Турция гледа на България като врата за 500 милионния пазар
на Европа
На 21 януари в Пленарна зала на община Първомай се проведе среща на
бизнеса от града с търговското аташе на Република Турция в Пловдив гн
Баръш Еничари. Срещата бе по негова молба, за да се запознае с водещи
производители на плодове, зеленчуци и собственици на преработващи
предприятия.
Кметът гн Папазов водеше срещата и представи всички присъстващи на г
н Еничари, който каза, че Търговското представителство съществува
именно поради причината да развива бизнес контактите между двете
страни. Хората тук са с общи цели  да произвеждат, да продават и да
споделят своите практики. Нашата цел, на консулството в Пловдив, е да
улесним турските инвестиции в страната и поконкретно в региона на
Източните Родопи”, обяви Баръш Еничари. По думите му, към момента в
страната ни оперират около сто турски фирми, чиито инвестиции
надхвърлят 2 милиарда долара. Към консулството вече са се обръщали
турски фирми, които питат къде е найудачно да инвестират. „Ние вече ги
насочваме именно към района на Първомай”, допълни Еничари.
Нашите бизнесмени получиха покана за участие в Балканска икономическа
среща, която ще се проведе в гр. Бурса, Турция в периода 1921 февруари
2015г. Целта на събитието е да срещне турския бизнес с този от другите
балкански страни и да способства за изграждането на нови бизнес
партньорства. Гн Баръш Еничари сподели, че Турция вижда България като
една врата за европейският пазар.
На срещата присъства и кметът на гр. Пружани, Република Беларус гн
Михаил Николаевич, който е на посещение в България по покана на
Международна асоциация на побратимените градове. Той запозна
присъстващите с темпа на развитие на Брестка област и поспециално на
гр. Пружани. Гн Николаевич каза, че четири дена в годината тяхната
млекопреработваща промишленост работи за нуждите на града, а
останалото време за експорт. Вече има и български инвеститор при тях,
който ще произвежда кари.

