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EKONOMİ

Yılın İkinci Çeyreğinde GSYİH Yıllık Bazda % 9,9 Arttı

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün ön verilerine göre 2021 yılının ikinci çeyreğinde gayri safi

yurt içi hasıla yıllık bazda % 9,9, çeyreklik bazda ise % 0,6 arttı. Söz konusu dönemde

GSYİH cari fiyatlarla 31.167 milyon leva (19.193 milyon dolar veya 15.935 milyon Euro)

oldu. Kişi başına GSYİH 4.513 leva (2.779 dolar veya 2.308 Euro) düzeyinde gerçekleşti.

Gerçekleşen katma değer büyüklüğü ise cari fiyatlarla 26.951 milyon leva oldu. Gayri

safi katma değerde tarım sektörünün payı % 3,6, sanayinin payı % 27,2, hizmetlerin payı

ise % 69,2 olarak meydana geldi. 2021 yılının ikinci çeyreğinde nihai tüketim GSYİH’nın

% 78,9’unu, yatırımlar ise % 18,7’sini oluşturdu. Mal ve hizmet dış ticaret dengesi pozitif

gerçekleşti.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 318

Kristalina Georgieva: Bulgaristan’daki Enflasyon Düzeyi Endişe Verici Değil

Uluslararası Para Fonu Genel Müdürü Kristalina Georgieva, Sofya'da düzenlenen kariyer

forumunda, artan fiyatlara bakarken, ülkemizdeki enflasyon beklentilerinin hala endişe

verici olmadığını söyledi. Georgieva’ya göre, ekonomik toparlanma her yerde eşit

olacağından dolayı, 2022’de enflasyon süreçleri muhtemelen duracak. Dünya

ekonomisinde bu yıl beklenen büyüme yaklaşık yüzde 6 olacak. Kristalina Georgieva,

Bulgaristan vatandaşlarını hem kendileri hem de ekonominin büyümesi için aşılanmaya

çağırdı.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 318

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bulgaristan'ın Ekonomik İncelemesini 
Yapacak

Bakanlar Kurulu, Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma

Teşkilatı (OECD) arasında Bulgaristan Cumhuriyeti'nin Ekonomik İncelemesine ilişkin

Anlaşma taslağını onayladı. Maliye Bakanı müzakereleri yürütmeye ve müteakip onaya

bağlı olarak anlaşmayı sonuçlandırmaya yetkilendirildi.

Bulgaristan'ın Ekonomik İncelemesinin hazırlanması, ülkenin OECD üyeliği için zorunlu

bir adım. 2019-2021 döneminde gerçekleştirilen önceki incelemede belirtilen

tavsiyelerde kaydedilen ilerleme hakkında da rapor verilecek.

OECD incelemelerinin amacı, örgüte katılmak isteyen ülkelerin genel ilkelerine bağlı

olduklarını göstermeleri gereken çeşitli alanlarda ekonominin durumunu, finansal

sistemi ve politikaları belirlemek.
Kaynak: https://www.economy.bg/economy/view/47457/OISR-shte-izvyrshi-ikonomicheski-pregled-na-Bylgariya



EKONOMİ

Bulgaristan Ulusal Gelir İdaresi 162 Milyon Leva Tutarında Vadesi Geçmiş Borç Tahsil 
Etti

Ulusal Gelir İdaresi'nin otomatik bildirim sistemi aracılığıyla gelir idaresine bağlı kamu

icra daireleri tarafından yılın başından Temmuz ayının sonuna kadar 162 milyon levanın

üzerinde borç tahsil etti. Sistem, bir devlet veya belediye kuruluşundan bir kamu ihalesi

yüklenicisine veya kamu kaynaklarının başka bir yararlanıcısına yapılan her ödemeden

önce, şirketin ödenmemiş vergileri, sigortaları veya diğer kamu yükümlülükleri olup

olmadığını kontrol etmesini sağlıyor. Şirket bütçeye borçluysa, gelir idaresine bağlı kamu

icra memuru, ödeme tutarının tamamını veya bir kısmını borçların ödenmesi için

kullanabiliyor.

Yılın başından Temmuz ayının sonuna kadar, devletten özel kuruluşlara yaklaşık 350.000

ödeme talebi özel yazılımda işlendi ve yaklaşık 25.000 durumda kamu kaynaklarının

alıcılarının mali makamlara borçlu olduğu ortaya çıktı.

Tahsilatta genel bir iyileşme de, Gelir İdaresi tarafından bildirildi. Yeni beyan edilen tüm

vergilerin ve sosyal güvenlik katkı paylarının %96'sından fazlasının Temmuz ayı sonuna

kadar - tahsilat tedbirlerinin alınması sırasında veya alındıktan sonra - ödendiği

duyuruldu.
Kaynak: https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/162_mln_lv_prosrocheni_zaduljeniq_subra_nap

2021 Yılının İlk Yedi Ayına İlişkin Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı ön verilere göre Ocak-Temmuz 2021 döneminde

Bulgaristan’ın ihracatı yıllık bazda % 21,1 artarak 37.971,9 milyon leva olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Bulgaristan’ın ithalatı yıllık bazda % 25,2 artarak 42.024,7 milyon leva

(CIF fiyatlarla) oldu. Dış ticaret dengesi negatif olup, 4.052,8 milyon leva olarak

gerçekleşti.

2021 yılının ilk yarısında ülkenin AB’ye ihracatı yıllık bazda % 24,4 oranında arttı ve

21.426,2 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 % 70,2’sini teşkil etti. Yine Ocak-Haziran 2021 döneminde

AB ülkelerinden ithalat % 25,1 arttı ve CIF fiyatlarla 21.601,5 milyon leva olarak

meydana geldi. En çok ithalat Almanya, Romanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda ve

Macaristan’dan yapıldı. 2021 yılının ilk altı ayında AB ile ticarette 175,3 milyon leva açık

meydana geldi.

2021 yılının ilk yedi ayında Bulgaristan’ın üçüncü ülkelere ihracatı 2020 yılının aynı

dönemine göre % 17,3 oranında artarak 12.708,3 milyon leva oldu. Türkiye, Çin, ABD,

Sırbistan, İngiltere, Kuzey Makedonya ve Rusya üçüncü ülkelerden en çok mal ihraç

edilen ülkeler oldu. Bu ülkelere ihracat, üçüncü ülkelere toplam ihracatın % 55,2’sini

oluşturdu. Üçüncü ülkelerden ithalat ise % 25,1 artarak 16.481,7 milyon leva olarak

gerçekleşti. Türkiye, Rusya, Çin ve Ukrayna’dan en çok ithalat yapıldı. Üçüncü ülkelerle

ticaretinde Bulgaristan’ın dış ticaret dengesi negatif oldu ve 3.773,4 milyon leva

düzeyinde gerçekleşti.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 318



EKONOMİ

Ağustos 2021 Enflasyon Verileri Açıklandı
Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre enflasyon Ağustos 2021’de Temmuz 2021’e

göre % 0,8, Aralık 2020’ye göre % 3,1, Ağustos 2020’ye göre ise % 3,7 oldu. Ağustos

ayında ürün/hizmet grubu bazında fiyatlarda değişim önceki aya göre şöyle oldu:

• Yiyecek ve alkolsüz içecek: % 1,2

• Alkollü içecek ve tütün ürünleri: -% 0,2

• Giysi ve ayakkabı: - % 3,4

• Ev giderleri (elektrik, gaz, su vb.): % 0,7

• Mobilya ve elektrikli ev aletleri: % 0,6

• Sağlık: -% 0,1

• Ulaşım: % 3

• Haberleşme: % 0,4

• Kültür ve eğlence: % 0,4

• Eğitim: Değişim yok

• Lokanta ve oteller: % 0,6

• Muhtelif ürün ve hizmetler: % 0,2
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 319

Bulgaristan, Dünya Ekonomik Özgürlük Sıralamasında 36’ncılığa Geriledi
Bulgaristan, Piyasa Ekonomisi Enstitüsü ve Kanada Fraser Enstitüsü tarafından

yayınlanan Dünyada Ekonomik Özgürlük 2021 araştırmasında 4 sıra gerileyerek 165 ülke

ve bölge arasında 36. sırada yer aldı. 2019 verilerine dayanan araştırmaya göre

Bulgaristan'ın puanı 10 üzerinden 7,76. Son 10-15 yılda ülkedeki ekonomik özgürlük bir

bütün olarak durgun. Ülkelerin ekonomik hayatında incelenen beş alandaki

performansına göre belirlenen Bulgaristan’ın puanı;

* Hükümetin büyüklüğü (7,02 puan) - bu kategoride, Bulgaristan'ın performansı son

yıllarda kötüleşiyor. Bunun temel nedeni görece yüksek devlet harcamaları ve yüksek

bütçe transferleri ve sübvansiyonlar olarak gösteriliyor.

* Hukuk sistemi ve mülkiyet hakları (5,94 puan) - son otuz yılda niteliksel gelişme

gösterilmeyen en zayıf kategori. Özellikle mahkemelerin tarafsızlığı, polise olan güven ve

mülkiyet hakkının korunmasına ilişkin değerlendirmeler (hepsi 5 puanın altında) düşük.

* İstikrarlı para (9,66 puan) - Bulgaristan'ın yıllardır en güçlü performans sergilediği

kategori.

* Uluslararası ticaret özgürlüğü (8,38 puan) - Bulgaristan'ın bu kategorideki nispeten

yüksek notu, ülkenin AB üyeliğinden kaynaklanmaktadır, bu da tüm üye devletlerin

tarife ve düzenleyici engeller göstergelerinde nispeten yüksek sonuçlara yol açmakta.

* Düzenlemeler (7,81 puan) - Bu kategoride Bulgaristan'ın sonuçları farklılık gösteriyor.

İş düzenlemelerinin değerlendirilmesi, özellikle şirketler için ağır idari gereklilikler

nedeniyle nispeten düşük. Çok sayıda banka ve serbest kredi ile kredi piyasasının

düzenlenmesine ilişkin değerlendirme yüksek kalmaya devam ediyor. İşçilerin işe

alınması ve işten çıkarılmasına ilişkin gereklilikler, idari olarak belirlenen asgari ücret

düzeyi ve çalışma saatlerinin kontrolü, işgücü piyasası düzenlemelerinin

değerlendirilmesi üzerinde olumsuz etkiye sahip.
Kaynak: https://www.economy.bg/economy/view/47550/Bylgariya-gubi-4-pozicii-v-svetovna-klasaciya-za-

ikonomicheska-svoboda



EKONOMİ

Eylül Ayında Bütçede 1 Milyar Levanın Üzerinde Artış Kaydedildi
Eylül 2021 itibariyle gelirlerin 37,8 milyar leva olması bekleniyor, 2020'nin aynı
dönemine kıyasla vergi ve vergi dışı gelirlerde yaklaşık 5,4 milyar leva artış var.
Konsolide mali program kapsamındaki harcamaların (Bulgaristan Cumhuriyeti'nin AB
bütçesine katkısı dahil) Eylül 2021 itibariyle 36,7 milyar leva olması bekleniliyor. Bir
önceki yılın aynı döneminde bu harcamalar 31,5 milyar leva tutarındaydı.
Eylül 2021'e kadar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla harcamalardaki önemli artış, bir
yandan, aynı dönemde COVID-19 salgınıyla mücadele için önemli ölçüde daha düşük
maliyetlerin olduğu 2020'deki alt tabanla ve diğer yandan 2021 bütçesinde belirlenen
gelir politikası, sosyal politikalar ve daha yüksek yönetim maliyetleri ile ilgili.
Ekonomik unsurlar açısından değerlendirildiğinde en önemli artış sosyal ve sağlık
sigortası maliyetlerinde görülüyor. Emeklilik harcamaları alanında, Ocak-Eylül ayları
arasında tüm emeklilerin emekli maaşlarına 50 leva tutarında ek ödemeler için yaklaşık
950 milyon leva harcandı. Ayrıca, hizmet süresi ve yaşa göre asgari emekli maaşı
tutarındaki artış, Temmuz 2020'deki emekli maaşlarındaki artışın yanı sıra Temmuz
2021'deki artışın temel etkisi olarak emekli aylığının yılbaşından itibaren azami tutarı
emeklilik maliyetlerine etkisi bulunuyor.
Sağlık sigortası maliyetleri kısmında, pandemi ile mücadele için daha yüksek maliyetler
ve acil bir salgın durum eylemi sırasında sağlık tesislerinin finansmanı için
mekanizmalarla ilgili bir artış gözlemlenmekte.
Ulusal Gelir İdaresi tarafından yönetilen “60/40” tedbiri, "80/20" tedbiri, "Beni Koru"
tedbiri, KOBİ’lere işletme sermayesi desteği tedbiri kapsamındaki finansal olmayan
kuruluşlara yapılan ödemeler sübvansiyonların maliyetindeki artışa neden oluyor.
Bulgaristan Cumhuriyeti'nin AB bütçesine katkısının Eylül 2021 itibariyle merkezi
bütçeden ödenen kısmı, AB öz kaynakları alanındaki mevcut mevzuata uygun olarak 1
milyar levanın biraz üzerinde.
Kaynak: https://www.economy.bg/economy/view/47785/Bjudzhetyt-na-pljus-ot-nad-1-mlrd-lv-prez-septemvri



FİNANS
Avrupa Yatırım Bankası ve Sofya Belediyesi, Kentsel Hareketliliği Destekleme Projeleri 

İçin 60 Milyon Euro Tutarında Kredi Anlaşması İmzaladı
Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve Sofya Belediyesi, Bulgaristan’ın başkentinde
sürdürülebilir kentsel hareketliliği desteklemek amacıyla 60 milyon Euro değerinde bir
çerçeve kredi anlaşması imzaladılar.
AYB fonları, Sofya Belediyesi'nin vatandaşların günlük yaşamlarını iyileştiren, çevresel
açıdan sürdürülebilir bir ulaşım sistemi kurmak için kullanılıyor.
Sofya Genel Kalkınma Planı ve Sofya Belediyesi'nin 2019-2035 Sürdürülebilir Kentsel
Hareketlilik Planı'nın hedeflerine uygun olarak, AYB, yol ve cadde ağının bölümlerinin,
tramvay ağının ve yaya ve bisiklet yolları altyapısının bir kısmının inşasını ve
rehabilitasyonunu içeren projeleri finanse edecek. Ayrıca vagon alımı, elektrikli arabalar
için şarj istasyonları kurulumu gibi toplu taşıma projelerine de destek sağlanabilecek.
Kaynak: https://www.economy.bg/economy/view/47556/EIB-i-Stolichna-obshtina-podpisaha-zaem-za-60-mln-
evro-za-proekti-za-mobilnost

Bulgaristan’ın Dış Borcu Bir Yılda 3 Milyar Euro Arttı

Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre Bulgaristan’ın brüt dış borcu Temmuz 2021
sonu itibariyle 40,527 milyar Euro olup ülke GSYİH’sının % 61,7’sini teşkil ediyor. Bir
yılda söz konusu borç neredeyse 3 milyar Euro arttı. Uzun vadeli borç bir yılda 2,5 milyar
Euro artarak 34 milyar Euroyu aştı. Kısa vadeli borç ise 408 milyon Euro artarak 6,375
milyar Euro oldu. Hükümetin borcu 8,354 milyar Eurodur (GSYİH’nın % 12,7’si kadar). Bir
yılda söz konusu borçta 2,164 milyar Euro (% 35) artış oldu. Bankaların borcu 4,390
milyar Euro ve şirketlerin borcu 12,769 milyar Euro olup, şirketler arası borçlanma
14,176 milyar Eurodur (GSYİH’nın % 21,6’sı kadar).
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 320

Norveç, Bulgaristan’daki Start-Up Şirketlere 2 Milyon Euro Değerinde Hibe Destek 
İmkanı Sunuyor

Hibe destekten faydalanmak isteyen şirketlerin uyması gereken kriterler:
1. Mikro ve küçük şirket olmaları;
2. 49 kişiden az personele sahip olmaları;
3. Şirketin 18.11.2017 – 18.05.2021 tarihleri arasında kayıt edilmiş olması;
4. Şirket hisselerinin borsada işlem görmemesi;
5. Şirketin kar dağıtmış olması;
6. Şirketin birleşme neticesinde kurulmuş olmaması;
7. Şirketin 2020 yılında ekonomik faaliyet göstermiş olması.

Sağlanacak asgari ve azami hibe destek miktarlarının 6.000 Euro – 94.000 olduğu ve
projelerin % 85’ine kadar hibe destek kapsamına alınacağı açıklanıyor.
Hibe destek mekanizması kapsamında desteklenecek sektörler:

1. İnovatif yeşil sanayi (1,5 milyon Euro bütçe): yeşil teknoloji, ürün, hizmet veya
üretim süreçleri geliştirilmesi;

2. Refah teknolojileri (500.000 Euro bütçe): yaşlı ve engelli kişilerin hayatını
kolaylaştıracak inovatif teknolojileri geliştirilmesi

Son başvuru süresi: 18.11.2021
Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşmanız mümkündür:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-
grants/Programmes/business-development/Bulgaria/startupbulgaria/

Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 320

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/startupbulgaria/


FİNANS

Bulgaristan Kalkınma Bankasından KOBİ’lere Yönelik Yeni Finansman Desteği Programı
Bulgaristan Kalkınma Bankası, yatırımları teşvik etmeyi ve COVID-19 pandemisinin
olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlayan Pan-Avrupa Garanti Fonu'nun desteğiyle yeni bir
program başlattı. Program, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri, yaratıcı endüstrileri
ve start-up'ları hedef alıyor.
40 milyon Euro tutarındaki yeni program, projeye ve başvuran şirketlerin iş geçmişine
bağlı olarak, standart teminat ve katkı payı gereksinimlerinden daha düşük olan
şartlarda doğrudan kredi verilmesini sağlıyor.
Pandemiden en çok etkilenen yaratıcı faaliyetlere sahip şirketlere verilen krediler 500
bin levaya kadar çıkıyor. Finansmana erişimi en zor olan, kredi geçmişi olmayan yeni
kurulan şirketler, 250 bin leva tavanlı kredilere, mülklerini ipotek etmeye veya borcunu
ödeyebilen bir ortak borçlu aramaya gerek kalmadan başvurabilirler. Banka için teminat,
kredi yoluyla satın alınan varlık olacak.
Diğer iki segmente girmeyen tüm sektörlerden küçük ve orta ölçekli işletmeler de daha
iyi kredi koşullarından yararlanabilir: 10 yıl vadeli ve 18 aya kadar ödemesiz dönemli
100.000 levadan 5 milyon levaya kadar kredi alabilirler. Onlar için teminatsız ve standart
seviyelerden 2 kat daha düşük seviyelerde katkı payı ödeme koşuluyla finansman imkanı
sunuluyor.
Her üç program kapsamındaki kredilerin faiz oranları, Avrupa Yatırım Fonu’nun garanti
programı kapsamı nedeniyle indirimli olacak.
Kaynak: https://www.economy.bg/economy/view/47745/BBR-s-nova-programa-v-podkrepa-na-malkiya-i-sreden-
biznes

Bulgaristan'da Smart Organik Şirketi Borsaya Açılarak 3 Milyon Euro Sermaye 
Toplamayı Hedefliyor

Smart Organik şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre borsa açılımı ile
sağlanacak kaynak sayesinde Almanya’daki bir rakip şirketin satın alınması ve
Bulgaristan’da üretim tesisi kurulması hedefleniyor. Şirket kurucusu ve sahibi Yani
Dragov yukarıdaki projelerin banka kredisi sayesinde hayata geçirileceğini açıkladı.
Şirketin yeni üretim tesisi için 4000 metre kare sanayi alan aradıklarını dile Dragov ilk
başta 6 milyon leva yatırım yapacaklarını ve üretim kapasitelerini ikiye katlamayı
hedeflediklerini dile getirdi. Smart Organik şirketi Roobar, Kookie Cat, Rookies, Dragon
Superfoods, Bett’r ve Smart Organik markalı organik ürünleri üretiyor. Şirket üretiminin
% 70’ini ihraç ediyor. Smart Organik’ın en büyük yurtdışı pazarları olarak Almanya,
İsviçre, İskandinav ülkeleri, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, Fransa, Romanya ve
Orta Doğu gösteriliyor. Şirketin ürünleri DM perakende zincirinin 1500 satış noktasında
da satılıyor. Smart Organik şirketinin Bulgaristan’da 650 satış noktasını kapsayan dağıtım
ağı bulunuyor. Şirketin 2021 yılı cirosunun 30 milyon Euroya ulaşması bekleniyor.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 320



YATIRIMLAR
Bulgaristan’a Son Yıllarda Yeni Büyük Yatırımcılar Gelmekten Ziyade Mevcut 

Yatırımcılar Yatırımlarını Arttırıyor

Yapılan araştırmalar son yıllarda Bulgaristan’ı yatırım lokasyonu olarak seçen büyük
uluslararası yatırımcıların sayılı olduğunu gösteriyor. Pandemi nedeniyle birçok
şirketin yatırım planlarını askıya aldığı gözlemleniyor. Aynı zamanda halihazırda
Bulgaristan’da bulunan yabancı ve yerel şirketlerin yatırımlarında artışa gittiği tespit
ediliyor. Yabancı yatırımcıları Bulgaristan’da endişelendiren unsurlar arasında
yolsuzluk ve hukukun üstünlüğü konusundaki zaaflar önde geliyor. 2020 yılında
Bulgaristan’da yatırımlarını arttıran ilk 50 şirketten 20’sinin Bulgar şirketi olduğu ve
bunun ciddi bir rakam olduğuna değiniliyor. 2020 yılında en ciddi yatırım
gerçekleştiren şirket olarak Georgi ve Kiril Domusçiev’in Biovet şirketi öne çıkıyor.
Biovet bu yıl Razgrad’taki fabrikasına önümüzdeki yıllarda yapacağı 400 milyon leva
değerindeki yatırımlar için ayrıca yatırımcı sertifikası aldı. Ciddi yatırımlar yapan yerel
şirketler arasında Şumnu’daki alüminyum ve PVC profil üreticisi VİAS ve Filibe’deki
çinko ve kurşun üreticisi KCM gösteriliyor.

Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 317

Mondeleez, Bulgaristan Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Piyasasının % 31,9’una Sahip

Mondeleez şirketininin 2020 cirosunun pandemiye rağmen yıllık bazda % 0,2
oranında artış kaydettiği açıklanıyor. Çikolata sektörü özelinde Mondeleez şirketinin
piyasa payı % 60 olarak gösteriliyor. Bulgaristan’da satılan her ikinci çikolatanın
Mondeleez şirketinin sahip olduğu markalar arasında olduğuna dikkat çekiliyor.
Ülkede en fazla satılan çikolata markası Milka olmakla birlikte, şirketin diğer çikolata
markaları Svoge, Mleçen, Toblerone da ciddi ilgi görüyor. Bu yıl Mondeleez şirketi
Bularistan kruvasan piyasasının % 84’üne ve kızartılmış atıştırmalık piyasasının %
59’una sahip Chipita şirketini satın aldı. 2020 yılında Mondeleez Sofya’daki üretim
tesisini modernize etmek için 23 milyon leva değerinde yatırım gerçekleştirdi. Yatırım
miktarının bir kısmı 35 ülkeye ihraç edilen Kit Kat ürününün ambalaj hattına aktarıldı.
2021 yılında gerçekleşmesi planlanan yatırımların 22 milyon levayı aşması ve üretim
tesislerinin tekrar modernize edilip genişletilmesi beklendiği ifade ediliyor.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 317

Bulgaristan'da Yabancı Yatırımlar % 64 Azaldı

Ocak-Temmuz 2021 için ülkeye yapılan yabancı yatırım yıllık bazda 1,1 milyar Euro
azalarak 630,4 milyon Euro olarak gerçekleşti. Böylece, Bulgar Ulusal Bankası ön
verilerine göre yatırım hacimleri bir önceki yıla göre % 63,7 azalma kaydediyor.
Ocak - Temmuz 2021 için ülkedeki en büyük net pozitif doğrudan yatırım akışları
Lüksemburg'dan (457,9 milyon Euro), Hollanda'dan (253,8 milyon Euro) ve
Almanya'dan (120,4 milyon Euro) geliyor ve en büyük net negatif akışlar Çek
Cumhuriyet'ine (238,5 milyon Euro) ve İsviçre’ye (160,6 milyon Euro).
Ön verilere göre, Ocak - Temmuz 2021'de yurt dışına doğrudan yatırımın net akışı,
Ocak - Temmuz 2020'deki 113,4 milyon Euro'ya (GSYİH'nin %0,2'si) kıyasla 35,7
milyon Euro'ya (GSYİH'nın %0,1'i) ulaştı. Temmuz 2021'de net akış değeri negatif ve
Temmuz 2020'deki 4,5 milyon Euro'luk negatif değere kıyasla 15,4 milyon Euro olarak
gerçekleşti.
Kaynak: https://www.economy.bg/economy/view/47621/Chuzhdite-investicii-u-nas-sys-spad-ot-64%25-do-juli



YATIRIMLAR

Mix Construction ve Çinliler Sofya’daki Atık Yakma Tesisini İnşa Edecek
Tartışmalara yer açan ‘Toplofikatsiya Sofya’ tesisinin değeri 300 milyon leva olarak
açıklanıyor. Tesisin yürürlüğe girme tarihi 2023 yılı gösterilmesine rağmen yapılması
beklenen itirazlardan dolayı bu sürenin uzaması bekleniyor. Sofya Belediyesi atık yakma
tesisi inşaatını Mix Construction şirketine verdiği açıklanıyor. Mix Construction şirketinin
tesisi inşaatını 3 Çinli ve 1 Türk şirketinin yer aldığı konsorsiyum aracılığı ile
tamamlayacağı aktarılıyor. Sofya’nın Yana köyü civarlarında toplanan çöpü tasnif edilip
kurutulduktan sonra yeni atık tesisinde yakılması planlanmaktadır. Atık yakma tesisinin
Sofya’da merkez garına yakın bir lokasyonda inşaat edilmesi öngörülüyor.
Konsorsiyumda yer alacak Türk şirket olarak Osal Enerji İnşaat ve Çevre Teknolojileri
San. ve Tic. gösteriliyor.
Mix Construction şirketinin daha önce tamamlamış olduğu projeler:

JYSK’un Bojuriste’deki Lojistik Merkezi;
Liebherr Lojistik Merkezi;
DB Schenker Lojistik Merkezi;
Festo üretim tesisi;
ABB üretim tesisi;
METRO hipermarketi;
BILLA hipermarketi;
Praktiker hipermarketi.

Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 317

Flix Şirketi Bulgaristan’da Bilgi Merkezi Kuruyor
Avrupa’nın en büyük uzak mesafe karayolu yolculuk teknoloji şirkerti Flix Doğu
Avrupa’daki operasyonlarını genişleteceğini ve Bulgaristan piyasasındaki pozisyonunu
güçlendireceğini açıkladı. Ulaştırma teknoloji şirketi Flix Bulgaristan’a 2018 yılında giriş
yapmıştı ve şimdi Sofya’da bilgi merkezi kurmaya hazırlanıyor. Sofya’da kurulması
planlanan bilgi merkezinin Berlin, Münih, Nürnberg ve Kharkiv’deki bilgi merkezlerine
tamamlayıcı bir rol üstleneceği açıklanıyor. Flix şirketinin Bulgaristan’a ilgi
göstermesinde Bulgaristan’ın Bavarya’daki Ticaret Müşaviri Stefan Yonkuv’un önemli bir
katkısı olduğu aktarılıyor. Müzakereler aşamasında Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı, Sofya
Üniversitesi ‘Aziz Kliment Ohridski’ ve Telerik akademisinin de kilit rol oynadıklarına
dikkat çekiliyor. Flix tarafından yapılan açıklamaya göre Sofya şirketin ihtiyaçları
çerçevesinde ideal bir lokasyon olarak gösteriliyor ve şirket yönetiminin Sofya’da
bulunan istihdam havuzundan son derece etkilenmiş oldukları aktarılıyor. Flix’in
Sofya’daki bilgi merkezinde 260 kişi istihdam edileceği açıklanıyor.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 317



YATIRIMLAR
Bulgaristan’daki Önemli Türk Yatırımlarından Alcomet BMW için Parça Üretecek

Alcomet 13,5 milyon leva yatırım yaparak kurduğu yeni üretim tesisinde elektrikli
otomobiller için alüminyum parça üretecek. Yeni tesiste ilk aşamada 30 kişi istihdam
edilmesi ve ilerleyen zaman ile birlikte bu rakamın arttırılması planlanıyor. Yeni üretim
tesisinin resmi açılışı 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştir. Açılış törenine T.C. Sofya
Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Şumnu Belediye Başkanı Lyubomir Hristov ve Şumnu Valisi
iştirak etti. Pandemi yatırım süreçlerini zorlamış olmasına rağmen tüm girişimlerini
zamanında tamamladıklarına değinen Alcomet Denetim Kurulu Başkanı Fikret İnce,
artık BMW ile imzalamış oldukları bir sözleşmenin mevcut olduğu haberini de verdi.
BMW için parçaların seri üretiminin 2022 yılında başlayacağı açıklanıyor. Fikret İnce
BMW dışındaki diğer otomobil üreticileri ile birlikte çalışmayı da hedeflediklerini ifade
etti. Alcomet şirketinin son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu yatırım programı
kapsamında şirket bünyesine en yüksek teknoloji üretim ekipmanları dahil etmeyi
başardı ve bu şekilde artık otomobil yan sanayi için çözümler üretecek konuma geldi.
Yeni üretim tesisinin 4100 metre kare büyüklüğünde olduğu aktarılıyor.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 319

Filibe Yakınlarında Kızılötesi Optik Üretilecek
Bulgar şirketi "Cimcoop Holding" 4 Ekim'de uzmanlaşmış optik ekipman fabrikasını
açacak. Fabrika Tsaratsovo köyünde bulunuyor ve yatırım 7 milyon levayı aşıyor.
Holding 30 yıllık bir geçmişe sahip ve uluslararası optik pazarında köklü bir üne sahip.
Yeni açılan fabrikada 50 yüksek nitelikli uzman istihdam edilecek. Önümüzdeki birkaç
yıl içinde bu sayının 120 kişiye ulaşması planlanıyor. Şirketin ana faaliyeti kızılötesi
optiklerin işlenmesi ve yabancı uzmanlar ile ortak çalışmalarla kızılötesi
teknolojilerinin geliştirilmesi.
Faaliyet, Fransa, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Almanya ve İtalya
başta olmak üzere tamamen dış pazarlara yönelik. Şirket ürünleri, askeri teçhizat ve
silahlar, kızılötesi güvenlik kameraları, tıbbi ekipmanlarda kullanılmakta.
Kaynak: https://www.economic.bg/bg/a/view/bylgarska-kompanija-shte-proizvejda-infrachervena-optika-kraj-
plovdiv

Filibe'de Yenilebilir Kahve Bardağı Üretimi İçin Fabrika Açıldı
Ekonomi Bakanlığı, Avrupa'da yenilebilir biyolojik olarak çözünebilen kahve
bardaklarının üretimi için ilk yenilikçi fabrikanın resmi olarak Filibe'de açıldığını
duyurdu.
İcra Müdürü Miroslav Zapryanov, "Fabrikada hâlihazırda 3 makinede 30 kişi çalışıyor"
dedi. Ayda 2,5 milyon yenilebilir bardak üretiyorlar. Şirketin hedefi, cirosunun ayda 10
milyon adede yükseleceği 3 makine daha satın almak.
Cupffee fabrikası, Filibe'deki Trakya sanayi bölgesinde yer alıyor. Bardaklar dünya
çapında 30'dan fazla ülkeye satılıyor. Ana amaç, ayrışan plastik bardaklardan
kaynaklanan büyük miktardaki atığı azaltmak.
Üretim binası 3600 metrekare alana sahip olup, biyolojik olarak çözünebilen
bardaklar için dünyanın ilk otomatik üretim hattına sahip.
Fabrikanın açılışında Ekonomi Bakanı Daniela Vezieva, "Girişimcilik ve yenilikçilik
profesyonellikle buluştuğunda sonuç alınır. Bulgaristan'da, zorlu pandemi koşullarına
rağmen döngüsel ekonomi hızla gelişiyor" dedi.
Kaynak: https://www.economy.bg/economy/view/47767/V-Plovdiv-beshe-otkrita-pyrvata-fabrika-za-
proizvodstvo-na-yadlivi-chashi-za-kafe-v-Evropa



SEKTÖREL HABERLER

Bulgaristan Enerji Holdingi: Ülkemizde Üretilen Elektriğin Üçte Biri Komşu Ülkelere 
İhraç Ediliyor

Bulgaristan Enerji Holdingi (BEH) Genel Müdürü Valentin Nikolov, ülkede üretilen
elektriğin üçte birinin komşu ülkelere ihraç edilmekte olduğunu söyledi.
Sanayi ihtiyaçları için artan elektrik fiyatları riskini azaltmak amacıyla ek kapasiteler
çalıştırılıyor.
Nikolov, "Şu anda ihracat 1.950 megavat, mecazi anlamda - Kozloduy Nükleer Enerji
Santrali tamamen ihracat için çalışıyor. Bu da Bulgaristan'da değil bölgede bir açık
olduğunu ve bu açığın büyük oranda Bulgar enerjisi tarafından doldurulduğunu
gösteriyor. "Maritsa East-2" Termik Santrali altı ünite ile çalışıyor." diye sözlerine ekledi.
BEH Genel Müdürü, "Bu açığı kapatmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz, çünkü
aksi takdirde Bulgaristan Enerji Borsası'ndaki fiyatlar yükselecek ve elbette bu
durumdan en çok sektör zarar görecek." dedi.
Bulgaristan'da elektrik üretimi yılın ilk yarısında %11,43 arttı.
Kaynak: https://bnr.bg/post/101520770/beh-edna-treta-ot-proizvejdania-u-nas-tok-se-iznasa-za-sasedni-strani

Elektrik ve Doğalgaz Üretimi ve Dağıtımı Ağustosta % 31,3 Pahalandı

Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre Ağustos 2021’de elektrik ve ısı enerjisi ile
doğalgaz üretim ve dağıtımında fiyatlar yıllık bazda % 31,3 artış kaydetti. Sanayide genel
üretici fiyat endeksi fiyatlarda yıllık bazda % 17,9 oranında bir artış olduğuna işaret
ediyor. Madencilikte artış % 14,1, imalat sanayinde ise % 13,9 olarak gerçekleşti. Aylık
bazda fiyat artışı elektrik enerjisi ve gaz üretim ve dağıtımında % 12,7 ve imalat
sanayinde % 0,4 oldu. Madencilikte % 7,4 fiyat düşüşleri meydana geldi.

Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 319

Ekonomi Bakanı Petkov "Maritsa Iztok" Maden Kaynaklarına Çalışma Ziyaretinde 
Bulundu

Ekonomi Bakanı Kiril Petkov, Maliye Bakanı Asen Vasilev ile birlikte Radnevo şehrine
yaptığı çalışma ziyareti sırasında "Maritsa Iztok" Maden Kaynaklarındaki sendikalarla bir
araya geldi.
Toplantıda çalışanlar, "Maritsa Iztok" Maden Kaynaklarındaki iş yerlerinin muhafaza
edilmesini talep etti. Kuruluş mümkün olduğunca uzun süre çalışmalı çünkü binlerce
vatandaşa geçim kaynağı sağlıyor. Kömür miktarları tükenene kadar Bulgaristan'ın enerji
bağımsızlığının ve ulusal güvenliğinin korunması talep edildi.
Bakan Petkov, halkın görüşünü duymanın önemli olduğunu ve bunu önceliklerinden biri
sanayi bölgeleri olan İyileştirme Planı için genel stratejilerle bütünleştirmek olduğunu
ifade etti. Ona göre planlar sadece stratejilere göre yapılmamalı ve insanlarla tartışılarak
geri bildirim alınmalı.
Kaynak: https://www.mi.government.bg/bg/news/ministar-petkov-e-na-rabotno-poseshtenie-v-mini-marica-iztok-
4118.html



SEKTÖREL HABERLER

AK, Kömürle Çalışan Elektrik Santralleri ve Bölgelere Sağlanan Finansmanlar İçin 
Bulgaristan’a Ültimatom Verdi

Avrupa Komisyonu, kömürle çalışan termik santralleri kapatmak için net bir plan ve
bölgelere ayrılan paranın sadece Sofya’ya gitmeyeceğine dair Bulgaristan’dan garanti
istiyor. AB Fonlarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov, Brüksel’in, Ulusal
İmar ve Kalkınma Planı ile 2021-2027 dönemi için Ortaklık Anlaşmasının dikkate
alınması için belirlediği iki koşul olduğunu belirtti. AK’nin santrallerin kapatılması için
“yakında” veya “uzun vadeli” gibi ifadelerin kullanılmasını istemediğini, yıllara göre
olayların belirlenmiş tarihlerle açıkça yazılması gerektiğini ifade etti.
Avrupa gerekliliklerine göre, her ülkenin 2030 yılına kadar enerji ve iklim alanında bir
Entegre Plan belirlemesi gerekiyor. Bulgaristan’ın böyle bir planı var, ancak kömürle
çalışan termik santrallerin kapatılması için net bir son tarih belirtilmiyor. AK tarafından
çeşitli projeler için 2 milyar Euro tahsis edilmesi, iki stratejik belgede kömürle çalışan
elektrik santrallerinin kapatılması için net sürelere bağlı. Buna ek olarak Adil Geçiş Fonu,
bu tür santrallere sahip üç bölgeye - Eski Zağra, Pernik ve Köstendil’e 1,2 milyar Euro
yatırım yapmayı planlıyor. Ancak Bulgaristan, fonların bir kısmının çevre sorunları olan
diğer bölgelerde de kullanılmasını istiyor. Pekanov, AK’nun bu talebinden geri adım
atmadığını ve şu anda bu üç bölgedeki komşu 8 belediyenin bu fonların bir kısmını
kullanma hakkına sahip olduğu konusunda bir uzlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kaynak: https://www.mediapool.bg/ek-s-ultimatum-kam-bulgaria-za-vaglishtnite-tsentrali-i-parite-za-regionite-
news326374.html

Hükümet, Enerji Sektöründeki Gerginliği Hafifletmeye Çalışıyor
Enerji alanında planlanan tedbirleri açıklayan Başbakan Stefan Yanev: Geçici hükümet,
tüm tüketicilere en iyi fiyatlarla elektrik enerjisine erişim sağlamak yönünde çalışıyor.
Son iki ayda Bulgaristan'da elektrik fiyatları AB'de en düşük fiyatlardır, yüksek enerji
fiyatları uluslararası faktörlerden kaynaklanıyor. Hükümet tarafından geliştirilen mali
destek programı, işletmelere yüksek elektrik fiyatları nedeniyle harcanan saat başına
megavat için 50 leva (25,56 Euro) tazminat öngörüyor. Bu mekanizma 2022'nin ilk 6 ayı
için bütçeye dâhil edilecek. Belene Nükleer Elektrik Santralinin geleceği hakkında uzman
görüşmesi yapılması gerekiyor. Ailelerin kullandığı elektrik, ısı ve sıcak su fiyatlarında bu
yılın sonundan önce değişiklik yapılmayacak.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 320



SEKTÖREL HABERLER

Bulgaristan’da Elektrik ve Doğalgaz Fiyatlarının Yükselmesi Ekmek Fiyatlarını Da 
Etkiliyor

Üreticiler, ekmek fiyatlarının 1 Eylül’den itibaren artacağını tahmin ediyor. Bunun başlıca
nedenleri, elektrik, yakıt ve hammadde fiyatlarındaki artış ve son olarak sektördeki
ücretlerdeki artıştır. Ulusal Fırıncılar ve Tatlıcılar Birliği Dobriç Bölge Şubesi Başkanı
Todor Nyagolov: “Birçok faktör, ekmek fiyatlarındaki artışı zorunlu kılmaktadır. En
önemlilerinden biri, yılın başından itibaren %100 ve 1 Ekim'den itibaren %15 oranında
daha zamlanacak olan elektrik fiyatındaki artış" diye açıkladı. Dobruca Tahıl Üreticileri
Birliği Başkanı Radostina Jekova, ”İç piyasada buğdayın fiyatı ton başına 420 Leva – bu,
Ağustos ayı için inanılmaz bir fiyat. Avrupa, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde
doğal olarak meydana gelen küresel felaketler, kaçınılmaz olarak buğday fiyatını
etkiliyor” diye belirtti. Mağazalarda en popüler ekmeğin fiyatı şimdiden 10 kuruşla arttı.
Fırıncıların ifadesine göre, bazı tüccarlar %90'lık bir karla ekmek satmaya başladılar.

Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 317

Son Bir Yılda Bazı Temel İhtiyaç Ürünlerinin Fiyatlarında Ciddi Artışlar Oldu
Bulgaristan’da Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu’nun 26 Ağustos – 1 Eylül arasında
gerçekleştirdiği ve 32 gıda ile gıda dışı ürünü konu alan bir araştırmasının sonuçları, bazı
temel ihtiyaç ürünlerinin son bir yılda ciddi fiyat artışlarına maruz kaldığına işaret
ediyor. Sonbahar mevsiminin başlangıcında olağanüstü epidemi durumu şartlarında
fiyat dinamiklerini incelemek araştırmanın temel hedefidir. Konfederasyona göre artan
elektrik ve ulaştırma fiyatlarının üretim maliyetlerini doğrudan etkilemesi sebebiyle
ekmek ve yağ gibi temel gıda ürünlerinde fiyat artışı kaçınılmazdır.
Araştırmaya göre, ayçiçeği yağı fiyatı bir yılda yüzde 43 arttı ve aynı şekilde diğer temel
gıda fiyatlarında da ciddi bir artış tespit edildi. Konfederasyon, ortalama ayçiçeği yağı
fiyatının Eylül 2020 yılında 2,70 Levaya kıyasla, şimdi 3,86 Leva olduğuna dikkat çekti.
Ortalama ayçiçeği yağı fiyatının en yüksek değeri sırası ile 4,45 Leva ve 4,25 Leva olmak
üzere Burgaz ve Yanbolu’da kaydedildi. Ekmeğin fiyatındaki artış ise, genel fiyat
seviyelerindeki artışı hızla geride bıraktı. Sendikacıların tahminine göre, yıl sonuna kadar
bir kilogram ekmek fiyatı yaklaşık olarak 1,80 – 2,00 Leva arasında olacak. Bazı sebze
fiyatlarında, bir yıllık dönemde ciddi bir artış kaydedildi. Örneğin salatalık fiyatındaki
artış oranı % 36’ya ulaştı. Sendikacılar temel gıda fiyatlarında olduğu gibi, enerji ve yakıt
fiyatlarında da artışların olacağını ve genel fiyat seviyesinin artmasına öncülük etmeye
devam edeceğini düşüyor. Yaşam maliyeti ve dolayısıyla geçim ücreti da artmaya devam
edecek. Asgari ücret yılbaşından bu yana % 6,6 oranında arttı, ancak temel ihtiyaç
ürünleri ve hizmetlerindeki enflasyonun artması ile bu büyümenin, asgari ücrete çalışan
yaklaşık 502 bin kişinin satın alma gücünü karşılamaya yetmiyor.
2021 sonunda üç kişilik bir ailenin geçim sıkıntısı çekmemesi için en az 2.600 Leva gelir
elde etmesi gerekecek.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 319



SEKTÖREL HABERLER

Elektrik Fiyatlarının Pahalılaşması Nedeniyle Üretim Maliyetleri Yaklaşık % 18 
Oranında Arttı

Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2021 itibariyle
sanayi ürünleri üretici fiyat endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yaklaşık %18 arttı.
Faktörler arasında endüstriyel elektrik ve doğal gazın pahalılaşması bulunmaktadır.
Elektrik, ısı enerjisi ve doğal gaz üretimi ve dağıtımına ilişkin fiyatlarda yüzde 31,3,
madencilik ve taş ocakçılığı sektörüne ilişkin ürünlerin fiyatlarında yüzde 14,1 ve imalat
sanayi sektörüne ilişkin ürünlerin fiyatlarında yüzde 13,9 oranında artış kaydedildi.
Ağustos 2021 itibariyle sanayi ürünleri üretici fiyat endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3
arttı. Elektrik, ısı enerjisi ve doğal gaz üretimi ve dağıtımına ilişkin fiyatlarda yüzde 12,7,
madencilik ve taş ocakçılığı sektörüne ilişkin ürünlerin fiyatlarında yüzde 0,4 oranında
artış kaydedilirken imalat sanayi sektörüne ilişkin ürünlerin fiyatlarında ise yüzde 7,4
oranında düşüş kaydedildi.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 320

Bulgaristan Gıda Fiyatlar Rekor Artışlar Kaydediyor
Bulgaristan’da sonbaharın başında temel gıda fiyatlar rekor seviyesinde artışlar
kaydediyor. Ürün Borsaları ve Pazarları Devlet Komisyonu verileri son yılda ülkede
tüketilen gıda ürünlerinin ciddi artışlar yaşadığını gösteriyor. Uzmanlara göre elektrik
enerjisi, doğal gaz ve petrol fiyatlarının artması ile birlikte mağazalardaki gıda
ürünlerinin tekrar zamlanmasını da beraberinde getirecek. Eylül başı itibarıyla en fazla
artış yaşanan gıda ürünleri:

Ayçiçek yağı: % 50;
Un: % 17;
Tavuk eti: % 17;
Yumurta: % 11;
Pirinç: % 11;
Salatalık: % 78;
Şeftali: % 53;
Lahana: % 41;
Havuç: % 33;
Biber: % 36.

Ağustosu ayında dünya gıda fiyatlarında % 33’lük bir artış yaşandığı aktarılıyor.
Uzmanlar petrol ve elektrik enerjisi fiyatlarının artışı gıda ürünleri işleme sanayisini
direkt olarak etkilediğini ve fiyatları yukarı çektiğini savunuyor (üretim ve lojistik
maliyetleri artışları nedeniyle).
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 318



SEKTÖREL HABERLER

Lidl Bulgaria Aracılığı ile İhraç Edilen Bulgar Ürünlerin Değeri 2021 Yılının İlk Yarısında 
30 Milyon Levaya Ulaştı

Bu yıl itibarıyla Bulgar ürünleri İngiltere’deki Lidl süpermarketlerinde boy gösteriyor.
2021 yılının ilk yarısı itibarıyla Lidl aracılığı ile ürünlerini 25 ülke pazarı ile buluşturan
Bulgar şirket sayısı 39’a ulaştı. Bu şekilde satışı gerçekleşen Bulgar ürün sayısı 141’e
ulaştı. Lidl Bulgaria tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 yılının ilk yarısında
yurtdışında satılan Bulgar ürünleri cirosunda % 44 oranında artış kaydediliyor.

Lidl aracılığı ile en fazla ihracat yapan şirketler:
Tandem Popovo: premium kaliteli sığır eti – hamburger ve pirzola;
Hebır EAD: ekmek ürünleri;
Klas Oil AD: ayçiçek yağı;
Nuhelt AD: pirin cipsi ve pirinç ürünleri;
BELLA Bulgaria: dondurulmuş börek, pizza hamuru ve diğer ekmek ürünleri.

Lidl aracılığı ile en fazla ihracat yapılan ülkeler:
Romanya: % 35;
Yunanistan: % 23,3;
Macaristan: % 9;
Sırbistan: % 7;
Almanya: % 4,7

Lidl’dan yapılan açıklamaya göre AB’deki tüketicilerin ilgi duydukları ürünler: kahve
renkli pirinçten yapılmış organik cips, taze organik gofretler ve atıştırmalıklar (biobar),
çikolata ile kaplanmış kurutulmuş meyveler.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 317

Bulgaristan Online Süpermarket Piyasasına Yeni Bir Oyuncu Giriyor
Kolichka.bg şirketi Orta ve Doğu Avrupa’daki en büyük e-ticaret grubunun bir parçası
olarak Bulgaristan piyasasına giriş yapıyor. Kolichka.bg’nin temel faaliyet alanı olarak
hızlı tüketim ürünleri ve gıda ürünleri online ticareti gösteriliyor. Kolichka.bg 2020
yılında 11 Milyon sipariş gerçekleştiren Orta ve Doğu Avrupa’daki en büyük e-ticaret
platformu Mall Group’un bir parçası. Kolichka.bg’nin ürün portföyü 11.000 adet ürünü
kapsıyor ve siparişler kolichka.bg web sitesi üzerinden veriliyor. METRO şirketinin resmi
partneri olan kolichka.bg kendi web sitesinde METRO kendi markalarını da (Metro Chef,
Fine Life ve Aro) müşteriler ile buluşturacak. Kolichka.bg platformu müşterilerine erişilir
fiyatlarda yüksek kalite sunmayı hedefliyor. Şirketi piyasaya sunduğu yenilikler arasında
‘avantajlı alışveriş’ kategorisi yer alıyor. Bahse konu kategoride hane halklarının en fazla
tükettiği 200 ürüne ilişkin en düşük online fiyatlar sunuluyor. Kolichka.bg’dan 60 lv
üzerinde yapılan siparişlerin sevkiyat ücretleri 2 lv, 80 lv üzerindeki siparişlerin
sevkiyatının ise ücretsiz olduğu dikkat çekiyor.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 318



SEKTÖREL HABERLER

Bakan Vezieva: IT Sektöründe İstihdam Edilenlerin Sayısında % 9 Artış Var
Bulgaristan’da Diplomatik Enstitüsü’nün düzenlediği “Yapay Zeka ve Siber Güvenlik:
Potansiyel Bolluğu” konulu uluslararası sanal konferansın açılışında konuşma yapan
Geçici Ekonomi Bakanı Daniela Vezieva, Bulgaristan’da IT sektörünün gelişmiş olduğunu,
son yıllarda sektörün gittikçe büyüdüğünü, sektörde çalışan sayısının 72 bin olduğunu
ve bu sayının her yıl % 9 oranında arttığını ifade etti. Bakan, verilere göre IT sektörünün
2021 yılında ülkede hızlı gelişen 18 sektör arasında üçüncü sırada yer alacağını, bu
gelişmenin çok farklı bir sınai sektörünün geliştirilmesi için ve yüksek teknolojilerin diğer
bütün sektörlere girmesi için bir şans teşkil ettiğini dile getirdi. Vezieva, 2030 yılına
kadar olan planlama döneminde “Sanayi 4.0” ekseninde finansal kaynakların tahsis
edildiğini, bölgesel politikalar bazında yeniliklerin çeşitli sektörlere gireceğini açıkladı.
Söz konusu sektörel politikalar için 390 milyon Leva büyüklüğünde hibe ve finansal
yatırım enstrümanları çerçevesinde destek öngörülüyor. Bakanın sözlerine göre
Ekonomi Bakanlığı ile Eğitim ve Bilim Bakanlığı bu konuda, çeşitli merkezlerin
geliştirilmesi çerçevesinde küme yatırımları konusunda ve bölgesel yenilik merkezleri
konusunda uzun zamandır ortak çalışmalar yürütüyor.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 320



COVİD - 19

İşverenlerin % 61’i Yeni Covid Dalgasının Faaliyetlerini Durduracağına İnanıyor
Capital gazetesinde yer alan bir haber, 10 işverenden 6’sının yeni Covid dalgasının
faaliyetlerini askıya almalarına neden olacağına inandığına işaret ediyor. Dördüncü
Covid dalgasına ilişkin ManpowerGroup Bulgaria’nın yaptığı araştırmaya göre
işverenlerin % 61’i, çalışanların ise % 76’sı 2021 yılının son çeyreğinde şirket
faaliyetlerinin durma noktasına geleceğini öngörüyor. Bulgaristan’ın bütün
bölgelerinden 185 şirket ve 366 çalışan söz konusu araştırmaya katıldı. Olumlu
beklentileri olan sektörler bilgi teknolojileri, iş süreçleri outsourcingi, danışmanlık
hizmetleri ve hızlı tüketim ürünleri satışlarıdır. Kapanmadan en çok endişeli olanlar
turizm, otelcilik ve lokantacılık sektörlerinde iştigal eden şirketler ve çalışanlardır.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 318

Covid-19 Dördüncü Dalgasının Tasarrufları Azaltması Bekleniyor
Bir büyük inşan kaynakları şirketinin yaptığı araştırmaya göre Covid-19’dan kaynaklanan
kriz nedeniyle şirketler, özellikle turizm sektörü şirketleri, kendini getirilecek salgınla
mücadele önlemlerine hazırlıyor. Ankete katılanların en büyük korkusu, dördüncü Covid-
19 dalgasının mevcut birikimlerini eritmesidir. Olası bir kapanma durumunda
Bulgaristan’daki işverenlerin % 31’i personele ücretsiz izin kullandırmayı, % 10’u
personel işten çıkartmayı ve % 6’sı çalışma ücretlerini düşürmeyi planlıyor. Anket
katılımcılarının neredeyse üçte biri, yeniden yapılacak düzenlemelerle personelini
muhafaza etmeyi planladığını ifade ediyor.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 318

Pandemi Sürecinde Bulgarların Online Alışveriş Yapma Sıklığı İkiye Katlandı
Pandemi sürecinde Bulgarlar iki kez fazla online alışveriş yapıyor, ancak daha ucuz
ürünler satın alıyor. Büyük bir Bulgar bankasının verilerine göre Covid pandemisi ve
pandemi beraberinde gelen kapanmalar 2021’in ilk yarısında kredi kartı ile yapılan
ödeme tutarlarında % 75’lik artışa, ödeme sayısında ise % 26,4’lük artışa sebep oldu.
Şirketler, hesapların online ödenmesi, giyim/ev aletleri/ gıda/bilet online alışverişinin
kolaylaştırılması için gerekli yeni online hizmetleri sunarak bu zorlukların üstesinden
geldi. Veriler, kredi kartlarını genellikle bankamatiklerden para çekmek için kullanan
Bulgarların alışkanlıklarında daha çok online alışveriş yapma yönünde bir değişikliğin
yaşandığına işaret ediyor.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 318



ÖNEMLİ HABERLER

Meclis, Sosyal Güvenlik Sigortası Güncellemesini Kabul Etti

Meclis, şu anda 15.566 milyon Leva olan Devlet Sosyal Güvenlik bütçesinin
güncellemesini kabul etti ve üç genel kurul toplantısından sonra güncelleme kabul
edildi.

Değişiklikler aşağıdakileri içeriyor:
1. İkinci yıldaki annelik izni yardımı tutarının 650 Levaya yükseltilmesi;
2. 25 Aralıktan itibaren asgari emekli maaşının 300 levadan 370 levaya ve azami

emekli maaşının 1.440 levadan 1.500 levaya yükseltilmesi;
3. 25 Aralık itibariyle tüm emekli maaşlarının ortalama sigorta geliri ağırlığının 1,35

katsayısı ile yeniden hesaplanması;
4. Ekim, Kasım ve Aralık ayları için tüm emekli maaşlarına 120 leva tutarında ilave

yapılması.
Kaynak: https://www.economy.bg/economy/view/47481/Narodnoto-sybranie-prie-aktualizaciyata-na-DOO

Kapıkule'de 2020-2021 Yılları Eylül Ayı Karşılaştırmalı Tır Aracı Trafiği

Kaynak: https://trakya.ticaret.gov.tr/duyurular/kapikulede-2020-2021-yillari-eylul-ayi-karsilastirmali-tir-araci-
trafigi

Bulgaristan, Yol Ücretleri Uygulamaları Bakımından Avrupa’da En Başarılı Ülkeler 
Arasında Yer Alıyor

Bulgaristan, AB’de “toll” uygulamaları bakımından en başarılı ülkeler arasında yer alıyor.
17 Eylül 2021 tarihinden itibaren ülke, ortak Avrupa yol ücretleri sistemine dahil 11
ülkeden biri oldu. Sisteme dahil diğer ülkeler Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa, İtalya,
İspanya, Portekiz, Polonya, Macaristan ve İsviçre’dir. 2004 yılında AB’deki bütün
araçların ücretlendirilmesine ilişkin bütün sistemlerin uyumlu olması ve ortak bir ağın
parçası olması bir Avrupa Direktifi ile düzenlenmişti. Burada amaç ulaştırma sektörü
şirket araçlarına ülkelerden geçişlerinde kolaylık sağlanması. Şöyle ki, EETS yol ücretleri
toplama sistemi sayesinde ulaştırma şirketlerinin sadece bir hizmet sunucusu ile
imzalanmış tek abonelik sözleşmesi ve her yerde geçerli tek on-board cihaz ile yol
ücretlerini ödeyebilmesi öngörülüyor. Bulgaristan’da EETS’ye katılım ulusal hizmet
sağlayıcısı ve Karayolu Altyapı Ajansı’nın toll ücretlerinin toplanmasında ana partneri
olan „Intelligent Traffic System“ AD unvanlı şirketin desteği ile mümkün oldu.
Bulgaristan’da söz konusu şirket TollPass hizmeti ile tanınıyor. Bu hizmet artık
uluslararası çapta uygulaması olan TollPass EETS hizmet seviyesine güncellenmiş
bulunuyor.
Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği Haber Bülteni Sayı: 320



İLANLAR

Eski Zağra Bölgesinde 59 Dönüm Büyüklüğünde Sanayi Arazisi Satışı

Eski Zağra bölgesinde satışa çıkarılan 59 dönüm büyüklüğünde sanayi arazisi
bulunmaktadır.
Satışa çıkarılan sanayi arazisinin özellikleri:

İlana ilgi duyan kişiler aşağıdaki irtibat bilgilerinden satıcıya ulaşabilir:
Ambroziya 90 EOOD

GSM: 00359 888 88 59 25
E-mail: ambrozia90@mail.bg 

Gayrı menkul mal
varlığının bilgileri

Sanayi arsası - ,,ABROZİYA 90,, EOOD şirketine ait – adresi Stara Zagora şehri
Arsamülkünün numarası: 77476.507.187.

Arsa boyutu: 58.718metre kare

Kullanma amacı: Urbanizasyonu yapılmıştır / yaşam için uygun olduğuna dahil belgesi mevcuttur – her
tür faaliyet yapılabilir

Şu anki kullanımı Kullanılmamaktadır.

Teklif fiatı 34 Euro / metre kare başına

Bulunmuş olduğu
yer:

Arsa Stara Zagora – Burgas ana yolu üzerindedir.
240 m2. ana yola bakmaktadır ve 230 m2. Klitinovo köyüne giden yola bakmaktadır
– köşesi Kuzeygüney Himkombinat fabrikasına bakıyor, sınırları:
Doğusunda eskiden kültür merkezi ve spor salonu mevcutmuş, Güneyinde büyük
sanayi deposu mevcuttur, Kuzeyinde – ana yol Stara Zagora – Burgas yolu
mevcuttur,Batısında – ana yol Stara Zagora – Kalitinovo köyü geçiyor.

İnşaa edilen alanı: Olimpik boyutlarda yüzme havuzumevcuttur.

Hizmet veren
araçlar

•Gaz tesisatı
Elektrik tesisatı
Su kaynağı donanımlı
Tüm sayılmış olanlar şu an geçerli olarak çalışmıyor vaziyetindedir fakat satıcı
tarafınca onun hesabına tekrar çalışır vaziyete getirilecektir.

Bölge: Himko bölgesinin üzerinde sanayi bölgesinin- Stara Zagora şehrinin doğusundadır

Tanıtım: Köşe bir arsadır. Her tür ticari ve lojistik, depoculuk, sanayi ticareti ve faaliyeti
gerçekleştirilebilir.
Nakliye ulaşımı garantilidir, asfalt dökülmüştür kuzey ve batı kısmına, güney
kısmında asfalt genişliği 6m.

Stara Zagora
şehrinin tanıtımı

Stara Zagora şehri Bulgaristan ülkesinin merkezindedir ve geliştirilmiş sanayi ve
üretim fabrikaları olan bir bölgedir.
Stara Zagora şehrinin merkezinde teklif edilmiş olan arsaya kadar kilometre olarak
9,5 km. Zaman olarak ulaşmanız 14 dakikadır. Zora semtinin arsaya kadar ulaşım 4,7
km., zaman olaraksa 6 dakikadır. Şehir otobüslerinle çalışmakta olan hatlar 62,64,65
hatlarıdır ulaşım için.

Yol altyapısı Stara Zagora – Burgas ana yoludur
Stara Zagora – Kalıtınovo köyü yolu ikinci sınıf yold olarak değerlendirilmiştir
,,Trakia,, AM ulaşma imkanı :Sofia – Burgas – yoluna 17.6km.Himko bölgesinde
Demir yolları hattımevcuttur.
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