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Çorlu Belediyesi

Kırcaall Belediyesi

Çorlu / Türkiye

Kırcaali / Bulgaristan

Belediyelerinin başkanları,
İşbu Protokol ile, hemşerilerimizin istek ve ihtiyaçlarını yerine getirme çabamız içinde;
şehirlerimiz ve hemşerilerimiz arasındaki karşılıklı ilişkiyi artırmak,belediyelerimiz arasındaki
bağı güçlendirmek.

Aramızdaki diyaloğu geliştirmek; karşılıklı deneyim alışverişinde bulunmak ve

sorumlulukaIanımıza giren ve birlikte gelişmemize katkı sağlayacak olan tüm konularda ortak
faaliyetlerde bulunmak; hemşerilerimiz arasındaki i|işkileri güçlendirmek ve desteklemek
üzere, konuksever|ik kurallarına uygun olarak, farklılıklarımıza saygı göstererek, güven ortamı
içinde ve dayanışma ruhuyla davranarak; hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm hemşerilerimizin
karşılıklı ilişkilerimiıe katıIma olanağını güvence altına alarak; özgürlük, demokrasi, eşitlik ve
hukukun üstünlüğü evrensel kurallarına ve ü]kelerimiz arasında süregelen ilişkilere uygun
olarak şehirlerimizi birbirine KARDEŞ ŞEHlR ilan ediyoruz.

Şehirlerimlz ortak amacıyla; kültür, sanat, eğitim ve ticaret alanlarında işbirliğiiçinde;
kültür alışverişi, gençlik ve eğitim, iş ve ticaret, afet yönetimi, çatışma çözümü, rekabet, bilgi
ve tecrübe paylaşımı faaIiyetlerini bir arada yürütmek niyet ve kararlıIığındadır.
İşbu Protokol, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve taraflardan birinin
Protokolü sona erdirme niyetini altı (6) ay önce diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği sürece
yü rürlükte kalacaktı r.
İşbu Protokoltarafların karşılıklı yazılı mutabakatı i]e tadil edilebilir ve düzeltilebilir.

İşbu Protokolün yorumlanmasında veya uygulanmasında ortaya çıkan ihtilaflar ikl taraf
arasında istişare edilerek çözülecektir.

Kırcaali'de 31/03/2022 tarihinde Türkçe

ve

Bulgarca dillerinde

lkl orijinal

olarak

imzalanmistir.

dr. müh. Hasan AZİS
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C roırı

npoToKoJI. B ycunlıflTa HIc Aa u3nbJIHLIM xeJıaHHrTa Ir HyxA[rTe Ha HaIIlHTe
cbrpaxAaıIü; 3a Aa yl(penuM Bpb3KaTa Me)Iqy HaIIII{Te o6ıuıııııı H xIıTeII,t; 3a Aa noAo6pııı

AIıııJIora MexIy Hac; 3a Aa o6ııeırıııı onIıT H 3a .[a ocbIIIecTBt M cbBMecTHı,I AeüHocTH BbB
Bcı{ttroı o6ıactıı Ha HarıIaTa oTroBopHocT. Ko}tTo ıIIe AonpugecaT 3a HiıIueTo B3a[MHo
pa3BIrTHe: KaTo yBa(aBaMe HalrrHTe pa3İuqİıE, B Ayx Ha .4oBepıre H Ha coJlllAapHocT; B
npaBuJıaTa 3a rocTonpueMcTBo, rapaıırııpaüKu, qe Bcı{ııKı{ HaIuLı ırHTeJIH
MoraT.[a yqacTBaT B ABycTpaHHüTe ııı oTHoureHHı 6es ırürarna.uııcKpnMLIHaIIHı.

cboTBeTcTBIre

c

HaIIıHTe o6ıqnııH 3a IIOEPATI,IMEHI4 B cboTBeTcTBue c
TpaAIruI{oHHo Ao6pIrTe oTnoıueHı{.s Mex,qy HaIuI{Te ABe AbpxaBu ı.ı ocHoBaBaüxu ce ııa
yHI{BepcaJIHIıTe npaBüıa ıa cso6oA4 AeMoKpaılıır, paBeHcTBo In BbpxoBeHcTBo Ha 3a(oHa.

Hue o6ıncsaMe

Haırıure o6ııIııııu HMaT HııMepeHue Aa cH c}TpyAHIrtIar s o6ıacTTa Ha onil}BaHe Ha
oKoJIHaTa cpe.4a Ir KynTypHo-}ıcTopuqecxoTo HacJIeAcTBo, o6yueııııero Ha cI)DKı{TeJIu,
ı{KoıIoMHKaTa, MJIaAe)KTa, cnopTa, coqüEıJIHı{Te ycJlyrü fl B Apyru Aeüııocrıı oT
KoM[eTeHTHocTTa Ha MecTHaTa aAMllHltcTpauur, KaTo ı8pa3rBaMe HİıIuaTa roToBHocT Aa
ocbIuecTBHM Te3Iı HaMepeHlrs c uen yKpenBaHe Ha npHrTeJIcTBoTo ıı 6parcrıoTo Me}KAy
ABeTe o6ıqııııır.

,l

HactosuuiT

ripoToKoJl BJIu3a B cI{JIa oT AaTaTa Ha HeroBoTo nognucBaHe ı{ HeroBoTo
Aeücrsue rıpo.utJlxaBa, AoKaTo e1na oT cTpanuTe He yBeAoMIı nIıcMeHo ApyraTa cTpaHa uecT
Meceua llpeABapureJlHo 3a HaMepeHHeTo cH Aa ro npeKpaTlr.

HacrosuüıT npoToKoJI Moxe ıa 6ııe
Bcuqxü'crıopone.

BI3HHKHaJI}I

u3MeHeH no B3auMHo cbilIacue Ha cTpauırTe.

BbB Bpb3ra

c

TbJIKyBaHeTo HnI{

[puiaraueTo

Ha

HacTocllıI,İfl npoToKoJI, ce peİuaBaT ııpe3 KoHcyJITauuH Mex{y.[BeTe cTpaHIi.

Toıu nporoKoJl e ıı3roTBeH B ABa opIdnıHaJIHu ex3eMnııpa Ha TypcKI,ı H 6tırapcrıı
e3HK. noınücaH Ha 3|/03/2022 r.B rp. Krpıxaıu. Peny6ıuxa §tırapaı.
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