Селаковић: Јачање привредне и укупне сарадње са Бугарском
среда, 20. јануар 2021.

Министар спољних послова Србије Никола Селаковић изјавио је данас на крају званичне
посете Бугарској да је са највишим државним званичницима те земље разговарао о
плановима за унапређење свих видова сарадње, почев од инфраструктурних пројеката,
до заједничке привредне сарадње.
Он је подсетио да је ово једна од његових првих министарских посета уопште, а друга у
региону.
„Током разговора са министарком спољних послова Бугарске Екатарином Захаријевом,
примећено је и са бугарске и са наше стане да као министри спољних послова треба да
се виђамо чешће и максимално користимо предности које имамо као регион", наве је
Селаковић.
Разговарало се и о потреби унапређења билатералних односа, како је истакао, и о
успесима који су постигнути у претходних неколико година у заједничкој сарадњи коју
бележи велики успех у изградњи инфраструктурних пројеката.
Ту је, према речима Селаковића, аутопут који спаја Београд и Софију, а који је већ
завршен са наше стране границе.
„До краја ове године, треба да буде готов и са бугарске стране границе, чиме ће наше две
престонице бити повезане модерним ауто-путем и удаљене нешто више од три сата
вожње", нагласио је шеф српске дипломатије.
Разговарано је и о пројектима на пољу енергетике, попут „Балканског тока", затим о
изградњи гасне интерконекције између Србије и Бугарске, која ће, према речима
министра, омогућити енергетску диверзификацију.
Напоменуо је и важност туризма за две државе, указујући да смо у периоду пре пандемије
Ковида-19 забележили историјске успехе по броју размене гостију, српских у Бугарској и
бугарских у Србији.
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Све наведено, према његовој оцени, указује на потребу продубљивања и унапређења
сарадње у будућности.
„Ако завршите гасну интерконекцију, завршили сте један гасовод. Завршава се ауто-пут
,па хајде да видимо шта ће бити наши будући пројекти, а простора за то има много",
напоменуо је Селаковић.
О свим овим темама разговарао је и са бугарским премијером Бојком Борисовим.
„Било је речи и о привредној сарадњи која у овом тренутку тежиште има на трговинској
размени. Али нама је потребна и заједничка привредна сарадња, да нашим предузећима
и компанијама отварамо и трећа тржишта, можда и кроз заједнички наступ на њима",
закључио је Селаковић.
Након ових сусрета министар је разговарао и са председником Бугарске Руменом
Радевом о свим поменутим питањима.
Радев је том приликом пренео захвалност Бугарске председнику Србије Александру
Вучићу за испуњење обавеза према бугарској мањини у Србији.
Селаковић је посету Бугарској, оценио као „нови почетак'" дипломатских билатералних
односа две земље, имајући у виду да министар спољних послова Србије није био у
званичној посети Бугарској од 2014. године.
Извор: Танјуг
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