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YATIRIM TANIMLAMASI 
 

Bulgaristan’da yatırımlara yönelik destekler Bulgaristan Yatırımları Teşvik kanunu çerçevesinde 

sağlanmaktadır. Yatırım teşvikleri konusunda yetkili kurum Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki Bulgaristan 

Yatırımlar Ajansı’dır (http://www.investbg.government.bg/en/default/contact). Söz konusu kanuna göre 

yatırımlar şu şekilde tanımlanmaktadır: 

  

 

 

 

 

 

 

Yeni bir tesis kurulumu ile ilgili maddi ve gayrı maddi varlıklar alımı

Mevcut bir tesisin kapasitesinin arttırılması

Mevcut bir tesisin üretiminin çeşitlendirilmesi (şimdiye kadar 
üretilmeyen ürünler üretilmesi)

Mevcut bir tesisin üretim sürecinin kökten değiştirilmesi

Kapanmış bir tesise ait varlıkların alımı

Kapanma eşiğinde olan bir tesise ait varlıkların alımı

http://www.investbg.government.bg/en/default/contact
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BULGARİSTAN YATIRIMLARI TEŞVİK KANUNU ÇERÇEVESİNDE 

YATIRIMLARA YÖNELİK SAĞLANAN DESTEKLER 

 

 

BULGARİSTAN YATIRIMLARI TEŞVİK KANUNA GÖRE YATIRIM SINIFLARI 

 

Danışmanlık

Hızlandırılmış idari prosedürler

Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından yatırımcının kamu ile olan 
idari işlerini takip edecek bir görevli atanması

Kamu ihalesi prosedüründen geçmeden, kamuya ait gayrimenkul 
alma hakkı

Yatırım projesi kapsamında çalışanların mesleki eğitimine ilişkin 
finansal destek

Yatırımın yapıldığı araziye kadar olan altyapının inşaatı için finansal 
destek 

Yeni istihdam edilen personel için işveren tarafından ödenen 
sigorta primlerinin iade edilmesi (en fazla iki yıllık süre için)

Hibe destek

B Sınıfı A Sınıfı

Öncelikli Yatırım Projesi
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Destek Türü B Sınıfı A Sınıfı Öncelikli Yatırım 
Projesi 

Hızlandırılmış idari prosedürler  Evet Evet Evet 

Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından 
yatırımcının kamu ile olan idari işlerini takip 
edecek bir görevli atanması 

Hayır Evet Evet 

Kamu ihalesi prosedüründen geçmeden, 
kamuya ait gayrimenkul alma hakkı 

Evet Evet Evet 

Yatırım projesi kapsamında çalışanların mesleki 
eğitimine ilişkin finansal destek 

Evet Evet Evet 

Yatırımın yapıldığı araziye kadar altyapının 
inşaatı için finansal destek 

Evet (sanayi 
bölgelerinde 

gerçekleşen iki 
veya daha fazla 
yatırım projesi 

için) 

Evet Evet 

Yeni istihdam edilen personel için işveren 
tarafından ödenen sigorta primlerinin iade 
edilmesi (en fazla iki yıllık süre ile) 

Evet Evet Evet 

Hibe destek Hayır Hayır Evet: 

 Bilimsel araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri: 
% 50; 

 Eğitim: % 50; 

 İmalat sanayi: % 10* 
(işsizlik oranı, ülke 
ortalamasına eşit veya 
daha yüksek olan 
belediyelerde yapılan 
yatırımlar) 

Kamu - Özel Sektör İşbirliği imkanları Hayır Hayır Evet 

Arazi statü değişiminde vergi muafiyeti Hayır Hayır Evet 

Daha düşük fiyatlarla arazi alma imkanı Hayır Hayır Evet 

Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin sübvansiyon Hayır Hayır Evet 
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Yatırım Sınıflarını Belirleyen Kriterler 
 

Kriter: Asgari Yatırım Değeri (Milyon Euro)  

Bölge veya Sektör B Sınıfı A Sınıfı 

İmalat sanayi  2,5 5 

İşsizlik oranı ülke ortalamasına eşit veya daha yüksek olan belediyelerde yapılan 

yatırımlar 
1 2 

Yüksek teknoloji imalat sanayi faaliyetleri: 

 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı (suni veya sentetik elyaf 

imalatı hariç); 

 Temel eczacılık ürünlerinin veya eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı; 

 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı; elektronik veya optik 

ekipmanlarının onarımı; sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu; 

 Elektrikli teçhizat imalatı; elektrikli ekipmanların onarımı; sanayi makine 

ve ekipmanlarının kurulumu; 

 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı; makinelerin 

onarımı; sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu; 

 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) veya yarı treyler (yarı römork) 

imalatı, kurulumu, bakımı ve onarımı; diğer ulaşım araçları imalatı, 

kurulumu, bakımı ve onarımı (gemi ve tekne yapımı, bakımı, onarımı ve 

kurulumu hariç); 

 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı, kurulumu, bakımı ve 

onarımı 

1 2 

Aşağıda verilen hizmet sektörlerinde: 

 Depolama ve ambarlama; 

 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri; çağrı merkezleri faaliyetleri; başka 

yerlerde sınıflandırılmamış diğer işletme destek hizmet faaliyetleri 

(outsourcing); 

0,75 1,5 

Yüksek teknoloji ve bilgi yoğun hizmet sektörlerinde:  

 Yazılım programları yayımlanması; bilgisayar programlama, danışmanlık 
ve ilgili faaliyetler; bilgi hizmet faaliyetleri; 

 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı; 

 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri; mimarlık ve 
mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri; bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri; 

 Eğitim; 

 İnsan sağlığı hizmetleri ve yatılı bakım faaliyetleri 

0,5 1 
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Kriter: Asgari Yatırım Değeri + Yaratılan İstihdam  

Bölge veya Sektör B Sınıfı A Sınıfı 

İmalat sanayi 
1 (milyon 
euro) + 
 100 kişilik 
istihdam 

2 (milyon 
euro) + 
150 
kişilik 
istihdam  

İşsizlik oranı ülke ortalamasına eşit veya daha yüksek olan belediyelerde yapılan 
yatırımlar 

10 kişilik 
istihdam 

25 kişilik 
istihdam 

Yüksek teknoloji imalat sanayi faaliyetleri: 

 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı (suni veya sentetik elyaf 
imalatı hariç); 

 Temel eczacılık ürünlerinin veya eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı; 

 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı; elektronik veya 
optik ekipmanlarının onarımı; sanayi makine ve ekipmanlarının 
kurulumu; 

 Elektrikli teçhizat imalatı; elektrikli ekipmanların onarımı; sanayi makine 
ve ekipmanlarının kurulumu; 

 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı; makinelerin 
onarımı; sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu; 

 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) veya yarı treyler (yarı römork) 
imalatı, kurulumu, bakımı ve onarımı; diğer ulaşım araçları imalatı, 
kurulumu, bakımı ve onarımı (gemi ve tekne yapımı, bakımı, onarımı ve 
kurulumu hariç); 

 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı, kurulumu, bakımı ve 
onarımı 

10 kişilik 
istihdam 

25 kişilik 
istihdam 

Aşağıda verilen hizmet sektörlerinde: 

 Depolama ve ambarlama; 

 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri; çağrı merkezleri faaliyetleri; başka 
yerlerde sınıflandırılmamış diğer işletme destek hizmet faaliyetleri 
(outsourcing); 

0,25 
(milyon 
euro) 
+ 
100 kişilik 
istihdam 

0,5 
(milyon 
euro) 
+ 
150 
kişilik 
istihdam 

Yüksek teknoloji veya bilgi yoğun hizmetler: 

 Yazılım programları yayımlanması; bilgisayar programlama, danışmanlık 
ve ilgili faaliyetler; bilgi hizmet faaliyetleri; 

 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı; 

 idare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri; mimarlık ve 
mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri; bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri; 

 Eğitim; 

 İnsan sağlığı hizmetleri ve yatılı bakım faaliyetleri 

25 kişilik 
istihdam 

50 kişilik 
istihdam 
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Öncelikli Yatırım Projesi Kriterleri: Asgari Yatırım Değeri (Milyon Euro) + Yaratılan 

İstihdam  

Bölge veya Sektör 
Yatırım 

Değeri  
İstihdam  

Genel durum (tüm ülke, tüm sektörler) 50 150 

İmalat sanayi 25 150 

İşsizlik oranı, ülke ortalamasına eşit veya daha yüksek olan belediyelerde 
yapılan yatırımlar  

25 100 

Yüksek teknoloji imalat sanayi faaliyetleri: 

 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı (suni veya sentetik elyaf 
imalatı hariç); 

 Temel eczacılık ürünlerinin veya eczacılığa ilişkin malzemelerin 
imalatı; 

 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı; elektronik veya 
optik ekipmanlarının onarımı; sanayi makine ve ekipmanlarının 
kurulumu; 

 Elektrikli teçhizat imalatı; elektrikli ekipmanların onarımı; sanayi 
makine ve ekipmanlarının kurulumu; 

 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı; 
makinelerin onarımı; sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu; 

 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) veya yarı treyler (yarı römork) 
imalatı, kurulumu, bakımı ve onarımı; diğer ulaşım araçları imalatı, 
kurulumu, bakımı ve onarımı (gemi ve tekne yapımı, bakımı, onarımı 
ve kurulumu hariç); 

 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı, kurulumu, bakımı ve 
onarımı 

15 100 

Yüksek teknoloji veya bilgi yoğun hizmetler: 

 Yazılım programları yayımlanması; bilgisayar programlama, 
danışmanlık ve ilgili faaliyetler; bilgi hizmet faaliyetleri; 

 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı; 

 idare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri; mimarlık ve 
mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri; bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri; 

 Eğitim; 

 İnsan sağlığı hizmetleri ve yatılı bakım faaliyetleri 

10 50 

Sanayi bölgesi inşaatı ve bahse konu sanayi bölgesinin sanayi parkına 
dönüştürülmesi 

7,5 15 

Teknoloji parkı yapımı 7,5 50 
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FİNANSAL DESTEK PROSEDÜRLERİ 
 

Bulgaristan’da Yeni Yatırım Veya Ek Yatırım Yapıldığında Çalışanların Mesleki 

Yeterlilik Eğitimine Devlet Tarafından Finansman Sağlanması  

Bulgaristan devleti, ülkede yapılan yeni yatırım veya ek yatırımların ihtiyaç duyduğu eğitimli 

personelin sağlanmasına yönelik finansal destek vermektedir.  

Bu finansmandan kim faydalanabilir: 

 Öncelikli yatırım sertifikasına sahip olan şirketler; 

 A sınıfı yatırımcı sertifikasına sahip olan şirketler; 

 B sınıfı yatırımcı sertifikasına sahip olan şirketler. 

Bu finansmandan faydalanabilmek için aşağıdaki şartlardan en az birine uyulması gerekiyor: 

 Yatırımın yüksek teknoloji imalat sanayi faaliyetlerine yönelik olması: 

o Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı (suni veya sentetik elyaf imalatı hariç); 

o Temel eczacılık ürünlerinin veya eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı; 

o Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı; elektronik veya optik 

ekipmanların onarımı; sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu; 

o Elektrikli teçhizat imalatı; elektrikli ekipmanların onarımı; sanayi makine ve 

ekipmanlarının kurulumu; 

o Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı; makinelerin onarımı; 

sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu; 

o Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) veya yarı treyler (yarı römork) imalatı, 

kurulumu, bakımı ve onarımı; diğer ulaşım araçları imalatı, kurulumu, bakımı ve 

onarımı (gemi ve tekne yapımı, bakımı, onarımı ve kurulumu hariç); 

o Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı, kurulumu, bakımı ve onarımı. 

 Yüksek teknoloji ve bilgi yoğun hizmet sektörlerinde:  
o Yazılım programları yayımlanması; bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili 

faaliyetler; bilgi hizmet faaliyetleri; 

o Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı; 

o İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri; mimarlık ve mühendislik 

faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri; bilimsel araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri; 

o Eğitim; 

o İnsan sağlığı hizmetleri ve yatılı bakım faaliyetleri 

 Yatırımın İşsizlik oranı ülke ortalamasına eşit veya daha yüksek olan belediyelerde yapılmış 

olması 
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Yaratılan İstihdama İlişkin Karşılanması Gereken Şartlar: 

 Yatırım projesi neticesinde yeni istihdam yaratılması; 

 Çalışanların, yatırım projesinin tamamlanması ardından en geç 3 yıl içinde istihdam 

edilmeleri; 

 Yeni yaratılan istihdamın en az 5 yıl sürdürülmesi (KOBİ’ler için 3 yıl); 

 Çalışanların icra ettikleri göreve ilişkin ülke ortalamasının üzerinde ücret almaları. 

Finansman büyüklüğü tam olarak ne kadardır? 

 Finansman, Bakanlar Kurulu’nun onayladığı proje giderlerinin % 100’ünü karşılamaktadır.  

Çalışanların mesleki yeterlilik eğitimini kim verebilir? 

 Çalışanlara mesleki yeterlilik eğitimi, bir eğitim kurumu tarafından olduğu gibi yatırımcı 

tarafından da verilebilir. (en az 30 kişinin (stajyerler dahil) eğitim görmesi gerekmektedir) 

Bu destekten faydalanmanın temel aşamaları: 

1. Yatırımcı, Ekonomi Bakanlığı’na destekten faydalanmak istediğini beyan eden, yatırım 

hakkında ayrıntılı bilgi veren ve mesleki yeterlilik eğitim projesini içeren bir başvuru ibraz 

eder; 

2. Ekonomi Bakanlığı, destekten faydalanmak isteyen yatırımcı başvurularını yatırım miktarı, 

talep edilen finansal destek miktarı, mesleki yeterlilik eğitim kalitesi, yüksek teknoloji 

üretimi/hizmeti olup olmadığı, yatırımın bulunduğu belediye, Bakanlığın destek için 

mevcut kaynağı vs. gibi unsurları göz önünde bulundurarak değerlendirir; 

3. Bu değerlendirme neticesinde bir sıralama yapılır ve destek alacak şirketler belirlenir; 

4. Ekonomi Bakanı, Bakanlar Kurulu’na sıralamada belirlenen şirketlerin destekten 

faydalanmasını önerir; 

5. Bakanlar Kurulu onayından sonra Ekonomi Bakanlığı ve yatırımcı/eğitim kurumu arasında 

destek sözleşmesi imzalanır.  

Örnek: 

Senaryo 1 

Ekonomi Bakanlığı’nın 2016 yılı devlet destekleri bütçesinin 6 000 000 leva olduğunu varsayalım.  

2016 yılında Ekonomi Bakanlığı’na destek için başvuran şirketlerin sıralaması ve proje değerleri:  

Sıra Şirket ismi Projesi değeri 

1. A Şirketi 3 000 000 leva 

2. B Şirketi 2 000 000 leva 

3. C Şirketi 1 000 000 leva 
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Bu senaryoda mesleki yeterlilik eğitim desteği için başvuran tüm şirketlerin projeleri devlet 

tarafından desteklenecek.  

Senaryo 2 

Ekonomi Bakanlığı’nın 2015 yılı devlet destekleri bütçesinin 3 500 000 Leva olduğunu varsayalım.  

2015 yılında Ekonomi Bakanlığı’na destek için başvuran şirketlerin sıralaması ve proje değerleri: 

Sıra Şirket ismi Projesi değeri 

1. A Şirketi 3 000 000 leva 

2. B Şirketi 2 000 000 leva 

3. C Şirketi 1 000 000 leva 

Bu senaryoda Ekonomi Bakanlığı bütçesinin sadece birinci sıradaki proje için yeterli olmasından 

dolayı, sadece A şirketinin projesi devlet tarafından desteklenecek. 

Bu destekten en son faydalanan yatırımcı kimdir? 

2010 yılı 

№ Yatırımcı Finansal 
Destek 
(leva)  

Eğitim 
gören kişi 
sayısı 

Yatırım 
(leva) 

Yaratılan 
İstihdam 
(kişi) 

1. Lufthansa Technik 
Sofia 

1 637 440 300 
üzerinde 

32 milyon 360 

 

NOT: 

Ekonomi Bakanlığı’nın 2010 yılı yatırım destekleri bütçesinin kısıtlı olmasından dolayı sağlanan destek 

miktarı eğitim harcamalarının sadece % 25’ine tekabül etmektedir. 

 

Bulgaristan’da Yeni Yatırım Veya Ek Yatırım Yapıldığında Yatırımın Yapıldığı Araziye 

Kadar Teknik Altyapının Devlet Tarafından Finansmanı 

Bulgaristan devleti, ülkede yapılan yeni yatırım veya ek yatırımların ihtiyacı olan teknik altyapının 

inşa edilmesinde finansal destek sağlamaktadır.  

Teknik altyapı nedir? 

 Ulaştırma ve komünikasyon sistemleri: Yollar, ulaşım ağı, doğal gaz bağlantıları vs.; 

 Elektrik enerjisi taşıma sistemleri; 

 Su şebekeleri; 
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 Hidroteknik sistemler ve tesisler: barajlar, kanallar vs. 

Bu finansmandan kim faydalanabilir: 

 Öncelikli yatırım sertifikasına sahip olan şirketler; 

 A sınıfı yatırımcı sertifikasına sahip olan şirketler; 

 Bir sanayi bölgesinde gerçekleşecek 2 veya daha fazla sertifika almış yatırım projesi; 

 

Bu finansmandan faydalanmak için uyulması gereken genel şartlar: 

 İnşa edilecek teknik altyapıya ilişkin projenin Ekonomi Bakanlığı’na ibraz edilmesi (miktar-

değer hesaplaması yapılarak);  

 Bahse konu projenin inşaat izni alma sürecinde kullanılan proje olması gerekmektedir; 

 Bahse konu projenin teknik altyapının sahibi (genellikle yerel belediyeler veya kamuya ait 

diğer kuruluşlar) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir; 

 Ekonomi Bakanlığı’na Çevre Bakanlığı’nın yerel birimi tarafından projeye ilişkin onayının 

ibraz edilmesi; 

 Ekonomi Bakanlığı’na yatırımcının gerçekleştirdiği proje çerçevesinde tedarikçilere vadesi 

geçmiş borcunun bulunmadığına dair beyanname ibraz edilmesi; 

 Ekonomi Bakanlığı’na yatırımcının son 3 yılda aldığı devlet desteklerini gösteren 

beyanname ibraz edilmesi; 

Finansman büyüklüğü tam olarak ne kadardır? 

 Finansman, Bakanlar Kurulu’nun onayladığı proje giderlerinin % 100’ünü karşılamaktadır.  

Bu destekten faydalanmanın temel aşamaları: 

6. Yatırımcı, Ekonomi Bakanlığı’na destekten faydalanmak istediğini beyan eden ve yatırım 

hakkında ayrıntılı bilgi veren bir başvuru ibraz eder; 

7. Ekonomi Bakanlığı, destekten faydalanmak isteyen yatırımcı başvurularını yatırım miktarı, 

talep edilen finansal destek miktarı, yüksek teknoloji üretimi/hizmeti olup olmadığı, 

yatırımın bulunduğu belediye, Bakanlığın destek için mevcut kaynağı vs. gibi unsurları göz 

önünde bulundurarak değerlendirir; 

8. Bu değerlendirme neticesinde bir sıralama yapılır ve destek alacak şirketler belirlenir; 

9. Ekonomi Bakanı, Bakanlar Kurulu’na sıralamada belirlenen şirketlerin destekten 

faydalanmasını önerir; 
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10. Bakanlar Kurulu onayından sonra Ekonomi Bakanlığı yatırımcı ve teknik altyapının sahibi 

(genellikle yerel belediyeler veya kamuya ait diğer kuruluşlar) ile destek sözleşmesi 

imzalar.  

Örnek: 

Senaryo 1 

Ekonomi Bakanlığı’nın 2016 yılı devlet destekleri bütçesinin 6 000 000 leva olduğunu varsayalım.  

2016 yılında Ekonomi Bakanlığı’na destek için başvuran şirketlerin sıralaması ve proje değerleri:  

Sıra Şirket ismi Projesi değeri 

1. A Şirketi 3 000 000 leva 

2. B Şirketi 2 000 000 leva 

3. C Şirketi 1 000 000 leva 
Bu senaryoda teknik altyapı desteği için başvuran tüm şirketlerin projeleri devlet tarafından 

desteklenecek. 

Senaryo 2 

Ekonomi Bakanlığı’nın 2015 yılı devlet destekleri bütçesinin 3 500 000 leva olduğunu varsayalım.  

2015 yılında Ekonomi Bakanlığı’na destek için başvuran şirketlerin sıralaması ve proje değerleri: 

Sıra Şirket ismi Projesi değeri 

1. A Şirketi 3 000 000 leva 

2. B Şirketi 2 000 000 leva 

3. C Şirketi 1 000 000 leva 
Bu senaryoda Ekonomi Bakanlığı bütçesinin sadece birinci sıradaki proje için yeterli olmasından 

dolayı, sadece A şirketinin projesi devlet tarafından desteklenecek. 

 

Bu destekten en son faydalanan yatırımcılar kimdir? 

2015 yılı 

№ Teknik Altyapı Türü Teknik 
Altyapı 
Sahibi 

Finansal 
Destek (leva)  

Yatırımcı Yatırım (leva) Yaratılan 
İstihdam 
(kişi) 

1. Kara yolu Sliven 
Belediyesi 

801 569 E. Miroglio 30 milyon 101 

2. Kara yolu Silistre 
Belediyesi 

326 417 ADM 
Bulgaria 
Logistics 

10,5 milyon 13 
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2014 yılı 

№ Teknik Altyapı Türü Teknik Altyapı 
Sahibi 

Finansal 
Destek 
(leva)  

Yatırımcı Yatırım 
(leva) 

Yaratılan 
İstihdam 
(kişi) 

1. Kara yolu Rusçuk 
Belediyesi 

102 154 WITTE 
Automotive 
Bulgaria 
 

7,5 milyon 232 

 

2013 yılı 

№ Teknik Altyapı Türü Teknik Altyapı 
Sahibi 

Finansal 
Destek (leva)  

Yatırımcı Yatırım (leva) Yaratılan 
İstihdam 
(kişi) 

1. Su şebekesi Rusçuk 
Belediyesi 

289 620 WITTE 
Automotive 
Bulgaria 
 

7,5 milyon 232 

 

2012 yılı 

№ Teknik Altyapı Türü Teknik Altyapı 
Sahibi 

Finansal 
Destek (leva)  

Yatırımcı Yatırım (leva) Yaratılan 
İstihdam 
(kişi) 

1. Kara yolu ve kaldırım Sofya 
Belediyesi 

199 991 Nadejda 
hastanesi 
 

7,97 milyon 50 

2. Otoban boru hattı Avren 
Belediyesi 

3 000 000 Kamchia AD 35,5 milyon 376 

 

2011 yılı 

№ Teknik Altyapı Türü Teknik Altyapı 
Sahibi 

Finansal 
Destek (leva)  

Yatırımcı Yatırım (leva) Yaratılan 
İstihdam 
(kişi) 

1. Kara yolu  Lofça 
Belediyesi 

2 350 246 Litex Motors 
 

42,5 milyon 250 

2. Kara yolu ve kavşak Çepelare 
Belediyesi 

149 754 Amer Sports 
Bulgaria 

7,8 milyon 105 
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2010 yılı 

№ Teknik Altyapı Türü Teknik Altyapı 
Sahibi 

Finansal 
Destek (leva)  

Yatırımcı Yatırım (leva) Yaratılan 
İstihdam 
(kişi) 

1. Kara yolu  Botevgrad 
Belediyesi 

240 000 Pipelife 
 

38,4 milyon 100 

2. Kara yolu ve su şebekesi Pernik 
Belediyesi 

185 836 Stomana-
Industry SA 

143 milyon 143 

 

2009 yılı 

№ Teknik Altyapı Türü Teknik Altyapı 
Sahibi 

Finansal 
Destek 
(leva)  

Yatırımcı Yatırım 
(leva) 

Yaratılan 
İstihdam 
(kişi) 

1. Kara yolu ve su 
şebekesi 

Sofya 
Belediyesi 

3 160 241 Business Park 
Sofia ve Linder AD 
 

162,3 milyon 1600 

2. Kara yolu ve su 
şebekesi 

Kostinbrod 
Belediyesi 

843 534 Heatset, 
Rollpast Group ve 
Weber Bulgaria 

101 milyon 177 

 

2008 yılı 

№ Teknik Altyapı Türü Teknik 
Altyapı Sahibi 

Finansal 
Destek 
(leva)  

Yatırımcı Yatırım 
(leva) 

Yaratılan 
İstihdam 
(kişi) 

1. Kara yolu, elektrik 
dağıtım ve su 
şebekesi 

Rusçuk 
Belediyesi 

1 956 000 Montupet 
 

93 milyon 600 

2. Kara yolu ve su 
şebekesi 

Gılıbovo 
Belediyesi 

2 656 646 Knauf Bulgaria 105 milyon 100 

3.  Kara yolu ve su 
şebekesi 

Elin Pelin 
Belediyesi 

5 129 000 Industrial Park – 
Sofia East 

76 milyon 2000 

4.  Kara yolu ve su 
şebekesi 

Pernik 
Belediyesi 

5 129 000 Stomana-Industry 
SA 

143 milyon 140 

5.  Kara yolu ve su 
şebekesi 

Kostinbrod 
Belediyesi 

5 129 000 Heatset ve 
Rollpast Group  

101 milyon 177 

 

Bulgaristan’da Yeni Yatırım Veya Ek Yatırım Yapıldığında İstihdam Edilen Personel 

İçin İşveren Tarafından Ödenen Sigorta Primlerinin Geri Alınması 

Bulgaristan Mevzuatı, ülkede yapılan yeni yatırımlar veya ek yatırımlar sayesinde yaratılan 

istihdama kolaylık sağlayan bazı fırsatlar sunmaktadır. Bunlardan biri yatırım yapan işletmelerin, 

yatırımın akabinde istihdam ettikleri yeni personel için işveren olarak ödedikleri sosyal ve sağlık 
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sigortası primlerini geri alabilmeleridir. Bu fırsattan faydalanmak için uyulması gereken genel 

şartlar: 

• Yatırımın A sınıfı, B sınıfı veya öncelikli yatırım projesi sertifikasına sahip olması; 

• Yatırım sonucunda yeni istihdam yaratılması; 

• Yatırım sayesinde istihdam edilecek personelin, sektör ortalaması üzerinde ücret alması; 

• Yatırımcının, Bulgaristan İstihdam Teşviki Kanunu çerçevesinde herhangi bir borcu veya 

yükümlüğü bulunmaması; 

• Bahse konu sosyal sigorta giderlerine ilişkin başka bir kamu kurumundan finansman 

alınmamış olması.  

 

Finansman büyüklüğü tam olarak ne kadardır? 

• Finansman azami büyüklüğü, işletmenin yatırım sayesinde istihdam ettiği personelin 

sayısı ve bu personel için işveren tarafından reel olarak ödenen sosyal ve sağlık sigorta 

primleri kadardır. 

İşveren, personeli için ödediği sosyal ve sağlık sigorta primlerinin ne kadarını geri 

alabilmektedir? 

• İşsizlik oranı ülke ortalamasının üzerinde olan belediyelerde yapılan imalat ve yüksek 

teknoloji hizmet yatırımlarında, işveren, personeli için ödediği 24 aylık sosyal ve sağlık 

sigorta primlerini talep edebilmektedir; 

• Diğer tüm durumlarda, işveren, personeli için ödediği 12 aylık sosyal ve sağlık sigorta 

primlerini talep edebilmektedir. 

Bu destekten faydalanan yatırımcılar için başka ne gibi yükümlülükler vardır? 

• Bu destekten faydalanan büyük işletmeler yatırımlarını ve yarattıkları istihdamı en az 5 yıl 

devam ettirmek zorundadır; 

• Bu destekten faydalanan KOBİ’ler yatırımlarını ve yarattıkları istihdamı en az 3 yıl devam 

ettirmek zorundadır; 

 

Bu destekten faydalanmanın temel aşamaları: 

1. Yatırımcı, Ekonomi Bakanlığı’na destekten faydalanmak istediğini beyan eden ve yatırım 

hakkında ayrıntılı bilgi veren bir başvuru ibraz eder; 
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2. Ekonomi Bakanlığı, destekten faydalanmak isteyen yatırımcı başvurularını yatırım miktarı, 

personele ödenen ücret, talep edilen destek miktarı, yüksek teknoloji üretimi/hizmeti olup 

olmadığı, yatırımın bulunduğu belediye, Bakanlığın destek için mevcut kaynağı vs. gibi 

unsurları göz önünde bulundurarak değerlendirir; 

3. Bu değerlendirme neticesinde bir sıralama yapılır ve destek alacak şirketler belirlenir; 

4. Ekonomi Bakanı, Bakanlar Kurulu’na sıralamada belirlenen şirketlerin destekten 

faydalanmasını önerir; 

5. Bakanlar Kurulu onayından sonra yatırımcı, Ekonomi Bakanlığı ile destek sözleşmesi 

imzalar. 

Örnek: 

800 Leva brüt ücret alan bir çalışan için bir işveren yaklaşık 146,88 Leva sağlık ve sosyal sigorta 

primleri ödemek zorundadır (her iş kategorisine göre sosyal sigorta primleri değişmektedir). 

İşsizlik oranı ülke ortalamasının üzerinde olan bir belediyede 100 kişiye istihdam sağlayan bir 

imalat yatırımında, işverenin 24 aylık sigorta giderleri: 

100 (çalışan sayısı) x 146,88 (sigorta giderleri) x 24 (ay) = 352 512 leva (180 122 EURO)  

Bu destekten en son faydalanan yatırımcılar kimdir? 

2016 yılı 

№ Yatırımcı Yatırım (leva) İade edilen sigorta 
primleri miktarı (leva)   

1. Call Point New Europe 5 milyon 497 978 

2. Luxoft Bulgaria 1,53 milyon 391 135 

3. Volakom 1,93 milyon 8 885 

4. Experian Bulgaria 0,8 milyon 192 989 

5. Bell-Herra Thermocontrol 35 milyon 212 626 

6. PPD Bulgaria 1 milyon 728 717 

7. Coca Cola 3,5 milyon 100 362 

8. AIG Bulgaria Branch 5 milyon 877 583 

9. Concentrix Bulgaria 2,6 milyon 46 484 
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2015 yılı 

№ Yatırımcı Yatırım (leva) İade edilen sigorta 
primleri miktarı (leva)   

1. Call Point New Europe 5 milyon 309 136 

2. Luxoft Bulgaria 1,53 milyon 162 618 

3. Volakom 1,93 milyon 5 785 

4. Experian Bulgaria 0,8 milyon 111 496 

5. Bell-Herra Thermocontrol 35 milyon 127 240 

6. PPD Bulgaria 1 milyon 277 363 

7. ALS Bulgaria 2,6 milyon 207 088 

8. Coca Cola 3,5 milyon 294 215 

9. AIG Bulgaria Branch 5 milyon 404 518 

 

2014 yılı 

№ Yatırımcı Yatırım (leva) İade edilen sigorta 
primleri miktarı (leva)   

1. Experian Bulgaria 0,8 milyon 196 342 

2. Bell-Herra Thermocontrol 35 milyon 87 592 

3. PPD Bulgaria 1 milyon 148 793 

4. ALS Bulgaria 2,6 milyon 32 472 

5. Coca Cola 3,5 milyon 825 856 

6. AIG Bulgaria Branch 5 milyon 101 083 

 

 

Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı’nın Yıllar İtibarıyla Yatırım Destekleri İçin Bütçesi 

(Leva): 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
19 999 646 11 702 972 2 063 276 2 500 000 4 199 991 289 620 1 494 2 95 3 572 718 6 085 973 
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VERGİ KOLAYLIKLARI 
 

Yatırım Amacıyla İthal Edilen Makine, Cihaz Ve Ekipman İçin Ödenmesi Gereken 

KDV Borcunun Ertelenmesi 

Bulgaristan Katma Değer Vergisi Kanunu, 2,5 milyon euroyu aşan ve en az 20 kişiye istihdam 
sağlayan yatırım projeleri çerçevesindeki donanım (makine, cihaz, ekipman vs.) ithalatında KDV 
borcunu (% 20) 2 yıl erteleme imkanını sağlamaktadır. Bu imkandan faydalanması için yatırımcının 
genel olarak karşılaması gereken şartlar: 

1. Yatırım projesinin Bulgaristan Maliye Bakanı tarafından onaylanmış olması; 

2. Yatırımcının Bulgaristan Katma Değer Vergisi Kanununa göre vergi kaydı olması; 

3. Yatırımcının Bulgar devletine karşı herhangi bir vergi veya sigorta borcunun bulunmaması; 

4. Yatırım değerinin en az 2,5 milyon euro olması; 

5. Yatırım projesinin en fazla 2 yıl içinde tamamlanması; 

6. Yatırımın en az 20 kişiye istihdam imkanı sağlaması; 

7. Yatırımcının projeyi tamamlaması için yeterli finansman imkanlarına sahip olması 

 

Kurumlar Vergisinden Muafiyet  
 

 

İl 

İşsizlik oranı ülke ortalamasının altında olan 

belediyeler 

İşsizlik oranı ülke ortalamasına eşit veya üzerinde 

olan belediyeler 

İşsizlik oranı ülke ortalamasının % 25 üzerinde 

olan belediyeler 

İlçe 

BELEDİYELER İTİBARİYLE İŞSİZLİK ORANI 
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Bulgaristan Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre, işsizlik oranı, Bulgaristan ortalama işsizlik 
oranını % 25 oranında aşan belediyelerde yatırım veya ek yatırım yapıldığında, bahse konu yatırım 
büyüklüğünün yarısı miktarında kurumlar vergisi muafiyet hakkı doğmaktadır.  

Bulgaristan Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre, işsizlik oranı, Bulgaristan ortalama işsizlik 
oranını % 25 oranında aşan belediyelerde yatırım veya ek yatırım yapıldığında, bahse konu yatırım 
büyüklüğünün yarısı miktarında kurumlar vergisi muafiyet hakkı doğmaktadır. Dört yıl boyunca 
söz konusu haktan efektif olarak faydalanılması mümkündür. Aşağıda sayılan şartların tümünün 
yerine getirilmesi durumunda vergiden muafiyet söz konusu olabilmektedir: 

 Çalışanların % 80’i söz konusu belediye sınırları içinde ikamet etmelidir; 

 Vergi muafiyetinin sağlanacağı yıl şirketin herhangi bir vergi veya sosyal sigorta primi 
borcunun olmaması gerekmektedir; 

 Şirket varlıklarının muaf tutulan vergi miktarı kadar artırılması ya da vergi miktarı 
tutarında bir meblağın bir sonraki yıl işçilere yapılan ödemeler için kullanılması 
gerekmektedir. İşsizlik oranlarındaki değişiklikler, bu hakkı kazanmış firmanın hak 
kullanımını engellemez. 

Örnek: 2016 yılında Bulgaristan’ın işsizlik oranı yüksek olan bir bölgesine 100 000 euro değerinde 
yatırım yapılmıştır. Yatırımı yapan işletme, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında oluşacak kurumlar 
vergisi borcunun toplamda 50 000 euroyu aşmayacak kısmının muafiyet hakkından 
yararlanabilmektedir. 

 

İSTİHDAM KOLAYLIKLARI 
 

Çalışma Saatleri 
Normal çalışma saatleri 

Mesai süresi: 5 günlük bir iş haftasında, günde 8 saat 

Öğle molası süresi: En az 30 dakika 

İş günleri arası dinlenme süresi: En az 12 saat 

İş haftaları arası dinlenme süresi: En az 48 saat 

Dinlenme günleri Cumartesi ve Pazar 

Yıllık ücretli izin 20 iş günü 

Gece çalışma saatleri Saat 22:00’dan saat 06:00’ya kadar 

Fazla mesai süresi Çalışan başına: 
Yıllık en fazla 150 saat 
Aylık en fazla 30 saat gündüz vardiyası veya 20 saat 
gece vardiyası 
Haftalık en fazla 6 saat gündüz vardiyası veya 4 saat 
gece vardiyası 
Günlük en fazla 3 saat gündüz vardiyası veya 2 saat 
gece vardiyası 

Fazla mesai ücretleri İş günlerinde – en az % 50 daha fazla 
Dinlenme günlerinde – en az % 75 daha fazla 
Resmi tatil günlerinde – en az % 100 daha fazla 
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Bulgaristan’da İşsiz Kişilerin İstihdamında, Ücretlerin Bulgaristan İstihdam Ajansı 

Tarafından Karşılanması 

Bulgaristan İstihdam Ajansı ülkedeki istihdamı teşvik etmek amacıyla bazı işsiz kişilerin 

istihdamında bu kişilere ödenecek ücretlerin bir kısmını karşılamaktadır.  

Hangi işsizlerin istihdamında Bulgaristan İstihdam Ajansı ücretleri karşılamaktadır? 

1. 29 yaşını doldurmamış işsiz gençler; 

2. Stajyer olarak istihdam edilecek işsiz kişiler; 

3. Çırak olarak istihdam edilecek 29 yaşını doldurmamış işsiz gençler; 

4. Mikro işletmeler tarafından istihdam edilecek ilk 5 işsiz kişi; 

5. Engelli işsiz kişiler; 

6. Tek ebeveyni olan işsiz kişiler; 

7. 5 yaşından küçük çocuk sahibi olan işsiz anneler; 

8. Hapis cezasına çarptırılmış ve cezasını tamamlamış işsiz kişiler; 

9. 55 yaşı üzerinde olan işsiz kişiler; 

10. İstihdam Ajansı’nda işsiz olarak en az 12 ay kayıtlı bulunan kişiler; 

11. Çırak olarak istihdam edilecek lise veya daha düşük bir eğitim seviyesine sahip işsiz kişiler; 

12. Çevre sağlığına faydalı ürünler üreten veya hizmetler sunan işletmelerde istihdam 

edilecek işsiz kişiler. 

Mikro işletme kriterleri: 

 10 kişiden fazla istihdamı olmayan işletmeler; 

 2 milyon eurodan fazla yıllık cirosu olmayan işletmeler; 

 2 milyon eurodan fazla maddi ve gayrı maddi varlıkları olmayan işletmeler.   

Bu fırsattan faydalanmak için hangi şartlara uyulması gerekmektedir: 

• İşveren tarafından 12 – 24 ay (istihdam edilen kişiye göre değişmektedir) sürecek 

istihdamın yaratılması; 

• İşveren tarafından İstihdam Ajansı’na işsiz olarak kaydını yaptırmış bir kişinin istihdam 

edilmesi; 

• İşveren ile çalışan arasında en az 12 – 24 aylık (istihdam edilen kişiye göre değişmektedir) 

iş sözleşmesi imzalanması;  

İstihdam Ajansı bu şekilde istihdam edilen kişilere ödenecek ücretin ne kadarını 

karşılamaktadır? 
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•Genel durum – 150 euro + işveren tarafından ödenmesi gereken sosyal ve sağlık sigorta 

primleri (Part - time istihdamda saat başı 0,93 euro); 

•İstisna - Üniversite eğitimi seviyesine sahip 29 yaşını doldurmamış işsiz gençler, engelli işsiz 

kişiler, tek ebeveyni olan işsiz kişiler, 5 yaşından küçük çocuk sahibi olan işsiz anneler ve 55 

yaşı üzerinde olan işsiz kişiler (sadece üniversite eğitimi gerektiren görevlerde geçerli olmak 

üzere) için – 190 euro + işveren tarafından ödenmesi gereken sosyal ve sağlık sigorta 

primleri (Part - time istihdamda saat başı 1,40 euro). 

İşverenler bu destekten ne kadar süre için faydalanabilir?  

• İşverenler bu destekten en fazla 12 aylık süre için faydalanabilir.  

Bu destekten faydalanmanın temel aşamaları: 

1. İşveren tarafından bu destekten faydalanmaya yönelik yerel İstihdam Ajansı’na başvuru 

yapılması; 

2. İstihdam Ajansı’nın onayından sonra Ajans ile işveren arasında destek sözleşmesi 

imzalanması.  

Bulgaristan’da İşsiz Kişilerin İstihdamında, İşyerine Kadar Olan Ulaşım 

Maliyetlerinin Bulgaristan İstihdam Ajansı Tarafından Karşılanması 

Bulgaristan İstihdam Ajansı, ülkedeki istihdamı teşvik etmek amacıyla işsiz kişilerin istihdamında 

bu kişilerin işyerlerine ulaşım maliyetlerini üstlenen işverenlere bahse konu maliyetlerin bir 

kısmını karşılamaktadır.  

İstihdam edilen işsiz kişilerin ulaşım maliyetleri Bulgaristan İstihdam Ajansı tarafından 

karşılanması için hangi şartlara uyulması gerekmektedir? 

 İşsiz kişinin Bulgaristan İstihdam Ajansı’na kayıtlı olması; 

 İşsiz kişinin çalışma yerinin yaşadığı yerin sınırları dışında olması; 

 İşsiz kişinin çalışma yerinin en fazla 50 kilometre uzaklıkta olması; 

 İşsiz kişinin çalışma yerine ulaşmak için toplu taşıma araçları kullanması; 

 İstihdam Ajansı tarafından ulaşım maliyetlerinin karşılanma oranı nedir? 

 İşsiz kişinin evinden işyerine kadar ve tekrar evine dönmesi için cari ulaşım maliyetlerinin 

% 50’si (kişi başına ayda en fazla 50 euro); 

İşverenlerin bu destekten faydalanabilme süresi nedir?  

 İşverenler bu destekten en fazla 12 aylık süre zarfında faydalanabilir.  

Bu destekten faydalanmanın temel aşamaları: 
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1. İşveren tarafından bu destekten faydalanmaya yönelik yerel İstihdam Ajansı’na başvuru 

yapılması; 

2. İstihdam Ajansı’nın onayından sonra Ajans ile işveren arasında destek sözleşmesi 

imzalanması.  

 

BULGARİSTAN’DAKİ YABANCI YATIRIMCILARA SAĞLANAN VİZE, OTURMA İZNİ 

VE VATANDAŞLIK KOLAYLIKLARI 

 

Vize 

Uzun süreli vize (D Tipi), yabancı uyruklunun Bulgaristan’a giriş yapıp sonrasında oturma izni için 

başvurmasında gerekli olan vize türüdür. Bu vizenin geçerliliği altı aydır ve sahibine 180 güne 

kadar ikamet izni sağlamaktadır. D tipi vize, geçerli olduğu müddetçe, sahibine Bulgaristan’a çok 

sayıda giriş yapma hakkını vermektedir. Bir yıl geçerli olan ve 360 güne kadar oturma izni 

sağlayan D tipi vizesinin verilebileceği yabancılar: 

 

1. Bilim araştırmaları gerçekleştiren yabancılar; 

2. En fazla 1 yıl süren programlar çerçevesinde Bulgaristan’da eğitim gören öğrenciler; 

3. Master öğrencileri veya stajyerler; 

4. Turizm hizmetleri sözleşmesi kapsamında Türk işveren tarafından Bulgaristan’a kontrol ve 

koordinasyon görevleri ile görevlendirilen yabancılar; 

5. Bulgaristan Yatırım Ajansı’na sertifika başvurusunda bulunmuş veya sertifika almış bir 

Türk yatırımcısı tarafından Bulgaristan’daki yatırım sürecini kontrol amacıyla 

görevlendirilen yabancılar. 

 

D tipi vize kendi başına Bulgaristan‘da çalışma hakkı vermez (sadece oturma hakkı). Tüm vize 

başvuruları ilgili Bulgar diplomatik misyonuna veya konsolosluğuna yapılmalıdır. Türk 

vatandaşları ayrıca, VFS Global (http://www.vfsglobal.com/bulgaria/turkey/) vize hizmetleri 

şirketi aracılığı ile Ankara, İstanbul, Edirne, Bursa, Gaziantep, Adana ve İzmir’den de vize 

başvurularını yapabilmektedir.   

 

 

 

http://www.vfsglobal.com/bulgaria/turkey/
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Oturma İzinleri 
 

 

 

B sınıfı, A sınıfı veya Öncelikli Yatırım Projesi sertifikası almış bir yatırımcı Bulgaristan’da daimi 

oturma izni alabilmektedir. 

Yatırımcı şirket adına bu imkandan kim faydalanabilir?  

1. Bulgar şirketinde en az % 50 pay veya hisse sahibi olan ortaklar; 

2. Bulgaristan Ticaret Siciline kayıtlı olan şirket müdürleri veya temsilcileri; 

3. Yatırımın Ar-Ge, üretim, pazarlama veya başka temel bir bölümünde görev almak ve/veya 

kontrol amaçlı istihdam edilen çalışanlar (iş sözleşmesi aracılığı ile).  

Yatırımcı şirket adına bu imkandan kaç kişi faydalanabilir? 

1. Yatırımın tamamlanmasına kadar – 3 kişi; 

2. Yatırımın tamamlanmasından sonra – 8 kişi. 

 

Vatandaşlık 

Yukarıda belirtilen şekilde daimi oturma izni alan yabancılar, oturma iznini aldıkları tarihten bir yıl 

sonra Bulgaristan vatandaşlığı alabilmektedir. Yabancı tarafından bu şekilde Bulgaristan 

vatandaşlığı alınabilmesi için yatırımın A sınıfı yatırım kriterlerini karşılaması gerekmektedir.  

 

 

 

 

• 5 yıllık• Süresiz

• 1 yıllık

•Ülkeye giriş 
tarihinden sonraki 6 
aylık süre zarfında 3 
ay süreli Kısa 

vadeli 
Orta 

vadeli 

Uzun 
vadeli  

Daimi 
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SOFYA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER 

 

 

M. Emrah SAZAK 
Ticaret Başmüşaviri 
 
Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği 
Ticaret Müşavirliği 
Bulgaria Bulvarı № 98, giriş D, kat 7, Sofya 1680 
Telefon: 00359 2 958 12 02 
Faks: 00359 2 958 14 25 
Web: www.economy.gov.tr 
 
İletişim: İlave etmek istediğiniz konular ve öneriler için bize e-mail adresimiz üzerinden 

ulaşabilirsiniz : sofya@ekonomi.gov.tr 

Şirketlerimizin faydalanmasına yönelik Bulgaristan ekonomisine 
ilişkin genel ve sektör spesifik raporların hazırlanması

Bulgaristan firmaları hakkında ticari istihbarat hizmeti verilmesi

Türk ve Bulgar firmalarının eşleştirilmesi

Firmalarımıza Bulgar kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve 
firmalar ile iletişim ve irtibat desteği sunulması

Bulgaristan ekonomisindeki en önemli gelişmeleri yansıtan haftalık 
haber bültenlerinin hazırlanması

Bulgaristan’da açılan kamu ihalelerinin takibi ve 2 milyon Bulgar 
Levası üzerinde olan kamu ihalelerinin şirketlerimiz ile paylaşılması

Yatırımcılarımız ve ihracatçılarımıza her türlü bilgi desteğinin 
(mevzuat, istatistik vs.) sunulması

Türkiye’de gerçekleşen fuarların tanıtımı ve Bulgar firmaların 
fuarlara yönlendirilmesi

Belirli sektörlerde Türkiye’den ithalat yapmak isteyen büyük 
şirketlere ülkemizde VIP alım heyetleri düzenlenmesi

http://www.economy.gov.tr/
mailto:sofya@ekonomi.gov.tr

