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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan 
İçişleri Bakanı İvan Demerciev İle Görüştü

Sarajevo Migration 2. Dialo-
gue (Saraybosna 2. Göç Di-
yalogu) Toplantısı için Bosna 
Hersek'te bulunan T.C. İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu 
ile Bulgaristan İçişleri Bakanı 
İvan Demerciev arasında ikili 
ve heyetler arası görüşmeler 
düzenlendi.

Görüşme, açık ve yapıcı bir 
diyalog ruhu içinde gerçek-
leşti. İki taraf, düzenli siyasi 
diyaloğa, içişleri alanındaki 
mükemmel işbirliğine çok 
değer verdiler. Ortak sınırın 
korunması ve göç süreçleri-
nin daha da etkin yönetimi, 
karşılıklı çıkarlar da dahil 

olmak üzere tüm konularda 
pragmatik ve etkili etkileşime 
hazır olduklarını ifade ettiler. 
İkili diyaloğun İçişleri Bakan 
Yardımcıları düzeyinde bir 
işbirliği mekanizması içinde 
sürdürülmesi konusunda an-
laşmaya varıldı.
                    Kırcaali Haber

Büyükelçi Sekizkök, 
BAHAD Heyetini Ağırladı

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök Balkanlar’da 
Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD) he-
yetini ağırladı.

BAHAD Bulgaristan’da komünist rejim döneminde 
Belene’de yaşanan insan hakları ihlalleri hakkında büyük bir 

hukuk mücadelesi sürdürmektedir.
Büyükelçi Sekizkök sosyal medyadan yaptığı açıklamasın-

da, “Belene kampı mağdurlarının adalet arayışının başarıyla 
sonuçlanacağına ve adaletin tecelli edeceğine yürekten ina-
nıyoruz.” diye ifade etti. KH

Büyükelçi Sekizkök, Başmüftülük 
Heyetini Kabul Etti

Başmüftü Mustafa Haci ve Yüksek İslam Şurası Başkanı 
Vedat Ahmet başkanlığındaki Bulgaristan Müslümanları Di-
yaneti yönetimi Büyükelçi Aylin Sekizkök’ü ziyaret etti.

Büyükelçi Sekizkök sosyal medyadan yaptığı açıklamasın-
da, “Bulgaristan’daki soydaşlarımızın en önemli yapılanma-
larından olan Müslümanlar Diyaneti ile güçlü ve köklü işbir-
liğimizin gündemindeki konuları ele aldık. 

Müslümanlar Diyaneti’nin ve soydaşlarımızın her daim ar-
kasındayız.” diye ifade etti. KH
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Koca Yusuf yağlı güreş turnuvasının birincisi Tanju Gemici oldu
Şumen’e (Şumnu) 

bağlı Hitrino (Şeytan-
cık) ilçesinde Koca Yu-
suf anısına düzenlenen 
yağlı güreş turnuvasının 
sekizincisi geçen hafta 
cumartesi günü yapıldı.  
Bulgaristan, Türki-

ye, Kuzey Makedon-
ya, Moldova, Roman-
ya,  Arnavut luk ve 
Yunanistan’dan gelen 
pehlivanlar, pandemi-
den dolayı iki yıl ara-
dan sonra düzenlenen 
müsabakada kıyasıya 
mücadele etti.
Tü r k i ye ’n i n  Ada -

na, Ceyhan, Kavak-
lı, Büyükmandıra ve 
Manisa’dan heyetler, 
göçmen derneklerinin 
temsilcileri etkinliğe 
teşrif etti.
Turnuva öncesinde 

Koca Yusuf Evi Müze-
si’ndeki heykeli önünde 
çelenk töreni gerçekleş-
tirildi. Daha sonra yağlı 
güreşlerin yapıldığı ala-
na geçildi.

Yüzlerce vatandaşın 
katıldığı turnuvanın 
açılışı Hitrino Beledi-
ye Başkanı Nuridin İs-
mal tarafından yapıldı.  
Herkese “Hoş geldiniz” 
diyerek konuşmasına 
başlayan İsmail, “Bu 
etkinliğin yıllardır orga-
nize edilmesinde emeği 

geçen herkese teşek-
kürlerimi sunuyorum. 
Önümüzdeki yıllarda da 
hep beraber olabilmek 
için çaba sarf edeceği-
mizi belirtmek isterim”, 
dedi.
Geleneksel olarak ala-

na önce en küçük pehli-
vanlar çıktı. Daha sonra 

turnuva yaş gruplarına 
göre devam etti.
Turnuvanın birincisi 

Tanju Gemici, ikincisi 
Ünal Karaman, üçün-
cüsü Semih Turgut 
ve dördüncüsü Burak 
Şahin oldu. Dereceye 
giren tüm pehlivan-
lar Türkiye’den katıldı. 

Herkese para ödülü ve 
Türkiye Cumhuriyeti 
Spor Bakanlığı Güreş 
Federasyonu madalya-
ları verildi.
Hitrino Belediye Baş-

kanı Nuridin İsmal, ken-

disinin adına yarışan, 
ancak bu yıl hasta oldu-
ğundan dolayı yarışa-
mayan Osman Gazi’ye 
500 leva ödül verdi.
Büyük ödülün sahibi 

Tanju Gemici oldu.

Ardino Belediye Meclisi yılın ilk yarısında bütçenin 
cari uygulanmasına ilişkin raporu onayladı

Ardino (Eğridere) Be-
lediye Meclisi olağan 
toplantısını gerçekleş-
tirdi. Toplantı günde-
minde 17 madde vardı. 
Belediye Meclis üyeleri, 
Ardino Belediyesi büt-
çesinin cari uygulama-
sına ve yılın ilk altı ayı 
için Avrupa Birliği (AB) 
fonlarından sağlanan 
kaynakların tutulduğu 
belediyenin banka he-
saplarına ilişkin bilgileri 
inceledi ve oybirliğiyle 
kabul ettiler.
Yerel Meclis, Bele-

diye Başkanı Müh. 
İzzet Şaban'a 2014 
- 2020 Dönemi İnsan 
Kaynaklarının Geliş-
tirilmesi Operasyonel 
Programı kapsamında 
doğrudan mali yar-
dım verilmesine ilişkin 
BG05M9ОР001-2.119 
Koruyucu Bakım Hiz-
meti+ Bileşen 3 Pro-
sedürü kapsamında № 
BG05M9ОР001- 6.002-
0034-С01 sözleşme 
imzalanan "Ardino İlçe-
sinde Koruyucu Bakım 
Hizmeti+" projesinin 6 
ay uzatılması ile bağ-
lantılı olarak belediye 
şirketi olan Ev Ortamın-
da Hizmetler Merkezi 
aracılığıyla genel eko-
nomik çıkar sağlayan 
bir hizmet olarak (YOİİ) 

koruyucu bakım hizmeti 
sağlanmasını emretme-
si için yetkilendirdi.
Proje uygulamasıyla, 

koronavirüsten en fazla 
risk altında olan kişi-
lerin evlerinde saatlik 
mobil entegre sağlık 
ve sosyal hizmetlerin 
sağlanmasına yönelik 
desteğin devam ettiril-
mesinin yanı sıra sos-
yal hizmetlerin sosyal 
uyum için adaptasyonu-
na destek sağlanmak-
tadır. Devlet tarafından 
devredilen hizmetler 
ve COVID-19'un yayıl-
masıyla ilgili benzeri 
görülmemiş zorluklara 

yanıt olarak faaliyetler. 
Proje, koronavirüsten 
en fazla risk altında 
olan kişilerin evlerinde 
saatlik mobil entegre 
sağlık ve sosyal hiz-
metlerin sağlanmasına 
yönelik desteğin deva-
mının yanı sıra devlet 
tarafından devredilen 
sosyal hizmetlerin ve 
Covid-19'un yayılma-
sıyla ilgili benzeri gö-
rülmemiş zorluklara 
yanıt olarak faaliyetlerin 
uyarlanması için destek 
sağlamaktadır.
Meclis üyeleri, Müh. 

İzzet Şaban'ın 2022 
Yılı Sermaye Harcama 

Programı'nda yer alan 
projeler listesinde ayrı 
projeler arasında  tela-
fi edilmiş değişiklikler 
yapma önerisini onay-
ladı.
Belediye Meclisi, Bele-

diyenin düzenlediği kül-
türel etkinliklere ilişkin 
yıllık etkinlik takviminde 
kalıcı olarak yer alması 
üzere "Ardino İçin El 
Ele" sloganı altında Ar-
dino Günleri Şenliği ve 
"Rodop Dağları’ndan 
Temiz Gıdalar Festivali 
düzenlenmesi ve yü-
rütülmesi için ilgili yılın 
ikinci haftası belirlendi.
          Güner ŞÜKRÜ

2023 yılı yoksulluk 
sınırı belirlendi

Ulusal Üçlü İş Birliği Konseyi (NSTS) toplantısın-
da basına açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanı Lazar Lazarov, 2023 yılında yoksul-
luk sınırının 504 leva olarak belirlendiğini duyurdu.

NSTS toplantısının başında Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Bakan Yardımcısı Nadya Klisurska, 
“2023 için yoksulluk sınırının 504 leva olmasını 
öneriyoruz. Artış yüzde 22 olup Eurostat verileri 
ile uyumludur” diye kaydetti.

Klisurska, sendika ve iş dünyası temsilcilerinin 
katıldığı toplantıda artışın önerildiği metodolojinin 
Eurostat'ın Gelir ve Yaşam Koşulları İstatistikleri 
(EU-SILC) anketi sonuçalrına dayandığını açıkladı. 
Bakan Yardımcısı, Covid-19 pandemisinin etkile-
rinin ve enflasyondaki artışın, yeni bir yoksulluk 
sınırının belirlenmesini gerektiren ön koşulların bir 
parçası olduğunu söyledi.

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyo-
nu (KNSB) İcra Sekreteri Asya Goneva, %22'lik bir 
artışın etkileyici bir şey olduğunu, ancak sendika-
nın yoksulluk sınırının 541 leva olması gerektiğine 
inandığını belirtti.

Podkrepa Emek Konfederasyonu Başkanı Eko-
nomi Danışmanı Vanya Grigorova, yoksulluk sını-
rının artırılmasını desteklediğini, ancak Eurostat 
anketine dayalı metodolojinin kusurlu olduğuna 
inandığını belirtti. Uzman, “Metodolojinin değişti-
rilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Grigorova, “Çalkantılı enflasyonist süreçler, yok-
sulluk sınırına bir şekilde yansıtılmalı. Ancak bu 
metodolojide değişiklik yapılmasını gerektirir. Ge-
çici bir hükümetin gerçekleştiremeyeceği bir deği-
şiklikten bahsediyorum” diye kaydetti.

Klisurska, “Bu gelir anketine dayalı olarak yok-
sulluk sınırının belirlenmesi, engellilere verilen 
mali destek miktarlarını da etkileyecek” dedi. Ba-
kan Yardımcısı, Engelliler Hakkında Kanun kapsa-
mında yüzde 50'nin üzerinde engellilik derecesine 
sahip olan tüm kişilerin (yaklaşık 670 bin kişi) yok-
sulluk sınırına göre mali destek alacağını açıkladı.

Klisurska, “Belirlenen yoksulluk sınırının sosyal 
yardım sistemine de etkisi olacaktır” dedi. Bakan 
Yardımcısı, Avrupa Komisyonu'nun Bulgaristan'a 
sosyal yardım miktarlarının garanti edilen asgari 
gelir düzeyine dayanmasını değil, yoksulluk sınırı 
ve sosyal yardım miktarlarının birbirine bağlanma-
sını tavsiye ettiğini hatırlattı. Klisurska, “Bu, Ulusal 
Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı’nda da ciddi 
bir reform olarak belirlendi” diye  sözlerine ekledi.

İş dünyası temsilcileri, önerilen yoksulluk sınırı 
konusunda hemfikir olduklarını ifade ettiler.
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Bulgaristan yıl sonuna kadar 
Schengen’e kabul edilmeyi bekliyor

Kamu Düzeni ve Gü-
venl iğ inden Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı ve 
İçişleri Bakanı İvan De-
merdjiev, Avrupa Birliği 
(AB) Konseyi Çek Dönem 
Başkanlığı’nın girişimiyle 
Prag'da Schengen'in ge-
nişletilmesine yönelik bir 
toplantıya katıldı.

To p l a n t ı n ı n  a m a -
cı, AB Konseyi Çek 
Başkanlığı'nın yanı sıra 
Bulgaristan hükümetinin 
de bir önceliği olan Bul-
garistan, Romanya ve 
Hırvatistan'ın Schengen'e 
katılımıyla ilgili belirli 
adımları belirlemektir.

Toplantıya Çek Cum-
hur iyet i  İç iş ler i  Ba -
kanı Vit Rakusan ve 
Bakan Demerdj iev ’ in 
yanı sıra Romanya ve 
Hırvatistan’ın içişleri ba-
kanları Lucian Nicolae 
Bode ve Davor Božinović 
de katıldılar.

Demerdjiev, toplantıda 
yaptığı konuşmada, “Bu 
toplantıyı Schengen'e 
kabulümüz için bir baş-
ka olumlu gelişme sinyali 
olarak kabul ediyoruz” 
diye kaydetti. Başbakan 
Yardımcısı, AB Konseyi 
Çek Dönem Başkanlığı ve 

bizzat Bakan Rakushan'a 
aralık ayında katılım kara-
rının Avrupa Konseyi tara-
fından kabul edilmesine 
ilişkin iddialı planın ger-
çekleştirilmesine yönelik 
taahhüt, destek ve aktif 
eylemler için teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı, 
Bulgaristan hükümeti-
nin bu hedefe ulaşma 
taahhüdünü vurguladı. 
Bulgaristan'ın katılımının 
Schengen Bölgesi’nde 

daha fazla güvenliğe kat-
kıda bulunacağına olan 
inancını dile getirdi. Ayrı-
ca ülkemizin 2011 yılında 
üyelik şartlarını yerine 
getirdiği gerçeği dikkate 
alındığında adil olacağı-
nı belirten Demerdjiev, 1 
Ocak 2023'ten itibaren 
Bulgaristan'ın kara, deniz 
ve nehir sınırlarında, Mart 
2023'ten itibaren ise hava 
sınırlarında tüm Schen-
gen Anlaşması hüküm-

lerini uygulamaya hazır 
olacağına dair güvence 
verdi.

Başbakan Yardımcısı, 
ülkemizin Schengen'in 
güvenliğini garanti altına 
almak için AB'nin dış sı-
nırlarında yaşanan tüm 
zorluklarla başa çıktığını 
kaydetti. Toplam göçmen 
baskısının %95'ini taşı-
yan Bulgaristan-Türkiye 
sınırının korunmasını güç-
lendirmek için önlemler 

alındı. En hassas dış çı-
kış sınırı olan Bulgaristan-
Sırbistan sınırında bir dizi 
önlem uygulanmaktadır.

Demerdjiev, “Bulgaris-
tan, polis iş birliğinde pro-
aktif ve güvenilir bir ortak 
olup Schengen Bilgi Sis-
teminin aktif bir kullanıcı-
sıdır. Ülkemiz, yıllar içinde 
ön saflarda yer alan bir 
üye ülke olarak sorumlu-
luklarını üstlenmek için 
çok çaba ve kaynak har-
cadı” dedi.

Başbakan Yardımcısı, 
karşılıklı güvenin bir işa-
reti olarak Bulgaristan'ın 
sınır yönetimi ve polis iş 

birliği alanındaki en son 
Schengen başarılarının 
uygulanma derecesini 
belirlemek için Avrupa 
Komisyonu’nun  koordi-
nasyonunda bir uzmanlar 
ekibini ağırlamaya hazır 
olduğunu açıkça beyan 
etti.

Demerdjiev, AB Kon-
s e y i  Ç e k  D ö n e m 
Başkanlığı’nın desteğinin 
son derece önemli olaca-
ğını belirterek,  ülkemizin 
mümkünse yıl sonuna 
kadar Schengen'e başa-
rılı bir şekilde katılma ar-
zusunu bir kez daha teyit 
etti.

İlhan Küçük: Bulgaristan'ın yıl sonuna 
kadar Schengen üyesi olmasını umuyorum

Avrupa Birliği (AB) Par-
lamentosu milletvekilleri 
ile AB Komisyonu Başka-
nı Ursula von der Leyen’in 
katılımıyla gerçekleştirilen 
AB’nin durumuna ilişkin 
tartışma toplantısında ele 
alınan konular arasında 
AB'nin enerji krizi, yol-
suzluk, yüksek elektrik 
fiyatlarıyla başa çıkma 
planları ve AB ekonomi-
sine yatırımlar vardı.

Avrupa Komisyonu'nun 
çabalarını destekleyen AB 
Parlamentosu Milletvekili 
İlhan Küçük Avrupa'nın 
hem içeride hem de dışa-
rıda birleşmesi gerektiğini 
belirtti.

Küçük’ün ifadesine göre, 
AK’nin siyasi bir topluluk 
oluşturma önerisi iyi, an-
cak Batı Balkanlar AB'nin 
ayrılmaz bir parçası olma-
lıdır.

AP Milletvekili, “Siyasi 
bir topluluk oluşturma ve 
yeni dostluklar ve ortaklık-
lar yaratma fikrini gerçek-
ten beğeniyorum. Ancak 
Batı Balkanları bu siyasi 
topluluğun bir parçası 
olarak algılayamıyorum. 
Benim için bu bölgedeki 

ülkeler AB'nin ayrılmaz 
bir parçası olmalılar. Ta-
rihsel ve coğrafi olarak 
Avrupa'ya ait olan bu ül-
kelerin AB'nin bir parçası 
olmalarını istiyorum. Ne-
siller boyu hem Avrupalı 
hem de ulusal politikacılar 
bunun için çalışıyor” dedi.

AB’nin önündeki en 
büyük zorluğun 2024'te 
Avrupa'nın nasıl farklı gö-
rüneceği sorusunun ce-
vabını bulmak olduğunu 

belirten AP Milletvekili, 
AK’nin vatandaşların fi-
kirlerinin yer bulabilece-
ği gerçek bir Avrupa’nın 
Geleceğine İlişkin Kon-
vansiyon oluşturma fik-
rini memnuniyetle karşı-
ladığını dile getirdi. Kü-
çük, Bulgaristan'ın yıl 
sonuna kadar Schengen 
Bölgesi’ne tam üye olma-
sını umduğunu ifade etti.

Komisyon Başkanı Ursu-
la von der Leyen yaptığı 

konuşmada, milletvekille-
rine bir dizi yeni girişim ve 
önümüzdeki haftalarda ve 
aylarda gelecek yasama 
girişimleri için niyetleri 
sundu.

AB Komisyonu Başkanı 
Ursula von der Leyen, mil-
letvekillerine önümüzdeki 
hafta ve aylarda bir dizi 
yeni girişim ve yasama gi-
rişimine yönelik niyetlere 
ilişkin bilgiler sundu.  

             Kırcaali Haber

AB’den sosyal ödemeler ve 
Ukraynalı mültecileri desteklemek 

için 55 milyon avro
Avrupa Komisyonu, yaptığı açıklamada Bulgaristan’a 

sosyal yardım ödemeleri için Avrupa Sosyal Fonu ara-
cılığıyla 55 milyon avro ödenek ayrılacağını duyurdu.

18,6 milyon avro, hassas grupların gıda ve temel 
ihtiyaçlarını karşılayacak. Ukraynalı mülteciler de bun-
lardan faydalanabilecekler. Onlar, kuponlarını çocuklar 
için yiyecek, giyecek ve okul malzemeleri ve diğer te-
mel ihtiyaçlar için değiştirebilecekler.

36,4 milyon avro da işleri korumaya ve engelli-
ler için bakım hizmetlerini iyileştirmeye yönlendiri-
lecek. Bunların 23,8 milyon avrosu (yaklaşık 2/3), 
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaçan 9000 kişinin 
Bulgaristan’ın işgücü piyasasına entegre olmalarına 
yardımcı olan "Dayanışma Projesi"ni destekleyecek. 

Proje ayrıca psikolojik destek, kariyer rehberliği ve is-
tihdam danışmanlığı hizmetleri de sunmaktadır.

Küçük bir kısmı REACT-EU mali yardım mekaniz-
ması yoluyla uyum fonlarından sağlanan para, AB'nin 
Pandemiden Toparlanma Planı kapsamında geliyor. 
Programın ana bölümü olan Ulusal Toparlanma ve 
Sürdürebilirlik Planı’na göre, Bulgaristan hala hüküme-
tin talep ettiği 1,37 milyar avroluk ilk ödemenin onayını 
bekliyor.

Bulgaristan hükümetinin verilerine göre, ülkede 21 
000'i devlete ait sosyal tesislerde barınan ve geri ka-
lanı kiralanan evlerde kalan 85 483 Ukraynalı mülteci 
var.

Mülteciler Ajansı Başkanı Mariana Toşeva’nın verdiği 
bilgiye göre, Bulgaristan'da 5 binin altında Ukraynalı 
mülteci çalışıyor.

Ağustos ayının sonunda Avrupa Komisyonu, 
Bulgaristan'ın Covid-19 önlemlerinin maliyetlerini kar-
şılamak için başka bir sosyal program kapsamında 
460 milyon avroluk bir borç talep ettiğini duyurdu.

Bu mali kaynaklar, 2020’de Covid-19 salgını sırasın-
da AB ülkelerinde uygulanan sosyal önlemleri destek-
lemek için oluşturulan SURE (Acil Durumda İşsizlik 
Risklerini Azaltmak için Avrupa Geçici Destek Aracı) 
finansal aracı kapsamında sağlandı.
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Bulgaristan İnşaatçılar Odası Kırcaali Şubesi’ne 
Kırcaali Belediyesi Altın Arması Ödülü

Bulgaristan İnşaatçılar 
Odası (KSB) Kırcaali Şu-
besi, kuruluşunun 30. yıl 
dönümünü kutluyor. Ar-
pezos Otel Kompleksi’nde 
düzenlenen kutlama prog-
ramına konuk olan Bele-
diye Başkanı Dr. Müh. 
Hasan Azis, KSB Kırca-
ali Şubesi Başkanı Müh. 
Emil Mladenov’a örgütün 
genel olarak gerçekleştir-
diği faaliyetlerden dolayı 
Kırcaali Belediyesi Altın 
Arması Onur Nişanı ile 
onurlandırdı.

KSB Kırcaali Şubesi’ne 
üye 150 inşaat şirketi bu-
lunmaktadır. Örgütün üç 
üyeli bir Denetleme Kuru-
lu var. Örgüt bu yapısıyla 
KSB tarafından hazırla-
nan bir kanun kapsamın-
da kuruluşundan bu yana 
15 yıldır varlığını sürdür-
mektedir. Kanun tasarısı 
Kırcaali'den bir milletvekili 
tarafından Halk Meclisine 
sunuldu. Şimdiye kadar 
KSB Kırcaali Şubesi’nin 
başkanlığını iki kişi yaptı: 
Müh. Emil Mladenov ve 
artık aramızda olmayan 
Aleksandır Elinov-Sadık.

Müh. Mladenov, yaptığı 
konuşmada, örgütün ku-
ruluşuna değindi. 30 yıl 
önce sivil toplum derneği 
olarak kuruldu. Dernek 
kurma fikri bundan aylar 
önce eski bir bakan yar-
dımcısı tarafından verildi. 
Kırcaali'de bir düzine me-
raklı kişilerin girişimiyle 
kurulan derneğin kuru-
cuları arasında Panteley 
Sivkov; Aleksandır Eli-
nov-Sadak; Erol Behçet 
Kasim; Atanas Küprüci-

ev, Valeri Haciyski yer 
aldı. KSB Kırcaali Şube 
Başkanı, “Başlangıçta ör-
gütümüze üye şirket sayı-
sı azdı, ancak hızla arttı. 
Bugün ülkedeki en etkili 
örgütlerden biri haline gel-
di. Bulgaristan İnşaatçılar 
Odası’na bağlandı. Faali-
yetleri açısından Kırcaa-
li'deki şube, ülkedeki en 
büyük KSB şubelerinin 
hemen yanında yer alı-
yor” diye vurguladı. Müh. 
Mladenov, Bulgaristan'da 
nüfus bakımından 16. sı-
rada yer alan Kırcaali gibi 
bir şehrin geçtiğimiz yıl 
konut inşaatı açısından 
4'üncü sırada yer aldığına 
dikkat çekti.

KSB Kırcaali Şube Baş-
kanı, “Kırcaali kendinden 
emin bir şekilde ilerliyor. 
En küçük şirketlere bile 
çalışma şansı verdik” 
dedi. Kırcaali bölgesinde 

son derece kalifiye in-
şaatçıların bulunduğuna 
dikkat çeken Müh. Mla-
denov, onların Batı Avru-
pa ülkelerinde çalışarak 
uzmanlaştığını ve buraya 
geri döndüklerinde yeni 
teknolojileri uyguladıkla-
rını belirtti.

KSB Kırcaali Şube Baş-
kanı, Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Dr. Hasan 
Aziz'in şehrin kentleşme-
si ve inşaat şirketlerinin 
sorunlarının çözülmesin-
deki büyük rolüne vurgu 
yaparak, kendisine KSB 
Kırcaali Şubesi adına te-
şekkür etti.

Selamlama konuşması 
yapan Belediye Başka-
nı Dr. Müh. Hasan Azis, 
KSB Kırcaali Şubesi’nin 
Kırcaali'nin iyiliği için var 
olmasını, bugünü ve ge-
leceği inşa etmesini ve 
şehrin tarihini koruma-

sını diledi. KSB Kırcaali 
Şubesi’nin kuruşunun yıl 
dönümünün aynı zaman-
da bilanço yapma zama-
nı olduğuna dikkat çeken 
Belediye Başkanı, örgü-
tün gelişimini ülkenin AB 
üyeliğine bağlı olarak iki 
aşamaya ayırdı. Gelişme 
ile ayırt edilen AB’ye gir-
memizden önce ve ondan 
sonra iki dönem olduğu-
na dikkat çeken Dr. Müh. 
Azis, yerel şirketlerin ka-
tılımıyla sadece bölgesel 
değil, aynı zamanda ulu-
sal ve hatta uluslararası 
öneme sahip yapılar inşa 
edildiğini, onların bazıları-
nın sembol haline geldiği-
ni kaydetti.

Bu yapılardan birinin 
Arda Nehri üzerindeki 
Su Aynası kanalı inşaa-
tı olduğunun altını çizen 
Belediye Başkanı, “Bu 
proje, şehir planlamasını 

yansıtır. Aynı zamanda 
bir çevre sorununu da 
çözer. Modern zamanlar-
da inşa edilen ülkenin en 
büyük parkı olan Arpezos 
Parkı’nın iki etabının in-
şası için de ön koşuldur. 
Üreticiler Pazarı’nın in-
şaatı da yerel şirketlerin 
bir başarısıdır. Üreticiler 
Pazarı, Bulgaristan'da 
bu türden en büyük pa-
zar olup, üreticileri ve 
tüccarları destekler ve 
ülke sınırlarını aşar. Yerel 
şirketlerin Atık Su Arıtma 
Tesisi’nin inşaatına da 
katkısı oldu. Karmaşık, 
ama modern bir teknik 
tesistir” dedi.
B e l e d i y e  B a ş k a -

nı, Trakların taş şehri 
Perperikon'un sosyalleş-
mesini uluslararası öne-
me sahip önemli bir yapı 
olarak tanımladı. Projeler 
için operasyonel prog-
ramlar kapsamında ve 
ulusal bütçeden sağlanan 
mali kaynaklar kullanıldı. 
Kırcaali Belediyesi de 
yardım ediyor. Yeni 9 mil-
yon leva tutarında finans-
man desteği bekleniyor. 
Dr. Müh. Azis, Makaza 
Geçidi’nin açılmasını ve 
ona giden modern bir yo-
lun yapımını son derece 
önemli bir proje olarak 
tanımladı. Kırcaali Vali 
Yardımcısı olarak arazi 
kamulaştırma işlemlerine 
ilişkin faaliyeti yönettiğini 

hatırladı.
Belediye Başkanı, Kır-

caali Çevre Yolu projesi-
nin gecikmesini kurumlar 
arası zayıf iletişime bağ-
ladı. Sektör yetkilileri ile 
şehir yöneticilerinin bu 
konuda hemşehrilerine 
borçlu olduğuna dikkat 
çekti.
Dr. Müh. Azis, konuş-

masının sonunda be-
lediyemizin 2015-2017 
döneminde operasyonel 
programlar kapsamında 
proje uygulanmasında 
ülkedeki 265 belediye-
den ilk üçü arasında yer 
aldığını hatırlatarak, in-
şaatçılarla iyi iş birlikle-
rinden dolayı teşekkür 
etti. Belediye Başkanı, 
“Belediye Başkanı yerel 
potansiyeli geliştirmekle 
yükümlüdür. Bu prensip-
ten asla vazgeçmedim” 
diye vurguladı.
Emektar İnşaatçılar 

Kulübü Başkanı Müh. 
Cevdet Adem ve Kır-
caali Ticaret ve  Sanayi 
Odası Başkanı Alyoşha 
Sinabov, KSB Kırcaali 
Şubesi’nin kuruluşunun 
30. yıl dönümünü tebrik 
ettiler.  Belediye Başka-
nı ise örgütün yıldönü-
mü münasebetiyle Müh. 
Mladenov’a Rodop mima-
risine ait yapılar resme-
den bir tablo hediye etti.
                 G. KULOV

Mişevsko köyündeki yenilenen Halk 
Kültür Evi yeniden hizmete açıldı

Cebel (Şeyhcuma) ilçe-
sine bağlı Mişevsko (Kü-
çükviran) köyü sakinleri 
ve misafirleri, köydeki ye-
nilenen Halk Kültürеvi’nin 
açılış töreninde bir araya 
geldiler. Belediye Başkanı 
Necmi Ali, eski bir gele-
neğe göre açılış kurdele-
sini kestikten sonra yeni-
lenen Halk Kültürеvi’nin 
açılışının hayırlı uğurlu 
olması için küçük bir ba-
kır kapla yere su döktü. 
1936'da kurulan Rodops-
ka İskra Halk Kültürеvi, 
eğitsel ve kültürel faali-
yetlerini genişletmek için 
yeni bir vizyona ve fırsat-
lara sahiptir.

Necmi Ali, açılış töre-
ninde yaptığı konuşma-
da, “Her yatırımı dene-
yimliyoruz, çünkü ben ve 

ekibim her şeye sevgimizi 
katarak, büyük bir istekle 
yapıyoruz. Ve tabii ki, bu-
günümüzü kendimiz ve 
gelecek nesiller için inşa 
ettiğimiz anlayışıyla bunu 
yapıyoruz. Yüksek tem-
poda, profesyonelce çok 
çalışıyoruz, az parayla 

çok şey yapmaya çalışı-
yoruz, hem de güzel şey-
ler. Her Cebel ilçesi saki-
ninin hak ettiği en yüksek 
standartlarda olan şeyler 
yapmaya çalışıyoruz.” 
diye belirtti.

Belediye Başkanı, “Ha-
yat sadece sokaklar ve 

kaldırımlardan ibaret de-
ğil. Onlar önemli, ama 
aynı zamanda küçük 
hemşehrilerimizi gele-
ceğe hazırlayabilmek 
için sosyal hayatımıza 
ve kültürümüze de sahip 
çıkmalıyız. Onları bekle-
yen dünyada rekabetçi 
olmaları için hazırlamalı-
yız” diye sözlerine ekledi.
Tadilat çalışmaları ça-

tıda yapıldı, zemin kap-
lamalar yenilendi, tüm 
iç duvarlara alçı sıva uy-
gulandı ve boyandı, kapı 
ve pencere doğramaları 
değiştirildi, dış cephe bo-
yandı, koltuklar, aydınlat-
ma armatürleri yenilendi, 
asma tavanlar uygulandı, 
avlu alanı iyileştirildi.
              Kırcaali Haber

Ardino Belediyesi, "Bulgaristan'ı 
Bir l ikte Temizleyelim" 

kampanyasına katıldı
Ardino (Eğridere) Belediyesi, "Bulgaristan'ı Bir-

likte Temizleyelim" başlığı altında gönüllü temizlik 
çalışması düzenledi. Temizlik çalışması, 17 Eylül 
Dünya Temizlik Günü münasebetiyle yapıldı.

Belediye çalışanları, Arda Nehri’nin sağ kı-
yısındaki Ardino’dan Pravdolyub (Hatipler) kö-
yüne giden yolun, INTERREG V-A Yunanistan 
- Bulgaristan'ın Sınır Ötesi İş Birliği Programı 
kapsamında inşa edilen Şeytan Köprüsü yolun-
daki kameriyelerin yanı sıra Şeytan Köprüsü'nün 
etrafındaki arazilerin temizlenmesine yönelik ça-
lışmada aktif olarak yer aldı. Temizlik çalışmasına 
Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban da katıldı.

Ardino Belediyesi, temizlik çalışmasına katılan 
gönüllülere torba ve eldivenler sağladı.
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Мустафа Карадайъ в Кърджали: ДПС 
мисли дългосрочно, изпреварва времето

ДПС и з п р е в а р в а 
времето. Това зая-
ви председателят на 
Движението Мустафа 
Карадайъ, водач на 
кърджалийската листа 
на партията, по време 
на предизборна среща 
в областния град.
Пред препълнената 

зала Карадайъ даде и 
конкретни примери за 
това.
С грижа за България, 

за нашата страна, за 
бъдещето на децата 
ни от 2016 всички ние 
заедно се опитваме да 
възстановим нормал-
ността в политиката, 
каза Карадайъ. И при-
помни, че основната 
тема на доклада пред 
конференцията на 
Движението през 2016 
г. бе именно възстано-
вяването на нормал-
ността в политиката. 
Защото от 2009 г. мо-
делът на управление 
в страната бе проти-
вопоставяне, разде-
ление, омраза, нару-
шаване на правилата, 

на Конституцията и 
законите, на правата и 
свободите на гражда-
ните.
"Но заедно с това 

през 2016 г. приехме 
много важен документ 
- програмата ни с ак-
цент върху зелената 
икономика: чист въз-
дух, чиста вода, чисти 
храни, чиста енергия. 
Днес това са приори-
тетите на Европейския 
съюз.", заяви Карада-
йъ.
Ние пак изпреварих-

ме времето. Така на-
правихме още през 
1989 г. с мирните про-
тести, организирани от 

затвора от д-р Ахмед 
Доган, ускорихме па-
дането на комунисти-
ческия режим.
През 1991 година при 

наличието на Варшав-
ския договор от трибу-
ната на НС д-р Доган 
посочи посоката за 
развитие на страната и 
приоритетите й - член-
ството на България в 

НАТО и ЕС, припомни 
Карадайъ. И заяви, че 
тогава Движението по-
стигна съгласие по на-
ционалните цели меж-
ду парламентарните 
групи в парламента, а 
после и в обществото.
С програмата си за 

зелената икономика 
ние още през 2016 г. 
заявихме, че чрез въз-
обновяема енергия 
в дългосрочен план 
можем да постигнем 
енергийна независи-
мост. Нещо, за което 
говорим днес. Посо-
чихме, че с био земе-
делие и чиста иконо-
мика можем да имаме 

ускорено икономиче-
ско развитие. Но също 
така и да си гаранти-
раме продоволствена 
независимост, изтъкна 
Карадайъ.
Днес това са приори-

тетите на ЕС. И не е 
случайно, че Атидже 
Вели е в земеделската 
комисия на Европар-
ламента, а Искра Ми-

хайлова - в енергийна-
та, защото ние мислим 
дългосрочно, подчерта 
лидерът на ДПС.
И се обърна към Ис-

кра Михайлова с при-
зива: "Г-жо Михайло-
ва, кажете на всички в 
Брюксел, които оценя-
ват работата на ДПС и 
избират ДПС на ръко-
водни постове, вклю-
чително в Либералния 
интернационал, че 
ДПС е във времето, че 
ДПС изпреварва вре-
мето.".
Едни се опитват да 

живеят в носталгията 
по отминали времена, 
които ние се надяваме 

никога да не се върнат 
- социализма. Другите 
живеят за отречените 
модели на джипката и 
опитите за авторитар-
на система - ние още 
през 2017 г. казахме: 
демонтаж на модела 
ГЕРБ. Третите - слу-
чайни минувачи, каз-
ват ние дойдохме да 
се учим. Че нашата 
Родина да не им е ла-
боратория, заяви Ка-
радайъ. И подчерта: 
"От тази гледна точка 
ДПС е във времето. 

ДПС работи дори из-
преварващо във вре-
мето, а онези не са във 
времето, дори не са в 
час.".
За нас политическата 

криза е от 13 години. 
От 2009 гледаме как 
се руши държава, дър-
жавност и демокрация, 
заяви още Карадайъ. 
И подчерта, че имен-
но затова ДПС работи 
за възстановяване на 
нормалността в поли-
тиката. Това означава 
да премахнем полити-
ката на реваншизъм, 
на разделителни ли-
нии, на противопос-
тавяне и разделение, 
на омразата, допълни 
Мустафа Карадайъ.
Ние казваме вмес-

то лъжа да има на-
ционални приоритети 
и национални цели, 
вместо омраза - да има 
диалог между партии-
те, парламентарните 
групи, институциите. 
Нека противопоставим 
на разделението диа-
лога и съгласието по 
националните цели и 
приоритети. Съедине-
нието, защото съеди-
нението прави силата, 
заяви лидерът на ДПС.

Той посочи, че стра-
ната ни две години 
няма оперативни про-
грами за европейските 
инвестиции, защото 
експертите на ДПС, 
които подготвиха доку-
ментите в първите два 
програмни периода, не 
са във властта, за да 
ги напишат.
За целия трети опе-

ративен период про-
ектите на Кърджали 
са за малко над 600 
милиона лева. Спеш-
ните проекти, които 
имат нужда от финан-
сиране веднага, са за 
111 млн. лв., съобщи 
Карадайъ. И подчер-
та, че днес общините 
в България се налага 
да правят и това, което 
е ангажимент на дър-
жавата, за да решат 
проблемите на хора-
та. Защото държавата 
има възможности, но 
не ги ползва.
ДПС е № 1, дошло е 

време и България да 
бъде № 1, каза Муста-
фа Карадайъ.

Купуването и про-
даването на гласове 
е престъпление!

Мустафа Карадайъ почете паметта на Нури Адалъ
Лидерът на ДПС и 

водач на листата с 
кандидат-депутати 

в област Кърджали 
Мустафа Карадайъ 
почете паметта на 
Нури Адалъ, извес-
тен още като българ-
ския Нелсън Мандела 
заради 23-те години, 
които е прекарал в ко-
мунистически лагери 
и затвори. Пред ново-
открития паметник на 
героя в градския парк 

на Момчилград бяха 
поднесени венци и 
цветя. Паметта на 

Нури Адалъ беше по-
четена с едноминутно 
мълчание от кандида-
тите за народни пред-
ставители от листата 
на ДПС. Беше отслу-
жена кратка молитва.
Преди това канди-

датите за депутати 
и активисти на ДПС 
поднесоха венци и 
цветя пред първия в 

България паметник 
на жертвите на то-
талитарния режим, 

който се намира на 
централния площад 
в Момчилград. Пред 
монумента бяха пус-
нати 11 бели гълъба 
като символ на мира 
и свободата.

Купуването и про-
даването на гласове 
е престъпление!
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Cumhurbaşkanı Radev: Yenilikçi üniversite 
bölümleri yarının liderlerini yetiştirir

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, Telekomünikas-
yon ve Posta Yüksek 
Okulu'nda (VUTP) dü-
zenlenen 2022-2023 yük-
seköğretim akademik yılı 
açılış töreninde öğrenci 
ve hocalarına yönelik se-
lamlama konuşmasında, 
“Yenilikçi bölümlerden 
mezun olan profesyonel-
ler yarının liderleri olacak-
lardır” diye kaydetti.

140 yıllık tarihinde Te-
lekomünikasyon ve Pos-
ta Yüksek Okulu'nun 
önemli başarılarını vur-
gulayan Cumhurbaşka-
nı, yüksek okulun hem 
Bulgaristan’da eğitimin 
gelişimi iç in hem de 
Osmanlı egemenliğin-
den  kurtuluş sonrası 
Bulgaristan'ın eğitim, si-
yasi ve ekonomik gelişi-
mi için önemli bir faktör 
olarak haberleşme sek-
törünün modernizasyonu 
için rolünün altını çizdi. 
Radev, “Telgraf istasyon-

ları ve postanelerde görev 
yapan eğitimli personel, o 
zamanki yeni Bulgaristan 
devletinin kalkınmasında 
öncüler arasında yer al-
makta ve yükselişine bü-
yük katkı sağlamışlardır” 

diye belirtti.
C u m h u r b a ş k a n ı , 

VUTP'nin bugüne dek 
hem devlet ve belediye 
kurumlarının çalışmaları 
hem de sanayi, tarım ve 
toplumsal hayat açısın-

dan son derece önemli 
bir alanda uzmanlar ye-
tiştirdiğine dikkat çekti. 
Radev, “Bugün herhangi 
bir ülkenin sosyal ve eko-
nomik gelişme düzeyi, 
iletişim ve haberleşme 

düzeyine bağlıdır. Bugün 
başarı, değiş tokuş edilen 
bilgilerin hızı ve hacmi, 
erişilebilirliği ve güvenliği 
ile ölçülmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı, VUTP 
yönetimini ve öğretim 
üyelerini üniversitenin iyi 
geleneklerini başarıyla 
korudukları ve onları en 
modern ve yenilikçi eği-
tim biçimleriyle başarıy-
la zenginleştirdikleri için 
tebrik etti. Üniversitenin 
aktif bilimsel araştırma 
faaliyetlerinin yanı sıra 
devlet ve toplumun diji-
tal ekonomiye geçişi için 
hayati önem taşıyan yeni, 
gelecek vaat eden uz-
manlık alanlarında eğitim 

veren bölümlerin geliştiril-
mesi için Bulgaristan’daki 
iş dünyası ve önde gelen 
uluslararası şirketlerle iş 
birliğinin altını çizen Ra-
dev, “Bulgaristan’da yük-
sek öğreniminin geleceği 
bunda ve buna giden yolu 
açan sizsiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı, bu yıl 
tam puanla üniversiteden 
mezun olan ve yeni eğitim 
öğretim yılı için en yüksek 
puanla kabul edilen öğ-
rencilere başarı belgele-
rini takdim etti.

Resmi törenin ardından 
Radev, üniversitenin aka-
demik yönetimi ile bir top-
lantı yaptı.

            Kırcaali Haber

Başkan Şaban, Rodopi Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışını yaptı

Ardino (Eğridere) Beledi-
ye Başkanı Müh. İzzet Şa-
ban, yerel Çok Yönlü Aktif 
Tedavi Hastanesi'nin bün-
yesinde yeni kurulan Ro-
dopi Fizik Tedavi ve Re-
habilitasyon Merkezi’nin 
açılışını gerçekleştirdi. 
Tıp Merkezi, hastane bi-
nasında 2. katta yer al-
maktadır. Açılış töreninde 
Müh. Şaban ile birlikte 
Belediye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram, Beledi-
ye Başkan Yardımcıları 
Necmi Mümünhocov ve 
Nasko Kiçukov, Rudozem 
(Palas) Rodopi Rehabili-
tasyon İhtisas Hastanesi 
(SBR) İdari İşler Müdürü 
Emine hazır bulundu.  

Belediye Başkanı, açılış 
töreninde yaptığı konuş-
mada yeni Tıp Merkezi'nin 
hastanedeki sağlık hiz-
metlerinin kalitesini ar-
tıracağını ve kapsamını 
genişleteceğini belirtti. 
Müh. Şaban, merkezin, 
tüm hastaneye başvuran 

hastaların ve ilçe sakin-
lerinin faydalanabileceği 
fizyoterapi ve rehabilitas-
yon alanındaki en modern 
donanıma sahip olduğunu 
kaydetti. Merkezin, Ulusal 
Sağlık Sigortası Kasa-
sı (NZOK) ile yapılan bir 
sözleşme kapsamında 
aile hekimi veya uzman 
bir doktor (ortopedi, nöro-
loji vb. uzmanlar) tarafın-
dan verilen fizyoterapi ve 
rehabilitasyon için 3 nolu  
hasta sevk belgesi ile ça-

lıştığı anlaşıldı.
Tıp Merkezi hizmetle-

rinden dejeneratif artrit 
hastalıklar, diskopati, disk 
hernisi, iltihaplı eklem ve 
yumuşak doku hastalıkla-
rı, travmatik yaralanmalar 
ve komplikasyonları, mes-
lek hastalıkları, sinüs has-
talıkları, pnömoni vb üst 
solunum yolu hastalıkları, 
inme sonrası rehabilitas-
yon, serebrovasküler has-
talık sonuçları, serebral 
palsi, merkezi sinir siste-

mi hasarları, merkezi sinir 
sisteminin enflamatuar 
hastalıkları, multipl skle-
roz, Parkinson hastalığı 
gibi periferik ve merkezi 
sinir sistemi hastalıkları 
olan hastalar yararlana-
bilirler.

Ardino kasabasından 85 
yaşındaki İsmail Ali'nin 
sırtında ve dizlerinde ağ-
rılar oluştu. Tedavisinin 
üçüncü gününde fizik te-
davi ve rehabilitasyon so-
nucunda rahatlama hisse-
diyor. Ardino’nun yaşlı sa-
kini, Dr. Semat Hasan ve 
Marina Velkova'ya yürek-
ten teşekkürlerini sunu-
yor. Ayrıca Belediye Baş-
kanı Müh. İzzet Şaban'ın 
şahsında Belediye yöneti-
mini de Beyaz Huş Ağacı 
Korusu’nun eleklerinde 
kurulu kasabada bu tür 
bir tedavi merkezi açma 
ve sağlık hizmetleri sun-
ma yönündeki girişimi için 
tebrik ediyor.

                Güner ŞÜKRÜ

İskeçe Müftülüğüne 
Mustafa Trampa seçildi

Batı Trakya'da, vefat eden İskeçe seçilmiş Müftü-
sü Ahmet Mete'nin yerine İskeçeli ilahiyatçı Mustafa 
Trampa seçildi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Baş-
kanı ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, 
düzenlediği basın toplantısında, İskeçe'de yapılan 
müftü seçiminde halkın desteğinin büyük bölümünü 
alan Mustafa Trampa'nın, İskeçe'nin seçilmiş müf-
tüsü unvanına hak kazandığını açıkladı.

Şerif, İskeçe bölgesinde 83 camide Cuma namazı 
sonrasında el kaldırma usulüyle yapılan oylamaya 7 
bin 320 kişinin katıldığını, bunlardan 2 bin 570'inin 
tercihlerini Mustafa Kamo'dan yana yaptıklarını, 4 

bin 750 kişinin Mustafa Trampa'dan yana oy kullan-
dığını söyledi.

Toplantı sonunda düzenlenen kısa törende Mus-
tafa Trampa'ya müftülük cübbesini giydiren Şerif, 
"Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın, hep birlikte 
daha güçlü olacağız." dedi.

Müftü Trampa da konuşmasında birlik ve bera-
berliğe vurgu yaparken kendisine destek verenlere 
teşekkür etti.

İskeçe'nin yeni seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, 
1974 yılında İskeçe'ye bağlı Şahin köyünde dünyaya 
geldi.

İlköğrenimini İskeçe ilinin Şahin köyünde bitiren 
Trampa, Edirne İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesin-
den mezun oldu.

Trampa, 1998'de Konya Selçuk Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesinden mezuniyetinin ardından, İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Tasavvuf Felse-
fesinde doktora yapmaya başladı.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi eski MYK üyesi ve 
İskeçe İl teşkilatı yönetim kurulu kurucu üyesi Tram-
pa, İskeçe Müftülüğü tarafından yayın hayatına de-
vam eden Kardelen dergisinin editörlük görevini 
yürütüyor.

Kırcaali İl Emniyet Müdürü Kıdemli Komiser Milçev’e en yüksek profesyonellik ödülü
İç işler i Bakanı İvan 

Demerdjiev’in emriyle 
Kırcaali İl Emniyet Mü-
dürü Kıdemli Komiser 
Şteryo Milçev, en yüksek 
profesyonellik ödülü olan 
İçişleri Bakanlığı (MVR) 
1. Derece Fahri Rozet ile 
onurlandırıldı. Ödül, suçla 
mücadelede, kamu düze-

ninin ve güvenliğinin ko-
runmasında istisnai öne-
me sahip görevlerin ye-
rine getirilmesinde belirli 
bir önemli katkı ve yüksek 
profesyonellik için verildi.

1.Derece Fahri Rozet ile 
ödüllendirme, ancak bir 
MVR görevlisi daha dü-
şük derecedeki rozetlerle 

ödüllendirilmişse müm-
kündür. Kıdemli Komiser 
Milçev, 2. Derece Fahri 
Rozet ile profesyonel fa-
aliyetlerinde elde ettiği 
üstün başarılardan dolayı 
MVR memurlarının po-
lis bayramı  münasebe-
tiyle ödüllendirilmişti, 2. 
Derece Fahri Rozet ise 

kendisine resmi görevleri 
yerine getirirken inisiyatif 
alması ve profesyonellik 
göstermesinden dolayı 
verildi. MVR’nin üç de-
receli Fahri Rozet ödülü, 
önemli mesleki başarılara 
ek olarak Bakanlık organ-
larında belirli bir hizmet 
süresi şartına da bağlıdır.
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AK, yeni dönem Bulgaristan-Yunanistan 
Sınır Ötesi İş Birliği Programı’nı onayladı

Avrupa Birliği (AB) Ko-
misyonu, 2021-2027 Dö-
nemi Interreg VI-A Yuna-
nistan-Bulgaristan Sınır 
Ötesi İş Birliği Programı’nı 
onayladı. Program kap-
samında iki komşu ülke, 
sınır bölgelerinin kalkın-
ması için ortak projelere 
yaklaşık 84 milyon avro-
luk yatırım yapabilecek. 
Bu miktarın 67 milyonu 
Avrupa Bölgesel Kalkın-
ma Fonu (ERDF) tarafın-
dan sağlanmaktadır.

Program, şu üç önce-
lik çerçevesindeki ortak 
projeleri finanse edecek: 
Daha sürdürülebilir ve 
daha yeşil bir sınır ötesi 
bölge, daha erişilebilir bir 
sınır ötesi bölge ve daha 
kapsayıcı bir sınır ötesi 
bölge.

2021-2027 Dönemi 
Bulgaristan-Yunanistan 
Interreg VI-A Sınır Öte-
si İş Birliği Programı’nın 
uygulanacağı sınır bölge-
leri, Blagoevgrad (Yuka-
rıcuma), Smolyan (Paş-
maklı), Haskovo (Hasköy) 
ve Kırcaali olmak üzere 
Bulgaristan’ın dört ilini 
ve Evros (Meriç), İskeçe, 
Rodop, Drama, Kava-
la, Selanik ve Seres ol-
mak üzere Yunanistan’ın 

yedi ilini kapsamaktadır. 
Programın yararlanıcıları 
ulusal, bölgesel ve yerel 
makamlar, üniversiteler, 
araştırma merkezler i, 
dernekler, sivil toplum ku-
ruluşları, sivil toplum der-
nekleri ve ağlar ve diğer 
kuruluşlar olabilir.

Bulgaristan, iki stratejik 
altyapı projesinin geliştiril-
mesi için yaklaşık 30 mil-
yon avro ayırmayı plan-
lıyor. Bunlardan biri Ra-
domir - Kulata demiryolu 

hattının modernizasyonu 
için teknik proje ve fizibi-
lite etüdü hazırlanmasına 
ilişkin olup, ikinci stratejik 
proje ise Smolyan'ın ana 
yol bağlantılarının tamam-
lanmasını öngörmektedir. 
Amaç, şehrin yoğun tra-
fiğini Rudozem - İskeçe 
Sınır Kapısı ile Zlatograd 
(Darıdere) - Termes Sınır 
Kapısı’na götürecek bir 
çevre yolu oluşturmaktır.

Yunan tarafında pro-
je kapsamında sınırdan 

İskeçe'ye kadar olan yol 
bölümünün geri kalan kı-
sımlarının tamamlanması, 
dijital altyapı ve güzergah-
ta sınır kontrol ve güvenlik 
sistemlerine sahip teçhi-
zata yönelik önlemlerle 
birlikte iyileştirilmesi plan-
lanıyor.

Programda ortak afet ve 
acil müdahaleye yönelik 
projeler, yeşil altyapı ve 
döngüsel ekonominin ge-
lişimine destek ve kirliliğin 
azaltılması için 35 milyon 

avro ayrıldı.
Programın öngördüğü 

önemli bir önlem, dön-
güsel ve yeşil ekonomiyi 
teşvik etmek, istihdam ve 
eğitim ilişkisini canlandır-
mak ve daha fazlası için 
AB fonlarına erişimi ola-
cak küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin desteklenme-
sidir.

Turizm ve kültür alışve-
rişini geliştirmeye yönelik 
projeler de finanse edi-
lecektir. Yeni bir önlem 
olarak kültür ve turizm 
alanında faaliyet gösteren 
mikro veya aile işletmele-
ri ve sosyal kooperatiflere 
destek imkanı bulunmak-
tadır.

             Kırcaali Haber

Radev: Bulgaristan’ın istikrarlı bir düzenli 
hükümete ve işleyen bir parlamentoya ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, Cumhurbaşkan-
lığı Konutu’nda Avrupa 
Güvenlik ve İş Birliği 
Teşkilatı (AGİT) temsilci-
leriyle yaptığı toplantıda, 
“Bulgaristan'ın ülke için 
stratejik kararların alına-
bilmesi ve takip edilebil-
mesi için uzun vadeli bir 
ufka sahip istikrarlı bir 
düzenli hükümete ve iş-
leyen bir parlamentoya 
ihtiyacı var” diye kaydetti. 
AGİT Demokratik Kurum-
lar ve İnsan Hakları Ofi-
si (ODIHR), 2 Ekim'deki 
erken parlamento se-
çimlerini izlemek için 31 
Ağustos'ta seçim gözlem 
misyonu başlattı. Görüş-
meye Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı İliyana Yotova 
da katıldı.

Devlet Başkanı, yakla-
şan parlamento seçimle-
rinde seçmen katılımını 
artırmak ve seçimlere 
yüksek düzeyde meş-
ruiyet kazandırmak için 
partilerin ve milletve-
kili adaylarının seçim 
kampanyalarını, kişisel 
saldırılar üzerine değil, 
krizlerden çıkış yolu için 
rekabet eden programlar 

ve çalışan çözümler üze-
rine inşa etmeleri gerek-
tiğini vurguladı. Radev, 
“Bir diğer önemli konu ise, 
vatandaşların geçmişte 
yapılan seçimlerde kayde-
dilen yüksek geçersiz oy 
oranını ortadan kaldırma-
nın yanı sıra satın alınan 
ve kontrollü bir şekilde oy 
kullanmaya karşı koyma-
da bir faktör olarak kabul 
ettiği makineli oylamaya 
olan güvendir. Bu süreçte 

sadece kurumların değil, 
siyasi partilerin de rolü 
önemlidir” diye belirtti.

Cumhurbaşkanı, özgür 
seçimlerin ve seçmen-
lerin yoğun katılımının 
herhangi bir demokratik 
toplumun temel direği 
olduğunu da belirterek, 
birkaç hafta sonra Mec-
liste çoğunluğu elde edip 
hükümet oluşturmaya yö-
nelik çalışmak zorunda 
kalacakları için partilerin 

seçim kampanyası sıra-
sında birbirleriyle köprü-
leri yakmamaları gerekti-
ğinin altını çizdi.

AGİT Seçim Gözlem 
Misyonu temsilcileri, se-
çimlerin organizasyonu ve 
yürütülmesi, seçim önce-
si kampanyanın oy satın 
alma ve kontrollü oy kul-
lanmaya karşı koymakla 
ilgili mesaj verilmesiyle il-
gili bir dizi soru yönelttiler.
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İçişleri Bakanlığından (MVR) yapılan açıklamada 
Bulgaristan kimlik belgelerinin kaybolması, çalın-
ması, hasar görmesi, yok edilmesi veya süresi dol-
muş olmasından dolayı kimlik kartı olmayan veya 
geçerli kimlik belgesi (kimlik kartı veya hususi yeşil 
pasaport) olmayan Bulgaristan vatandaşlarının oy 
kullanabilmeleri için erken genel seçimlerinin yapıla-
cağı 2 Ekim’den önceki hafta gerekli organizasyonu 
oluşturduğu bildirildi.

Özel düzenlemelere göre, kimlik kartının yeni-
lenmesine ilişkin başvuruda bulunan vatandaşların 
kartlarının çıkartılması işlemleri hızlandırılacak veya 
onlara kimlik belgelerinin (kimlik kartı, hususi yeşil 
pasaport) kaybolduğunu, çalındığını, hasar gördü-
ğünü ve yok edildiğini veya kimlik kartının süresinin 

dolduğunu gösteren bir belge verilecek.
30 Eylül iş günü mesai saatlerinin sonuna kadar 

yeni bir kimlik kartı çıkartılması mümkün olmadığı 
durumlarda vatandaşların talep etmeleri halinde 
kimliklerini kanıtlayan belge verilecek.

Vatandaşların kimliklerini kanıtlayan belge veri-
lebilmesi için her birinin bizzat Sofya Emniyet Mü-
dürlüğü, il ve ilçe emniyet müdürlükleri veya polis 
karakollarına bağlı pasaport şube müdürlüklerine 27 
Eylül- 1 Ekim 2022 tarihlerinde saat 8.30-17.00 ara-
sında ve 2 Ekim’de saat 8.30-19.00 arasında başvu-
ruda bulunması gerekir. İlgili Bulgaristan Kimlik Bel-
geleri Şube Müdürlüklerinin mesai saatlerinin farklı 
olması durumunda belgeler birimin mesai saatleri 
içerisinde düzenlenecek olup 01.10.2022 (Cumar-
tesi) ve 02.10.2022 (Pazar) süresine riayet edilecek.

Erken genel seçimlerde oy kullanma imkanı sağ-
layan kimlikleri kanıtlayan belgeler, ancak vatandaş-
ların kimlik kartının yenilenmesine ilişkin başvuruda 
bulunması halinde verilecek.

Vatandaşların daimi ikamet adreslerine göre kimlik 
kartının yenilenmesine ilişkin başvuruda bulunması 
halinde beyan ettikleri daimi ve mevcut adresleri fark 
etmeksizin her bir polis merkezi, polis karakolu, Sof-
ya Emniyet Müdürlüğü veya il emniyet müdürlükleri 
tarafından kimliklerini kanıtlayan belge çıkartılabilir.

Daimi ve mevcut ikametgah belgeleri belediye ida-
releri tarafından çıkartılır.

Kimlik kanıtlayan belge, ancak 2 Ekim’de yapıla-
cak seçimlerde vatandaşların Seçim Sandık Kurulu 
tarafından kimliğinin doğrulanması için verilecek.

Pasaport şubeleri, seçim 
günü hizmete açık olacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova ile İBB 
Başkanı İmamoğlu bölgesel iş birliğini konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sı İliyana Yotova ile İstanbul 
Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu 
arasında gerçekleşen gö-
rüşmenin ana konusu böl-
gesel iş birliği oldu. Yotova, 
İstanbul'daki Sveti Stefan 

Demir Kilisesi'nin temel 
taşının atılmasının 130. yıl 
dönümü dolayısıyla düzen-
lenen ayin törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardım-

cısı, İmamoğlu ile görüş-
mesi sırasında bölgesel iş 
birliğinin önemini vurgula-

yarak, hiçbir ülkenin örne-
ğin göç ve iklim değişikliği 
gibi günümüzde yaşanan 
zorluklarla tek başına baş 
edemeyeceğini belirtti.
Görüşmede vurgu ya-

pılan konular arasında 
Türkiye’nin Balkan ülkeleri 

başkentleri ve büyük şe-
hirlerin dahil olduğu B40 
Balkan Şehirleri Ağı girişi-
mi yer aldı. Format, Balkan 
ülkelerinden 42 şehrin be-
lediye başkanlarını ve bele-
diye idarelerini birleştiriyor. 
Bulgaristan'dan 10'dan faz-
la şehir B40 üyesidir. Baş-
kanlık, rotasyon esasına 
göre yapılır. Sofya, gelecek 
yıl Dönem Başkanlığı yap-
ma arzusunu dile getirdi.
İliyana Yotova daha son-

ra Türkiye Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) yö-
netimi ve Bulgaristan'da 
faaliyet gerçekleştiren Türk 
yatırımcılarla görüştü. Türk 
iş dünyasının temsilcileri 
Bulgaristan'ı önemli bir or-
tak, Avrupa'ya ve tüm dün-
yaya açılan bir kapı olarak 
tanımladılar. Onlar, ülkemiz-
deki yatırımlarını artırmaya 
yönelik büyük ilgi gösteri-
yor.
                  Kırcaali Haber

Sofya’daki Kadı Seyfullah Efendi 
Merkez Camiinin tarihi tanıtıldı

Avrupa Miras Günleri-Sof-
ya 2022 Girişimi kapsamın-
da Banyabaşı Camii olarak 
da bilinen Sofya’daki Kadı 
Seyfullah Efendi Merkez 
Camiinin tarihi tanıtıldı.
Bu yıl 17 ve 18 Eylül'de 

"Sürdürülebilir Kültürel Mi-
ras" başlığıyla gerçekleşti-
rilen girişimin ilk gününde 
700'den fazla kişi tarihi bi-
nayı ziyaret etti.
1567 yılında yaptırılan ve 

kültür anıtı ilan edilen Kadı 
Seyfullah Efendi Camii, ta-
rihine dokunmamız gereken 
önemli tarihi yapılar listesine 
bir kez daha dahil edildi.
Geleneksel olarak ziyaret-

çiler, binanın tarihi ve mi-
mari özelliklerine ilişkin bil-
giler vererek rehberlik yapan 

Emine Seçkina tarafından 
karşılandı. Misafirler ayrıca 
farklı toplulukların birbirini 
daha iyi tanımalarına katkıda 
bulunan İslam ile ilgili sorula-
rın cevaplarını da aldı.

Sofya’daki Merkez Camii, 
pazar-perşembe arası her 
gün 10.30-16.00 saatleri ara-
sında ziyaretçilerini ağırlıyor 
ve rehber eşliğinde sohbetler 
düzenliyor. KH

Büyükelçi Sekizkök, Savunma 
Bakanı Stoyanov İle Görüştü
Büyükelçi Aylin Sekizkök, Bulgaristan geçici Hükümeti 

Savunma Bakanı Dimitır Stoyanov’a nezaket ziyareti ger-
çekleştirdi.

Görüşmede NATO müttefikleri Türkiye ile Bulgaristan 

arasındaki askeri ve savunma işbirliğinin önemine dikkat 
çekilmiş; ortak sınırlarda düzensiz göçle mücadele amacıyla 
yapılan çalışmalar değerlendirildi. 

Bulgaristan’da ve Türkiye'deki askeri mezarlıkların resto-
rasyonuna yönelik gerçekleştirilebilecek çalışmalar görü-
şüldü. KH


