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EKONOMİK VERİLER

Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Ülkenin Ocak-Eylül 2019 Dönemi Dış Ticaret Verilerini
Açıkladı

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı ön verilere göre Ocak-Eylül 2019 döneminde
Bulgaristan’ın ihracatı yıllık bazda % 3,2 artarak 42.636,7 milyon leva olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde Bulgaristan’ın ithalatı yıllık bazda % 1,1 azalarak 45.599 milyon leva (CIF
fiyatlarla) oldu. Dış ticaret dengesi negatif olup 2.962,3 milyon leva olarak gerçekleşti.
Ocak-Ağustos 2019 döneminde ülkenin AB’ye ihracatı yıllık bazda % 3,6 oranında arttı ve
25.790,2 milyon leva seviyesinde gerçekleşti. Almanya, Romanya, İtalya, Yunanistan,
Fransa ve Belçika Bulgaristan’ın ana ihracat destinasyonları oldu. Söz konusu ülkelere
ihracat AB’ye toplam ihracatın % 66,5’ini teşkil etti. Yine yılın ilk sekiz ayında AB
ülkelerinden ithalat % 2,4 arttı ve CIF fiyatlarla 26.970,6 milyon leva olarak meydana geldi.
En çok ithalat Almanya, İtalya, Romanya, Yunanistan ve İspanya’dan yapıldı. 2019’un ilk
sekiz ayında AB ile ticarette 1.180,4 milyon leva açık meydana geldi.
Ocak-Eylül 2019 döneminde Bulgaristan’ın üçüncü ülkelere ihracatı önceki yılın aynı
dönemine göre % 3,4 oranında artarak 13.613,5 milyon leva oldu. Türkiye, Çin, Sırbistan,
Rusya, ABD ve Kuzey Makedonya üçüncü ülkelerden en çok mal ihraç edilen ülkeler oldu.
Bu ülkelere ihracat, üçüncü ülkelere toplam ihracatın % 50’sini oluşturdu. Üçüncü
ülkelerden ithalat ise % 6,9 azalarak 15.387,9 milyon leva olarak gerçekleşti. Rusya,
Türkiye, Çin ve Sırbistan’dan en çok ithalat yapıldı. Üçüncü ülkelerle ticaretinde
Bulgaristan’ın dış ticaret dengesi negatif oldu ve 1.774,4 milyon leva düzeyinde
gerçekleşti.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-istatistik-enstitusu-
ulkenin-ocak-eylul-2019-donemi-dis-ticaret-veril

Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Üçüncü Çeyrek GSYİH Verilerini Açıkladı

Ulusal İstatistik Enstitüsü ön verilerine göre 2019 yılının üçüncü çeyreğinde GSYİH yıllık
bazda % 3,7, çeyreklik bazda % 0,8 oranında büyüdü. Üçüncü çeyrekte GSYİH cari
fiyatlarla 31.764 milyon leva (16.241 milyon euro veya 18.063 milyon dolar) olarak
gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte kişi başına GSYİH 4.544 leva (2.323 euro veya 2.584 dolar)
oldu. Gayri safi katma değer cari fiyatlarla 27.395 milyon leva olarak meydana geldi.
2019’un üçüncü çeyreğinde tarım GSKD’nin % 6,1’ini, sanayi % 27’sini, hizmetler ise %
66,9’unu oluşturuyor.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-istatistik-enstitusu-
ucuncu-ceyrek-gsyih-verilerini-acikladi

Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Еkim 2019 Enflasyon Verilerini Açıkladı

Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre Ekim 2019’da Eylül 2019’a göre % 0,8 oranında
bir enflasyon meydana geldi. 2018 yılının Ekim ayına göre enflasyon % 2,4 olarak
gerçekleşti. Yılın başından bu yana biriken enflasyon ise % 2,5 oldu.

Kaynak:: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-istatistik-enstitusu-kim-
2019-enflasyon-verilerini-acikladi
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EKONOMİK VERİLER

Standard & Poor's Bulgaristan’ın Kredi Reytingini Yükseltti

Kredi reytingi değerlendirme ajansı S&P Bulgaristan’ın kredi reytingini bir derece artırarak
BBB/A-2 olarak belirledi. Perspektif pozitif kaldı. Böylece Bulgaristan’ın kredi reytingi CTB
bankasının iflasından önceki dönem seviyesine geri döndü. Uzmanlara göre Bulgaristan
ekonomisi istikrarlı bir şekilde gelişiyor ve dış faktörlerin zayıflığına rağmen yeni
dengesizlikler biriktirmiyor. Ülkenin notundaki artışın bir diğer nedeni son yıllarda azalan
dış borç ve bütçede süregelen fazla. Bulgaristan’ın ERM II’ye katılımına ilişkin gelişiminin
istikrarlı olduğu değerlendiriliyor. Ajansa göre Bulgaristan ekonomisi 2019 yılında % 3,6,
2020 yılında ise % 3 büyüyecek.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/standard-poors-bulgaristanin-kredi-
reytingini-yukseltti

Bulgaristan’ın Bütçesi Fazla Veriyor

Maliye Bakanlığı’nın hesaplamalarına göre Kasım 2019 sonu itibariyle devlet bütçesi 1,072
milyar leva (tahmini GSYİH’nın % 0,9’u) fazla veriyor. Bütçe gelirleri 39,82 milyar leva (yıllık
hedefin % 90,8’i) olarak gerçekleşmiş bulunuyor. Kasım 2018’e göre 4 milyar levalık bir
artış söz konusudur.

Kaynak:https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanin-butcesi-fazla-veriyor

Bulgaristan Teknoloji Piyasası Büyüklüğü 2 Milyar Leva

Bulgaristan’da teknoloji satışları artmaya devam ediyor. Sektörün en önemli oyuncuları
olarak zincir mağazalar ve Telekom şirketleri öne çıkıyor. Regal dergisinin sıralamasına
göre Bulgaristan teknoloji piyasasının ilk 20 şirketi 2019 yılında 1,96 milyar leva ciro
kaydetmiş (bir önceki yıla göre % 16 artış). Euromonitor analiz şirketine göre yakın
gelecekte online satışlar fiziksel mağazalardan gerçekleşen perakende satışların yerini
alamayacak. Bulgaristan teknoloji piyasasında en fazla aranan ürünler:

1. Televizyon;
2. Beyaz eşya;
3. IT ürünler ve akıllı telefonlar;

Tehnopolis sahiplerinden biri olan Bojidar Kolev’e göre akıllı cihazlar kategorisinde (akıllı
saatler, spor bileklikleri, elektrikli scooter vs.) çok ciddi bir artış gözlemleniyor.

Kaynak:https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-teknoloji-piyasasi-
buyuklugu-2-milyar-leva
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TÜRKİYE BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ

Bulgaristan ve Türkiye Sınır Trafiği Sorununu Görüştü

Gümrükler Ajansı Müdürü Georgi Kostov ve Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna
Turagay Kapıkule Sınır Kapısında ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Bulgar-Türk
sınırındaki Kapitan Andeevo Gümrük Kapısında yaşanan yoğun ağır vasıta trafiği sorunu
ele alındı. İki sınır kapısındaki gümrük ve sınır yetkilileri tam kapasite ile çalışıyor.
Görüşmede taraflar, geçiş işlemi tamamlanmış araç sayısında kontrol işlemlerine olumsuz
etki olmaksızın bir artış kaydedilemeyeceği, bu durumun iki taraf için de kabul edilemez
olduğu ortak görüşü dile getirildi. Toplantıda taşımacılık için alternatif transport yollarının
bulunması için Bulgar ve Türk yetkilileri arasındaki iletişimin devam etmesi konusunda
anlaşmaya varıldı.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-ve-turkiye-sinir-trafigi-
sorununu-gorustu

Bulgar-Türk “Mavi Büyüme” Merkezi Kurulacak

Su ekosistemleri çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmayı, uygulamalı araştırmayı ve
korumayı teşvik edecek bir Bulgar-Türk “Mavi Büyüme” merkezinin kurulması için
INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 2,3 milyon
euroyu aşan bir finansman sağlanacak. Söz konusu merkezin kurulması programın ortak
izleme komitesinin Edirne’de gerçekleşen altıncı toplantısında karara bağlandı. Toplantıya
Bulgar tarafından Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova,
Türk tarafından ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı başkanlık etti. Yeni
kurulacak merkezin projesi Burgaz’daki Prof. Asen Zlatarov Üniveristesi ve Edirne’deki
Trakya Üniversitesi tarafından tasarlandı. 2021 yılında tamamlanması planlanan merkezin
Karadeniz’in sürdürülebilir gelişiminde ve çevrenin korunmasında kritik rol oynaması
bekleniyor.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgar-turk-mavi-buyume-merkezi-
kurulacak

https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-ve-turkiye-sinir-trafigi-sorununu-gorustu
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TÜRK FİRMALARINDAN HABERLER

Türk Hava Yolları Bulgaristan’ın En Güçlü Markalarından Biri Seçildi

Türkiye-Bulgaristan arasındaki uçuşlarında bu yıl 35. yılını kutlayan Türk Hava Yolları,
Bulgaristan’ın en güçlü markalarından biri oldu.

Marka odaklı bağımsız global bir organizasyon olan Superbrands dünya çapında sekseni
aşkın ülkede gerçekleştirilen ve Bulgaristan’da bu yıl yedincisi düzenlenen Süper Marka
Ödül Töreninde Bulgar pazarındaki en güçlü tüketici ve iş markalarına ödüllerini sundu.
THY 35 yıl önce 4 uçusla başladığı seferlerine bugün Sofya’dan haftada 21, Varna’dan
haftada 11 uçusla devam ediyor. Ortalama yaşı 7 olan 348 uçaklı genç filosuyla dünyanın
126 ülkesine gerçekleştirdiği toplam 315 sefer ile dünyanın en fazla ülkesine uçan
havayolu unvanını koruyor.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/turk-hava-yollari-bulgaristanin-en-
guclu-markalarindan-biri-secildi

Bulgaristan’ın en zor projesine Türk imzası

Bulgaristan’da ‘en zor proje’ olarak ünlenen Elin Pelin-Vakarel Demiryolu Hattı ihalesini
Cengiz İnşaat-Duygu Mühendislik İş Ortaklığı kazandı. Zorlu bir zeminde planlanan ve
dünyada sayılı firmaların üstesinden gelebileceği iş olarak görülen projenin ihale bedeli
ise 255 milyon euro. Bulgaristan demiryolu ağının en stratejik bölümünü oluşturan 20
kilometrelik hat, Türk şirketlerinin oluşturduğu ortaklık tarafından yapılacak. Sofya’yı
Filibe’ye bağlayan demiryolunun 20 kilometrelik Elin Pelin-Vakarel Demiryolu Hattı
ihalesini Cengiz İnşaat ve Duygu Mühendislik tarafından kurulan DZZD “Cen-Duy
Demiryolu Elin Pelin” İş Ortaklığı kazandı. Bulgaristan’da son 70 yıl içinde yapılacak en zor
inşaat projesi olarak kabul edilen hattın ihale bedeli ise 255 milyon Euro.

Bulgaristan Ulusal Demiryolu Altyapı Şirketi Müdürü Krasimir Papukçiyski, ‘’Sofya-Filibe
Demiryolu Hattının Modernizasyonu’’ projesinin en önemli parçasının Elin Pelin – Vakarel
bölümü olduğunu söyleyerek projenin tarihi bir misyona da sahip olduğunu ifade etti:
‘’Bu hat tüm güzergahtaki en ağır ve zor bölüm. Son 70 yıl içinde Bulgaristan’da böyle bir
proje hayata geçirilmedi. Son olarak 1949-1951 yılları arasında Balkan Dağları ile Sredna
Gora Dağı’nı birleştiren Koznitsa Tüneli yapıldı. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren
ülkemizde böyle bir tesis inşa edilmedi.’’

72 ayda tamamlanacak 20 kilometrelik demiryolu hattının 7,68 kilometresini çift tüp, 2
adet tünel yapımı oluşturuyor. NATM (Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu) olarak inşa
edilecek yapı tamamlandığında ise Bulgaristan’ın en uzun demiryolu tüneli olacak. Bu
tünellerin dışında proje kapsamında 8 köprü, 11 menfez ve yerleşim yerlerinin olduğu
yerlerde ise 700 metrelik ses duvarı yapılacak. Ayrıca Elin Pelin yeni gar binası ile Pobit
Kamık gar istasyonu proje kapsamında yapılırken, Vakarel Garı ve çevresi de yeniden
düzenlenecek. 20 kilometrelik hattın sinyalizasyon ve video gözetim sistemleri de yine
ortaklık tarafından kurulacak.

Kaynak: https://www.dunya.com/sirketler/bulgaristanin-en-zor-projesine-turk-imzasi-haberi-458262

https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/turk-hava-yollari-bulgaristanin-en-guclu-markalarindan-biri-secildi
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YATIRIM ORTAMI

Bulgaristan Rekor Düzeyde Teknoloji Yatırımları Çekiyor

Bulgaristan Güneydoğu Avrupa’nın “Silikon Vadisi” olarak öne çıkıyor. Avrupa’nın en fakir
ülkesi olmasına rağmen Bulgaristan bilişim ve komünikasyon teknolojileri alanlarında
büyük ölçekli doğrudan yabancı yatırımlar çekiyor. Ülkenin yazılım sektöründe Financial
Times da Sofya’da teknoloji merkezi açarak yerini alıyor. Facebook ve Dünya Bankası gibi
kuruluşların da Bulgaristan’da yazılım hizmetleri veren teknoloji merkezleri bulunuyor.
2018 yılında yazılım ve komünikasyon alanlarında ülkede 240 milyon dolar değerinde en
az 16 yatırım projesi gerçekleşmiş bulunmaktadır (genellikle başkent Sofya’da).

Bulgaristan yazılım ve komünikasyon teknolojileri sektörüne yapılan doğrundan yabancı
yatırımlar:

Yıl Proje Sayısı Yatırım Değeri (milyon USD)
2019 (Ocak-Eylül) 7 93.5
2018 16 240
2017 10 172
2016 9 136
2015 4 32.4 

2015 yılından itibaren Bulgaristan’da doğrundan yabancı yatırımların yoğunlaştığı
sektörler:

Sektör Proje Sayısı Yatırım Değeri (milyon USD)
Yazılım ve Bilişim Teknolojileri 46 673
Otomotiv Yan Sanayi 23 816
Sanayi Ekipman 16 143
Ulaştırma ve Depolama 15 798
İş hizmetleri 14 33.5

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-rekor-duzeyde-
teknoloji-yatirimlari-cekiyor

Bulgaristan Tarımı Pozitif Bir Ticaret Dengesine Sahip

2019’da Bulgaristan tarımının durumu ve gelişimi üzerine hükümetin hazırladığı rapor,
tarımsal ticaretin 1 milyar avrodan fazla para ile pozitif bir ticaret dengeyi yakaladığını
gösteriyor. Tarım ürünleri ihracatı ve ithalatı 2018 yılına kıyasla %3,3 ve %3,6 oranında
artmıştır. Ön verilere göre, 2019 yılının ilk yarısında ülkenin tarım ürünleri ihracatı 340
milyon avroyu buluyor. 2018’da olduğu gibi 2019 yılının ilk altı aylık dönemimde de ihraç
edilen gıdaların başını tahıl ve yağ bitkileri, bitkisel yağlar, unlu mamüller ve hamur işleri,
tavuk eti ve tütün çekiyor.

Kaynak:https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-tarimi-pozitif-bir-
ticaret-dengesine-sahip

https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-rekor-duzeyde-teknoloji-yatirimlari-cekiyor
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İSTİHDAM PİYASASI VE ÜCRETLER

Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Üçüncü Çeyrek Emek Verimliliği Verilerini Açıkladı

Ulusal İstatistik Enstitüsü ön verilerine göre 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ekonomik
olarak faal kişi başına GSYİH yıllık bazda % 3 oranında artıyor. Ekonomide faal olanların
sayısı 3.685,2 bin kişi olup, söz konusu kişiler toplam 1.480,1 milyon saat çalışmış
bulunuyor. Faal olan bir kişiye GSYİH’dan 8.619,2 leva tekabül ediyor. Diğer taraftan bir kişi
bir saatte 21,5 leva GSYİH üretiyor. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde faal kişi başına gayri
safi katma değerde % 3,1 oranında bir artış meydana geliyor. Faal olan bir kişi sanayi
sektöründe 7.971 leva, hizmetler sektöründe 7.761,3 leva ve tarım sektöründe 2.513,2
leva katma değer yaratıyor.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-istatistik-enstitusu-
ucuncu-ceyrek-emek-verimliligi-verilerini-acikla

Bulgaristan’da 10 Yıl İçerisinde Nüfusun % 40’ının Emekli Olması Bekleniyor

Ulusal ve Dünya Ekonomisi Üniversitesi’nde gerçekleşen komünizmin sona ermesinden 30
yıl sonra eğitim perspektiflerini konu alan forumda Eğitim Bakanı Krasimir Valchev,
Bulgarların % 40’ının emekli olması beklenen on yıl içerisinde mühendis, doktor, öğretmen
ve ekonomi uzmanları bulmada sıkıntı yaşanacağını dile getirdi. Bakan, öğrencilere
matematik ve fen bilimlerini tercih etmeleri konusunda öneride bulundu ve artık
üniversite diplomasının daha iyi bir yaşam için tek faktör olmadığını belirtti.

Kaynak:https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-istatistik-enstitusu-
ucuncu-ceyrek-emek-gucu-verilerini-acikladi

Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Üçüncü Çeyrek Emek Gücü Verilerini Açıkladı

Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2019 yılının üçüncü 15-64 yaş grubunda
ekonomik olarak aktif nüfusun oranı % 74,2, istihdam katsayısı ise % 71,4’tür. İşsizlik oranı
% 3,7 olup 2018 yılının üçüncü çeyreğine göre yüzde olarak 1,3 puan düşüktür. 15 yaş
üstünde faal nüfus 3.299.200 kişidir. 15-64 yaş grubunda bu sayı 3.194.100 kişidir.
İşsizlerin sayısı 125.400 kişidir.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-istatistik-enstitusu-
ucuncu-ceyrek-emek-gucu-verilerini-acikladi

Bulgaristan’da Aylık Ortalama Maaş 1.249 Leva Oldu

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde
Bulgaristan’da ortalama aylık maaş 1.249 leva (639 euro) oldu. Bu rakamla 2018 yılının
aynı dönemine kıyasla maş tutarlarında % 11,8 artış kaydedildi. Kamu sektöründeki artış %
10,5, özel sektördeki artış ise % 12,2 oldu.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-aylik-ortalama-maas-
1-249-leva-oldu
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ÖNEMLİ HABERLER

Bulgar Hanehalkı Depozitoları Eylül 2019’da Yaklaşık 54 Milyar Leva Oldu

Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre Eylül 2019 sonu itibariyle finans sektörü
haricindeki şirketlerin, hanehalının ve hanehalkına hizmet eden kuruluşların depozitoları
yıllık bazda % 7,6 artarak 79,264 milyar leva oldu. Finans sektörü haricindeki şirketlerin
depozitoları yıllık bazda % 6,4 artarak 25,377 milyar leva, hanehalkının ve hanehalkına
hizmet eden kuruluşların depozitoları ise % 8,2 artarak 53,887 milyar leva olarak
gerçekleşti. Eylül 2019 sonu itibariyle finans sektörü haricindeki şirketlerin, hanehalının
ve hanehalkına hizmet eden kuruluşların kredileri yıllık bazda % 6,7 artarak 57,837 milyar
leva olarak gerçekleşti.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgar-hanehalki-depozitolari-eylul-
2019da-yaklasik-54-milyar-leva-oldu

Bulgaristan Rekabeti Koruma Komisyonu Sofya Havalimanı İmtiyaz Sahibinin Seçimini
Onayladı

Rekabeti Koruma Komisyonu, Sofya Havalimanı yeni imtiyaz sahibinin seçimine karşı
yapılan her dört itirazın asılsız olduğuna karar verdi. Böylece tekel karşıtı kurum olan
Rekabeti Koruma Komisyonu, Sofya Havalimanını 35 yıl boyunca işletmek isteyen adaylar
arasında birinci sırada yer alan SOF Connect Konsorsiyumunun seçimini teyit etmiş oldu.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-rekabeti-koruma-
komisyonu-sofya-havalimani-imtiyaz-sahibinin-secimini

Edirne'de, Bulgar Ve Türk Iş Insanları, "Pazarcık, Smolyan, Edirne İşbirliği Forumu Ve
İkili İşbirliği Görüşmeleri" Kapsamında Bir Araya Geldi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde, Edirne, Pazarcık, Smolyan
Valilikleri himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu işbirliği ve KOSGEB
Edirne Müdürlüğü Avrupa İşletmeler Ağı destekleri ile ETSO'da düzenlenen etkinlikte
Bulgaristan ve Türkiye'den iş insanları yer aldı. 43 Bulgar firması ve 57 Türk firmasının
katıldığı forumda, açılış konuşmalarının ardından bölgelerin ekonomik sunumları yapıldı.
Edirne TSO ve Smolyan TSO arasında da üyelerini yakınlaştırmaya ve ticareti
geliştirmeye yönelik bir işbirliği protokolü imzalandı.

ETSO ve Smolyan Ticaret ve Sanayi Odası arasında üyelerini yakınlaştırma ve ticareti
geliştirmeye yönelik bir işbirliği protokolünün imzalandığı forumda, tarım, gıda, ağaç
işleme, orman ürünleri, kapı, çerçeve, mobilya üretimi, turizm, otelcilik, tarım sebze
üretimi, et üretimi, büyükbaş hayvancılık, tavuk çiftliği, sigortacılık ve inşaat
sektörlerinde ikili işbirliği görüşmeleri gerçekleşti. Foruma, Edirne Valisi Ekrem Canalp,

Pazarcık Valisi Stefan Mirev, Smolyan Valisi Nedyalko Slavov, Dış İşleri Bakanlığı Edirne

Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Bulgaristan
Edirne Başkonsolosu Vasil Valçev, Edirne KOSGEB Müdürü Veysel Vural, oda, borsa
başkanları ve üyeleri katıldı. Program ikinci gününde Bulgaristan firmalarının Edirne'deki
firmaları ziyaretiyle devam etti.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/edirnede-bulgar-ve-turk-is-
insanlari-pazarcik-smolyan-edirne-isbirligi-foru
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