzde 31,7 olarak kay-
dedildi.
            Kırcaali Haber

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Momçilgrad 
(Mestanlı) İlçe Yönetim Kurulu’nun geniş katılımlı 
toplantısında 2 Ekim’de yapılacak erken genel se-
çimler için HÖH’ün  9 Nolu Kırcaali Seçim Bölgesi 
milletvekili adayı listesine 8 aday adayı gösterildi. 
Toplantıda HÖH Onursal Başkanı Dr. Ahmet Doğan, 
HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, HÖH Genel 
Başkan Yardımcısı ve Kırcaali Belediye Başkanı Dr. 

Müh. Hasan Azis, HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi 
Murat, 47. Dönem Halk Meclisi milletvekilleri Mukad-
des Nalbant, Bayram Bayram, Adlen Şefket ve Pavlin 
Krıstev milletvekili aday adayı gösterildi.

Toplantıda HÖH’ün milletvekili aday adayları lis-
tesinde yer alacak adayların belirlenmesine ilişkin 
kural, prosedür ve kriterler ele alındı. Ana kriter on-
ların HÖH’ün ve liberalizm fikirlerini paylaşan, kamu 
otoritesine sahip seçilme şansı olan kişiler olmasıdır.

HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat, son üç se-
çim kampanyasında elde edilen sonuçlar için HÖH’ün 
Momçilgrad teşkilatının çalışmalarına yüksek not ver-
di. Murat, “2 Ekim seçimlerinde HÖH’ün zaferi için bir 
kez daha azami gayreti göstereceğinize inanıyorum. 
Momçilgrad dışındaki yakınlarınız ve akrabalarınızla 
sürdürdüğünüz ilişki, onların ilçenin kamusal yaşa-
mından kopmamaları için hayati önem taşımaktadır” 
dedi.

HÖH İlçe Başkanı Ayhan Osman, Momçilgrad teş-
kilatının gelecek seçimler için iyi durumda ve hazır 
olduğuna dair güvence verdi. Osman, “Amacımız, 
beklediğimiz sonuçları elde etmek için mümkün oldu-
ğunca maksimum düzeyde harekete geçmektir. Her 
gün insanlarla birlikteyiz, sorunlarını biliyoruz ve onla-
rı çözmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 
Momçilgrad ilçesi sakinlerinin, ekim ayında yapılacak 
seçimlerde bize destek vererek çabalarımızı olumlu 
değerlendireceklerine inanıyorum” diye kaydetti.

Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazim, ilçe 
teşkilatına desteği ve aktif çalışmaları için teşekkür 
etti. Kazim, “Hiçbirimiz bu kadar çok kriz beklemi-
yorduk. Ne yazık ki siyasi kriz en çok belediyeleri 
olumsuz etkiledi. Kiril Petkov hükümeti küçük yerle-
şim birimlerinin sorunlarını hiçbir zaman anlamadı. 
2 Ekim'deki seçimlerden sonra Bulgaristan'ın tüm 
Bulgaristan vatandaşlarının sesine kulak verecek ve 
halkı için özenle çalışacak yeterli bir hükümete sahip 
olacağına inanıyoruz” diye kaydetti.

Son üç dönem Halk Meclisi Başkan Yardımcısı 
Mukaddes Nalbant, “HÖH Meclis Grubu, 47. Dönem 
Halk Meclis sırasında bir ekip ve bir bütün olarak son 
derece profesyonelce hareket etti. Umarım, HÖH ile 
vatandaşlar arasındaki sorunların çözümüne yönelik 
karşılıklı güven gelecekte de devam edecek” dedi.

HÖH Momçilgrad teşkilatı, 8 
milletvekili aday adayı gösterdi
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Yunanistan ile doğal gaz ara bağlantı boru 
hattının eylüle kadar tamamlanması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev’in Cumhurbaşkan-
lığı Konutu’nda bir araya 
geldiği Bulgaristan-Yu-
nanistan doğal gaz ara 
bağlantı boru hattı (IGB) 
projesinin yüklenic isi 
Avaks Şirketi İcra Müdü-
rü Antonis Mitsalis, boru 
hattı inşaat çalışmalarının 
en geç 2-3 Eylül'e kadar 
tamamlanacağına kana-
at getirdi. Mitsalis, “En 
başından beri projenin 
önemini anlıyoruz ve sizi 
temin ederim ki projeyi 
hızlı ve başarılı bir şekil-
de bitirmek için elimizden 
gelenin en iyisini yapma-
ya çalışıyoruz” dedi.

Şirket müdürü, projede 
gecikme nedeninin pan-
demi olduğunu belirtti.

Mitsalis, ayrıca boru hat-
tının işletmeye alınması 
için tüm gereksinimlerin 
tamamen farkına vardık-
larını söyledi.

Radev, “IGB, sadece bir 
altyapı projesi değil, aynı 
zamanda güçlü bir bölge-
sel ve jeopolitik öneme 
sahip bir yapıdır. Bu proje 
sadece iki ülke arasında-
ki ortaklığı derinleştirmek 
için değil, aynı zamanda 
Bulgaristan ve Orta ve 
Doğu Avrupa ülkeleri için 
gaz arzının çeşitlendiril-

mesi ve ayrıca bölgemiz-
de istikrarlı ekonomik kal-
kınmanın garanti edilmesi 
ve enerji arzında güven-
liğin garanti altına alın-
masına yönelik Avrupa 
Birliği (AB) politikasının 
uygulanması için büyük 
önem taşımaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca 
inşaat faaliyetlerinin daha 
hızlı tamamlanması için 
Bulgar tarafının her şe-
kilde yardımcı olacağını 
vurguladı.

Toplantının bitiminden 
sonra Bölgesel Kalkın-

ma ve Bayındırlık Bakanı 
İvan Şişkov, basın men-
suplarına yaptığı açıkla-
mada, “Devletin tek en-
dişesi, inşaatçının boru 
hattı inşaatının tamam-
lanmasına kadar inşaat 
işlerine ilişkin ayrıntılı bir 
günlük çalışma progra-
mı sunmamasıdır” diye 
kaydetti. Bakan, “Çar-
şamba günü şantiyede 
bir toplantı yapmamız ve 
orada benim tarafımdan 
istenen inşaatçı, belirti-
len faaliyetler için varsa 
taşeronlar ve müteahhit 

ile koordine edilen gün-
lük çalışma programının 
sağlanması konusunda 
anlaştık. Günlük çalışma 
programı, Enerji Bakanlığı 
ve Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanlığı ta-
rafından kontrol edilecek. 
Daha sonra bu program 
doğrultusunda planlanan 
her faaliyetin nasıl ger-
çekleştirildiğini operas-
yonel olarak izleyeceğiz” 
dedi.

Şişkov, ancak inşaatçı-
nın işini açıklanan son ta-
rihe kadar - ağustos sonu 

veya 2-3 Eylül’e kadar ta-
mamlayacağı konusunda 
iyimser olduğunu söyledi.

Bakan, “Şu anda Ulusal 
İnşaat Denetimi (DNSK) 
ile Ulusal İnşaat Dene-
tim Şirketi arasında doğal 
gaz boru hattını işletme-
ye alma aşamaları ile 
ilgili sorunu çözmek için 
belgeler üzerinde yoğun 
olarak çalışılıyor” diye 
belirtti.

Ener j i  Bakanı  Ro -
sen Hristov, “1 Ekim, 
Bulgaristan'a doğal gaz 
akışının başlaması için 
gerçekçi son tarihtir” dedi.

Hristov, inşaatçının boru 
hattı inşaatının zamanın-
da tamamlanıp devreye 
alınacağına ve 1 Ekim’de 
boru hattından gaz veril-
meye başlanacağına dair 
güvence verdiğini belirtti.

Hatır lanacağı üzere 
temmuz ayı başında eski 
Başbakan Kiril Petkov ve 
Yunan mevkidaşı Kyria-
kos Mitsotakis, Yunanis-
tan ile doğal gaz ara bağ-
lantı boru hattının resmi 
açılışını gerçekleştirdiler. 
Ancak geçici bakanlar 
Hristo Aleksiev ve İvan 
Şişkov tarafından yapılan 
bir incelemede gaz bağ-
lantısının tamamlanmış 
olmaktan çok uzak oldu-
ğu tespit edildi. Aleksiev, 
inşaatın tamamlanmamış 
olduğuna dikkat çekti. 
Enerji Bakanı Hristov, ba-
sına yaptığı açıklamada, 
Azerbaycan’dan alınacak 
gazın eylül ayı başında 
boru hattından verilmeye 
başlamasının beklendiğini 
belirtti.

             Kırcaali Haber

Hükümet, Bulgaristan'ın Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma 
Örgütü'ne katılım süreci hakkında bir kararname kabul etti

Bakan la r  Kuru lu , 
Bulgaristan’ın Ekono-
mik İş Birliği ve Kalkın-
ma Örgütü'ne (OECD) 
katılımı için diyalog sü-
recinin organizasyonu 
ve tutarlılığı hakkında 
bir kararname kabul 
etti.
25 Ocak 2022 'de 

OECD Konseyi, katı-
lım için diyalog süre-
ci başlatma davetini 
alenen kabul eden 
Bulgaristan'ın da arala-
rında bulunduğu 6 aday 
ülke ile örgüte katılmak 
için diyalog başlatmaya 
karar verdi.
OECD Konseyi 'nin 

9-10 Haziran 2022'de 
bakanlar düzeyinde 
yaptığı toplantı çerçe-
vesinde Bulgaristan'ın 
OECD’ye katılımı için 
bir yol haritası kabul 
edildi. Yol haritası, de-
rinlemesine mekanik in-
celeme şartları da dahil 
olmak üzere başlatılan 
diyalog sürecinin para-
metrelerini içerir. Bu yol 

haritasının kabulü ile 
katılım süreci başlamış 
oldu. Bu gelişmenin hızı 
büyük ölçüde kurumlar 
arası olumlu ve verimli 
koordinasyona bağlıdır.
Bakanlar Kurulu ka-

rarnamesiyle katılım 
diyalogları sürecinde 
optimal başarı oranını 
sağlamak için bir orga-
nizasyonun kurulması-
nın, sorumlulukların ve 
kurumlar arası etkileşim 

yönteminin sistemleşti-
rilmesinin koordinasyo-
nunun planlanmasıyla 
mevcut koordinasyon 
mekanizması daha da 
geliştiriliyor ve güçlen-
diriliyor. Kararname, 
Bakanlar Kurulunun, 
Bakanlıklar Arası Koor-
dinasyon Mekanizması 
(MKM) Başkanı sıfatıyla 
Dışişleri Bakanı'nın yet-
kilerini, MKM'nin yapısı-
nı ve işlevlerini ve ayrı-

ca karar alma yöntemini 
düzenler.
Bakanlar Kurulu karar-

namesi, OECD’ye katı-
lım süreciyle ilgili ko-
nularda Bulgaristan'ın 
birleşik ulusal politika-
sının uygulanması için 
Bakanlıklar Arası Koor-
dinasyon Mekanizması-
nın işlevlerini ve Bakan-
lar Kurulu ile etkileşim 
yöntemini tanımlar.
           Kırcaali Haber

HÖH Çer nooçe ne  te ş k i l a t ı , 
Karadayı’yı Kırcaali bölgesinden liste 
başı milletvekili aday adayı gösterdi

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Çernooçene (Ye-
nipazar) İlçe Yönetim Kurulu’nun geniş katılımlı toplan-
tısında oybirliğiyle 2 Ekim’de yapılacak erken genel se-
çimler için HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı’nın 
liste başı olarak 9 Nolu Kırcaali Seçim Bölgesi millet-
vekili aday adayı gösterilmesine karar verildi.

Bedrie Gaziömer, HÖH’ün milletvekili aday adayları 
listesinde yer alacak adayların belirlenmesine ilişkin 
kural, prosedür ve kriterleri hatırlattı. Gaziömer, mil-
letvekili adayları seçilmesine ilişkin ana kriterin onların 
HÖH’ün ve liberalizm fikirlerini paylaşan, kamu otorite-

sine sahip seçilme şansı olan kişiler olması olduğunu 
vurguladı.

Toplantıda hazır bulunanlar, HÖH Çernooçene İlçe 
Başkanı Bedriye Gaziömer ve Çernooçene Belediye 
Başkan Yardımcısı Ferhat Ferhat’ı milletvekili aday 
adayları gösterdiler.

Toplantıya HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat, 
Çernooçene İlçe Başkanı Bedriye Gaziömer, Çerno-
oçene Belediye Başkanı Aydın Osman, ayrıca HÖH 
Gençlik Kolları Çernooçene İlçe Teşkilatı, yerel HÖH 
Kadın Kolları teşkilatı yönetimleri, HÖH’ten seçilen köy 
muhtarları ve Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Resmi Murat ve Belediye Başkanı Aydın Osman, 
yaptıkları selamlama konuşmalarında ekim ayı başın-
da yapılacak erken parlamento seçimlerinde partinin 
yerel teşkilatlarının azami düzeyde seferber edilmesini 
beklediklerini kaydettiler.

HÖH Kırcaali İl Başkanı, HÖH’ün Çernooçene teşki-
latının yıllar boyunca iyi bir iş çıkarılmasına ve maksi-
mum sonuçlar elde edilmesine bir örnek teşkil ettiğine 
dikkat çekti.

Kırcaali ilinde HÖH’ün daha 6 ilçe teşkilatının geniş 
katılımlı toplantıları yapılacak.



  Kırcaali Haber 724 Ağustos 2022 HABERLER

Başbakan Yardımcısı Pekanov: Bulgaristan, Toparlanma ve 
Sürdürülebilirlik Planı kapsamında 3,7 milyar leva yardım bekliyor

Avrupa Fonları Yöneti-
minden Sorumlu Başba-
kan Yardımcısı Atanas 
Pekanov, basın mensup-
larına yaptığı açıklamada, 
“Kabine, önümüzdeki ay-
larda Ulusal Toparlanma 
ve Sürdürülebilirlik Planı 
kapsamında çeşitli pro-
sedürlere göre 3,7 milyar 
levanın üzerinde fon alı-
mını savunmak için çalı-
şacak. Bu önemli finansal 
kaynağın sağlanması için 
bir taahhüt ve sorumluluk 
aldık. Bu fonları alabilme-
miz için, Avrupa Komisyo-
nu ile kararlaştırılan taah-
hütleri yerine getirdiğimizi 
bilmemiz için gerçek bir 
eyleme ihtiyacımız var” 
diye kaydetti.

Başbakan Yardımcısı, 
ekibinin geçen yıl Ulusal 
Toparlanma ve Sürdürü-
lebilirlik Planı'nı hazırla-
dığını ve şimdi Bakanlar 
Kurulu'nun bu planın ba-
şarılı bir şekilde uygulan-
masını sağlamak için ça-
lışacağını vurguladı. Plan 
kapsamındaki ilk ödeme 
için 22 önlemden 21'inin 
hayata geçirildiğini belir-
ten Başbakan Yardımcı-
sı, bir yatırım projesinde 
hala bazı sorunlar oldu-
ğunu, ancak ekibinin bir 
çözüm bulmak için İçişle-

ri Bakanlığı ile yakın bir iş 
birliği içerisinde çalıştığını 
açıkladı.

Pekanov, Ulusal Topar-
lanma ve Sürdürülebilirlik 
Planı'nın yanı sıra operas-
yonel programları da sür-
dürülebilir bir ekonomiye 
ulaşmak için Bulgaristan 
için kilit öneme sahip 
olarak nitelendirdi. Bu 
amaçla plan kapsamında 
Avrupa Komisyonu'ndan 
ikinci ödeme talebi kapsa-
mında gerekli tüm önlem-
leri almamızı sağlayacak 
mevzuat değişiklikleri ha-

zırlanacak ve kabul edile-
cektir.

Başbakan Yardımcısı, 
“Geçici kabine olarak 
önümüzdeki haf talar-
da hedef imiz, bunları 
Brüksel'e rapor etmek zo-
runda olduğumuz zaman 
Bulgaristan'ın taahhütleri-
ni %100 yerine getirmesi 
için bu süreçleri hazırla-
maktır” diye vurguladı. 
Pekanov, “Bunun önü-
müzdeki yıllarda Topar-
lanma ve Sürdürülebilirlik 
Planı’nın uygulanması için 
sağlam bir temel ve eylem 

süreci oluşturmasını umu-
yoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı, 
“İkinci ödeme ile ilgili du-
rum çok daha ciddi. Bu-
nun için 22'si mevzuat 
değişikliği olmak üzere 66 
tedbiri hayata geçirmemiz 
gerekiyor. Şimdiye kadar 
sadece bir yasa kabul 
edildi - İstihdam Teşvik 
Yasası” diye uyardı.

Operasyonel program-
larıyla ilgili Pekanov, “İn-
san Kaynaklarının Geliş-
tirilmesi", "Gıda ve Temel 
Malzeme Desteği" ve 

"Eğitim" olmak üzere 3 
programın onaylandığını 
belirtti. Programların is-
tihdamı teşvik etmek ve 
beceri gelişimini, sosyal 
içermeyi ve eşit fırsatları 
teşvik etmek için doğru-
dan insanlara yatırım yap-
tığını kaydeden Başbakan 
Yardımcısı, “En muhtaç 
vatandaşlarımıza gıda 
desteği de gerçekleştire-
cek önemli bir unsurdur. 
Yıllar içinde bir uzman 
olarak Bulgaristan'ın yar-
dıma en muhtaç olanlara 
yeterince sosyal destek 
sağlayamadığı kanaatini 
dile getirdim ve umuyo-
rum ki bu durum önü-
müzdeki yıllarda değişe-
cek. Yeni doğan çocuklar 
için destek hedefleyen 
tamamen yeni iki önlem 
de öngörülmektedir” diye 
vurguladı.

Pekanov, geçici hü-
kümetin Bulgaristan'ın 
Ekonomik İş Birliği ve 

Kalkınma Teşkilatı'na ka-
tılımı için sıkı bir şekilde 
çalışmaya devam ettiğine 
dikkat çekti. Çalışmaları-
nın öncelikleri arasında 
ülkemizin Euro Bölgesi 
üyeliğine hazırlanması da 
olacağını belirten Başba-
kan Yardımcısı, “Dünya 
çok dinamik ve çalkantılı 
bir ortamda bulunuyor. 
Bulgaristan geri kalmasın, 
süreçlerin dışında kalma-
sın, bir daha kenarda kıyı-
da kalmasın. Bu nedenle 
bir değişiklik yaptık ve 
Maliye Bakanı ve Bulga-
ristan Merkez Başkanı 
ile birlikte Euro Bölgesi 
Üyeliğine Hazırlama Ko-
ordinasyon Konseyi'nin 
bir parçası olacağım. 
Önümüzdeki haftalarda 
bu konuda herhangi bir 
gecikme yaşanmamasını 
ve vatandaşların bilgilen-
dirilmesini sağlayacağız” 
dedi.

             Kırcaali Haber

Doç. Dr. Semra Doğan Ak, 
Ardino’da kişisel sergi açtı

Türkiye'den ressam Doç. Dr. Semra Doğan 
Ak, Ardino (Eğridere) Rodopska İskra Halk Kül-
türevi fuayesinde onlarca eserini sergiledi. Res-
sam kişisel sergisinde yağlı boya ve grafik port-
re çalışmalarını sunuyor. Sergi, 1.Ardino Günleri 
Şenliği 2022 programı kapsamında düzenlendi.

Serginin açılış töreninde Ardino Belediye 
Başkanı Müh.İzzet Şaban, Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram, Belediye Başkan Yar-
dımcısı Necmi Mümünhocov, ressamın babası 
Bekir Doğan hazır bulundu. Etkinliğe kasabanın 

konukları, ressamın dostları ve vatandaşlar da 
katıldı.  

Doç. Dr. Semra Doğan Ak, 1980 yılında 
Ardino'da dünyaya geldi. 1989 yılında Zorun-
lu Göç kapsamında anne ve babası Gülşen ve 
Bekir ile birlikte Türkiye'nin Uzunköprü şehrine 
göç etti. İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Akademisi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 
Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Bölümü’nde doktora yaptı. Halihazırda Ankara 
Gazi Üniversitesinde doktora yapmakta olan 
ressam Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Fakültesi’nde öğretim görevlisidir. Türkiye, Bul-
garistan ve İtalya'nın Rönesans’ın şehri olarak 
bilinen Floransa’da düzenlenen onlarca karma 
sergilere ve yarışmalara katıldı ve kişisel sergi-
ler açtı. 2019 yılında İstanbul'da düzenlenen Ak-
bank Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması'nda 
ödül kazandı. Evli, Renk adında bir kızı var.

HÖH’ün Kırcaali teşkilatı, 17 milletvekili aday adayı gösterdi
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Kırcaali 
İlçe Yönetim Kurulu’nun 
geniş katılımlı toplantı-
sında 2 Ekim’de yapıla-
cak erken genel seçim-
ler için HÖH’ün  9 Nolu 
Kırcaali Seçim Bölgesi 
milletvekili aday listesi-
ne HÖH Onursal Baş-
kanı Dr. Ahmet Doğan 
ve HÖH Genel Başkanı 
Mustafa Karadayı aday 
adayı gösterildi. Aday 
adayı gösterilen toplam 
23 kişiden 6’sı adaylığı 
reddetti. HÖH Kırcaali 
İl Yönetim Kurulu’na 17 
kişinin yer aldığı bir lis-
te gönderilecek. Listede 
yer alanlar arasında Dr. 
Ahmet Doğan, Mustafa 
Karadayı, HÖH Genel 
Başkan yardımcıları 
Dr. Müh. Hasan Azis 
ve Ahmet Ahmedov, 
HÖH Kırcaali İl Baş-
kanı Resmi Murat, Kır-
caali Belediye Meclis 
Başkanı Müh. Hüseyin 
Ahmet bulunuyor. Lis-
tede 47. Dönem Meclis 
milletvekilleri Mukad-
des Nalbant, Bayram 
Bayram, Adlen Şefket 
ve Müh. Pavlin Krıstev 
de yer alıyor. Toplan-

tıda oybirliğiyle HÖH 
Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı’nın liste başı 
olarak 9 Nolu Kırcaali 
Seçim Bölgesi millet-
vekili adayı adayı gös-
terilmesine karar verildi.   
HÖH Kırcaali İlçe Baş-

kanı Latif Rasim, katı-
lımcıları HÖH Merkez 
Karar Yönetim Kurulu 
tarafından 5 Ağustos’ta 
yapılan toplantıda alı-
nan kararlar hakkında 
bilgilendirdi. Toplantı-
da HÖH’ün milletvekili 
aday adayları listesinde 
yer alacak adayların be-
lirlenmesine ilişkin ku-

ral, prosedür ve kriterler 
ele alındı. Latif Rasim, 
Kırcaali'nin 2 Ekim se-
çimlerinde HÖH’ün böl-
geden beşinci milletve-
kili koltuğunu da elde 
edebilmesine katkıda 
bulunabilmesi için Kır-
caali teşkilatının sefer-
ber edilmesi çağrısında 
bulundu. HÖH Kırcaali 
Teşkilatı Başkanı, mil-
letvekili aday adaylığını 
reddedenler arasınday-
dı.
HÖH Kırcaali İl Baş-

kanı Resmi Murat, 
HÖH’ün en büyük teş-
kilatı olan Kırcaali teş-

kilatı üyelerine 2021'de 
yapılan üç Meclis ve 
Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde gösterdikle-
ri çabalarından dolayı 
teşekkür etti. Murat, 
bölgeden seçilen mil-
letvekillerine Mecliste 
yaptıkları aktif çalış-
malarından dolayı teb-
rik etti. HÖH Kırcaali İl 
Başkanı, erken genel 
seçimlerinde HÖH’ün 
bölgeden 5 milletvekili 
koltuğunu da elde et-
mek için eşsiz bir şansı 
olduğunu tahmin etti.
          Kırcaali Haber
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Ardino Günleri Şenliği, farklı kıtalardan 
binlerce Ardinoluyu bir arada buluşturdu

"Ardino (Eğridere) İçin El 
Ele" başlığı altında düzenle-
nen 1.Ardino Günleri Şenliği 
2022 ve Rodoplar’dan Temiz 
Gıdalar Festivali, Bulgaristan, 
Türkiye, Avrupa ve dünya-
nın farklı yerlerinden binler-
ce Eğridereliyi, kasabanın 
misafirleri ve sakinlerini bir 
arada buluşturdu. Etkinlik-
ler, Ardino Belediye Başkanı 
Müh. İzzet Şaban'ın himaye-
sinde gerçekleştirildi. Şenlik 
programının resmi konukları 
arasında Türkiye’den tüm 
kardeş belediyelerden he-
yetler yer aldı. Bursa Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Er-
dem, İstanbul Kartal Beledi-
ye Başkanı Gökhan Yüksel, 
Kırklareli Belediye Başkan 
Yardımcısı Arda Kolcular, 
Ardino’ya konuk oldular. Der-
nek Başkanı Yüksel Yurtse-
ver başta olmak üzere Bursa 
Eğridereliler Kültür ve Da-
yanışma Derneği ve dernek 
Başkanı Olcay Özgün başta 
olmak üzere İstanbul Bal-
kanlılar Kültür ve Dayanışma 
Derneği temsilcileri ve Bur-
sa Rumeli Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği Başkanı 

İbrahim Toprak de katılımla-
rıyla programı şereflendirdi-
ler. Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) Kırcaali İl Başkanı 
Resmi Murat ve 47. Dönem 
Halk Meclisi Milletvekilli Müh. 
Pavlin Krıstev, Ardino'nun 
yenilenen merkezinin baş ta-
sarımcısı Mimar Oleg Nikolov 
da konuklar arasında yer aldı.
Belediye Başkanı Müh. İz-

zet Şaban, 1.Ardino Günleri 
Şenliği 2022 ve Rodoplar’dan 
Temiz Gıdalar Festivali mü-
nasebetiyle Bulgar istan 
Cumhuriyeti Ulusal Beledi-
yeler Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Daniel Panov ve Mi-
ziya Belediye Başkanı Valya 
Berçeva tarafından birer teb-
rik mesajı aldı.
1.Ardino Günleri Şenliği 

2022 programı, son derece 
çeşitli eğitici, kültürel, spor ve 
yemek etkinlikleriyle doluydu.  
İki resim ve dikkat çekici 

fotoğraflardan oluşan bir fo-
toğraf sergisi açıldı. Rodops-
ka İskra Halk Kültür Evi fua-
yesinde yerli ressam Angel 
Bankov'un ve Türkiye’den 
ressam Semra Doğan Ak’ın 
kişisel sergileri açıldı. Merkez 

meydanda Rodop kasabası-
nın sakinleri ve misafirleri, 
“Taş Üzerine Taş" adlı fo-
toğraf sergisini görme fırsa-
tı buldu. Ardino’dan Özlem 
İsmailova'nın resim ve uy-
gulamalı sanat eserlerinden 
oluşan kişisel sergisi de bü-
yük ilgi uyandırdı.
Ardino bir kez daha mane-

viyatın merkezi ve edebiyat 
evi haline geldi. Ardino 6. 
Uluslararası Kardeşlik Ede-
biyat Forumu, ülkeden ve 
Türkiye'den şair ve yazarları 
bir araya getirdi.
Ardino’nun Türkiye’den kar-

deş şehirlerinden gelen ko-
nuklar, Belediye Müzesinde 
yapılan slayt gösterisi sunu-
mu ile 1907 Ardino doğum-
lu Sabahattin Ali’nin hayatı 
ve yaratıcılığı hakkında bilgi 
edinme fırsatı buldu.
Bu yıl ikincisi düzenlenen 

Rodoplar’dan Temiz Gıdalar 
Festivali, yerel süt, bal, şifalı 
bitki ve baharat vb. üreticile-
rin ürünlerini tanıttı.
"Doğal Zenginlikleri ve Kül-

tür ve Tarih Mirasını Yenilikçi 
Faaliyetlerle Yaygınlaştırarak 
Ardino-Cebel (Şeyhcuma) 
Yerel Gelişim Grubu Der-
neği ile Kirkovo (Kızılağaç)-
Zlatograd Yerel Gelişim Gru-
bu Derneğinin Hizmet Bölge-
lerinde Turizmin Teşvik Edil-

mesi" projesi kapsamında 
Rodoplar’ın Büyüsü Festivali 
gerçekleşti. Ziyaretçiler, ge-
leneksel yöresel yemeklerin, 
çeşitli yiyecek ve ürünlerin 
tadına bakma fırsatı buldular.
Festivalin ikinci son de-

rece önemli yönü kültürel 
programdı. Programa Tuna 
Nehri’nden Rodoplar’a uza-
nan bölgeden 40'tan fazla 
folklor ve müzik grubu ve 
bireysel sanatçılar katıldı. 
Kasaba merkezi Bulgar ve 
Türk türküleri, ritmik danslar 
ve enstrümantal performans-
larla çınladı. Kültürel oluşum-
larda yer alan tüm amatör 
sanatçılar, performansları 
ile seyircilerin kalbini fethet-
ti ve folklorun birlik köprüsü 
oluşturduğu kanıtladı. Kır-
caali, Smolyan (Paşmaklı), 
Haskovo (Hasköy), Stara 

Zagora (Eski Zağra), Şum-
nu, Razgrad (Hezargrad), 
Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık) 
bölgelerinden şarkı ve dans 
grupları sahne aldı. Şenlik 
kapsamında düzenlenen kül-
tür programı boyunca Ardino 
merkezinde uzun kıvrak ho-
ralar tepildi. Tüm katılımcılara 
katılım sertifikası verildi.
Plovdiv (Filibe) Ziraat Aka-

demisi öğretim görevlisi Ni-
kolay Çolakov'un sunduğu 
"Sağlıklı Bir Yaşam Tarzını 
Teşvik Etmek İçin Temiz Gı-
dalar" konulu sunum büyük 
ilgi gördü.
Küçük sahada oynanan 

futbol, satranç, masa tenisi, 
basketbol, tavla, briç gibi çe-
şitli branşlarda spor turnuva-
ları düzenlendi. Ayrıca son 
yılların en iyi Bulgar ve Avru-
pa filmlerinden oluşan listede 
yer alan film gösterimleri de 
yapıldı.
1.Ardino Günleri Şenliği 

2022 programı kapsamında 
yenilenen kasaba meydanına 
kurulan yeni sahneye çıkan 
Bulgar pop-folk müziğinin yıl-
dızları Desita ile Kamelia'nın 
yanı sıra ünlü pop şarkıcıları 
Diço ve Tedi Katsarova ile 
Türkiye'nin Marmaris şehrin-
den Group Digital Marmaris 
birer konser verdiler.
Ardino Belediye Başka-

nı Müh. İzzet Şaban, şahsı 
ve belediye yönetimi adına 
"Ardino İçin El Ele" başlığı 
altında düzenlenen 1.Ardino 
Günleri Şenliği 2022 prog-
ramının organizasyonu ve 
gerçekleştirilmesinde büyük 
emeği olan herkese teşekkür 
etti.


